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•vntrr- máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületében négy 
/ \ év óta különféle erdőművelési kísérleteket állítottunk be. 

A kísérletek kiterjeszkednek: 
I. a csemetesorok ritkítására; 

II. a csemetesorközöknek mohával való betakarására; 
III. a csemetekertek talajának műtrágyával való javítására; 
IV. vetési barázdáknak uj horonynyomó léczekkel való készí

tésére ; 
V . a sürü luczfiatalosok ritkítására; 
V I . a fiatalosok felszabadítására. 
Azt hiszem, nem lesz érdektelen, ha ezen kísérletek eredmé

nyével most beszámolok, megjegyezvén, hogy ez alkalommal csak 
a vezetésem alatt álló vaséri m. kir. erdőgondnokság kerületében 
teljesített kísérletekről és az ott elért eredményekről lesz szó. 
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I. A esemetesorok ritkítása. 

H o g y a felújítás, az ültetés alkalmával jó eredményt érhes
sünk el, ahhoz mindenekelőtt és legfőképen jó csemetékre van 
szükségünk. 

Köztudomású dolog, hogy az erdőművelési munkálatoknak 
a gyakorlatban való szakszerű, helyes foganatosítása a múltban 
sok kívánni valót hagyott hátra. 

Régen bizony nem igen fordítottak nagy gondot erre. 
Lassan-lassan ment csak át a köztudatba, hogy az erdész 

embernek legfontosabb feladatát, az erdő létesítése képezi. 
Emlékezzünk csak vissza arra, hogy régebben akkor volt 

örömünk, ha a csemetekertekben szép, sürii vetést láttunk. 
Erre mondtuk aztán nagy büszkén, hogy a vetés sikerült. 
Bizony nem igen gondoltunk arra, hogy ebből a sűrű, szép 

vetésből silány, rossz csemetéket fogunk kapni. 
A tapasztalat azt mutatta, hogy csak a jó, erős csemetékkel, 

érhetünk el az ültetésnél eredményt. 
Jött tehát a ritkább vetés. 
Ekkor aztán megtörtént, hogy a mértéket nem találva el, 

kevés csemetét kaptunk és később kedvezőtlen időjárás, fagy stb. 
miatt ez a kevés csemete is elpusztult és volt kertünk — csemete 
nélkül. 

A l i volt tehát most a teendő? 
Vetettünk eléggé sűrűen és a kikelt, esetleg még mindig 

sürü csemeíesorokat átritkitottuk. 
Ezzel elértük azt, hogy a hároméves csemetéknél egy-egy sorban 

50—60 darab csemetét neveltünk, de ezek a csemeték szépek, 
zömökek, kiültetésre alkalmasakká lettek. 

A közérdeknek vélek szolgálatot tenni akkor, midőn a mára-
marosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnak a csemeteritkitásra vonat
kozó utasítását egész terjedelmében az alábbiakban közlöm: 

A szokásos kélszer való átollózás közül a nagyobb fontosság feltétlenül 
az egyéves korban való átritkitásnak tulajdonítandó. 

Ha ez az ollózás a kellő időben és a kellő mértékben lesz keresztül vive, 
az elegendő mértékben felszabadult csemeték már a második évben nemcsak erő
teljes növekvésnek indulnak, de rendszerint egy-két oldalágat is hajtanak, a ki
nyírt csemetéknek a talajban benmaradó apró gyökerei csakhamar elkorhadnak 



s a meghagyott csemeték a fejlettségnek olyan fokát érik el, mintha átiskoláz
tattak volna. 

Az átiskolázással szemben az ollózásnál határozott előny gyanánt veendő 
számításba a mutatkozó munka-, költség- és területmegtakaritáson kivül az, hogy 
a gyökérzetet megbolygatni nem kell, — a csemeték a megsérülésnek sokkal 
kevésbbé vannak kitéve, az eredetileg minden irányban elágazó gyökerek nem 
szoríttatnak egy csomóba, vagy legalább is egy sikba össze, mint az iskolá
zásnál, végül, hogy az átiskolázott csemete a teljes megfogamzásig sínylődik, 
bizonyos százaléka egyáltalán nem fogamzik meg. 

Ahol tehát az ollózás nem vezet a kellő eredményre, ott az eredmény 
elmaradása, illetve az ollózott csemetéknek az esetleg iskolázottakkal szemben 
való hátramadása csak arra vezethető vissza, hogy az ollózás későn történt, 
az ollózott csemeteágyak későn lettek gyomlálva és kapálva, míg evvel szemben 
a frissen ásott földbe iskolázott csemeték gyökerei a lazább talajban elegendő 
nedvességet és levegőt kapnak s itt a gyomlálásra is c>ak sokkal későbben van 
szükség. 

Ha az ollózás alkalmával a csemetéket a föld színéhez elég közel vágjuk le, 
nem marad a csonkon oldalrügy, a levágott törzsecske ki nem hajt s az így leg
fontosabb táplálószervétől, a szén felvételére szolgáló levelektől megfosztott 
gyökér néhány nap alatt elpusztul s az elhalt gyökér a megmaradt csemeték 
gyökereit nem nyomja. 

Az ollózás főfeltételei gyanánt megállapítható tehát, hogy annak: 
1. Lehetőleg korán, a tenyészet megindulási előtt kell foganatosíttatnia, 

hogy a megmaradt csemetéknek módjukban álljon az itt amúgy is rövid tenyé-
szeti időszakot kihasználni. 

2. A z ollózásnak, illetve a vágáslapnak lehetőleg közel kell lennie a föld-
szinéhez, hogy a benmaradó gyökerek minél hamarabb elkorhadjanak. 

3. Az átollózott ágyakat, amelyeknek meg nem bolygatott talajában a 
gyomok is sokkal erősebben vetődnek fel s az összetömörült talajban a gyökerek 
is nehezebben jutnak táplálékhoz, az ollózás alkalmával okvetetlenül meg kell 
gyomlálni és kapálni. 

Közel áll az a feltevés, hogy a csemetesorokat már egyéves korukban 
abban a mértékben ollózzuk át, amilyen sűrűségben akarjuk azokat a kiültethető 
korig nevelni. 

Ezt azonban tiltja az óvatosság. 

Hisz tudvalevőleg azért vetünk sűrűbben, mint ahogy a hároméves korban 
megmaradó csemeteszámnak megfelelően vetni kellene, mert az elemi csapások, 
különösen a fagy, pajodrágás, a fenyőormányosnak vagy valamely betegségnek 
stb. a fellépése a megmaradt csemetéket annyira megtizedelhetik, hogy a ki-
ültetési korig a szükséges csemetemennyiség nem maradna a sorokban. 

A túlságos ritka vetést különösen a fagy károsítja rendkívülien. 
Ugyancsak főleg a fagy tehetné tönkre a túlságosan megritkított egyéves 

csemetéket is, azért nem szabad az egyéves csemetesorokat mindjárt a három
éves korban kivánt záródásig átritkitani. 



Azt, hogy az itt levont elméleti következtetések mennyiben 
felelnek meg a valóságnak s hogy az ez uton kínálkozó előnyö
ket miként zsákmányoljuk ki legjobban a magunk javára, éppen 
a végzendő kísérletek fogják igazolni. Mert a csemeték fejlődésére 
befolyással biró termőhelyi (talaj-klima) viszonyok különbözősége 
nem engedi meg azt, hogy mindenik csemetekertben egyformán 
járjunk el, egyformán ritkítsunk. 

Tudjuk azt, hogy kedvező termőhelyi viszonyok között a csemete 
néha kétéves korában fejlettebb lesz, mint a kedvezőtlen viszo
nyok közt lévő csemetekert három-, sőt négyéves csemetéje. Ter
mészetes tehát, hogy a gyorsabban fejlődő csemetének több növő-
térre lévén szüksége, a jobb termőhelyen lévő csemetekert csemete 
sorai erősebb ritkítást igényelnek, mint a rossz termőhelyen lévő 
csemetekert csemetesorai. 

Ebből azonban az is következik, hogy a kedvezőbb termő
helyi viszonyok között lévő csemetekertben hároméves korban erő
teljesebb, de kevesebb csemete fog egy sorban maradni s a rosz-
szabb termőhelyen lévő csemetekertben kevésbbé erős, de több csemete. 

Mint minden kísérlet, ez is csak akkor vezethet megbízható 
pontos eredményre, ha a kísérletet lehetőleg nagy területen 
eszközöljük. 

A kísérletek azért állandóan folytatandók s az egyes sűrűségi 
fokokkal elért eredmények elbirálhatása végett minden sűrűségi 
fokra legalább egy ágy ritkítandó k i . 

A sűrűségi fokok a következők: 

/. Luczfenyőnél. 

a) egyévesek soronként 80—100—120 és 150 darabbal; 
b) kétévesek soronként 60—80 — 100 és 120 darabbal. 

2. Jegenyefenyőnél. 

a) egyévesek soronként 60—80—100 és 120 darabbal; 
b) kétévesek soronként 50—60—80 és 100 darabbal. 
E d d i g az utasítás. 
A ritkításnál fődolog, hogy kora tavaszszal elegendő számú 

ritkitóolló álljon rendelkezésünkre, mert a ritkítást rövid idő alatt 
kell befejeznünk. 



A z ollózást a legczélszerübben a máramarosi csetneteritkitó-
ollóval végezhetjük el. 

Ezen ollónak leírását Bíró Zoltán az E . L . 1908. évi X I . füze
tében közölte. 

A m i már most a ritkításnál elért eredményt illeti, ez kitűnő
nek mondható, amennyiben a kiültetés alkalmával igen szép, 
magas és emellett zömök csemeték kerülnek kiültetés alá. 

Kerületemben a tapasztalat azt mutatta, hogy legjobb, ha a 
csemeték egyéves korban ugy ritkittatnak, hogy minden egyes 
csemetesorban csak 70—80 darab csemete maradjon vissza; — 
a kétéves csemetéknél pedig minden egyes sorban 50—60 darab. 

II. A esemetesorközöknek mohával való betakarása. 

A z e téren foganatosított kísérletek alapját azon feltevés 
képezte, hogy a friss vetések, valamint az idősebb csemetéket 
tartalmazó ágak sorközeinek mohával állandóan való betakarása 
ugy a hosszúsági, mint a tömegnövekedést nagyon elősegíti. 

M i g ugyanis egyrészről a csemeték állandóan teljes világossá
got élveznek, másrészről a mohatakaró a talaj teljes kiszáradását 
főleg azonban megkérgesedését s az ezt követő megrepedését meg
akadályozza s a csemete két legfontosabb életfeltételét: a teljes 
világosságot és üde talajt teljes mértékben feltalálja. 

A kísérletet oly módon foganatosítottuk, hogy a csemeteker
tekben felváltva egy ágy sorközeit mohával takartuk le, a másik 
ágy sorközei takaratlanul maradtak, hogy a mohával takart ágyak
ban lévő csemeték növekedése, szine, minősége stb. össze legyen 
hasonlítható a mohával nem takart ágyak sorközeinek csemetéivel. 

Fődolog ezen munkálatnál az, hogy mindig jóminőségü, 
nedves réti mohát használjunk. 

A mohatakarásnak m i n d i g egészen a vetésbarázdák széléig, 
illetve a csemeték gyökérfejéig kell érnie. 

Hogy a később kiszáradó mohát a szél el ne vihesse, azt erdei 
hasitott léczczel takarjuk le. 

Mielőtt a mohát leraktuk volna, a sorközöket meggyomlál-
attuk és kissé megkapáltattuk. 

M i n d e n egyes gyomlálás alkalmával a mohatakarót leszedet-



tük, leszedés után a sorközöket kitisztittatt.uk, kigyomláltattuk, meg-
kapálás és meggyomlálás után az uj mohatakarót azonnal letétettük. 

Igy haladtunk ezen munkával ágyról-ágyra. 
f Vagyis addig, amig egy-egy ágy gyomlálásával, megkapá-
' lásával és újbóli betakarásával el nem készültünk, addig a másik 

ágyról a mohatakarót nem vettük le. 
A mohatakarót a friss vetésnél a vetés után azonnal, az egy-, 

két- és hároméves csemetéknél pedig a hó elolvadása után helyez
tük el. 

A mohával takart ágyakat azonban még a jegenyefenyőnél 
sem árnyékoltuk be. 

A kísérletek különösen a következőkre nézve terjesztettek k i : 
1. A friss vetésnél átlag soronként hány csemete kel k i a 

' mohával takart és hány a takaratlan ágyakban? 
2. Mekkora az egyéves csemeték átlagos magassága a mohá-

1 val takart és mekkora a takaratlan ágyakban? 
3. Mekkora a két- és hároméves csemetéken az utolsó évi 

hajtás külön a mohával takart és külön a takaratlan ágyakban? 
4. Igényelnek-e a takaratban ágyak több gyomlálást, mint 

azok, melyek mohával vannak takarva? 
M e n n y i az igy előálló munkamegtakarítás 100 m 2 -enként? 
Ezzel szemben mennyi a takarásból származó munkatöbblet 

100 /ra2-enként? 
5. Mennyiben észlelhetők a csemeték alakjában, színében, 

)s oldalágakképződésében stb. különbségek? 
A négy évi kísérletezés végeredményeképen most már a 

következők állapithatók m e g : 

* /. Előnyök. 
a) A mohatakarás a csemeték fejlődésére nézve állandó, tar

tós száraz időjárás esetén feltétlenül előnyös, mivel a mohatakarót 
a sorközöket állandóan nedvesen tartja. 

b) A mohával takart sorközökben kevesebb a gyom és igy 
| a gyomlálás olcsóbb. 

\ II. Hátrányok. 

a) Nagy költségbe kerül, mely nem áll arányban az elért 
eredménynyel. 
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A csemeték alakjában, színében, oldalágakképződésében 
ugyanis szembetűnő különbségek a mohával takart és a takaratlan 
ágyakban nőtt csemetéknél, legalább kerületemben, nem voltak 
észlelhetők. 

b) Tavaszszal, késői fagyok esetén, a fagy a mohából k i -
párolgó nedvesség folytán több kárt tesz a mohával takart ágyak
ban lévő csemetékben, mint a mohával nem takart ágyakban lévő 
csemetékben. 

c) A friss vetésnél, tartós esős időjárás alkalmával, kiáztatja 
a magot. 

d) A friss vetésnél, ha a mohatakarót azonnal a vetés után 
rakjuk le a sorközökre, a helyéből esetleg kimozdított moha a 
kis csemetéket eltakarván, azok fejlődését akadályozza. 

Ezek az én személyes tapasztalataim. 
Lehetséges különben, hogy más erdőgondnokságokban az 

eredmény kedvezőbb mérleget mutat. 
Meggyőződésem szerint a mohatakarást csakis állandóan 

száraz időjáráskor kellene alkalmazni, midőn is a mohatakarásra 
fordított költség arányban áll az eredménynyel. 

III. A csemetekertek talajának műtrágyával való javi tása . 

Feltétlenül szükségesnek tartom, hogy a csemetekertek talaját 
a rendes trágyán kivül más anyagokkal is javítsuk. 

A csemetekertekben az évről-évre ugarnak hagyott területe
ket eddigelé hamuval is behintettük, mely tudvalevőleg kitűnő 
talajjavító anyag. 

A hamugyüjtésről már előzőleg a téli vontatás alkalmával 
gondoskodtunk. 

E czélból a hamugyüjtéshez szükséges ládákat a munkás
kunyhókban helyeztük el, hol a hamut a munkások időnként a 
ládákba helyezik el. 

Legújabban az állati trágyán és a hamun kivül műtrágyával 
is javítjuk a csemetekertek talaját. 

A műtrágya alkalmazási módját azalábbi kimutatásoktüntetik k i : 
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1. K i m u t a t á s . A vaséri m. kir. erdőgondnokság kerületében az 1911. évben foganatosított műtrágyázási kísérletekről. 
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területen (csemetekert
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3-ik számú kisérieti 
területen (csemetekert
ben I. tábla 15, 16, 17, 
18-ik ágy ; területe = 

50 /n2) kiszóratott 
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1 Mihóji kertben az 1911. év tavaszán 
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Megjegyzések. 1. Az egyes műtrágyanemek külön-külön lettek elszórva. — 2. A 2-ik, 3-ik és 4-ik számú kisérieti 
területen a chilisalétrom 1 héttel későbben lett kiszórva, mint a szuperfoszfát és káli. — 3. A műtrágya a sorközökre lett 
kiszórva a vetés után 3 hét múlva 1911. évi május hó 26-án. 

2. K i m u t a t á s . A vaséri m. kir. erdőgondnokság kerületében az 1911. évben foganatosított műtrágyázási kísérletekről 
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Fajnai kertben 
az 1911. év tava
szán luczfenyő
maggal beveiett 
területen — — 1250 1250 250 500 250 500 1000 500 750 1500 750 250 750 1500 500 1500 3000 750 2250 4500 1500 1000 1500 2000 

Megjegyzések. 1. 1911. év május hó 26-án az 1-ső, 2-ik, 3-ik és 4-ik számú kisérieti területek lettek az itt kitüntetett 
műtrágyanemekkel beszórva, továbbá ugyanakkor lett az 5-ik számú kisérieti területen a chilisalétrom is elszórva. (Mindenütt 
a vetés után a sorközökre hintetett a műtrágyapor.) — 2. 1911. év október hó 16-án lett elszórva a Thomas-salak és kainit az 
5-ik, 6-ik, 7-ik, 8-ik és 9-ik számú kisérieti területeken. — 3. Az egyes műtrágyák külön-külön lettek elszórva. — 4 A 2-ik 
3-ik, 4-ik és 5-ik számú kísérleti területeken a chilisalétrom 1 héttel későbben lett kiszórva, mint a szuperfoszfát és káli' 



A m i a kísérletek eredményét illeti, ezekről ezidőszerint még 
biztos vélemény nem mondható, miután rendszeres kísérletek alig 
1—2 év óta vannak folyamatban. 

Valószínű azonban, hogy a műtrágya csak előnyösen fogja 
a talaj termőképességét befolyásolni. 

IV. Vetési barázdák készitése uj rendszerű horonynyomó 
léczekkel. 

A vetésnél m i legújabban állandóan a Hacker-íé\e gépet 
használjuk és a szükséges vetésbarázdákat léczczel készíttetjük el. 

A vetésbarázdáknak léczczel való kinyomásánál tudvalevőleg 
ügyelni kell arra, hogy a vetőhornyok elég mélyek legyenek. 

A z eddigelé használt régi léczczel azonban a vetőhornyok nem 
voltak eléggé mélyre elkészíthetők és a hornyokra teritett laza 
földtakaró a sorközök megüllepedése után kidomborodott az 
ágyakból. 

Ezt a kimagasló földréteget azután a nap kiszárította, a szél 
elhordta, vagy az eső elmosta, ugy hogy vagy a mag maradt 
takaratlanul, vagy pedig a már kikelt csemeték kidőltek. 

A megmaradt csemeték nem gyökereztek meg elég mélyen, 
ugy hogy a fagy úgyszólván évről-évre jelentékeny károkat okozott 
és a széles vetőpásztán szétszórt csemeték visszahelyezése nagyon 
nehezen ment. 

A vetőhornyok továbbá a régi léczek alkalmazása mellett 
nagyon szélesek voltak. 

A gyomlálás alkalmával, kivált a bujább talajú csemeteker
tekben, a széles hornyokban szétszórva kibujt apró csemeték közül 
a munkások gyomlálás alkalmával sokat kitéptek. 

A felsorolt hátrányok kiküszöböltetése czéljából legújabban a 
vetésbarázdák készítésénél 4 darab összefogott, összeszegezett 5 m 
hosszú horonynyomó léczeket használunk. 

Ezek egyszerre 4 ágyat érnek át. 
A távolság sorköztől sorközig 25 cm, amelyből 8 cm-t a két 

páros horony vesz el. 
A hornyok mélysége 2 cm, tehát jóval mélyebb, mint az 

eddigi hornyoké, s mivel az ékalakulag benyomuló lécz a földet 



nemcsak lefelé, de oldalt is tömöríti, a hornyok állandóbbak, mint 
az eddig használt keretekkel készíttettek. 

A keretet az ágyakra zsinórmentén akként helyezzük rá, hogy 
a legszélső horony az ágy végétől mintegy 10—12 cm-re legyen, 
a többi horony kiszorításánál a már kész hornyok szolgálnak 
zsinórmértékül. 

Miután ezen léczekkel készített hornyok mélyebbek, a mag 
takarására használt földréteg is magasabb. 

A mag ennek folytán valamivel későbben kél ugyan ki , de 
viszont a csemeték nincsenek annyira kitéve a fagy által való k i 
húzás és a kimosás veszélyének, mivel gyökérzetük mélyebbre 
hatol. 

Végül a sorosnevelés mellett a ritkítás mérve is könnyebben 
betartható és ellenőrizhető s a nagyon gyakori és rossz benyomást 
keltő foltos, hézagos kikelés is ritkábban fordul elő. 

A z uj horonynyomó léczek Máramarosszigeten az erdőigaz
gatóság utján rendelhetők meg. 

V. A sürü luezfiatalosok ritkítása. 

A z erre vonatkozó munkálatok a következő utasításban foglalt 
alapelvek szem előtt tartása mellett lettek foganatosítva. 

A legtöbb luczfenyvesben a szél és hó állandóan nagy káro
kat okoz. 

A z i ly nemű károsításokat, amint ismeretes, mérsékelni lehet 
az állományok szakszerű gyérítésével, mely után a visszamaradó 
törzsek felszabadulva a túlságos oldalnyomástól, ugy gyökérzet
ben, mint törzsben és koronában is megerősödnek s egyenként 
és összesen is jobban lesznek képesek a szél és hő romboló hatá
sának ellenállani. 

A jelenlegi közlekedési, fakelendőségi, munkás- stb. viszonyok 
a máramarosszigeti m. kir. erdő igazgatóság kerületében nem enge
dik meg a különböző korfokozatban lévő luczfenyvesek rendszeres 
gyérítését, de már most módunkban van ezt a műveletet meg
kezdeni a legfiatalabb korosztályba tartozó erdőrészekben, melyek 
ezidőszerint kiegészítésre, tisztításra, illetve felszabadításra elő van
nak írva s melyekben a nevezett munkálatok a közelmúltban 
teljesíttettek vagy a legközelebbi jövőben fognak teljesíttetni. 



A Iuczfenyő természetes előfordulási helyén nem ritka eset, 
hogy a 10—15 éves fiatalos egyes csoportokban tulsürü. 

A z ilyen csoportban lévő egyedek a létért való küzdelemben 
nem erősödhetnek meg s ezek a csoportok a későbbi korban 
mintegy fészkei, illetve kiinduló pontjai lesznek a szél és hó által 
okozott károsításoknak. 

A z ültetés utján keletkezett luczfenyőfiatalosok 15—20 éves 
korban záródnak s eddig a korig minden törzsecske kellőképen 
meg is erősödik. 

A természetes uton keletkezett vagy az ültetett, de ennél 
sürübb luczfenyőfiatalosok ápolásánál tehát arra törekedünk, hogy 
annak 15 — 20 éves kora előtti záródását a rendelkezésre álló 
eszközökkel megakadályozzuk. 

Erre alkalom kínálkozik a fiatalosok kiegészítése (pótlása), 
tisztítása, illetve felszabadításakor, mely munkálattal egyidejűleg a 
természetes uton keletkezett luczfenyó'csoportokat is ki kell ritkí
tani és pedig olyan mértékig, hogy a visszamaradó törzsecskék — 
azok magassága szerint — egymástól 1—1"5—2 méternyire álljanak. 

A gyérítés alkalmával a feleslegesnek talált fiatal fenyőfácská-
kat nem vágattuk ki egészen, hanem azoknak csúcsát felülről 
számítva 0-8—1*2 méter mélységben bevágtuk és letörtük. 

A kívántczél elérésére: tudniillik, hogy az erőteljesebb egyedek 
koronái az oldalnyomástól megszabaduljanak, — annyi teljesen 
elegendő, — másrészt a megmaradó ágas tuskókban a meg
ritkított állomány az első 2—3 évben elegendő támasztékot is talál 
s ezenkívül sem a talajt nem teszszük ki annyira a nap hevének, sem 
az árnyékban nőtt fenyőfácskák kérgét a kéregaszály veszedelmének. 

Megjegyzendő, hogy minden ilyen csoportból a legerősebb 
fácskákat hagytuk vissza, ha azok nem voltak megsértve és ha 
koronájuk teljesen ki volt fejlődve, különben a gyengébbek közül 
választottunk. 

Arra is ügyeltünk ezen munkálat alkalmával, hogy ahol az 
állomány ritkább is, az egymáshoz nagyon közel nőtt (10—15 cm 
távolságban) törzsek közül egyik eltávolittassék. 

A z ilyen törzsek ugyanis idősebb korukban a legkisebb szél 
mellett is folyton súrlódnak, megsérülnek s úgyszólván soha nem 
egészségesek. 



A tulsürü luczfenyőcsoportokat általában véve ugy ritkítottuk 
k i , hogy a visszamaradó, szép koronájú, egészséges fácskák között 
a magasságukhoz mért 1—15 m távolság meglegyen. 

A foganatosított ritkítások igen szép eredménynyel járnata 
amennyiben a megmaradt állomány igen szépen növekedik és a 
szél alig tesz most már bennük számbavehető kárt. 

Egy kat. hold sürü luczfiatalos ritkítása, a helyi terepviszonyok 
szerint, átlag 10 K-ba került. 

VI. Fiatalosok felszabadítása. 

A vágásterületek beültetésével még korántsem ér véget 
feladatunk a felújítást illetőleg. 

A kiültetett csemeték további gondozás nélkül csak a leg
ritkább esetben maradnak meg. 

Itt nálunk, Máramarosban legalább feltétlenül szükségessé 
válik a beültetett vágásterületeknek egy félfordulószak alatt egy
két ízben való kitisztítása, illetőleg a gyomtól, szedertől, epilobium-
tól, lombcserjéktől stb. való felszabadítása. 

Tapasztalatból állithatom, hogy Máramarosban és valószínűleg 
minden magashegységi erdőterületen az ültetés tisztítás felszabadítás 
nélkül nem vezet a kellő eredményhez. 

A felszabadítást oly módon eszközöljük itten, hogy a csemete
fészekben a csemetéket elboritó nagy füveket, szedret stb. le
sarlózzuk, vagy félrehajlitjuk. 

Ezen munkálatot azonban igen ügyes, betanított munkásokkal 
végeztetjük, nehogy a munkálat sok költségbe kerüljön, mert 
természetesen itt nem gyomlálásról van szó, hanem csak gyors 
munkát igénylő takarításról. 

A lombcserjéket nem vágattuk ki teljesen, hanem külön e 
czélra készített kaczorokkal bevágatjuk és lehajlítjuk. 

Azt tapasztaltuk ugyanis, hogy ily eljárás mellett a lombcserje 
nem hajt k i többé, hanem teljesen kiszárad és elpusztul, holott 
ha teljesen levágattuk a vékony törzsű lombfákat, ezek újból 
kisarjadzottak. 

Ezen felszabaditási munkálat kat. holdanként átlag 2—5 nap
számba került. 



A tölgy szerepe a görög, római és a germán népek 
mythosában. 

Dr. Wagler Pál terjedelmes monographiájából 1) merítjük az 
alábbi adatokat, melyek erdészeinket is közelről érdeklő 
mythológiai és müvelődéstörténelmi vonatkozásunkkal 

ösztönzőül szolgálnak arra, hogy a néppel érintkező szaktársak 
ezekre a nálunk szintén bővebben kínálkozó s a pogányság 
fakultuszát képviselő hagyományokra is kiterjeszszék figyelmüket. 

Köztudomás szerint a tölgy Jupiternek volt szentelve. O l i m , 
quas vellent esse in tutela sua, D i v i legerunt arbores. Quercus 
Jovi Et myrtus Veneri piacúit, Phoebo laurea, Pinus Cybelae, 
populus celsa Herculi. 2 ) A r b o r u m genera numinibus suis dicata 
perpetuo servantuo: ut Jovi aesculus, A p o l l i n i laurus, Minerváé 
olea, Veneri myrtus, Hercul i populus?) „Apta fretis abies, bellis 
accomoda cornus, Quercus amica Jovi, tumulos tectura cupres-
sus"?) „Et quae deciderant patula Jovis arbore glandes". 5) Aériae 
quercus silva alta Jovis") nemorumque Jovi quae maxima 
frondet Aesculus. 7) Sicubi magna Jovis antiquo robere quercus 
Ingentis lendat ramos. 8) Quercus in tutela Jovis est.9) Haec enim 
arbor (scilicet ilex) in tutela Jovis est.1 0) 

A Zeus templomok közt legrégibb és leghíresebb a dodonai 
Epirusban. Annak szent tölgyesében különösen csodatevő hirben 
állott egy terebélyes tölgy, mert az istenség azt otthonául válasz-

1) Dr Paul Wagler: Die Eiche in Altér und Neuer Zeit. Eine mythologisch-
kulturgeschichtliche Studie. II. Theil. Der I. Theil ist zu Ostern 1891 als wissen-
schaftliche Beilage des Programms des Königl. Gytnnasiums zu Wurzen i. S. 
erschienen. Berliner Studien für classische Philologie und Archaeologie XIII. Bd. 
II. Heft. Berlin. 1—128. 

2) Phaedrus Fabuláé III. 17. 
3) Pliniuso Naturális históriáé libri XIII. 3. 
4) Claudian. de raptu Piosopinae 2. 107. I. 
5) Ovidius Metamorphosis 1. 1106. 
°) Vergilius Aeneis 3. 680. 
') Vergilius Qeogrgicon 2. 15. 
8) Vergiliun Qeorg. 3. 332. 
») Sehol. Verg. Ecl 1., 17. 
1") Sev. Verg. Aeneis 5. 129. 



totta.1) Ezt a mythosi felfogást a Janina környékén mind e mai 
napig gyakori égi háborúkkal magyarázhatjuk meg. Például 1865. 
évi június folyamán 23 napon át mennydörgés, villámlás-) ismétlő
dött erre felé. Minthogy pedig általános tapasztalat szerint a 
villámcsapás leggyakrabban a mélyen gyökerező tölgyfákba sujt s 
az égiektől igy megjegyzett fát, evriXúax, a helyet Y.xT<xipázv)í néven 
Zeus választottjaként tisztelték, könnyű elgondolni, miért alakul
hatott olyan nagyhírű búcsújáró helylyé égzengéses Dodona? 

A z isteni jellel kiválasztott fákban lakozván az Isten, Zeust ezért 
cprjyovalbí, vagy cprjyovaOo; (fagutalis) stb. jelzőkkel innen kezdték 
imádni s igy fejlődhetett itt apránként ki Zsu? AwSwvaro; mythosa. 

De az árkádiai Pelasgos király Lykaos nevű fia a róla elne
vezett hegyen szintén egy nagyhírű Zeus Aujtaíbs templomot 
létesített. Ennek közelében a Hagno nympháról elnevezett forrást 
keresték fel szárazság idején s a szent tölgy ágacskáját annak 
üde vizébe meritve kérték az esőcsodát (aquaelicium), mely uj 
életre kelté a tikkadt növényzetet. 

Trójának skáiai kapuja előtt a phegostölgypár szolgált Zeus 
gyermekeinek: Athene és Apollónak pihenőjéül. Ezek keselyük 
alakjában figyelték a trójaiak és achaiok viaskodását s a levegőből 
időnkint le-leszálltak. De Zeus mellett a hegyek anyja Rhea (=Kybele 
Rhea)3) s azzal együtt az árkádiai pásztorok Pattja is kedvelte a 
tölgyet s azért a nekik szóló áldozásokat tölgykoszoruval végezték. 
És egy zenei versengést Apolló és Pán közt Tmolos lydiai hegyi 
manó fején tölgykoszoruval, halántékain lecsüngő makk-koszoru-
val 4 ) döntött el. 

1) Preller, Oriechische Mythologie. I. Band. 297. Unger, Philologus. 1863. 
393. 1. Duneker M . , Qeschichte des Alterthums. V . Band. 120. Weisser, Bilder-
atlas zur Weltgeschichte. Taf. 73. Fig. 21. (Epirus érmei.) Patrae egyik érem-
vereíén is tölgykoszoru képezi a villámmal együtt az istenség legfőbb attribútumát, 
mint azt Weisser atlasa 35. táblája, 14. ábrája is szemlélteti. 

2) Mommsen Tivadar: Delphika 5. Griechische Jahreszeiten 432. 1. Lorentz 
Die Taube im Altertum. 

3) Dierbach: Flóra mythologiea 26. 1. Aristophanes Thesmophoria Zeusai 
cz. művében 114. 1., a tölgyfákat fakasztó hegyekről énekel. A makk tápláló 
erejét Rhea-ió\, a föld anyjától nyerte, a mythologiai felfogás szerint. 

4) Ovidius Metaorphirsis 11., 137. Quercu coma caerula cingitur et pendent 
circum cava tempóra glandes. 



Demeternek, aki pedig az ősi makkdara helyett a szemesebb 
gyümölcstáplálékra szoktatta rá népét, ennek daczára szintén tölgy
fákat szenteltek. Argos közelében a Parthenion hegység tölgyligetét 
(Spúeí KolXai) hiresiti el éppen az ő szentélye. A gabona aratását 
megelőzőleg Ceres oltárát körültánczolva, az ájtatos zsolozsmákat 
azért énekelték tölgykoszoruval. 1) 

Héra, Zeus felesége jogán szintén részesült a tölgykultuszban. 
A z ephesusi hires Artemis első szentélyét, az Artemisiont is tölgy 
képezi. A rege szerint a Heraklestől s Dyonysostól üldözött amazonok 
abba menekültek. H i p p a amazon királyné egy tölgy alatt meg
áldozván, az amazonok azt körültánczolták. A z albán hegyi nép 
leányainál ma is szokásos fegyvertáncza az amazonok eme fegyver-
tánczából fejlődhetett k i . 

Heracles is, mint Zeus fia, szintén részese a tölgyáldozásoknak; 
s a pontusi Heraclea városának 2) alapját éppen azért két tölgy 
ültetésével vetette meg. A z atyjának szentelt dodonai szent tölgy 
tudata végórája közeledtét is s az Oeta hegy egyik tölgyfája 
(unó §sin) alatt máglyán elhamvasztod va 3) isten ült. 

Dionisosx\2Ík ugyan mi közesem vala a tölgyhöz; de OeyaAeóí 
melléknevet mégis arról kaphatta, hogy a neki szentelt szőlő 4) 
(a[icp£Aot) és borostyán (hedera helix) egyaránt tölgyfákra szerettek 
kapaszkodni. A bachansnők azért borostyán-, tölgy- és taxusgaly-
lyakból font koszorúval ropták tánczukat s tölgyleveleken pihen
tek. Még az alvilág istennőjének: Hekate-r\ak is örökzöld levelű 
növényeket áldozván, a tölgy is ezek közé tartozott. Hekate egyéb
ként Rhea-vsA sok tekintetben rokonjellegű a néphitben. 5) A z 
Eumenidak, Moirak és Persephone templomai mellől szintén nem 
maradhatott el a tölgy. Amazoknak különösen a sötétlő Quercus 
Cerris szólt. A z árkádiai AéaTtowa (Persephone) szent berkében is 
egy olajfa és Quercus Cerris álltak csodahirben. A rege szerint 

') Vergilius, Oegicon 1. 377. 1. 
2) Plinius Natúr. hist. XVI. 239. 
3) Az Oeta azonban túlemelkedvén a tölgyrégio határán inkább a máglya 

anyaga állhatott tölgyből: „quercina matéria" ugy, amint azt Schneider Ottó 
I. Bd. 231. a TOO 8puE-ra magyarázza. 

4) Euripides Bacchae = Báxx°u 110. Theoeritos 263. 
6) Roscher: Mythol. Lexicon, Silene 96. és 125. I. 



ugyanis közös gyökérzet táplálta ezeket. S átalában az örökzöld és 
bőrlevelü fák az alvilági istenségek kegyeltjei valának. Azért a 
tölgy, a gesztenye a szerencsés fák közé számítottak. (Makrobius 
3., 20., 2. Eyssenhardt kiadásában: A i t enim Veranius de verbis 
pontificalibus: felices qut antur esse quercus, aesculus ilex etc. 
Lásd Bötticher, Baumkultus 304. I.1) 

De habár a tölgy általában szerencsehozó fa vala, azért dámoni 
jellegű tölgyeket is tiszteltek. Bostiabru a Delphibe vivő physusi 
szent uton a Phorbas tölgyben lakozott Phorbas. A rablást ked
velő phlegyaiak gonosztévőit sújtó Isten az általa elitéltek kopo
nyáit elrettentésül e fa ágain porlasztá el. Zeus ugyan villámával 
elhamvasztá a fát; de századok múlva is „koponyás tölgy" (A,OJÖ: 

KscpscXaí) vala a hely neve, borzadva haladtak ott el. Ez a hagyo
mány még az emberáldozások korából maradhatott fenn. 

A Dryadok és Hamadryadok hite a régi facultus poeticus 
maradványai. A Dryadok szó szerint a tölgyet (Spö;) jelentvén azt 
az őskort hirdetik, a mikor minden fában, de különösen a tere
bélyes, szép növésű tölgyben isteni hajlékot gyanítottak. A Hama-
dryadokat is Nympháknak rajzolták, bájos szüzek képében ábrá
zolták, akik örvendeztek a tölgyek virulásán s búslakodtak, ha 
azt hervadozni látták. A k i egy ilyen Hamadryadától kiválasztott 
tölgyfát kidöntött, azzal a benne lakozó Nymphát is megsemmisi-
tette. A z ilyen cselekedet nem is maradt büntetlenül; mig aki a 
N y m p h a korhadozó, vagy düledező fáját feltámasztván, meg
megmenti, jutalmat nyert. Számos legenda hirdeti ezt s a görög 
Hamadryadok párjai a római Virae ( = Virgines) querquetulanaek. 
Festus szerint ezek: Nytnphae praesidentes querqueto virescenti. 2) 

A rómaiak Jupiter Feretriusa a Capitol ium szent tölgyére 
vonatkozik. Itt áldozott Romulus, mert ez vala az Istenség temp
loma. Ezen tölgy alá épitik aztán az első kőtemplomot is s Mars
nak, mint Romulus és Remus atyjának s a rómaiak hadi Istenének 
ezért szenteltek tölgyet. Suetonius, Vespazianus császár életiratában 
(cap. 5) egy quercus antiqua quaret erat Marti sacva-ró\ emlékezik 
meg, mint „Flaviusok szerencsefájáról". M i n d e n születésnél egy letört 

J) Pausanias: nepívj-í^S vj{ 'EXXaSoj 8. (Apxaomá) 37. 10. 
2) 261 (a) Müller kiadás. Vesd össze Henzen, Acta fratrum Arvalia 145.1. 

és Varró de 1. 1. 5., 8. § 49., valamint Preller: Römische Mythologie II. 88. 



ágról jósolták meg a kisdednek jövendőjét. H a u d dubia signa 
futuri fati. H a az ág törékeny, gyenge vala, a kisded sem élt 
sokáig. Erősebb ág (instar arboris) szép jövőt, hatalmat ígért. 
Minthogy pedig a tölgyfákon fészkelő harkályt Mars hirnökének 
nézték, azért a latin jósló Isten neve is Picus.1) Ennek neje Canens, 
fiuk Fannus. 2) Canenst egy faágon ülő harkály 3 ) képviselte s 
az augur is rendesen mint ifjú jelentkezett fején egy harkály-
lyal. Igy alakult k i az a monda is, mely szerint, mikor Canea 
vagy Pomona Picust megszerette, Circe boszorkány merő ir igy
ségből és féltékenységből megrágalmazta Caneat. Ezért Canea 
Circet megátkozván, az harkálylyá változott. Ez a Picus az A v e n -
tinus hegy jósda berkébe lakozván, a Fannus Fatuus szintén ott 
tanyázott. N e m érdektelen az sem, hogy az argonauták arany-
gyapja szintén egy Aresnek szentelt tölgyágra került s hogy a 
diadaljeleket a TSÓTOXWV = tropheákat először tölgyfákra aggatták. 
Tölgyek alatt kérték a segitő Zeus Jupiter pártfogását és tölgygaly-
lyal vonultak a csatába. Éppen azért a hadi zsákmány java részét a 
görög Zeus torací-oc-nak, a rómaiak a Jupiter Feretriusnak 
áldozák. 

Igy vált a tölgygaly hadi jelvénynyé, a görögök xpÓTratov-jává. 
A históriai idők győztese ugyan babérkoszorút nyert, de Ovidusból 
láthatólag a legrégibb kor vitézei „aesculeae . . . frondis honorem" 
nyertek. 4) 

Még becsesebb vala a Corona civica. ó Sxscpavos ó rcviXraxós. 
Ehhez eleinte a Quercus ilex örökzöld lombját használták. Idővel 
inagis piacúit et aesculoJovi sacra-róY') szedték a lombozatot. Plinius 
szerint: militum virtutis insigue clarissimum. 0) Quuantilianusnál: 

!) A harkály jóslásról lásd Hopf, Thierorakel und Orakellhiere. Ezt a jós
lást a sabinoktól tanulták el a rómaiak. 

-) Vergilius Aeneis 7., 98. 
3) Ilyen ábrázolás Daciában is mutatkozik. Igy Potaissa (Torda) romjaiból 

Téglás István nyug. tanfelügyelő múzeumában Tordán láthatunk egy durván ki
nagyolt szobonészt, mely faágon kopácsoló harkályt tart a kezében. Ez tehát Fannus 
nejét, Canenset ábrázolja. Olykor egy augur is társult az augurbottal, később egy 
ifjú, kinek fején ült a harkály. 

4) Ovidius Metamorphoois 1. 448. 
s) Plinius Natúr hist. 1. XVI. 12. 
°) Plinius Natúr hist. 1. XVI. 7. 



„difficillima et gloriosissima omnium." 1 ) Még a hadi kitüntetések, a 
dona militariak is tölgyfából készültek s ezt utánozták ezüstből, 
aranyból és a császárok éppen azért a corona muralis (fa-
és kővárért), c. valiaris (sánczvivásért), a coronae muralis, aurea et 
rostratae (hajó orrával sem értek fel a corona civicaval. Csupán a 
corona graminea sive obsidionalis haladta tul. 2) A z vala nobilior. 
A corona mint dona militaria Krisztus előtt 496-tól lépett életbe 
s a c. civica megnyerése nem vala könnyű feladat. A z arra illetékest 
erős próbáknak vetették alá. Leges artae et superbae.3) De nagy 
is volt a becsülete. Egész életén át viselhette azt s a szenátus is 
felállással tisztelgett előtte s családtagjain kivül atyja, sőt nagyapja 
is adómentességet élvezett. A császárok pénzveretein is fel-feltünő 
eme sorok: 

O B 
CÍVIS 
S E R V A T O S 

szintén a coronae civicara vonatkoznak. 4) 
Utóbb a tölgyleveleket aranyból készítették meg, s maguk 

a császárok is tetszelegtek ezekkel. Igy Nero Olympiában négy 
aranykoszorút áldozott. 

Nevezetesek valának a sortes praenestinaek is. Latium hires 
városában quercus roburból készült koczkákkal jövendöltek a 
Fortuna templom papjai. Betűk, Írásjelek szerint folyt a sors
vetés s ereket s koczkákat valamelyik Jupiter szentély tölgyéről 
vágtak, miként a dodonai jósdánál is történt. 

Ép i ly érdekes adatokat találunk a germánok és szomszédaik 
tölgy kultuszáról. A kelták erdőforrás tisztelete általában ismeretes. 
A druidák tölgyfák alatt áldoztak s Maine deportementban a 
régi kelták ivadékai szántóföldeiken ma is tiszteletben tartják a 
tölgyet. Július Caesar Massilianát (Marseille) a kelták szent berkeket 
ki akarván irtatni, a katonák nem mertek fejszét emelni az isteni 

i) Quintilianus 6., 3., 19. 
s) Pinius, Natúr hist. XVI . 6. és 13. 
8) Plinius, Natúr hist. 1. XVI . 12. 
4) Cohen, Med. irap. 21. Octavianus Augustus nr. 206—2/6. 91. Nr. 367. 

114. 1. Nr. 377. 115. 1. Nr. 434. a 124. 1. 



tölgyekre, 1) mig Caesar maga példát nem adott arra, mert az 
istenek haragjától még inkább féltek, mint Caesartól. Nodosa 
impellitur ilex silvapue Dodones?) M a i napság már hire, pora 
aincs ezen a környéken a tölgynek, melyet a druidák 3) okos taní
tásai egykoron fentartottak. Északi Francziaország tőzegvidékein, 
mint Abbevil le közelében Yseuxnél s a Somme lápból 14 láb átmé
rőjű tölgyrönkőket ástak k i . 

A kelták a fagyöngyöt, mely előttük érthetetlen módon fej
lődik, szintén isteninek tartottak. Különösen a tölgyfákra letelepült 
fagyöngy varázslatos jelenséget képezett. Éppen ezért az újesztendő 
első újholdját követő hatodik napon a fehér lepelbe burkolt druida 
két fehér bikától vont szekéren kiment az ilyen fagyöngygyei 
megkoszorúzott tölgyhöz s aranykésével megszabott szertartások 
közt lemetszette azt, kifeszített kendőkkel felfogva hazavitte. A z 
ilyen ág érintése minden bajtól, varázslattól, betegségtől, szeren
csétlenségtől mentesitette az illetőt.4) A z ág pora visszaadja pél
dául az állatok termékenységét. A görög felfogás szerint is a 
fagyöngygaly az alvilág kapuját is felnyitotta. 

De napjainkban szintén csodatevő erőt tulajdonit a fagyöngynek 
a néphit Németországban. Gyermekek nyakára illesztett fagyöngy 
biztos szer az igézet s a betegség ellen. A gonosz szellemeket 
fagyöngy-olvasóval 5) tartják távol stb. 

A z italba kevert fagyöngy biztos gyógyszer. Hét éves korában 
tejbe áztatott fagyöngyöt itatnak a gyermekekkel, mert az minden 
járványtól, betegségtől mentesiti őket. Húsvétkor, böjtmás éjjel 
a jó barátokat fagyöngygalylyal meglepni s veregetni szerencsét 

!) Masius: Naturstudien 429. fortes lremuere manus motiqtie verenda 
maiestate luci, si robora sacra ferierunt, in sua eredebaut redituras membra 
secures. 

2) Masius: Naturstudien 192. 1. 
8) A druidákról lásd Grimm Mythologische Nachtráge 305. 1. A druidák neve 

is a tölgyből eredhet, Plinius egyenesen a őp'js-ból származtatja Naturcheit 
XVI. § 249. Curtius is ezt hirdeti. Langegg deutsche Rundschau 1890 június f. 
405. 1. a gallok idejéből (isten és ronyd = beszélő magyarázza). 

4) Plinius, XVI. 250. szerint a druidák nyelve szerint mindent meggyógyító, 
Omnia sanantem apellantes suo vocabulo. Warnke, Die Pflanzen in Sitté Sage 
und Geschichte. 100. 1. Wagner, Materische Botmuk. 6. 1. 

B) Dierbach : Flóra mythologica 151. G r i m m : Mylhologie Nachtráge 353.1. 



hoz. Francziaországban fagyöngygalylyal kedveskednek az új 
esztendei üdvözlők. Angolországban karácsonykor, újévkor a 
házakra illesztett zöld galy közé fagyöngyöt keverve fokozzák a 
jókívánságok foganatát. A skandináviai mithologiában legjelentő
sebb szerepet nyer a fagyöngy. (Viscum album.) 1) 

A germánok Donár-\d, kedvelte a tölgyet, minek jeléül villá
mait is belesujtotta. A tölgy alá menekülő óriásokat is villámmal 
pusztította e l ; de a bükkfa alá hatalma már nem terjedt k i . 
A szláv eredetű poroszoknál több csodatevő tölgy emléke él ma is. 

Az ősgermánok sürü tölgyerdők mélyén áldoztak. Tacitus 
szerint nem „ex magnitudine caelestium deos parietibus cohibere" ; 
hanem „lucos ac nemora consecrant." 2) A semnónok szent 
berkében: silva augurus patrum et prisca formidine sacra,3) még 
emberáldozás is folyt. A z ilyen szent helyek fáit sérteni halálos 
vétek számba ment. Hisz még a középkorban is erős tilalom alatt 
állottak a makkfák, határjelzők.*) A góth nyelvben akran gyámoli-
tót jelentvén, az akran vagy „Eckern" •') tölgyek a vallás oltalma alá 
estek. S ezt a vallásos védelmet váltotta fel utóbb a királyi hata
lom tilalma. Hessenben Dreieichenhain városka (Offenbach kerület) 
Langen vasúti állomástól 5 km-re a középkori „zur Dreieichen" 
( = Dreiichahi) királyi erdőség czentrumaként az egykori szent 
berek három tölgyéről 6 ) kapta nevét. A Németországban gyakori 
Heiliges Holz, Heiligen loh (lo = Hein-Oebüsch), tieiligenhölzl 
(a Frank erdőben) és der Hain sok fátlan vidéken őrzi a pogány 
idők szent fáinak emlékét. 7) 

A középkor templomai, kápolnái is keresték a szent fákat s 
az erdőpusztitást kegyetlen büntetéssel tilták. Igy 1401-ben Hessen 
tiomburgban a Taunus keleti lejtőjén p l . ez a szabály szólt: 
a ki egy tölgy vagy bükkfát megsért, annak hasa felvágandó s 
a beleivel kell a fa sebét bekenni! 

!) Mannhardt: Germanische Mythen 134. 1. 
2) Tacitus, Gerraánia 9. 
3) Ugyanott 39. 
4) Henne-Am Rhyn, Die deutsche Volkssage 2 Auf. 901. 
5) Maunhardt, Baumkult. 39 és 76. Grimm Mythologie 543. 
6) Grimm, Mythol 60 1. 
7) Görlitz város a wendek bevándorlása előtt szintén ilyen szent liget 

vala. Egyik utczáját máig Hainwaldnak hívják. Carl Haupt Sagenbuch der 
Lausitz II. Th . 71. 1. 



A Rajna mellékén, Elsass-Lotheringiában s általán a katho-
l ikus nemesség közt, a druidák fakultusza, a Mária kápolnákkal 
tartja magát. Flandriában 1634-ben „Unserer lieben Frauen weissen 
Zweige" Elsassban, Plobsheim mellett „Maria zur Eich", a Hanau-
Lichtenberg grófságban, Qörsdorfnál „Unserer lieben Frau zur 
Eich", Stundnál „ Unserer liebe Frau zur Eschen" sok más hasonlóval 
búcsújáró helyek. Felső-Ausztriában Auroldsmünsternél „Maria 
Eich" s Alsó-Ausztriában Hornnál „Marienkirclie zu den drel Eichen" 
még hazánkból is látogatott bucsuhelyek. A germán nép szent 
tölgyeseit előszeretettel döntögették le a térítő barátok, hogy 
ezzel is szembetűnőbbé tehessék a pogány istenek tehetetlenségét. 
A z ilyen szent tölgyből épített zárdák falán aztán nem egyszer 
vérfoltokat látott a néphagyomány s az ősi Wodan (Wodansheer, 
Wnotansheer), vagyis a germán szélisten der wilde Jager alakjában 
időnkint végigszáguld ma is haragjában. Másutt a kereszténység 
behatása alatt Donar szentfájába költözött az ördög az ő törpéi
vel, óriásaival s más kísérteties szellemeivel egyetemben. Éjjelente 
rémes huhogás, üvöltözés jelzi az ilyen quercus diabollca-kdX. Bra-
bantban, a Sonienwald mélyén rettegett a környék a X V I I . század
ban egy ilyen tölgyet, „Diabolica quia de coelo per fűimen cui 
diabolus saepe cooperatur, tacto ve per suedum quasi secta". 
A bieli tó Péter szigetének tölgyeseiben, ahova óriások töltése ( H e i -
denweg) vezet, gyakran feltűnik a talpig zöld ruhát viselő ördög, 
kit der Orüne néven emleget a nép. Rendesen nagy szélviharok 
következnek utánuk. Ilyen zöld embert Torda-Aranyos megye hegy-
alji községeiben ma is szerepeltet Téglás István szerint a népszokás 
s ott G o c o j n a k 1 ) hívják. 

A tölgybabonákról, a tölgy ó-testamentom vonatkozásairól s 
a történelmileg nevezetes tölgyekről, valamint a német költészet 
és népdalok tölgyeiről már meg sem emlékezhetünk. A germán 
néphit a világhódítók kiválóságát is a tölgynek tulajdonítja. Attila 
kardja egy tölgy alá vala rejtve, L i n g g Attilát Schwertjében ezért 
énekli: Untern Eichbaum auf der Heide Liegt ein Riesenschwert 
walt, Oft in seiner dunklen Scheide Zuckt es durch den Felsen-
spalt. A csehek Zizskaja is azért vala oly félelmes, mivel tölgyfa 
alatt született. 

!) Téglás István: A Gocoj. Ethnographia 1911. évf. 



Befejezésül a németországi tölgyóriások irodalmát kíván
juk még idejegyezni, tájékoztatásul azok részére, akik tán 
ezirányban tovább szándékoznak nyomozni . Ajánlatos segéd-
könyvekül ezeket sorolja fel W a g l e r : 1. Re l ing-Bohnhors t 
12. 1. 2. Gartenlaube 1880. N r . 26. Lindner Ferdinánd illusztrált 
czikke a Hasbruch nevű tölgyóriásról. 3. M i e l k : Die Riezen der 
Pflanzenwelt. 4. Göppert: Die Riezen des Pflanzenreiches. 5. 
Gartenlaube Jhg. 1869. 47. 1. 6. Hermán W a g n e r : Malerische 
Botanik 178. 1. 7. Hermán Jager: Deutsche Báume und Wálder. 
17. 1. 8. Kari Müller von Halle, Das Buch der Pflanzenwelt, I. 
B d . 232. 1. 9. v. Humboldt Kosmos, I., 298. 1. 10. Kerner von 
Mari laun, Pflanzenleben, I., 681. 1. 11. Rossmásler: Der W a l d 
39. 1. 12. Koch. Dendrologie, 2 Th. 2 Abth . 26. 1. 13. Deutsche 
Rundschau von Rodenberg 1890 júniusi füzet, 404. 1. 14. Doren-
w e l l - H u m m e l : Karakterbilder aus deutschen Gauen, Stádten und 
Statten. 2 Abth . Bilder aus dem norddeutsche Binnenlande 208. 1. 
15. W i l i b a l d von Schulenburg Wendische Volkssagen und Geb-
rauche aus den Spreewald 29. 1., jegyzet a 296. 1. 16. Leipziger 
Illusztriert Zeitung 1891 febr. 21., az u. n. Kaiserreiche, a tireri 
kerületben. 22. O. Lohr, Die Linde ein deutscher Baum. Spandau. 
1889. 22. E. Plaumann, Die deutsche Lindenpoesis. Programm des 
königl. Gymnasiums zu Danzig. Ostern. 1890. 23. Bechstein, Mythe, 
Sage, Máre Und Fabel. 24. Grüne, Volkssagen und volkstüml. 
Denkmale der Lausitz. 

Minthogy ezekből az adatokból is azt láthatjuk, hogy az 
ókori természetimádás hitelveiben mindaz le volt fektetve, amivel 
a modern erdőgazdászat a középkor hitujitóinak fanatizmusától 
elpusztított erdőtenyészet virulását helyreállithatónak tartja, azért 
a néphagyományokban s babonákban nálunk is fel-feltünedező 
fatisztelet reminiszczencziáit nagyon is érdemes volna apránként 
szintén összegyüjtögetni. A fák napjának ünnepeivel, a fiatalság 
faültetésével s a históriai fák szent hagyományaival, a határfáknak 
a serdülő ifjúságra kötelező szentgyörgynapi ünnepélyes látogattatá-
sával a családi örömünnepek (házasság, keresztelés) emlékfaülteté
seivel, magvetésével a törvény erejénél is hatékonyabban munkál
hatjuk az erdők felújítását és kímélését. — r. 

ó£ <Jg ú% 



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

HIRDETMÉNY. 

(Az 1912. évben megtartandó erdőó'ri és vadőri szakvizsgák ügyében.) 

A z erdőőri és vadőri szakvizsgák folyó évi október hó 14-én 
és az erre következő napokon Budapesten, Pozsonyban, Besztereze-
bányán, Miskolczon, Kassán, Máramarosszigeten, Kolozsvárt, Brassó
ban, Nagyszebenben, Temesvárott, Pécsett és Szombathelyen, a 
vármegye székházában délelőtt 9 órakor fognak megkezdetni és 
folytatólag megtartatni. 

Felhivatnak mindazok, akik az erdőőri vagy vadőri vizsgát 
letenni óhajtják, hogy az erre vonatkozó engedélyért, a szükséges 
kellékek bírását igazoló bizonyítványokkal felszerelt folyamod
ványaikat folyó évi szeptember hó 30-ig ahhoz a kir. erdő
felügyelőséghez nyújtsák be, amelynek székhelyén vizsgát tenni 
kivannak. 

Budapest, 1912. évi július hó. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ú£ á% ó£ 

IRODALOM. 

A könyvpíacz ujabb termékei. 

Muzsnay Géza: Erdőrendezéstan. Igen értékes művel gyara
podott erdészeti irodalmunk Muzsnay Géza m. kir. főerdőtanácsos, 
volt főiskolai tanár ilyen czimü művével, mely hivatva lesz út
mutatásul szolgálni nem csupán a szorosabb értelemben vett erdő
rendezéssel foglalkozó szakembereknek, hanem az erdőgondnokok
nak is, kik a műnek „alkalmazott rész"-éből a nyilvántartások veze
tésénél szükséges tudnivalókat is részletesen megtalálhatják benne. 

A műnek ismertetésére még rátérünk, ezúttal csak a szak
közönség figyelmét óhajtjuk a mű megjelenésére felhívni. Beszerez
hető a szerzőnél (Zsarnócza, Bars m.). Ára 10 korona ; 10 korona 
55 fillér előzetes beküldése esetén rendelő a művet bérmentve kapja • • •'! « 

J 



l d . boczonádi Szabó I m r e : A méhek é lete . Id. boczo-
nádi Szabó Imre, a „Méhészet" szerkesztője, 223 oldalra terjedő 
vaskos könyvben adja közre értékes tapasztalatait, melyeknek bizo
nyára nem egy méhészkedő szaktársunk is hasznát fogja vehetni. 

Terjedelmes fejezetet szán a méhészeti szakemberek között 
ma is állandó vita tárgyát képező kaptárrendszereknek, ismertetve 
azokat az egyszerű méhkastól kezdve egészen a legmodernebb 
berendezésű nagyméretű kaptárokig, részletesen foglalkozik a 
méhészeti alapismeretekkel, majd pedig hónapról-hónapra menve, 
leirja a méhész időszaki munkáit. 

A mű ára fűzve 3 korona, beszerezhető szerzőnél (Újpest, 
Széchenyi-utcza 7. szám). 

ű£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Tanulmányutak. A m. kir. földmivelésügyi miniszter a 

kincstári erdőbirtokon a szállító eszközök kiépítésére irányuló és 
a közel jövőben teljesítésre kerülő nagyarányú erdőfeltárási mun
kálatokra való figyelemmel megbízatást adott egyes kincstári 
erdőtisztviselőknek, hogy a külföld ilyen irányú tevékenységét ez 
év őszén a helyszínén tanulmány tárgyává tegyék. 

Igy nyert együttes megbízatást Martian Livius m. kir. erdő
tanácsos és lovag Nechay Oszvald m. kir. segéderdőmérnök, 
hogy Elzász-Lotharingiában a shirmecki és rothaui erdőgondnok
ságok területén az erdei vasúti berendezéseket, Schweizban, Zürich 
város sihlwaldi erdőbirtokán a hegyoldalak lépcsőzeti alakulatain 
létesített erdei vasúti és más szállító berendezéseket és a badeni 
nagyherczegségben, a sanctblasieni és vele szomszédos állami erdő
gondnokságok úthálózata tervezését és kivitelét tanulmányozzák. 

Ugyancsak együttesen bizta meg Chabada Géza m. kir. 
főerdőmérnököt és Lux Árpád m. kir. erdőmérnököt, hogy a 
bukovinai görögkeleti hitalapok államilag kezelt erdőbirtokain, 
folyószabályozásokkal kapcsolatosan végrehajtott és munkában 
levő nagyszabású erdei vasúti építkezéseket és berendezéseket 
megszemléljék, a vasúti üzemek lebonyolítása iránt érdeklődjenek, 
továbbá hogy az osztrák Salzkammergut goiserni és vele szom-



szédos erdőgondnokságaiban kiépített és kiépítés alatt álló útháló
zat, valamint az ischli és offenseei erdőgondnokságokban a csúsz
tató utak tervezését és építését tanulmányozzák. (L.) 

Külföldi érdeklődés. Höggenstaller Károly bajor királyi erdő
hivatali ülnök (Assesor) Münchenben, közös külügyminisztériumunk 
utján engedélyt nyert arra, hogy Magyarország kárpátvidéki erdő
gazdasági és vadászati viszonyainak megismerése czéljából a 
folyó év őszén a beszterczebányai m. kir . erdőigazgatóság és a 
liptóujvári m. kir főerdőhivatal kezelése alá tartozó kincstári erdő
ségekben körutat tehessen. (L.) 

Uj-Zéland erdőipara.") Sokkal előbb, még mielőtt a fehér 
emberfaj megtelepült volna Uj-Zélandban, az ausztráliai fegyencz-
telepek élelmi- és hadihajói idejártak volt vitorláikhoz jó árbocz-
rudakért. A bennszülöttek látván, hogy ez nekik pénzt hoz, ügyes 
favágókká képezték ki magukat. A fával való kereskedés még 
nagyobb arányokat öltött, mikor a fehérek megérkezése szüksé
gessé tette a házak építését. Mint épületfa, különösen az úgynevezett 
kaurí talált nagy megbecsülésre. A z újzélandi erdőségeknek ez 
a legértékesebb fája az Huckland-félszigetnek egy igen korlá
tolt területére szorítkozik. A fák sokszor ezer évesek, majdnem 
200 láb magasra nőnek s olykor száz láb kerületüek is. Hatvan év 
óta fennálló, még ma is teljesen ép házak találhatók kauri-íából. 
Amellett asztalosmunkákhoz is a legszebb fák egyike, valamint 
bányákban való használatra. Régi erdőkből kiásott tönkök teljesen 
beváltak még vasúti talpfáknak. Végre kiizzadott gyantája is becses 
áruczikk. N e m csoda, ha az utolsó száz év alatt a fákat annyira 
igénybe vették, hogy teljes kifogyásuk is csak idő kérdése. 

Vannak azonban a kaurin kívül is még értékes fái Uj-Zéland-
nak, mint a tartóssága szempontjából páratlan totara, manuas 
és fekete maire, a kiválóan szép deszkát szolgáltató revareva, 
parin és vörösfenyő; mig másokat ismét egyenletes szövetük 
tesz becsessé, mint a már emiitett kaurit s a fehérfenyőt. 

Uj-Zéland körülbelül ezer mértföld hosszú távíróhálózatot 
tart fenn s e czélból majdnem minden belhonos fát próba tár-

*) Guy H . Schulsfield : „New Zeeland involution." London, 1909. 



gyáva tettek s megállapították tulajdonságaikat. A kavekát (czéd-
rust) például igen hasznos fának találták ott, ahol erdő- és gyep
égésektől lehet tartani, mert nehezen ég. A feketefenyő hátránya 
az, hogy nagyon ki van téve a szú pusztításainak. A szép purlri 
egyetlen belhoni fa, mely nem szenved a teredo rovar támadásaitól. 
A matai is jó ellenálló fa, de a totara a legkevésbbé sebezheti. 
Kitűnő anyag az ezüstfenyőé, ugy hogy egy 1870-ben felállított 
pózna tönkjéből 1898-ban vágott darabkát még tökéletesen épnek 
találtak. Sajnos, az ezüstfenyő sűrűbb használatát kizárja az, hogy 
nem igen található 26 lábnál nagyobb hosszúságban. Mindezek
nél távirópóznák czéljaira legkifogástalanabb fa az emiitett totara 
(Podocarpus totara), melynek egyedüli hátránya, hogy könnyen 
reped. 

Különben az alanti táblázat mutatja az évek során át külföldi 
fanemekkel tett összehasonlító kísérletekkel elért eredményeket: 

(Transver- Köblábon-
strenghi) szi- Ruganyosság k é n t j s u j y 

lárdsági próba font f o n t 

font 

A n g o l tölgy 128-55 127-01 55-96 
A n g o l bükk 129-66 195-83 43'37 
A n g o l kőris 1692 18007 46"19 
Balti deszka 144-25 116 0 36"77 
Rigai fenyő 89'96 167-77 46'46 
Fekete maire 3142 193-0 72-29 
Kauri 165-5 97-0 38-96 
Kahikatea! 106-0 579 30-43 

Mannao 230-0 200-0 4901 
Maurika 239-0 115-0 59'0 
Matai 197-2 1330 49 17 
P u r i r i 2230 1750 59-05 
R a t e 196-0 93-6 65-13 
Ravereve 101-0 9 3 0 43-92 

Rimir i 140-2 92-8 3Ó94 
Teredo 205-5 142-4 47'45 
Totara 133 6 77 0 35 17 



M i k o r a fehér fa megtelepedett Uj-Zélandban, még az országnak 
egyharmada áthatolhatlan sürii őserdőség volt. A maurik nem 
nagyon használták ki erdőiket. Bizonyos fáknak különleges rendel
tetésük volt náluk, a többit tüzelőnek tekintették. H a csak a 
maurik pusztították volna az erdőket, fahiányról ma sem lehetne 
beszélni. 

Csak a fehér emberrel vette kezdetét az erdő igazi pusztítása. 
H a szüksége volt három szobás kunyhóra, kiirtott egy acre erdő
séget. H a burgonyát vagy búzát akart termelni, felgyújtotta a 
cserjéket, kidöntötte a fákat s félrevonszolva, ott hagyta rothadni. 
Harmincz évig tartott ez az esztelen gazdálkodás minden fék nélkül 
ugy, hogy már a kl imai viszonyokon is érezhető volt a hatása. 

A z erdővédelem első nyomait csak 1867-óta látjuk, amikor 
Victoria királyné kezdeményezésére királyi bizottság küldetett 
ki a kérdés tanulmányozására. Ennek következtében 1868-ban az 
uj-zélandi parlament megkezdte az anyag összegyűjtését. Öt évig 
tartott, mig a jel entésselelkészültek. Ebből aztán kitűnt, hogy az 
utóbbi évtizedek alatt Uj-Zéland erdőségeinek több mint harmada 
elpusztult. A z ország egész 66,394.000 acre kiterjedésű területéből 
1830-ban még 20,374.000 acre volt erdőség. 1873-ban pedig ebből 
12,130.000 acre maradt meg. És mindezt a fehér embereknek 
köszönhetni, akik 1840-ben még al ig voltak pár ezerén és még 
1873-ban is csak 300.000 volt számuk. 

A telepítési politika legbuzgóbb szóvivője Uj-Zélandban, a 
zseniális Vogel már a 70-es évek elején felismerte, hogy e politika 
keresztülvitele minden valószínűség szerint, az erdőknek még 
nagyobb károsításával fog járni. Azért uj tervet dolgozott ki , egy 
úgynevezett erdőtelepítési tervet, melynek alapgondolata az erdő
állomány megóvása volt, annak biztosítása mellett, hogy a ledön
tött fák ne fűrészeltessenek fel, amig ki nem száradtak. A települőket 
oly helyek felé irányozta, amerre vasutak jártak s útépítésre hasz
nálta fel őket, ellenben a fák ledöntését a foglalóknak szigorú 
büntetés alatt tiltották s a kellő évszak szerint kiválasztott fák vágá
sát felügyelők ellenőrzése alá helyezték s azokat aztán a fürész
malmoknak adták el. Földet nem volt szabad eladni, mielőtt a 
fáktól meg nem tisztították s azután a foglalókat uj ültetésekre 
serkentették. 



Ezeknek az intézkedéseknek azonban nem igen volt foganatja 
a legkésőbbi husz év alatt, fürészmalmok keletkeztek mindenütt s 
egész területeket irtottak ki , hogy egy-két szép példány kaurit, totarát, 
vagy fehérfenyőt megkaparitsanak. Milliókat vágtak le idő előtt 
s egész erdőterületeket gyújtottak fel, hogy megművelés alá fogják. 
1871-ben három millió láb volt a kivitt fa mennyisége, 1891-ben 
már 42 millió, 250 fürészmalom működött közre a pusztításokban, 
amelyekre, elég különös, a telepest bizonyos mértékben szerződési 
feltételei is kötelezték, amennyiben „javítások" színe alatt kény
szerítve volt évenként bizonyos részét erdőbírtokának kivágni, 
akár értékesíthette a fát, akár nem, ami különösen akkor fordult 
elő, ha nem volt közelben fürészmalom. 

Campbell Walker, állami erdőigazgató 1876-ik évi első jelen
tése szerint ez időben még 12 millió acre erdőség volt állami és 
koronabirtok s 150 fürészmalom működött, minden évben 
130 millió láb fát dolgozva fel. A készlet kimerithetlennek látszott 
s az uralkodó felfogás az volt, hogy minden kiirtott terület a 
nemzeti erő gyarapodását jelenti. Csak három tartományban volt 
valami halvány nyoma az erdővédelem törvényes szabályozásának. 
A munka drága s a fa olcsó lévén, a fürészmalmok csak a legjobb 
fa legjobb részét használhatták s ezek miatt feláldozták az egész 
erdőállományt, mig a fa értéke acreként 30 font volt, az állam 
a földet a telepeseknek fástól együtt 2 fontért adta acreként. És 
m i g a fennálló 156 fürészmalom minden erejét megfeszítve dol 
gozott, a kincstárnak erdőségeiből csupán évi 2600 font bevétele 
volt. A z erdőipar ötven év tapasztalatai után a legtudományosabban 
fejletté vált a világon, berendezései, gépei mintaszerűek, mig ezzel 
szemben a modern erdőgazdasági módszerek az erdő fentartása 
szempontjából teljesen figyelmen kivül hagyattak, az egyetlen 
Southland tartományt kivéve. A z 1876-ban létesített erdészeti 
osztályt már 1887-ben újra eltörölték, ezalatt pedig a fakivitel 
egyre emelkedett. Minden évben 25 millió láb fa ment ki az 
országból — közte sok értékes kauri — Angliába, viszont jelen
tékeny mennyiséget hoztak be zsindely- és keritésfát Tasmániából 
és Uj-Dé!-Walesból, fenyőt Oregonból, Amerikából s csekélyebb 
mennyiségű deszkát a Balti-tenger vidékéről. Miután azonban ez 
az import egészen különleges czélokra szolgált, a szakértők meg 



voltak győződve, hogy Uj-Zélandnak sohasem lesz oka tartani 
az idegen fa versenyétől, bár ezt kétségkívül az olcsóbb munka 
és a jobb szárítási módszer is támogatta. 

Igaz, hogy ugyanaz idő alatt bizonyos területeket állandóan tar
talékba helyeztek, mint állami erdőbirtokokat s ugyanekkor évenként 
egy napnak nyilvános megünneplésével (arbor day) ösztönözték a 
közönséget faültetésre. De hiába, a fakereskedelem és az erdőipar 
tul volt kapitálizálva s a hazai piacz fogyasztó képessége korlátolt 
uSYi hogy nagy export-üzletre volt szükség, hogy a beruházott 
tőke kamatait meghozza. 

Egyébiránt még egy öt év előtti becslés azt konstatálta, hogy 
a koronaerdők látható tartaléka körülbelül 20465 millió felület
lábat tesz k i s ugyanekkora lehet a magánosok kezében levő 
erdőbirtok, ami e látszó fürészmalmok teljesítőképességét véve 
alapul, hetven évi készletet jelentett, ámde a kaurifát illető ada
tok sokkal kevésbbé bízhatók. Ezekből a koronaerdőségek mint
egy 448 millió, a magánerdőségek pedig 664 millió lábat tartal
maznak ugy, hogy a kaurikészlet nyolcz év alatt föltétlenül kimerül. 
Ezt már Hochstetter látta előre, s csak az a szerencse, hogy a 
fürészmalmok, amelyek eddig kizárólag az értékesebb kaurifára 
vetették magokat most, okulva a sötét jóslatokon, alsóbb rendű 
fajokkal is beérik. Viszont aztán az állam ma már komolyan 
kezébe vette a befásitás ügyét is s az utolsó tiz év alatt Canter-
bury és az északi sziget kopár vulkánikus lapályainak nagy terüle
teit ültette be az állami erdők jövedelméből fegyencz munka 
segélyével mintegy 14.000 acre-t. Fiatal kaurikat is faiskolák 
utján nagyban tenyészt most, hogy idővel restaurálhassa a meg
ritkult kauri-állományt, mely oly roppant értéket képviselt eddig. 
Hogy azonban mily távoli időben kecsegtet ez a munka eredmény
nyel, mutatja Kj-rk tanárnak következő összeállítása Uj-Zéland 
néhány fája megközelítő életkoráról: 

Kauri .... — — — 
Rimu 
Totara 
Metai 
Kahikatea. . . . . . . . . 
Kewaka . . . 

600 
400 
470 
270 
370 
150 

3600 év 
650 „ 
800 „ 
400 „ 
600 „ 
400 „ 

J 



Tölgy, eucalyptus, oregonfenyő stb. kétszer-háromszor hoznak 
addig érett fát, mig a belhoni fák egyszer elérik teljes fejlett
ségüket. 

A m i a legutolsó statisztikai évet, 1907-et illeti, akkor már 
Uj-Zélandnak 411 fürészmalma volt 10.000 lóerővel s 7139 mun
kással. Ezeknek teljesítő képessége évi 718 millió lábat tett ki, de 
a termelés egyharmaddal kevesebb volt. V. 

Személyi h irek . Kamitzi Hoffmann Antal, gróf Károlyi Lajos 
hitb. és magánerdőbirtokainak főerdőtanácsosa, egyesületünk 
választmányi tagja f. hó 1-én csendes családi körben tartotta meg 
50 éves szolgálati jubileumát. 

Elszámolás a „Mensa-Aeademiea" ezéljaira befolyt adományokról : 
A főiskolai „Diák-asztal" elnöksége őszinte és hálás köszönetének kifejezése mel
lett ujabban a következő adományokat nyugtázza : 

Selmecz- és Bélabányai Állami Alkalmazottak Fogyasztási Szövetkezete 200 K 
Baranya-, Somogy-, Tolnavármegyei Erdészeti Egyesület Pécsen, Selmecz-

és Bélabánya sz. kir. város adománya 1912. első felére 100—100 K. 
Bécsy Dezső 25 K. 
Palmer Artúr 20 K. 
Sümegit János 7.40 K. 
Az Egyesület alaptőkíjét gyarapította továbbá: 
a) az 1912. évi államsegély II. részletének 50°/u-a 500 K és 
b) a Mensa alaptőke tyj évi kamatának 50%-a 120.93 K. 
Az intézmény alaptőkéje 12.600 K 54 lillér. 

Ifj . F e r d i n a n d y Béla zoológiai p r e p a r a t o r i u m a arról értesí
tette egyesületünket, hogy az egyesület tagjainak az árjegyzékében 
feltüntetett árakból 10%>-os engedményt ad, ha a rendelő az 
egyesület hivatalos lapjának, az Erdészeti Lapoknak czimszalagját 
igazolásképen beküldi. A preparatorium árjegyzéket készséggel 
küld a tagoknak. 

Halálozás. Oromon Dezső ny. államtitkár, v. b. t. t. stb., az 
Országos Erdészeti egyesület alapitó tagja f. évi július hó 25-én 
Budapesten, Müller Róbert C o b u r g herczegi erdőmester Pusztavacson 
f. évi július hó 24-én elhunytak. — Béke hamvaikra! 

j £ ó& 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a szolgálat érdekében áthelyezte Szabó 
Ferencz erdőtanácsost Budapestről Kolozsvárra, az ottani erdőigazgatóság köz
ponti szolgálatához, Biró Zoltán főerdőmérnököt pedig Máramarosszigetről Buda
pestre a vezetése alatt álló minisztérium I'B. főosztályába. 

Egyidejűleg Rejtő Adolf erdőtanácsost megbízta a kolozsvári erdőigazgató
ság házipénztáránál az ellenőri teendők ellátásával. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a szolgálat érdekében áthelyezte Be'csy 
Dezső főerdőmérnököt Máriaradnáról Orsovára, az ottani erdőhivatal központi 
szolgálatához; Huszár Pál erdőmérnököt Bélesről Máriaradnára (milovai erdő
gondnoknak, Vojtás Árpád segéderdőmérnököt pedig Kolozsvárról Bélesre (erdő-
gondnoknak). 

* 

Bradofka Károly Coburg herczegi főerdőmérnök Pusztavacsra neveztetett 

ki erdőhivatali főnökké. 

c^? c 3 * ó£ 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1912. évi július hóban. 

A röviditósi 

Az ákáczfa monográfiája ... = Am. 
Alapítványi kamat — = ak. 
Alapítványi tőketörlesztés _ = att. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = ab. 
Báró Bánffy D . alapitvány = BBa. 
Bedő Albert alapitvány = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb _ = Btr. 
Egyéb bevétel — — = Egy. 
Erdei facsemeték nevelése . . . = Ecs. 
Erdészeti Oéptan = Egt. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. 
Erdészeti Nyereségszámitástan = Enyt. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. 
• Erdő" czimü lap... = Eld. 
Erdőbecsléstan II. kiadás = Ebt. 
Erdőértékszámitástan II. kiadás _ = Eét. 
Erdőőr _ ... = Eő. 
Erdőrendezéstan (Bel.) ... . . . — = Rz. 
Erdőrena»zéstan (Fekete) _ = Rzf. 
Erzsébet királyné alapitvány = E. a. 
Értékpapírok kamatai — — = Ek. 
Fából készült czukor és alkohol — = Fcza 
Hazánk házi faipara (Qaul Károly) = H . F. 

m a g y a r á z a t a : 

Ertekezésekaz erdőrendezés köréből = Ée. 
Hirdetési dij az E . L _ . = hd. 
Hirdetési dij az „Erdő"-ben = Ehd. 
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Kedvezményes Iapdij = kid. 
Készpénzalapitvány — _ = k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése _ _ = Kft. 
Lakbér _ — = lb. 
Lapdij (Erd. Lapok) = ld. 
Legelő-erdők berendezése . . . = M . L. 
Magyar Erdészeti Oklevéltár — ... = EOT. 
Népszerű növénytan — ti. Nvt. 
Perköltség _ = Prk. 
Postaköltség = pk. 
Rendkívüli bevétel . . . = rb. 
Rendszeres növénytan I. R. — — -= Rnt. I. 
Szálaló Erdők Berendezése = Szeb. 
Számtan erdőőri szakiskolák részére = Sz. 
Tagsági dij = td. 
Tangens-táblázatok _ = Tt. 
Gr. Tisza Lajos-alapitvány = TLa. 
Titkári nyugdijalap = t. ny. «. 
Tölgy és Tenyésztése . . . = Töt. 
Vadászati ismeretek kézíkönye = Vik. 
Wagner Károly alapitvány— = WKa. 

Aldorf község hd. 30.55. Asbóth István td. 24.—. Alsókubini erdőhiv Ert 
16.—, pk. —.78. Ajtay János td. 16.—. Arnaut Miklós td. 16.—. Adamecz Ferencz 
Eő, 6.—, pk. —.55. Bóna Endre td. 4.—. Bund Károly tnya. 26.—. Bocskay 
Ödön hd. 6.55. Bodnár Richárd att. 30.—, ak. 10.—. Barcs Kálmán ak. 8.—. 
Benedek Albert td. 16.—. Beyer Jenő td. 16.—. Barkóczai Ferencz td. 16.—. 
Béky Albert td. 16.—. Bélay József ak. 2.—. Benczkó József td. 8.—. Buchalla 
Samu td. 8.—. Budovszky János td. 16.—. Bene István npt. 3.—. Bálint Imre 
Ám. 6.—. Barna Endre td. 48.—. Bartha Béla td. 16.—. Bustyaházai erdőhiv. 
hd. 16.55. Czimra Béla ld. 4.—. Csorna Gusztáv td. 8.—. Czillik Gyula Eő. 
6.—, pk. —.60. Csopey Kornél ak. 16.—. Demény Lajos td. 16.—. Dávid János 
td. 16.—. Debrődi v. urb. hd. 24.85. Dobó Jenő Eő. 6.55. Drach & Kronberger 
hd. 2.75. Ernyey Károly td. 8.—. Egyed György td. 16.— Erdődi György hd. 
32.65. Ercsényi Béla td. 16.—. Engel Jerta lb. 400.—, üb. 1.—. Erdőfülei köz-
birt. hd. 24.45. Erdő czimü lapra 501.99. Fazekas Ferencz npt. 2.—, pk. —.45. 
Dr. Fischer Kálmán ld. 16.—. Furrherr János td. 16.—. Fekete János td. 8.—. 
Früstök László Eő. 6.—, pk. —.12. Földhitelintézet ék. 1756.—, ik. 13.66. Fran-
czisczy Vilmos td. 16.—. Farkas István td. 8.—. Fehiács János Eő. 6.—, pk. 
—.55. Faukál Henrik ld. 16.—. Ferenczi Sándor td, 16.—. Földmiv. min. npt. 
102.—, Ert. 13.90, hd. 112.25. Fülöp Béla td. 16.—. Fenyves Lajos att. 6 . - , 
ak. 14—. Gasparecz Lajos td. 16.—. Garajszky Pál Eő. 6 — , pk. —.55. Gondol 
Dezső att. 50.— . Gruber Károly td. 8.—. Gajda János npt. 2.—, pk. —.45. 



Gyöngyössy Béla ak. 16.—. Guzikovszky Boldizsár td. 8.—. Görgényszentimrei 
szakiskola hd. 12.35. Guarry Kálmán td. 16.—. Goldschmidt Leopold hd. 33.55. 
Huszthy László td. 16.—. Hager Gyula td. 16.—. Hamar László td. 8.—. Habel 
Lambert td. 8.—. Hacher Gyula td. 16.—. Hyna Oltó td. 16.—. Hudák Lajos 
ak. 2.—. Hauser Margit lb. 180.—, üb. 1.—. Horváth Miklós td. 16.—. Hajdics 
János Sz. 1,50, pk. —.45. Hering Albert td. 16.—. Ihrig Vilmos td. 48.—. 
Istvánffy József td. 16.—. Junghaus E. erdőgond. hd. 268.—. Jaczó András 
td. 16.—. Joós Elek ak. 16.—. Kacsanovszky I. A . td. 10.—. Kovács Tivadar td. 
16.—, pk. —.04. Kozma István td. 32.—. Krausz János td. 16.—. Kovássy Kál
mán td. 4.—. Kozma János td. 16.—. Kakas Ödön td. 8.—. Kőrös László ak. 
16.—. Kovordány Tamás td. 16.—. Kugel Adolf ld. 20.—. Klözel Oizkár td. 
4.—. Kozma Antal Eő. 6.—, pk. —.55. Krause Manó td. 16.—. Krause Ágoston 
td. 8.—. Kovács István npt. 2.—, pk. —.45. Krausz János Ecs. 3.—. Krámer 
István Eő. 6.—, pk. —.55. Katona István td. 16.—. Krause Dezső td. 32.—. 
Kakódy Dániel td. 16.—. Lehoczky János lb. 60.—. Libohorszky József tnya. 
4.—. Lollok József td. 16.—. Lenhard Antal td. 16.—. Létai Gyula td. 16.—. ' O J 
Lux János td. 8.—. Lakner Lajos td. 16.—. Loványi Heribert td. 16.—. Lange 
Pál att. 21.—, ak. 14.—. Lipka Béla npt. 2.—, pk. —.45. Lippóczy Béla td. A l j 
40.—. Mikolasek György td. 8.—. Molnár Antal td. 16.—. Mikes János ak. 
10.—. M.-Szigeti erdőhiv. hd. 41.73. Matusovits Károly (d. 16.—. Montbach (J1 '* 

Sándor hd. 10.75. Merreider István td. 8.—. Menyhárt Gábor Eő. 6.—, pk. —.55. 
Moldován János td. 16.—. Mamira József td. 16.—. Mester János Eő. 6.—. 
Molnár József npt 2.—. Gróf Mikes Ármin Btr. —.60, pk. —.35. Martinkovich V j 
János td. 16.—. Magyar Telepitőbank hd. 14.35. Moenich Károly npt. 3.—, pk. 
—.20. Martinkovich Antal Ée. 4.—. Nemesvidi takp. npt. 3.—. pk. —.12. Németh 
A . fcza. 1.50. Neuhöfer & Sohn hd. 10.50. Nyevizsánszky János Sz. 1.50, pk. 
—.45. Niederland Rezső td. 8.—. Nadhera László Eő. 6.55. Onczay László td. 
16.—. Örley István td. 8.—. Odor Ignácz td. 16.—. Ósinka község hd. 18.55. Oláh 
József npt. 2.—, pk. —.45. Porubszky Károly ak. 16.—. Persián Iván lb. 54.—. Papp 
András td. 4.—. Plauder Lajos td. 4.—. Pfundtner Károly td. 16.—. Plachy Teofil 
td. 10.—. Porubszky Gyula td. 32.—. Polacsek Károly td. 16.—. Puskás Ferencz 
td. 16.—. Palczer Sándor td. 8.—. Papp Jenő td. 8.—. Przihoda Pál td. 16.—. 
Rajtsán János td. 16.—. Rejtő Adolf td. 16.—. Ringeisen Lajos td. 16.—. Rondo-
nelli Jenő td. 16.—. Rigán Sámuel td. 8.—. Rumaum Ernő td. 20.—. Rényi K. 
npt. 3.—. Riester Hugó td. 8.—. Stósz község hd. 33.66. Sromszky László td. 
16.—. Szecskay Dezső td. 16.—. Schaab_Bálint td. 16.—. Schmidt Ferencz (R) td. 
16.—. Schwabik Ferencz td. 16.—. Selmeczi Kaszinó Egyesület ld. 8.—. Sailer 
György td. 3 2 . - . Steller Ede td. 4.—. Szeőts Béla att. 20.—. Szeleczky János 
td. 16. — . Schuszter András td. 16.—. Somogyi Géza Eő. 6.—, pk. —.55. Stark 
Dezső td. 8.—. Szaffka Viktor hd. 4.75. Szantner Gyula td. 16.—. Schmidt 
Ferencz hd. 11.75. Soósmező község hd. 31.—. Szkoczil Géza ld. 4.—. Özv. 
Székács Ferenczné lb. 680.—, üb. 2.50. Székely N : Eő. 6.—. Schwarcz Béla td. 
16.—. Soproni adóhiv. hd. 19.50. Stolczmann István Eő. 6.—. Tamás Gyula 
td. 32.— . Till Gusztáv Eő. 6.—, pk. —.55. Tavassy Lajos td. 8.—. Török 
János td. 16.—. Tihanyi László td. 16.—. Toperczer Oszkár td. 10.—. Tatarek 

Erdészeti Lapok 



Kálmán td. 16.—. Tótsóvári erdőhiv. hd. 58.80. Trsztyánszky László td. 16.—. 
Ujfalussy Mihály td. 16.—. Ungvári főerdőhiv. Ert. 27.80, Sz. 4.80. Eő. 12.—, 
pk. —.48. Udvari Antal npt. 3.—. Ungvári adóin v. hd. 15.63. Várnai Sándor 
ak. 6.—. Végh Gyula td. 16.—. Vallusi erdőgond. ld. 16.—. Vassányi M . J. 
td. 16.—. Vámosmikolai hitb. hd. 47.35. Wolframm Sándor td. 16.—. Wessely 
Alajos td. 16.—. Wilde Ferencz td. 16.—. Zachár István td. 16.—. Zimmer-
mann Gusztáv td. 16.—. Zuskin Ferencz td. 16.—. Zachár Jakab td. 16.—. 
Zsolnai min. kirend. ld. 8. — . 

ú% 



ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 
I. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V . 

Felvétetett az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző 
bizottságának 1912. évi június hó 28-án tartott rendes évnegyedes ülésén. 

Jelen voltak: Horváth Sándor miniszteri tanácsos elnök, Rochlitz Dezső 
m. kir. főerdőtanácsos h. előadó, Téglás Károly miniszteri tanácsos, Nagy Károly, 
Pech Kálmán, Arató Gyula m. kir. főerdőtanácsosok, Nagy Elek m. kir. főerdő-
számtanácsos, Kacsanovszky József kir. erdőtanácsos, Tomassek Miklós, Pfeiffer 
Gyula m. kir. főerdőmérnökök, bizottsági tagok. Tér fi Béla m. kir. erdőtanácscs, 
a bizottság jegyzője és Huttya Pál m. kir. erdőszámvizsgáló, az alap számvivője. 

Elnök üdvözölvén az egybegyűlt tagokat, az ülést megnyitja s bejelenti, 
hogy Laitner Elek, Havas József, Kócsy János és Oyöngyössy Béla bizottsági 
tagok távolmaradásukat hivatalos elfoglaltságukkal kimentették. 

Egyúttal felkérte Rochlitz Dezső m. kir. főerdőtanácsos bizottsági tagot, 
hogy a szintén távol levő Lászlóffy Gábor miniszteri tanácsos helyett az előadói 
tisztet lássa el. 

A bizottság a jelentést tudomásul veszi s egyúttal elhatározza, hogy a rendel
kezésre álló készpénzből 25.000 K névértékű magyar korona járadékkötvényt vásárol. 

2. Jegyző bejelenti, hogy az előző ülésen kiküldött bizottság az alap 1911. 
évi zárószámadását megvizsgálta s ennek megtörténtéről az alábbi jegyzőkönyvet 
mutatta be: 

Tekintetes intéző bizottság! Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek 
nevelését segélyező alap intéző bizottságának 1912. évi márczius hó 15-ik napján 
tartott rendes évnegyedes ülésén hozott határozatával alulírottak az alap 1911. 
évi zárószámadásának megvizsgálásával bízatván meg, tisztelettel jelentjük, hogy 
megbízatásunknak megfelelvén, a zárószámadást az alap naplójával, főkönyvével 
és a számadási okmányokkal megegyezőnek és helyesen összeállítottnak találtuk. 

Ez alapon javasoljuk, hogy : 
1. az idemellékelt zárószámadást helybenhagyni; 
2. az 1912/13-ik tanévben segélyezésre fordítható összeget a zárószámadás

ban kimutatott 64.500, azaz hatvannégyezerötszáz koronában megállapítani, és 
3. az alap számvivője részére a szokásos felmentvényt megadni szíveskedjék 

Kelt Budapesten, 1912. évi május hó 31-én. 

Lászlóffy Gábor s. k. Nagy Vincze s. k. 
miniszteri tanácsos. kir. erdőigazgató. 

Kaán Károly s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos. 

A bizottság a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi s az alapszabályzat 
8. §-ának 2. pontja alapján elrendeli, hogy a zárószámadás hivatalos felülvizsgál
tatás végett a földmivelésügyi m. kir. miniszter úrhoz felterjesztessék. 



Az állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyzö alap 
vagyonának álladéka 1912. óv I. negyedének végén. 

•o M e g n e v e z é s 

A m. kir. A magyar leszá-
takartk- »f|Oló , é s P<M-

pénziámál váltó banknál 

készpénz 

K 

értékpapír 

K f 

Jegyzet 

Álladék a mul t évnegyed végén 

Bevétel a folyó évnegyedben : 
Járulékok, adományok . _ 
Gyümölcsöző tőkék kamata . . . 
Különféle bevételek 
/. . . . , lapostatak.pénzt.-hoz 

Á t u t a l a s o k | a leszámít, bankhoz 
Értékpapírok eladásából 
Átfutó bevételek . . . . . . . . . 
Vásárolt értékpapírok — 

11377 

19773 
111 

20 

Összesen 

Kiadás a folyó évnegyedben : 
Kiadás az alaptőkéből 
Kifizetett segélydijak 
Kezelési kiadások ._ 
Különféle kiadások._ 
/, . . . . la postatak. pénztártól 

Átutalások^ f e 3 z á m i t o l ó b a n k t ó l 
Értékpapírok vásárlása 
Átfutó kiadások.. . 
Eladott értékpapírok _. 

31281 

18330 
1041 

5000 

65 12591 

183 

65 

84 

300000 

5000 

92 1977549 

27 

Összesen . _ 

Levonva a bevételből a kiadást 
marad tiszta vagyon . . . 

Ebbő az összegből esik : 

1. az alap'őkére . . . .__ 
2. folyó kezelésre . . . 

24371 27 

6910 

49 

19773 

300000 

19 

L . kiadás 
6. tétel 

L. b e v é t e l 
8. t é f e l 

300000 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik: 

a) az 1911/1912. évi engedélye
zett segélyekre . . . . . . . . . 

b) az 1912/1913. évben ki
osztható segélyekre . . . 

c) az 1912. évi tiszta jöve
delemre 

Budapest, 1912. évi márczius hó 31-én. 

220019 30 
106664 35 

21120 

64500 

21044;35[ — 
Huttya Pál s. k. 

m. kir. erdőszátnvizsgá 
az íilap számvivője. 



3. Jegyző bejelenti, hogy a földmivelési miniszter ur 43161/312. sz. a 
bizottsághoz intézett leiratában megadta a felhatalmazást ahhoz, hogy Huttya 
Pál erdőszámvizsgálónak, az alap jelenlegi számvivőjének átköltözködése után a 
számviteli teendők végzésével Geyer H . Viktor m. kir. erdőszámvizsgáló bizas-
sék meg. 

A bizottság a felhatalmazás alapján Qeyer H . Viktor m. kir. erdőszám
vizsgálót a számviteli teendőknek folyó évi július hó 15-étől kezdődő végzésé
vel megbízza s egyúttal köszönetét fejezi Huttya Pál m. kir. erdőszámvizsgáló
nak azért az odaadó, lelkiismeretes s buzgó munkásságáért, melylyel a számviteli 
teendőket egy évtizeden át végezte. 

4. Jegyző bemutatja Hajdú Rezső kir. főerdőmérnök beadványát, melyben 
bejelenti, hogy a Zoltán fia és Margit leánya részére együttesen adományozott 
300 K segélyt nem vehette igénybe, mert a novszkai magyar iskola az elmúlt 
tanévben nem nyilt meg s igy kénytelen volt gyermekeit — mint magántanulókat — 
otthon taníttatni. 

Minthogy a szabályzat 18. §-ának határozott rendelkezése szerint magán
tanulók segélyben nem részesíthetők, a bizottság a segélyösszeg beszüntetését, 
illetve az igy beszüntetett segélyösszegnek — a szabályzat 25. §-a alapján — 
ujabb segélyezésre leendő felhasználását határozta el s az eredeti segélykiosz
táshoz megállapított sorrend betartásával javaslatba hozza, hogy Jamnitzky Antal, 
Layter Sándor és Furhcrr János gyermekei részére adományozott segéiy 100—100 
koronával felemeltessék. 

Több tárgy nem lévén, Huttya Pálnak, az alap számvivőjének a 3. számú 
jegyzőkönyvi határozatot megköszönő felszólalása után az elnök az ülést bezárja. 

Rochlitz Dezső F. k. Horváth Sándor s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos, h. előadó. miniszteri tanácsos, elnök. 

Te'rfi Béla s. k. 
m. kir. erdőtanácsos, az alap jegyzője. 

II. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizott
ságának 1912. évi július hó 27-én tartott rendes évnegyedes üléséről. 
Jelen voltak: Lászlóffy Gábor min. tanácsos h. elnök, Rochlitz Dezső m. kir. 

főerdőtanácsos h. előadó, Nagy Vincze kir. erdőigazgató, Kócsy János, Ratkovszky 
Károly m. kir. főerdőtanácsosok, Nagy Elek m. kir. főerdőszámtanácsos, Payer 
István, Martián Livius, Tóth Miklós m. kir. erdőtanácsosok, Konok Tamás m. kir. 
főerdőmérnök bizottsági tagok, Térfi Béla m. kir. erdőtanácsos, az alap jegyzője. 

Elnök üdvözölvén a megjelent tagokat, az ülést megnyitja s egyúttal be
jelenti, hogy Laitner Elek és Qyöngyössy Béla bizottsági tagok elmaradásukat 
kimentették. 

1. Jegyző felolvassa az alapnak mult évnegyedi álladékára vonatkozó 
ikimulatását. 



A z alap á l l a d é k a 1912. é v II. n e g y e d é n e k v é g é n . 

lU
BZSC M e g n e v e z é s 

M. kir. 
posta

takarék
pénztárnál 

Magy. leszámítoló 
és pénzváltóbankná Meg

>> 

"5 
M e g n e v e z é s 

készpénzben értékpapír jegyzés 
UH K f K f K f 

1 Álladék a mult évnegyed végén 6910 65 17773 — 300000 

2 
3 
4 

5 

6 
7 
8 

Bevétel a folyó évnegyedben : 

Járulékok, adományok 
Gyümölcsöző tőkék kamata „'. 
Különféle bevételek 

Átutalások 1 a Postatak. pénzt -hoz 
|a leszámít, bankhoz 

Értékpapírok eladásából 
Átfutó bevételek . . . 
Vásárolt értékpapírok 

19068 67 
6000 

— — 

Összesen . . . 25979 32 23773 — 300000 — 

1 
2 
2 

Kiadás a folyó évnegyedben : 

Kiadás az alaptőkéből 
Kifizetett segélydijak 
Kezelési kiadások 

20760 
42 47 

— — — — 

4 Különféle kiadások. 20 
5 

6 
7 
8 

Átutalások / a P,° s t ?tak. Pénzt.-tól 
\a leszámít, banktol 

Értékpapírok vásárlása 
Átfutó kiadások. . 
Eladott értékpapírok 

20 
— — — — — 

Összesen . . . 20842 47 — — — — 
Levonva a bevételből a kiadást 

mutatkozik . . . . 5136 85 23773 300000 5136 85 23773 300000 

Tiszta vagyon . . . — — 328909 85 — — 

Ebből az összegből esik: 
1. alaptőkére 220079 

108830 
30 
55 2. folyó kezelésre — — 

220079 
108830 

30 
55 — — 

A folyó kezelésnél kimutatott 
összegből esik: 
a) 1911/1912. évre engedélye

zett segélyekre *300 ") Hajdú 
b) 1912/1913. évre engedélye

zett segélyekre 
c) 1912. évi tiszta jövedelem 

- — 64500 
44030 55 

— 
Rezső fel 
nem vett 
segélye. 

Budapest; 1912. évi június 30-án. Huttya Pál s. k. 
az alap számvivője. 



A bizottság a jelentést tudomásul veszi. 

2. Előadó bemutatja a közzétett pályázati felhívás folytán beérkezett segély

kérvényeket. 

Beérkezett összesen 243 kérvény, melyben 348 gyermek részére kérnek 

segélyt. 
A segélyben részesülésre nézve a szabályzatban foglalt rendelkezések alkal

mazása folytán a pályázatból kiesik 41 gyermek és pedig: 
a) 4 gyermek meg nem felelő tanintézet miatt; 
b) 19 gyermek meg nem felelő bizonyítvány miatt; 
c) 16 gyermek, mert egy tisztviselőnek 2, illetőleg 3 gyermeke a szabályzat 

szerint csak akkor segélyezhető, ha az illetőnek legalább 4 illetőleg legalább 
5 ellátatlan gyermeke van ; végre 

d) 2 gyermek azért, mert a kérvény határidőn tul érkezett be. 
E szerint tehát a folyó évben segélyezésre fordítható 64.500 K szétosztásá

nál csak 307 gyermek volt tekintetbe vehető, akik közül azonban a segélyösszeg 
elégtelensége miatt az előadó csak 275 gyermek segélyezését hozhatja javaslatba. 

A bizottság a külön füzetbe foglalt előadói javaslatot tételről-tételre át
vizsgálván, azt változatlanul magáévá teszi és elhatározza, hogy azt mint saját 
javaslatát jóváhagyás és a segélyeknek a jövő tanévre való adományozása végett 
jelen jegyzőkönyvvel együtt a földmivelésügyi miniszter ur elé terjeszti. 

Egyúttal az előadó javaslatára jövőben is követendő általános elvül ki
mondja, hogy az elemi iskolába járó atyátlan-anyátlan árvák, ha bizonyítványuk 
megfelelő, segélyre jogosultak még akkor is, ha a gyám lakóhelyén járnak 
iskolába. 

Kimondotta végül a bizottság, hogy az erdészeti főiskolai hallgatók segé
lyezésénél ugy az I., mint a II. félév vizsgaeredményei és pedig együttesen 
mérlegelendők. 

Mindkét határozat az elvi jelentőségű határozatok jegyzékébe felveendő. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 

K. m. f. 
Rochlitz Dezső s. k. 

m. kir. főerdőtanácsos, h. előadó. 

Te'rfi Béla s. k. 
m. kir. erdőtanácsos, az alap jegyzője. 

A z államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alapból a föld
mivelésügyi miniszter urnák 49830/1912. számú rendelete alapján az 1912'1913. 
tanévre segélyben részesültek : 

1. Apátlan-anyátlan árvák: 

Schuster Ida, Vilma, Dóra, Ercsényi István, Margit, Mjazovszky Judil, 

Ganovszky Géza, Sümegh Mária és Jerbic Zdravka 

egyenként 400—400 K-t. 

Lászlóffy s. k. 
min. tanácsos, h. elnök. 



2. Özvegyek: 

a) három, alapszabály szerint segélyezhető gyermek után összesen 900 K-t: 
özv. Qiller Edéué, özv. Hrabovszky Kelemenné, özv. Bosnyák Mihályné, 

özv. Veress Lászlóné és özv. Zsuffa Antalné ; 

b) két, alapszabály szerint segélyezhető gyermek ulán összesen 600 K-t: 
özv. Szepesházi Jánosné, özv. Páll Tamásné, özv. Donáth Károlyné, özv. 

Zohr Antalné, özv. Németh Pálné, özv. Lehoczky Aladárné, özv. Darkó Gáborné 
és özv. Kárpáti Lajosné; 

c) egy, alapszabály szerint segélyezhető gyermek után egyenként 300 K-t : 
özv. Hajdú Józsefné, özv. Gerő Gusztávné, özv. Balika Miklósné, özv. 

Früstök Istvánná, özv. Basa Lajosné, özv. Schlachta Lászlóné, özv. Szőts 
Miklósné, özv. Folkmann Jánosné, özv. Reviczky Miklósné, Drenovac Marija, 
özv. Lumnilzer Béláné, özv. Udvardi Ágostonná, özv. Zoványi Lénárdné, özv. 
Mészáros Jánosné, özv. Bartha Gyuláné, Máthé Lajosné és Pollág Kálmánná. 

3. Tisztviselők : 

A) három, alapszabály szerint segélyezhető gyermek után 
a) összesen 500 K-t : 

Kadácsi Bálint, Szakmáry Ferencz, Jamnitzky Antal, Takács Miklós, Nap-
holtz Jenő és Bárdos József; 

p) összesen 400 K-t : 
Nagy György, Páll Miklós és Bodor G y u l a ; 
B) két, alapszabály szerint segélyezhető gyermek után 
a) összesen 400 K- t : 
Szmik Gábor, Pásztor Sándor, Hohoss János, dr. Terray Lajos, Szuchevich 

Sándor, Fekete Béla, Kayser Sándor, Jancsó Gyula, Dióssy Dezső, Furherr 
János, Ladányi Frigyes, Bartha Gábor, Vajda Ákos, Ziegler Mihály, Hajdú Rezső, 
Biloveczky Béla, Bodnár Richárd, Mariányi János, Héjjas Kálmán és Payer 
István ; 

0) összesen 300 K-t : 

Kovács Pál, Vukovich Péter, Buhescu Terentius, Székely István, Kostenszky 
Béla, Kralovánszky János, Lánczy Antal, Popovits Ottó, dr. Hoffmann Gyula, 
Sikó Áron, Borbáth Gerő, Mike Imre, Zankó Emil, Kiss Ernő, Rochlitz Nándor, 
Szántó Mihály, Benedek Albert, Gábor Sándor, Parragh Béla, Krippel Móricz, 
Pohcsek Károly, Muraközy János és Bogdány G é z a ; 

C) egy, alapszabály szerint segélyezhető gyermek után egyenként 200 K-t: 
Kerekes János, Kayser Mária, Móré László, Gráf Pál, Puza Ilona, Rochlitz 

Gyula, Érsek Árpád, Munteanu Amadeus, dr. Füley László, Szíjgyártó József, 
Gaál József, Pál János, Orencsák Károly, Kossányi Béla, Ittu Mihály, Hajdú 
Dezső, Szabó Ignácz, Cotteli Honorát, Schwartz Rezső, Regenhardt Pál, Szabó 
Kálmán, Lakner Lajos, Geyer H . Viktor, Winkler Guidó, Kotzmann Géza, 
Székács Vincze, Vassányi Mihály, Szecskay Dezső, Papp István, Urbánszky István, 
Urszinyi György, Trauer Gyula, Vallent Emil, Szepesi Elek, Hamemyik Béla, 
Kovács Ferencz, Szomolányi Gyula, Spielhaupter György, Debreczy Ödön, 
Polgárdi Béla, Kmetonyi Emil, Sóska Gyula, Wesely Alajos, Günther József, 
Zalay László, Batta Ferencz, Habel Lambert, Kovács Pál, Sipos Mihály, Seh 



Jenő, Ivanich Ferencz, Várjon Géza, Reschner Rezső, Sziklay Lajos, Gulyás 
Jenő, Bottka György, Deák János, Mike Imre, Brausil Miksa, Pausinger Károly, 
Pfundtner Károly, Wilhelmb Gyula, Kováls Béla, Zachár Gyula, Brannich Gyula, 
Joós Elek, Reisz László, Dragan Gyula, Ranku Miladin, Szuppek József, Bihari 
Ödön, Demecky Jenő, Gyarmathy Mózes, Krausz Ernő, Gruber Gyula, Konok 
Tamás, Aschner Vilmos, Gyenge István, Ambrus Lajos, Tompa Ferencz, Csegezy 
Pál, Cserny Győző, Uitz Mátyás, Gabnay Ferencz, Petényi Keresztély, Pöschl 
Ferencz, Medveczky Ernő, Pászthy Ferencz, Molnár Imre, Biró Zoltán, Hidvéghy 
János, Czimra József, Bészler Kálmán, Ondrus Gyula, Schuszter Rezső, Kriszta 
Gyula, Biró Lajos, Ormay Gyula, Bohunitzky Endre, Kacsanovszky József, 
Zezulka János, Anderkó Ábel, Krisán Mihály, Oszterlamm Ernő, Ajtay Jenő, 
Apáti László, Székely József, Kincses József, Somoghy Lajos, Török Sándor, 
Chrenóczy Nagy Antal, Szabó Ferencz, Krajnyák János, Hoós Ernő, Pékh 
József, Gründl Gyula, Sailer György, Karvas Emil, Pálka Gyula, Burdáts János, 
Hantos Ernő, Wolf Attila, Rejtő Adolf, Dianovszky Pál, Ratkovszky Károly, 
Szigeti Rezső, Spanyol Géza, Miskolczky János, Sugár Károly, Csopey Kornél, 
Biró János, Zachár István, Szentimrey Dániel, Muzsnay Géza, Kováts Elek, 
Tomassek Miklós, Tölg Vilmos. 

c2? ú£ ú$ 





Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1912. évi XVI. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagv 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a) faeladási hirde
téseknél 30 Fillér, b) más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betür ' l 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnik 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

K ü l ö n m e l l é k l e t e k 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon 
ként 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

A r a n y é r e m , páris i 

v i l á g k i á l l í t á s 1900. 
Egyetemes busszóla-mfiszereket 

és erdei-busszólákat 
optikai távolságmérővel C 100, 

i n é r ő a s z t a l o k a t és t á v c s ö v e s v o n a l z ó 
k a t , valamint mindennemű m é r ő e s z k ö z t 
készít a legjobb kivitel és legpontosabb rekti-

flkáczió biztosítása mellett 

N E U H Ö F E R É S F I A 
<•*. és K i r . u d v a r i m ű s z e r é s z e k 

E Harímanngasse 5. 
Képes árjegyzék ingyen és bórmentve. Minden 
közhasználatú műszer állandóan készletben van. 
Javítások és átalakítások — akkor is, ha a mű
szerek nem a mi gyárunkból 
származnak — legjobban és leg
gyorsabban eszközöltetnek. — 
Szállítás kívánatra magyar czé-
gek utján is lehetséges. (1. XI 1.8) 

Tölgyfaeladás. 2828/1912. közp. ig . sz. — Főméltóságu 
berezeg Esterházy Miklós ur alsólendva-nemthyi uradalmaiban 
(Zala megye) az 1912/13 — 1919/20-ik évi vágások területein mint
egy 34.176 drb. erős méretű tölgyfa — mely jórészben műfa, 
donga és vasúti talpfára alkalmas •— kerül eladásra. 

Ezen anyag a gutorföldi, csömödéri, lenti, rédécsi és alsó-
lendvai vasúti állomásokra gravitál. 

Felkéretnek érdeklődők, hogy az ajánlati összeg 5 % - v a l , mint 
bánatpénzzel ellátott zárt Írásbeli ajánlatukat f. é. szeptember hó 



30-ig a kismartoni herczegi központi igazgatóságnál adják be, hol 
az előzetes megtekintésre is engedély, valamint minden irányban 
felvilágosítás adatik. 

Kismarton, 1912. évi július hó. 
(4. II. 2.) Nagy Albert s. k. 

h g i k o r m á n y z ó . 

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 erdfi-
hivatal. járási erdőgondnokságok, városi és uradalmi erdőhivatal állandó 

szállítója. Tömeges elismerőlevél vevőktől. 
K é p e s Á r j e g y z é k lngryen éa b é r m e n t v e . (2. XXIV. 4) 

. Széchenyi Dénes gróf őméltósága horpácsi erdőhivatala 
{Cottage, u. p. Sopronkövesd) f. év november hó 1-ére fáczán-
mestert keres. Bizonyitványmásolatokkal felszerelt kérvények, fize
tési igények megjelölésével, szeptember hó 1-éig a fenti erdőhiva
talhoz intézendők. (3. II. 2.) 



Bükkfaárverés i h irdetmény. 3309/1912. közig. szám. — Szász
város sz. kir. r. t. város tanácsa részéről a városi képviselőtestü
letnek 1912. évi április hó 11-én 1690/912. közig, szám alatt 
hozott közgyűlési határozata alapján közhírré tétetik, miszerint 
eladja felsőbb hatóságtól utólagosan kieszközlendő rendkívüli 
fahasználati engedély elnyerése reményében és az árverési ered
mények felsőbb hatósági jóváhagyásának fentartásával Szász
város város tulajdonát képező és Sebeshely község határában 
fekvő (a szászvárosi máv. vasúti állomástól átlag 20 km távol
ságra levő), a rendszeres erdőgazdasági terv szerint „C" üzem-
osztály 13—23., 27—29. és 31. osztagok összesen 2520 kat. holdat 
kitevő ősbükkösök faállományát, a rajtuk előforduló tölgyfát kivéve, 
tövön. 

Ezen területen található fatömeg szakérlőileg 567.651 töm-
köbméterre becsültetett, kikiáltási ára ötszázezer korona. 

A nyilvános Írásbeli versenytárgyalás 1912. évi október 31-én 
d. e. 10 órakor Szászvároson (Hunyad megye) a városház ülés
termében fog megtartatni. A z írásbeli, lepecsételt és 50.000 korona 
értékű bánatpénz letételéről szóló Szászváros városi pénztári 
nyugtával ellátott ajánlatok ezen czim alatt: „Ajánlat Szászváros 
eladás alá kerülő havasi erdők fatömegére", melyekben a felaján
lott vételár számokkal és betűkkel külön irandó ki és kiemelendő, 
hogy az ajánlattevő az árverési és szerződési feltételeket ismeri 
és magát azoknak feltétlen aláveti, legkésőbb 1912. évi október 
30-án d. u. 5 óráig a városi tanácsnál múlhatatlanul beadandók. 

Kikiáltási ár a fent kitett becsár, melyen alól való ajánlatok, 
nemkülönben utóajánlatok el nem fogadtatnak. 

A z árverési és szerződési feltételek az alulírott tanácsnál meg
tekinthetők. 

Szászváros, 1912. évi június 20-án. 
(5. III. 2.) A polgármester. 

(Utánnyomás nem dijaztatik.) 

Faeladási h irdetmény. A nyitrai püspökségi uradalom erdei
ből a jövő télen a következő területek fognak kiirtatni : 

Fábiánvölgyi csertölgyerdő, területe 4861 kat. hold, Lakácsi 
csertölgyerdő, területe 3099 kat. hold, Szelencpataki csertölgy-



erdő, területe 138 -0 kat. hold, Vogyeradi csertölgy- és kőriserdő, 
területe 1589 kat. hold. Összesen 1092-8 kat. hold. 

A z eladási feltételek megtudhatók Mocsonokon (vasúti állo
más Tornóc, posta helyben) alulírott igazgatóságnál, hová az 
ajánlatok benyújtandók. 

Mocsonok, 1912. évi július hó 25-én. 

(7. III. 2.) Nyitrai püspökségi uradalom igazgatósága. 

m n o i 

Populus monolifera canadensis, 
szavatolt fajtiszta, erőteljes 

A N A D A I N Y A R , 

isk, 65—100 cm. magas csemeték ezre 30 or, 
is', 100—150 cm, magas csemeték ezre 35 kor, 
isk, 150—200 cm, magas csemeték ezre 40 kor, 
2-3 méteres suhángok száza 12 kor,, ezre 100 kor. 
őszi szállításra, amíg a készletem tart. Kimerítő faj-
ísmertotéssel, valamint, egyéb erdei facsemetékre és 
magvakra árajánlattal kívánatra szívesen szolgálok. 

cs. ós kir. udv. szállitó 
Magyar Magpergető gyára, 
erdészeti csemete telepek, PASA6Ó BlIiA 1 m 

Hirdetmény termel t fenyőhaszonfaeladásra. 49567/1912. 
szám. — A beszterczebányai erdőgondnokság ortuti erdejében 
termelt 716'95 m3 fenyőhaszonfa négy eladási csoportra, — az 
erdőbádonyi erdőgondnokságban termelt 1685 folyóméter fenyő-
rudfa, 668 -15 m3 jegenyefenyőhaszonfa és 137-53 m3 erdei fenyő
haszonfa három eladási csop írtra, együttvéve tehát hét eladási 
csoportra megosztva, zárt Írásbeli ajánlatok utján fog eladatni. 

A z ajánlatok 1912. évi augusztus hó 26-án déli 12 óráig 
nyújtandók be Beszterczebányán a m. kir. erdőigazgatóságnál és 



augusztus hó 27-én délelőtt 10 órakor fognak az erdőigazgatóság 
tanácstermében nyilvánosan felbontatni. 

A faanyagok és kikiáltási árak részletes kimutatása, árverési 
feltételek, ajánlati űrlap és boríték az árverező m. kir . erdőigaz
gatóságnál szerezhetők be. 

Budapest, 1912. évi július hóban. 
(8) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Faeladási hirdetmény. 601/1912. szám. — A csikcsekefalvi 
közbirtokosság közhirré teszi, hogy a tulajdonát képező Csikszent-
márton II. határrészben, a csikszentsimoni vasúti állomástól 43 
km-re fekvő és a Csobányos patakra hajló mintegy 267'4 kat. 
hold elegyesen luczfenyő és bükkel fedett területén, törzsenkénti 
felvétellel becsült 20.848 m3 gömbölyű luczfenyő nettó haszonfa-
tömeg a Szebeni és Grosz csíkszeredai fakereskedő czég terhére 
folyó évi augusztus hó 30-án délelőtt 10 órakor Csikcsekefalva 
községházánál zárt Írásbeli ajánlati versenytárgyaláson el fog 
adatni. 

A szóban forgó terület faanyagának becsértéke 79.729 korona, 
1911. évi október hó 9-én tartott árverésen elért eladási ára 
98.000 korona volr. 

Bánatpénz a becsérték 10°/o-a. 
Utó- és távirati ajánlatok nem fogadtatnak el. 
Becsértéken alul eladás nem foganatosittatik. 
A z árverési és szerződési feltételek, valamint a becslésre 

vonatkozó részletes adatok a közbirt. elnökénél és a csikszent-
mártoni m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Csikcsekefalva, 1912. évi július hó 25-én. 
Miklósi István (9) Salamon Mihály 

közbirt. jegyző. közbirt. elnök. 

Faeladási hirdetmény.; A nm. földmivelésügyi m. kir. minisz
térium 1911. évi 130244. szám alatt kelt engedélye alapján Hert-
nek község volt úrbéresei Hertneken az úrbéri elnök házánál 
1912. évi augusztus hó 29-én délelőtt 11 órakor tartandó zárt Írás
beli ajánlatokkal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladják 
a már kijelölt 23.910 darab mintegy 13.624 m3 haszonműfára és 



530 tms vegyes fenyőtüzifára becsült jegenyefenyőtörzset tövön az 
erdőben. 

Kikiáltási ár az egész fatömegre 126.884 korona. Bánatpénz 
a kikiáltási árnak 10%-a, A bánatpénzzel és bélyeggel ellátott zárt 
írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdéséig elfogadtatnak. 

Elkésve beadott, vagy szabálytalanul kiállított és a feltételektől 
eltérő ajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 

Utóajánlatok nem fogadtatnak el. Becsáron alól a fa nem 
adatik el. 

A kihasználandó erdő a hertneki vasúti állomástól négy ki lo
méternyire fekszik. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a hertneki úrbéresek
nél a bártfai m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 

Hertnek, 1912. évi július hó 28-án. 
(10) Úrbéri elnök. 

Pályázati hirdetmény. 2694/1912. szám. — A zsarnóczai 
m. kir . erdőhivatalnál elhalálozás folytán megüresedett egy (1) 
erdőőri (II. oszt. altiszti), illetve előléptetés esetén egy (1) erdő-
legényi, esetleg segéderdőőri állásra pályázat nyittatik. 

A II. osztályú altiszti állással 600 K évi fizetés és 100 K 
személyi pótlék, továbbá természetbeni lakás, vagy annak hiányá
ban törvényszerű lakbér, 3 kat. hold földilletmény, illetve annak 
hiányában holdanként 10 K földváltság és 24 ürméter saját szük
ségletre felhasználható, házhoz szállított tüzifajárandóság; az erdő-
legényi, esetleg segéderdőőri állással 600 K szegődménybér. ter
mészetbeni lakás, vagy annak hiányában törvényszerű lakbér, saját 
szükségletre felhasználható, házhoz szállított 12 ürméter tüzifa
járandóság és 20 K évi földváltság van összekötve. 

A z ezen állásokra pályázók az 1879. évi X X X I . t.-czikk 37. 
§-ban megkívánt szakképzettségüket, az államerdészet szolgálatába 
újonnan belépni kívánók ezenfelül még ép és erős testalkatukat, 
különösen jó látó-, beszélő- és hallóképességüket kincstári erdé
szeti orvos, vármegyei főorvos vagy honvédtörzsorvos által k i 
állított bizonyitványnyal, életkorukat anyakönyvi kivonattal, illető
ségüket és családi állapotukat községi bizonyitványnyal, eddigi 
alkalmaztatásukat, nyelvismeretüket és katonai kötelezettségük le
rovását megfelelő hiteles bizonyítványokkal tartoznak igazolni. 


