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Horvátország kincstári erdeiről. 
(Vége.) 

A személyzet és hivataloskodás szervezése. 

A fuccinei erdő- és mezőgazdasági hivatal belső személy
zetét teszik : 

egy erdőmester, 
egy erdőrendező és építészeti mérnök; 
egy főerdész, 
egy hivataltiszt, 
egy irnok, 
két erdőgyakornok és 
egy hivatalszolga. 
A külső személyzet : 

5 erdészből, 
27 erdő vedből és 

6 sorompóőrből áll. 
Az erdőmester azon ferde helyzetben van, miszerint az 

összes e hivatallal egybekötött teendőkön kivül, még a pénz
tár ellenőrzésével, sőt a főerdész távollétében, a ki itt nem 
egyéb, mint ily czimmel felruházott pénztárnok, a pénztárnoki 
teendőkkel van felruházva. 

A-



Ez állapot fenn nem tartható azért, mert a foglalkozás 
e neme, azon kevés időt is egészen igénybe veszi, mit az 
erdőmester, ki itt, úgymint azelőtt Erdélyben az erdőmesterek, 
a procuraturának minden peres ügyben a törvényszékek és 
politicai hatóságok előtt képviselője, az erdőben a külső szol
gálat oly mellőzhetlen ellenőrzésére fordíthatna. 

A pénztár ellenőrzését tehát a hivataltisztre kellene bizni. 
kinek feladatát jelenleg legnagyobbára csak az anyagszámadás 
összeállítása képezi. 

Állandó írnokra tiszti minőségben nincs szükség, miután 
oly munkát, a minővel ő van elfoglalva, esetről-esetre fogadott 
dijnokok is végezhetnek. 

Ezekhez és a többi ily hivatalok egybeállításához képest 
a fuccinei erdőhivatal ugy volna szervezendő, hogy annak tiszti 
személyzetét képeznék : 

egy erdőmester, 
egy főerdész és erdőrendező. 
egy pénztárnok, 
egy pénztári ellenőr és számvivő és négy gyakornok, kik 

szükség szerint alkalmaztatnának azon kikötéssel, hogy kettő 
folyvást az erdőrendezőt segítené, annyira fontos és fölötte 
sürgős munkálataiban, egy az erdőhivatalnál alkalmaztatnék, 
nevezetesen a számviteli, de szükség szerint másnemű ügyekben 
is, miglen a negyedik, hol az egyik, hol a másik pagonyba 
rendeltetnék ki, a leginkább elfoglalt erdész segítségéül és 
saját kiképeztetése végett. 

A külszemélyzet : 
négy erdészből és 
35 erdőőrből állana, kik közül 6 sorompóőri szolgálatot 

teljesítene. 
Az erdőhivatalnak, és illetőleg erdőmesternek jelenleg ha

tásköre nincsen és kisebb jelentőségű ügyekben a fiumei pénz-



ügyi biztosnak, íbntosabbakban pedig a zágrábi országos pénz
ügyi igazgatóságnak van alávetve. 

E szolgálati viszony minden tekintetben hátrányos, mert 
sem Fiúméban, sem Zágrábban nincs az illető hivataloknál 
szakember, vagyis oly valaki, ki az erdőhivatal felterjesztését 
némileg megbírálni képes. 

Ennek következménye első sorban az, hogy minden fontos 
és a gazdaság eredményére nézve életkérdést képező ügy ren
desen évekig vagy egészen is válasz nélkül marad. Például 
szolgáljanak az erdőrendezési munkálatok, mint a gazdaság 
főalapjait képező tervezetek, melyek nagy költséggel befejezve 
a fuccinei pagonyra nézve már 1869. május 29-én és ravna-
gorai pagonyt illetőleg már 1870 . november 3-án terjesztettek 
fel a zágrábi igazgatósághoz a nélkül, hogy ez ügyek mai 
napig elintéztettek, illetőleg a ministeriumhoz küldettek volna be. 

Ily eljárás mellett e nemű munkák elavulnak, mielőtt 
még életbe léptettek volna. 

Hogy jogi szempontból a kincstár az igazgatóságok által 
hogyan képviseltetett, azt az illető eredmények kitüntetése 
mellett már föntebb bátorkodtam előadni. 

Hogy pedig azon hatáskörükkel, melynélfogva az erdő
mester kivételével az összes tiszti és altiszti személyzet kine
vezése őket illeté, szintén nem a legjobban éltek, azt a most 
alkalmazott tisztviselők és nevezetesen az altisztek minősége 
bizonyítja, kik között józan, értelmes és megbízható ember a 
kivételek közé tartozik. 

E bajokon tehát segíteni kell és tekintettel arra, hogy 
a varasdmegyei határőrezredek erdőségeinek átvétele már leg
közelebb fog megtörténni, segíteni ugy lehetne, hogy a hor
vátországi erdőhivataloknak függése a pénzügyi felügyelőségektől 
beszüntetnék, és hogy azok közvetlenül a zágrábi pénzügy
igazgatóságnak rendeltetnének alá , ennek körében pedig egy 



szakemberekből álló osztály alakíttatnék, mely egy titkári rangú 
erdőmesterből, egy fogalmazói rangú főerdész és erdőrendezőből 
és egy erdőgyakornokból állhatna. 

Föltéve, hogy a tisztviselők és gyakornokok kinevezését 
Nagyméltóságod, valamint a magyar birodalom összes többi 
részeiben, ugy itt is magának tar taná fön, ez osztály az ösz-
szes műszaki ügyek elintézésére lenne olykép hivatva, hogy 
mindazon ügyek, melyekre nézve az erdészeti osztály és az 
igazgató között a dolog lényegére nézve véleménykülönbség 
merülne föl : eldöntés végett a ministeriumhoz terjesztetnék föl. 

Az erdőmesternek továbbá ugyanoly hatáskört kellene 
adni, a minővel az erdélyiek lettek ellátva. 

Az altiszti személyzet kinevezése az illető erdőmester hár
mas kijelölése alapján az igazgatóság által eszközöltetnék oly 
módon, hogy mindazon esetekben, ha az igazgatónak az erdőmes
ter által első helyen kijelölt egyén kinevezése ellen kifogása len
ne, az erdőmester javaslata az igazgató indokolt véleményével 
együtt eldöntés végett a ministeriumhoz terjesztetnék föl. 

Miután azonban az igazgatóság erdészeti osztályának szer
vezése az igazgatósági állományba való beillesztése és az alkal
mas egyének fölkeresésc hosszabb időt veend igénybe, az igaz
gatóságot ez alkalommal csak arról kellene értesíteni, hogy a 
varasdmegyei határőrvidéki ezredek erdőségei Ő Felségé elha
tározása alapján a polgári kormányzatnak legközelebb át fogván 
adatni, az igazgatóságnál az igy megszaporodott erdőügyek 
czélszerü elintézhetése végett külön erdészeti osztály fog szer-
veztetni, s ez alkalommal az igazgatóság hatásköre módosít
tatni, az erdőhivataloké pedig megállapittatni. 

A személyzet illetményei összesen véve eddig tettek, 
még pedig : 

a tiszteké 11.001 forintot, 
az altiszteké 10 .206 , 

Összesen . 21 .267 forintot. 



Ez illetmények az ottani minden tekintetben igen terhes 
viszonyok között feltétlenül csekélyek és velők az álláshoz mért 
megélhetés lehetetlen. 

De még a szolgálat legszorosabb érdeke sem volt ily 
illetmények mellett kielégíthető, s igy nevezetesen az utazási és 
lótartási átalányok oly csekély mértékben voltak kiszabva, 
miszerint lovat ott egyetlen egy tisztviselő sem tarthatott, de 
átalányából fogadott lovakon is csak igen keveset utazhatott, 
miután a fuvarbérek mesésen drágák és az erdőmesternek, 
meg a főerdésznek együtt csak 600 , az erdőrendezőnek 300 
frt, s az erdészek mindenikének csak 200 frt, évi utazási és 
lótartási átalányuk volt. 

Bátorkodom tehát ajánlani, miszerint a tisztviselők és 
altisztek illetményeit oly módon szervezni méltóztatnék, a mint 
ez Erdélyben történt, azon módosítással, hogy az utazási illet
mények egyelőre és a bizton remélhető jövedelem fokozásáig, 
illetőleg a károlyváros-fiumei vasút megnyitásáig valamivel cse
kélyebb mértékben szabassanak ki, hogy az erdőhivatalnál az 
eddigi hivatalszolga mostani illetményeivel meghagyassák és 
cs hogy annak irodaszükségletei is ugy fedeztessenek mint 
mostanig. 

Az illetményeket a 3 / . alatti táblázatban vontam össze. 

E táblázatból kitűnik, hogy a tisztviselők és altisztek 
összes illetményei csak 5.213 forinttal nagyobbak, mint eddig 
voltak, miglen az ajánlott intézkedések életbeléptetése után a 
tiszta jövedelem évenként legalább 300 .000 írttal fog sza
porodni. 

Föl kell itt még említenem, hogy az erdőmesteren és 
pénztárnokon és az ellenőrön még két erdészen kivül egy tiszt
viselőnek sincs kincstári szállása, s hogy az erdővédek leg
nagyobb része is fogadott szállásban lakik. A tisztviselőkre ez 



igen nagy teher, a mennyiben szálláspénzük nem elegendő arra, 
hogy Fuccinén vagy a többi állomáshelyeken csak két szobát 
is megfizethessenek De e két szoba is rendesen inkább sötét, 
nedves lebujnak nevezhető, és az illetmények csekélysége e 
körülménnyel összevetve okozá, hogy ujabb időben - két igen 
ügyes tisztviselő az erdőrendező és egy erdész a szolgálatot 
otthagyták és a szó teljes értelmében megszöktek. 

Az altiszti személyzetre nézve a fogadott szállás még a 
néptől való függés oly nemével jár , mely az erdőtermékek 
ottani nagy értéke mellett a kincstárnak aránytalanul többe 
kerül, mint a mennyit alkalmas helyen emelt lakházak épitése 
igénybe venne. 

Ily lakházak épitését azonban szintén a vasút megnyitás 
utáni időre kellene halasztani, mert a munkabér most túlsá
gosan drága, s mert e kerület teljes jövedelmet is csak a 
mondott időben szolgáltatand. 

Egyelőre tehát az igazgatóságot csak oda kellene utasítani, 
hogy a szükséges tiszti és altiszti lakházaknak alkalmas helye
ket fölkeresvén, azokra nézve terveket készítessen és megvizs
gálás végett ide fölterjesszen. 

A vadászati törvényjavaslat a képviselőházban. 
Pest, november 8-án. 

I. 

Előadó : Ü r m e n y i Miksa. 
Az általános vitában e l ő a d ó a házat arra kéri, hogy a 

részletes tárgyalás alapjául a központi bizottság által szövege
zett törvényjavaslat vétessék. H a l á s z Boldizsár ez ellenében 
az általa beadott elleninditványt kívánja elfogadtatni. 



W i r k n e r L a j o s : Hozzájárul általánosságban a központi 
bizottság által szövegezett javaslathoz, egyes észrevételeit azon
ban a részletes vitánál fogja megtenni. 

B. S i m o n y i Lajos : Nem helyesli e törvényjavaslat első 
fejezetének azon intézkedését, mely olyanoknak is megengedi a 
vadászati jog gyakorlását, kiknek arra joguk épen nincs. Nem 
helyes nézete szerint a második fejezet sem, mely a vadászati 
jog haszonbérbeadásáról szól, mert e fejezet néhány szakasza 
megszorítja egyesek intézkedési jogait ; továbbá nem helyes a 
harmadik fejezet sem, mely a vadászat gyakorlásáról szól és 
megszorítás mellett ruházza fel a honpolgárokat vadászati ké
pességgel. Ugy hiszi, alkotmányos országban ily intézkedést 
tenni nem szabad; ez utóbbi fejezet szólót élénken emlékezteti 
azon orosz ukázra, mely a zsidóknak a szakáiviselést meg-
tiltá. Mindezek után kijelenti, hogy elfogadja a közp. bizottm. 
javaslatát a részletes tárgyalás alapjául Halász Boldizsár javas
lata ellenében, még pedig azért, mivel azon nézeten van, hogy 
a közp.. bizottm. javaslatát a részletes vita alkalmával czél-
szerübben lehet módosítani. 

B. V a y Lajos : Elfogadja a tyj avaslatot a részletes tár
gyalás alapjául. 

S z o m j a s József : Több indokai vannak, melyek miatt 
ezen törvényjavaslatot az általános tárgyalás alapjául nem fo
gadhatja e l ; minthogy azonban ő is kívánja, hogy azou, a vál
tozóit viszonyok következtében tarthatlanná vált és rendezetlen 
állapotnak, melyben vadászati ügyünk, hazai törvényeink szerint 
létezik, vége szakittassék, óhajtja, hogy ezen ügy az igazság és 
méltányosság elvei szerint a telek tartozékának szempontjából, 
de a tulajdonos szabad rendelkezési jogának tiszteletben tartása 
mellett rendeztessék. 

Er re azonban ö ezen törvényjavaslatot nem tarthatja al
kalmasnak, már azért sem, mert annak iránya eltér ezen elvektől, 



melyek szerint ő ezen kérdést megoldani óhajtja. Oly népes 
tanácskozmányt pedig, minő a ház összesége, nem ta r t alkal
masnak arra, hogy egy uj egyöntetű, logikai renddel és követ
kezetességgel összeállított művet, milyennek egy törvényjavas
latnak lennie kell, szerkesszen. Bátorságot vesz tehát magának, 
határozati javaslatot benyújtani, melyet több elvtársa is aláirt, 
és melynek értelmében a vadászat ügyének bővebb tanulmá
nyozása végett, és az ezen határozati javaslatban lefektetett 
elvek szerint a ház kebeléből 12, vagy 15 tagu bizottság vá
lasztatnék. (Élénk helyeslés.) 

Indokolásába ezen határozati javaslatnak nem bocsátkozik, 
azért, mert ugyanazon okok, a melyek őt arra indítják, hogy 
a központi bizottság által bemutatott törvényjavaslatot el nem 
fogadhatja a tárgyalás alapjául, ugyanazon okok indokolják ezen 
határozati javaslatot is, a melynek elfogadását ajánlja a háznak. 
(Helyeslés a baloldalon). 

S i m o n y i Ernő : Nem tartja helyesnek, hogy ezen tör-
vényjaslat most, midőn oly sok fontos teendője van a háznak, 
tárgyalás alá vétetik. Nem bocsátkozik részletekbe, mert annyi 
alapos ellenvetés emlittetett fel a t. jav. ellenében, hogy azt 
módositani sem lehet, kéri tehát annak egyszerű visszautasítását. 

B i t t ó István igazságügyminister : T. ház! Engedje meg 
a t. ház, hogy Simonyi t. képviselő ur fölszólalása következ
tében nem annyira a dolog érdemére, mint azokra, mik felho
zattak, hogyan került ezen törvényjavaslat most a ház asztalára, 
némelyeket megjegyezhessek. Ezen törvényjavaslat, mely hivatali 
elődöm által 1868-ban, tehát nem ezen országgyűlésnek ada
tott be, 1 8 6 9 . nov. 22-én tárgyaltatott már ezen országgyűlés 
központi bizottsága által, s ma a tárgyalás substrátumát a 
központi bizottság képezi. Ezen körülmény, ugy hiszem, már 
önmagában megfelel a t. képviselő urnák azon felszólalására, 
hogy az ma tárgyalás alá nem is vétethetik, mert nem ezen 



országgyűlésen adatott be. Igen is a házszabályok értelmében 
tárgyalható, mert ezen országgyűlésnek osztályai s központi 
bizottsága tárgyalták s azoknak jelentése van mára tárgyalásra 
kitűzve. A mi a t. képv. ur előadásának azon részét illeti, hogy 
vannak ennél sokkal fontosabb törvények is, melyek tárgyalása 
sokkal sürgősebb lett volna közérdek szempontjából, erre egye
bet felelni nem akarok, csak azt, hogy elkésett posthumus fel
szólalás. Ennek ideje akkor lett volna, mikor a ház a felett 
határozott, hogy mi tűzessék ki napirendre. És noha ezen vád 
nem engem illetett, hanem inkább a tiszt, házat, mely ezen 
határozatot hozta, mégis kötelességemnek tartottam megjegyezni, 
hogy erről ma már szólani késő, hogy ez már superált kérdés. 
Ez tehát nem az én factumom, a t. ház parancsolta, hogy ma 
tárgyaltassék; nekem kötelességem volt a ház határozatát meg
tartani. Miután a t. képviselő ur kényszeritett, hogy felszó
laljak, bátor vagyok most még csak egy megjegyzésre, arra, 
melyet több képviselőtől is hallottam, észrevételt tenni. Ezen 
megjegyzés az, hogy azon nagy elvet, mely ezen törvényjavaslat 
első szakaszában kimondatik, s melyszcrint : „a vadászati jog 
a tulajdonjog elválaszthatlan tartozéka," ugy a központi bizott
ság, mint a ministerialis javaslat, melyben az szintén benn fog
laltatik második §-ában, tökéletesen lerontja. 

Báto r vagyok erre nézve csak azt az egy körülményt 
felhozni, hogy habár a ministerium tökéletesen osztja is az 
ezen 1-ső §-han kimondott elvet, s ma is azok után, miket 
itt hallottam, azon nézetben vagyok, hogy ezen elvet, a men
nyiben keresztülvihető, a legnagyobb következetességgel kell 
keresztül vinni, mégis azt mondom, hogy a 2-dik szakaszban 
foglalt korlátozás ezen elvet csak annyiban vitiálja, mennyiben 
azt a dolog természete hozza magával. (Derültség a szélső 
baloldalon). Ez kétséget nem szenved s nem nehéz bebizonyítani, 
s a tisztelt képviselő urak, azt hiszem, mindnyájan igazat fog-



nak adni nekem, ha méltóztatnak figyelemmel meghallgatni. 
Én azt állítom, hogy ha ezen korlátozás itt nem mondatnék ki, 
akkor igen is mindenki, kinek birtoka van, ugyanazon joggal 
birna, hogy t. i. birtokán vadászhat ; de ezen jog a papíron 
maradna és biztosítva teljességgel nem lenne, miért? azért mert 
teljességgel nem lehetne ellenőrizni azt, hogy egy másik, midőn 
ezen jogát gyakorolja, ne sértse az én jogomat. Teljességgel 
nem lehetne felügyelni ar ra ott, hol annyira parcellirozva van
nak a birtokok, hogy egy embernek gyakran 4 — 6 holdból áll 
az egész birtoka s az sincs egy tagban, hanem 3—4 határon. 
Hogyan lehetne fölügyelni arra, hogy ez akkor, midőn jogát 
gyakorolja, az én jogomat ne sértse. Minden vadász után, ki 
elindul, csőszt kellene küldeni, ki fölügyeljen arra, vájjon azon 
nyulat lőtte-e az illető, mely az ő földjén, vagy pedig azt, 
mely a szomszéd földjén ugrott föl. Csak egy hasonlatosságot 
vagyok bátor idézni, ezt pedig bátor leszek idézni ismét magából 
az életből. Nincsen senki köztünk, a ki kétségbe vonhatná azt, 
hogy (tulajdonát mindenki szabadon használhatja. Ez oly elv, 
melyet sem elméletben, sem gyakorlatban kétségbe vonni nincs 
szándékom. S kérdem : igy van-e ez gyakorlatban az életben? 
Méltóztassék megnézni, mi történik akármily egyes községben, 
mely előbb úrbéri község volt, s ma teljes joggal ép ugy birja 
földjét, mint bármely más tula)donos s teljes korlátlan ura az 
ö földjének. Kérdem, ugy használhatja-e földjét, a mint neki 
tetszik? Nem! A község statutárius jogánál fogva megállapítja, 
hogy 3 kalkatura van és akkor, ha például valaki luczernást 
akarna csinálni határában, ha csak azon ' darab földjét, hol 
ezen luczernást akarja csinálni, nem keriti be, ezt nem teheti, 
mert a falu ráhajtja a csordát és legeltet rajta. Az élet ezer 
esetben ugy, mint itt a vadászati jognál, kineveti a logicát és 
megczáfolja azon elvet, mely a papíron áll, de gyakorlatilag 
nem vihető keresztül. S valamint itt a dolog természete kor-



latol minden egyes embert tulajdonjogának korlátlan használa
tában, ugy itt is a dolog természete korlátolja azon elvnek 
keresztülvitelét. Mert kimondani lehet, de keresztülvinni az 
életben nem lehet, hogy a végtelenül parcellirozott kis birtoko
kon mindenki épen ugy korlátlanul használhassa vadászati jogát, 
mint például a nagyobb birtokokon. 

Midőn tehát a 2. §-ban a ministerium ezen korlátozást 
az 1. §-ban kimondott elv ellenére fölvette, csak biztosítani 
akarta azon jog gyakorlatát, s már itt megvallom, osztom azon 
képviselő urak nézetét, kik a 3. §-t, hol a kényszeritett bér
beadás van kimondva, elvetendőnek tartják, s azt mondják, 
hogy e 3. §. módosittassék akképen, hogy a hol kevesebb bir
tok van, mint a mennyi a 2. §-ban vadászati területképei) 
ki van jelölve, ott a vadászati jog gyakorolhatása fölött az 
illető birtokosok többsége határozzon.. Mihelyt ez belevétetik, 
azonnal teljesen helyre lesz állítva teljes érvényében azon elv, 
mely itt az első §-ban ki van mondva. Ezen módosítással 
minden okoskodások, melyek azon alapon mondattak, hogy itt 
a jog megsértetik az által, hogy a kényszerbérbeadás mondatik 
ki, meg lesznek szüntetve és fogunk hozni oly törvényt, mely 
meg fog felelni az élet igényeinek és nem csak irott malasz
tokat fog tartalmazni, hanem oly intézkedéseket, melyeket valóban 
keresztül lehet vinni. (Élénk helyeslés.) 

Ez nézetem ezen törvényjavaslatot illetőleg és habár nem 
magam nyújtottam is azt be, megvallom hogy ezen módosítás 
mellett annak elveit osztom. Kérem tehát a t. házat, fogadja 
el a tárgyalás alapjául a központi bizottság szövegezését. (Élénk 
helyeslés jobbfelől.) 

M a d a r á s z József: Pártolja Szomjas határozati javaslatát, 
P a c z o l a y J á n o s : Szükségesnek tartja ezen t, javaslat 

tárgyalását Simonyi Ernő állításával szemben is ; szükséges pedig 
azért, mert ha már minden úrbéri viszonyokat megszüntettünk. 



mulhatlanul következik az, hogy még az úrbéri birtokot terhelő' 
ezen földesúri jogot is tökéletesen megszüntessük. Igen furcsa 
helyzet az, hogy az úrbéres, mint minden más birtokos az; 
országban, birtokának teljesen tulajdonosává válik, és még sincs j 
módjában megakadályozni néhány naplopót, hogy földjén baran
goljanak és birtokában kárt okozzanak. Ilyen állapot nem tür-* 
hető többé az országban, és azért kívánja a t.-javaslatot a 
részletes tárgyalás alapjául elfogadni. (Helyeslés jobbról). 

H a l á s z Boldizsár : Egyátalában nem reménylettem, hogy 
épen ezen oldalról tétetik indítvány ezen törvényjavaslat tár
gyalásának elhalasztására; még kevésbé hittem azt, hogy oly 
indokok alapján, melyeket eddig hallottam azok részéről, kik 
beadták a határozati javaslatot és oly részletekbe mentek át, 
hogy mintegy utasítást akarnak adni a kiküldeni kivánt bizott
ságnak. Ez practice tekintve lehetetlen. Azt a bizottságot a 
t. többség fogja kiküldeni és bizonyosan utasítás nélkül, tehát 
körülbelül ismét ezen törvényjavaslat jön a ház asztalára. 

A mi egyébiránt azt illeti, épen ugy elkéstek a határo
zati javaslattal elvbarátim, mint elkésett Simonyi Ernő, mert 
midőn arról volt szó, tárgyaljuk-e vagy ne, akkor lett volna 
helyén erről szólni. 

A mi most azon indokolást illeti, a mit Simonyi Ernő 
hoz fel, valóban bámulnom kell, hogy engemet is oda számit 
azon úrfiak közé, mert én is sürgetem (derültség), kik e tör
vényjavaslatot csak azért sürgetik, mert maguknak és urfitár-
saiknak vadászati kényelmet akarnak szerezni. 

Tisztázzuk a dolgot. Midőn én ezen törvényjavaslatot 
először szorgalmaztam, két halálesetet hoztam fel, mely a pest
megyei ujfalusi pusztán onnan eredt, hogy a nép a vadászati 
törvényt nem respektálta, mely azt mondja, hogy a földesúrnak 
szabad volt úrbéresei földjén vadászni, mert a 32-ki törvény 



megengedi, hogy tilalmazza. Ezen állapotot akarják önök to
vábbra is fentartani? (Helyeslés.) 

A mi egyébiránt Simonyi Ernő t. képviselő urnák azon 
.'indokát illeti, hogy ez, tudja Isten, az ó világba való törvény, 

erre azt mondom, hogy hisz itt az enyém, (nagy derültség), én 
most adtam be ezen évben, de azt az én t. képviselőtársam 
keresztülugrotta. Talán azt hiszi, hogy az sem eléggé szabad
elvű? Méltóztassék bizonyos pontokban még szabadelvűbbet 
initialni. De kérem, ezen három év óta feltámadásra váró tör
vény irányában azt mondani, hogy nem volt elég idő a com-
binálásra, lehetetlen. Hiszen oly elvek forognak itt fenn, hogy 
még akkor is, ha nem volna semmi törvényjavaslat, elvégez-
hetnők 24 óra alatt. 

íme az igazságügyér nem fogadja el a nézetünk szerint 
szabadelvű jogelvet, hogy 100 holdon aluli birtok is birtok, a 
mennyiben aránylag épen ugy fizet adót, mint a 10.000 hold, 
és ezért legyen meg ugyanazon vadászati joga. Elég baj az, 
hogy az illető nem agarászhat a 10 hold földjén ugy (derültség) 
mint a nagy ur, tehát irigyeljék tőle. Ez azonban már a rész
letekre tartozik, s én határozottan a tárgyalásra szavazok. 
(Helyeslés. Tárgyaljuk!) 

V i d l i c z k a y József : Szomjas hat. jav. pártolja; végül 
szól még Ü r m é n y i Miksa előadó, ki a közp. biz. által szö
vegezett javaslatot a megtámadások ellenében is ismételve ajánlja 
a háznak elfogadás végett. 

A ház többsége a törvényjavaslatot a részletes tárgyalás 
alapjául elfogadja. 

R é s z l e t e s v i t a . 

Vadászati törvény. 
A czim észrevétel nélkül elfogadtatik. 
I. fejezet, A vadászati jogról. Észrevétel nélkül elfogadtatik, 



1. §. A vadászati jog' a földtulajdonjognak elválaszthatlan 
tartozéka. — Elfogadtatik. 

2. §. Saját földbirtokán a tulajdonos, vagy az, a kinek 
az jogot vagy engedélyt adott, a vadászatot ezen törvényben 
meghatározott korlátok között szabadon gyakorolhatja, ha az : 

1. egy tagban vagy összefüggésben álló részekben legalább 
100 holdra terjed, holdját 1.600 [~] ölével számítva, habár 
több határban fekszik, vagy atak, vasutak, csatornák, folyók 
vagy patakok által hasittatik i s ; vagy ha a földbirtok 

2. száz holdnál kisebb ugyan, de kerítéssel kellőleg el van 
zárva, vagy belső telket vagy szigetet képez. 

B. S i m o n y i Lajos : E szakasznál az 1. és 2. pont 
elhagyását indítványozza. 

Halász Boldizsár és Ürményi Miksa hozzájárulnak Simo-
monyi indítványához. 

E l n ö k : Felteszi a, kérdést, vájjon a központi bizottság 
javaslatát, avagy Simonyi indítványát kívánja-e a ház elfogadni. 

E szavazás legelőször az első kérdés felett történik; a 
többség kétes, ugyanazért a fejenkinti megszámlálás rendeltetik el. 

A jegyzők- az egyik részen 77, a másik részen 75-öt 
olvasnak, de Jámbor jegyzőnek kifogása van ez ellen, tehát 
újra kéri elnök a képviselőket a felállásra. 

M a d a r á s z József : Névszerinti szavazást kivan több kép
viselőtársával együtt ; ugyancsak beadatott egy névjegyzék, mely 
szintén névszerinti szavazást kér, de csak a holnapi ülésen; 
többen a házszabályhoz szólottak, eközben a névszerinti sza
vazás kérése mindkét részről visszavonatott, elnök tehát ismét 
elrendeli a képviselők megszámlálását, 

A központi javaslat mellett szavaz 80 , ellene 80 . 
A házszabályok értelmében elnök dönt, ki a közp. biz. 

javaslatát fogadja el, eszerint a 2. §. is a közp. bizottság szö-
vegzése szerint fogadtatik el. 



Pegt, november 9-én. 

Tárgyalás alá került legelőször is a törvényjavaslat 2-ik 
§-ának 2-ik pontja, mely tegnap függőben hagyatott. 

Az egész §. igy hangzik : 
2. §. Saját földbirtokán a tulajdonos, vagy az a kinek az 

jogot vagy engedélyt adott, a vadászatot ezen törvényben meg
határozott korlátok között szabadon gyakorolhatja, ha az : 

1) egy tagban vagy összefüggésben álló részekben legalább 
100 holdra terjed, holdját 1.600 H] ölével számítva, habár 
több határban fekszik, vagy utak, vasutak, csatornák, folyók 
Vagy patakok által hasittatik i s ; vagy ha a földbirtok 

2) száz holdnál kisebb ugyan, de kertileg műveltetik, ke
rítéssel kellőleg el van zárva, vagy belső telket vagy szigetet 
képez. 

V i d l i c z k a y József: Módositványt nyújt he. melyszerint 
a második pont második sorában e szavak helyett „kerítéssel 
kellőleg el van zárva" tétessék : „kerítéssel vagy árokkal el 
van zárva." 

M u k i c s Ernő : Pártolja Vidliczkay módositványát, de ha 
az nem fogadtatnék el, azt kívánja, miszerint c két szó „ker
tileg műveltetik és kerítéssel" után tétessék „vagy árkolattal. ' 

H a l á s z Boldizsár: Az egész kerítést mellőzendőnek tartja 
és a következő módositványt ajánlja : „Vagy ha a földbirtok 
100 Holdnál kisebb ugyan, de belső telket, vagy szigetet képez." 
Mert hogy a belső telekbe, vagy a szigetbe bemenjenek, azt 
maga sem tartja szabadelvűnek, tehát a középutat követi. 

L u k s i c h Bódog módositványa : A 2-ik §. 2-ik pont
jánál azon szó után „sziget" tétessék „szőlőt vagy faiskolát"; 
e szót „sziget" megelőző „vagy" szó kihagyassék. 

B. V a y Béla : Azon nézetben van, hogy a 2-ik pont 
talán sok perlekedésre és sokféle magyarázatra ad alkalmat a 



felett, hogy mi a kerítés és mi a kellőleg elkerített hely; leg
egyszerűbbnek tartja tehát, hogy a 2-ik §. 2-ik pontja egy
szerűen kihagyassék. 

S z a l a y S á n d o r : Pártolja Vidliczkay módositványát, azon 
hozzáadással, hogy azok, a kik kerítéssel vagy árokkal látták 
el vadászterületüket, azt a hatóságnál mutassák be. 

F i 1 1 1 e r Dezső pártolja Mukics Ernőt, Szontagh Pál 
(csanádi) Vidliczkayt; Ürményi Miksa előadó Vidliczkay elle
nében Mukics módositványa, Csanády Sándor pedig Luksich 
módositványa mellett szól. 

B i t t ó István igazságügyminister : É n azt hiszem, hogy 
azon három módositványt, melyeket Mukics Ernő, Luksich Bódog 
és Vidliczkay József képviselő urak adtak be, egybe lehet fog
lalni és ez képezné azon közvetítést, mely elfogadható lenne. 
É s ekkor azon szövegbe, melyet a központi bizottság előadója 
felolvasott, még e szót „szőlő" vétetnék fel. Kérem a t. házat 
ne méltóztassanak ennél tovább menni, mert ha azon módosítás 
elfogadtatik, melyet Szontagh képviselő ur beadott, ez által a 
tegnap már meghozott végzést alterálnók, mert ha egyszerű 
körülhantolása a birtoknak már elzárt területet fog képezni, 
ezáltal mindenkinek tág kaput nyitunk a törvény kijátszására 
és igy a törvényt már megalkotásánál illusoriussá tennők. 

Kérem tehát a központi bizottság előadója által indítvá
nyozott szöveget még ezen egy szónak „szőlő" megtoldásával 
elfogadtatni. (Helyeslés.) 

A ház által végül az igazságügyministernek indítványára 
a 2. §. 2. pontja ily szerkezetben fogadtatott el : „Szabadon 
gyakorolhatja a vadászatot saját földbirtokán a tulajdonos ugy 
is, ha kétszáz holdnál kisebb ugyan, de kertileg műveltetik, 
kerítéssel és árkolattal el van zárva, belső telket, szőlőt, vagy 
szigetet képez. 



3. §. A 2-ik §. alá nem tartozó ingatlanokon a vadászati 
jog mindig haszonbérbe adandó. ( 11 . §.) Az egy határbeli tulaj
donosok, illetőleg a község is, a mennyiben tulajdonos, köte
lesek a vadászati jogot együtt haszonbérbe adni. 

A haszonbér a tulajdonosokat földbirtokuk terjedelméhez 
mért arányban illeti. A közös tulajdonra eső részlet azon kulcs 
szerint lesz felosztandó, mely a tulajdonjogra, vagy a közös 
földbirtok más jövedelmeire arányul szolgál. Ha az arány ily 
módon sem lenne megállapítható : az egész haszonbér a köz
séget illeti. 

A 3. szakasznál hosszabb vita fejlődött ki. Csupán csak 
azon módsitványokat közöljük, melyek a ház által e szakasznál 
elfogadtattak; e módositványok a következők : 

P e r c z e 1 István módositványa : 
Ha több kisebb birtokos birtokával egyesül, és egyesitett 

birtokuk legalább 100, 1600 Q öllel számitott, holdra terjed. 
E módositvány a második szakasz végére jönne, miáltal ki 
volna mondva, hogy ezek is azon categoriába esnek, melyet a 
2-ik szakasz felállít. 

Miután e §-hoz többen szólottak volt, felszólal még 

B i t t ó István igazságügyminister : Az én intentióm az, 
hogy azon területeken, melyek ezen minimumot nem érik el, a 
vadászati jog mikénti gyakorolhatása fölött az azon határbeli 
birtokosok többsége határozzon. (Helyeslés.) Ezt kívántam teg
nap, ezt kívánom ma is, ezért a szerteágazó módositványok 
közvetítése czéljából bátor vagyok a következő módositványt 
tenni : A 3-ik §. első bekezdése ekként hangzanék : „A 2. §. 
alá nem tartozó földbirtokon a vadászat mikénti gyakorolhatása 
fölött a földbirtokosok többsége határoz." 

Következnék a 2-ik bekezdés, melynek elébe csak azon 
szavakat kellene illeszteni, melyeket Simonyi képviselő ur mon-
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dott, t. i. hogy ezen esetben az évi tiszta jövedelem a tulaj
donosokat földbirtokuk terjedelméhez mért arányban illeti. 

Végül elfogadván még, miután nem viciálja álláspontomat, 
Perczel István képviselő ur módositványát (élénk helyeslés bal-
felől) és megengedvén azt, hogy ha 2 — 3 birtokosnak conti-
nuitásban van birtoka, és ezek egyesülnek, akkor a vadászati 
jog gyakorolhatását maguknak fentarthassák. Nem kell ennek 
épen 100 holdat tenni, lehet 2 vagy 300 hold is, mivel a 100 
csak minimum gyanánt van felemlítve. (Általános helyeslés.) 

Felolvastatik ezután az igazságügyministernek következő 
módositványa : „A 2. §. alá nem tartozó földbirtokon a vadá
szat mikénti gyakorolhatása fölött a földbirtokosok többsége 
határoz. 

Ez esetben az évi tiszta jövedelem a tulajdonosokat föld
birtokuknak terjedelméhez mért arányban illeti. A közös tulaj
donra eső részlet azon kulcs szerint lesz felosztandó, mely a 
tulajdonjogra vagy a közös földbirtok más jövedelmeire ará
nyul szolgál. Ha az arány ily módon sem lenne megállapítható : 
az egész jövedelem a községet illeti. 

A mikénti használat fölötti intézkedés és a tiszta jövedelem 
is a tulajdonosokat földbirtokuk kiterjedése arányában illeti." 

A ház elfogadja az igazságügyminister módositványa sze
rint a 3. szakaszt, Perczel módositványával együtt, utóbbi ké
pezi immár a 3. szakasz harmadik kikezdését. 

4. §. Azon községekben, hol a birtokszabályozás és az 
úrbéri elkülönzés még nem eszközöltetett, a vadászati jog a 
községi közös legelőkön, erdőkben és nádasokban a községet, 
azon erdőkben és nádasokban, melyek a korábbi földesúr tulaj
donát képezik, habár a volt úrbéreseket illető faizási vagy egyéb 
szolgalmakkal vannak terhelve, kizárólag a volt földesurat, 
irtványokon, udvartelki bérfizetés mellett birt (curiális és cen-
sualis) és egyéb úrbéri természetű tartozásokkal terhelt ingat-



lanokon pedig, a törvényhozásnak az ily természetű viszonyok 
iránti továhbi intézkedéséig, a jelenlegi birtokosokat illeti. 

A birtokszahályozás és elkülönzés megtörténte után az uj 
tulajdonjogi állapotra a 2. 3 . és 1 1 . §§. határozatai alkal
mazandók. 

Változatlanul elfogadtatik. 
5. §. Azon községekben, hol a birtokszabályozás és úrbéri 

elkülönzés megtörtént, és a korábbi földesúr a vadászati jogot 
a volt úrbéresek tulajdonában magának jövőre is fentartotta, 
az ily kikötés érvényét veszti. A volt úrbéresek azonban köte
lesek, ha a földesúr a vadászati jog fentartásáért akar ingat
lanban, akár más módon bármi árt adott, ezen szolgalmat azon 
szabályok szerint megváltani, a melyek az úrbéri természetű 
szolgálmányok megváltására külön törvény által megállapittattak. 

Változatlanul elfogadtatik. 

II. F E J E Z E T . 

A v a d á s z a t i j o g h a s z o n b é r b e a d á s á r ó l . 

B. S i m o n y i Lajos : Ezen fejezet kihagyását indítvá
nyozza, azon hozzáadással, hogy a 1 1 . §. mint 6. §. csatol-
tassék az előbbi I. „Fejezethez", a 12-ik szakaszból egy külön 
III. Fejezet készíttessék ily czim alatt „A vadak által tett károk 
megtérítéséről." 

Hosszabb vita után a ház elfogadja b. Simonyi Lajos in
dítványát, elmarad eszerint a közp. bizottság által szövegezett 
II. Fejezet czime. ugy a 6. 7. 8. 9. és 10. §§-ok is, most 
következik a közp. bizottság által szövegezett 1 1 . §. b. Simonyi 
indítványa folytán azonban immár 

6. §. A haszonbérlő a vadászati jog gyakorlatában csak 
ezen és az 1840 . IX. mezei rendőrségi törvény határozatai 
által korlátolható; köteles azonban mindazon kárért teljes elég
tételt szolgáltatni, melyet a vetésekben, ültetvényekben vagy 
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más gazdasági vagy erdészeti tárgyakon maga tett. vagy meg
bízottjai, vagy azok, kiknek a vadászatot megengedte, okoztak. 

Ezen utóbbi szakasz az első fejezethez csatoltatik. 
Ugyancsak b. Simonyi Lajos indítványa folytán következik 

most a második fejezet következő czimmel : 

II. F E J E Z E T . 

A v a d a k á l t a l t e t t k á r o k m e g t é r i t é s é r ő 1. 

A központi bizottság által szövegezett 12-ik §. ugyanis b. 
Simonyi Lajos indítványára módosíttatott. 

A központi bizottság által szövegezett 12. §. igy hangzot t : 
A fő vadak (szarvas és dámvad) által a vetéseken, az ültet

vényekben, vagy más gazdászati és erdészeti tárgyakban okozott 
minden kárér t a birtokos vagy haszonbérlő kárpótlással tartozik, 
ha csak azokra nézve a haszonbéri szerződés másként nem 
intézkedik. 

E végre azonban megkívántatik, hogy a kár a hatóságnak 
a kár elkövetésétől számitott 8 nap alatt — felvehetés czél-
jából — bejelentessék. 

A megtérítendő kár felvétele a kapásnövényeknél, a sző
lőkben és kaszálókban rögtön, kalászos nemüeknél pedig az azok 
letakarítását közvetlen megelőző időben történik. Zsinórmértékül 
szolgálván a károsított terület körül fekvő termés állása. 

Többek felszólalása folytán elvégre ezen második fejezet, 
illetőleg az itt közölt 12. §. második fejezet czim alatt, miután 
még b. Simonyi módositványa is némi változtatást szenvedett, 
következőleg fogadtatott el : 

II. F E J E Z E T . 

A v a d a k á l t a l t e t t k á r o k m e g t é r í t é s é r ő l . 
7. §. A fővadak, szarvas, dámvad és vaddisznó) által a 

vetésekben, az ültetvényekben, vagy más gazdászati és erdé-



szeti tárgyakban okozott minden kárért teljes kárpótlással tar
tozik azon birtokos vagy haszonbérlő a kinek vadászati terü
letén az illető fővad tenyészik. E végre megkívántatik, hogy a 
kár a hatóságnak a kár elkövetésétől számítandó 8 nap alatt, 
fölvehetés tekintetéből bejelentessék. 

8. §. Azon birtokos vagy haszonbérlő, ki magának a fő-
vadak lelövésének jogát fentartotta, kárpótlást nem követelhet, 

9. §. A kártékony vadak által tett károk azok birtokosai 
által bármikor elpusztithattatván kártérítést nem követelhetnek, 

A ház ezen szakaszokat a legnagyobb zaj közepette fo
gadta el, a mi annak tulajdonítandó, hogy később az elnökség 
részéről a 7. 8. 9. szakaszok egy szakasznak tekintettek, a 
sorozatban csak mint 7. §. vétetvén fel. 

III. F E J E Z E T . 

A v a d á s z a t i s z e m é l y e s k é p e s s é g r ő l é s a v a d á 
s z a t g y a k o r l á s á r ó l . 

B. S i m o n y i Lajos. Ezen fejezet czimének 1-ső részét : 
t. i. ezen kifejezést „a vadászati személyes képességről," nem 
értem; nem értem pedig azért, mert hogy egy alkotmányos 
országban, az egyik honpolgárnak egy dologra legyen képessége, 
másra nem, hogy a haza védelmére mindenki képes, de bizo
nyos jogok gyakorlására nem, ez csakugyan olyan valami, a 
mi nem a jelen korba való. Ennek következtében feleslegesnek 
tartom bővebben indokolni, hogy az idézett kifejezés nem illő 
s ezért kihagyandó. 

Ezen fejezet czimének 2-ik része a vadászati jog gya
korlásáról szól. E r re nézve csak ismétlem, hogy a vadászati 
jog gyakorlására mindenki egyenlőkép képes, miután a különb
ség nemes s nem nemes közt megszűnt. E jog gyakorlása bi
zonyos díjhoz lenne kötve, de e dijak megszabását bajosnak és 
czélszerütlennek tartom, meri számos nehézséggel s kellemet-



lenséggel lenne összekötve, behajtása nagyon bajos volna, s 
nem is vezetne czélhoz. A mi a jelen állapotot illeti, ha figye
lembe vesszük, mi lenne ezen fejezet rendelkezésének követ
kezése? az, hogy elmennének minden egyeshez és követelnék, 
ha eddig nem fizetett is, hogy fizessen, a miről bizonyitványt 
lenne kénytelen folyton magánál tartani, hogy mindenkor, bárki 
jöjjön eléje, igazolhassa magát. Ez azon időre emlékeztetne, 
mikor a Waffenpass uralkodott. Ez t azért sem tartanám jónak, 
mert leginkább a szegényebb osztályt sújtaná. A szegényebb 
nehezebben fizetné meg az 5 forintot; a gazdag megfizetné s 
megfizetné minden esetre az orvadász, vagy jól eldugná fegy
verét. Czélra tehát nem vezetne e rendelkezés. Nem látván 
szükségét annak , hogy indítványomat bővebben indokoljam, 
miután ugy is látom, hogy helyeselni méltóztatnak, egyszerűen 
ajánlom elfogadását. (Helyeslés.) 

B i t t ó István igaz ságügy minister : Röviden csak annyit 
akarok megjegyezni, hogy e törvényben a fegyvertartási enge
délyről intézkedni nem lehet. Különben is ezen egész fejezet 
nem is az én tárczámhoz tartozik s igy azt részemről szíve
sen elengedem. 

A ház — miután e tárgyban többen felszólaltak — elfo
gadja b. Simonyi Lajos indítványát, és e szerint a központi 
bizottság által szövegezett III. fejezet, mely a 1 3 — 1 9 . sza
kaszokat tartalmazza, elmarad. 

Következik most már a Ill-ik, a közp. bizottság szöve
gezése szerint a IV. fejezet. 

III. F E J E Z E T . 

A vadászati tilalmakról. 
Ezen czim változatlanul elfogadtatik. 
A hátralevő többi szakaszok pedig következőkép fogad

tattak el. 



Először is a 20. most már 10. szakasz. 
10. §. Az általános vadászattilalom tart febr. 1-től aug. 1 5 - i g . 
Ettől eltérőleg tilos a vadászat : 
a) szarvas és dámvad-bikákra október 15-től július l - i g , 
b) szarvas és őztehénre február 1-től október 15- ig; 
c) őzbakra január 15-től april l - i g ; 
d) zergékrc november 15-től augusztus l - i g ; 
t) a fajdkakasra június 1-től martius l-ig, jérczékre pedig 

minden időben; 
j) foglyokra, fáczánokra és túzokokra febr. 15-től aug. 15-ig; 
y) minden más madárra, a 23. és 24. §§-okban megha

tározott kivételekkel, martius 15-től június végéig, azon hozzá
adással, hogy a fentkitett időszakok alatt sem a vadak fiait 
elfogni, sem a madarak fészkeit szándékosan érinteni vagy 
tojásaikat elszedni nem szabad. 

Ezen szakasznál M a j o r Pál egy módositványa fogadtatott 
el, mely a c) pontnál a határidőre vonatkozik. 

11 . §. Tilalmi időszakban, az első 8 napot kivéve, vadat 
átalában, vagy ha a tilalom csak némely vadra vonatkozik, 
ilyet árulni, venni, vagy nyilvános helyiségekben étlapra je 
gyezni nem szabad. 

Változatlanul elfogadtatik. 
12. §. Szabad időben is tiltatik a foglyokat, fáczánokat 

és nyulakat hálókkal, tőrökkel, hurkokkal vagy bármi eszkö
zökkel elfogni; e tekintetben kivétel csak a tenyésztők részére 
engedtetvén, kik azonban a rendes befogásokat ismert szakértők 
által tartoznak végbevitetni. 

Változatlanul elfogadtatik. 
13 . §. A madarak közül kivételt képeznek a vándor vízi

madarak; de ott, hol ez utóbbiak keltenek, a párosodás és 
keltés időszaka alatt a tilalom reájok is kiterjed. 

Változatlanul elfogadtatik. 



14. §. Tiltott időszak alatt is szabad vadászni a seregekben 
vonuló vadludakra, vad- és szelid galambokra, seregélyekre és 
sasok, kányák, vércsék, sólymok és ölyvek minden nemeire, 
valamint a szarkákra, verebekre és varjukra is. 

Változatlanul elfogadtatik. 
15. §.'• A kártékony állatokat, úgymint : medvét, farkast, 

rókát, hiuzt, vadmacskát, nyestet, vaddisznót, borzot, tengeri
nyulat, hörcsököt, ürgét, görényt, menyétet, saját vadászterü
letén bármikor elpusztítani mindenkinek szabad. 

Ezen szakasz végére b. S i m o n y i Lajos a következőket 
indítványozza : Azon esetben is, ha a vadászat bérbe volna adva, 

A ház ezen hozzátételt elfogadja. 
16. §. A vadászati területen talált házimacskákat a va

dászatra jogosított elpusztíthatja. 
S z a l a y Sándor : E szó után „házimacskákat" beíratni 

kívánja : „és kóborkutyákat." 
-A ház ezt elfogadja. 

17. §. Hivatalból tartatni szokott vadászatok jövőre nem 
gyakorolhatók. 

P e r c z e 1 István : Ezen szakasz kihagyását indítványozza. 
Halász Boldizsár, b. Simonyi Lajos a §. meghagyása mel

lett szólanak. 
A ház azt elfogadja. 
18. §. A vadászat csak lőfegyverrel, bárminemű ebek 

használatával gyakorolható. 
A vadászatra jogosítottakon kivül senkinek sem szabad 

a vadászati területre bármi fajú ebeket bocsátani; kivétetnek 
a nyájőrök, kik azonban, kötelesek ebeik nyakára oly nehezéket 
függeszteni, mely első lábaik térdein felül egy hüvelyknyi távol
ságra lóg alá. 

H e n s e 1 m a n n Imre : Ezen szakasz utolsó részét e sza
vaktól kezdve „kik azonban stb." kihagyatni kívánja. 



Ezen inditványt pártolják Simonyi Ernő, Csanády Sándor, 
a szöveget pártolja b. Vay Béla. 

A ház a szöveget elfogadja. 
19. §. A sebzett vadat idegen területre űzni nem szabad. 

Ha a vadászatra jogosultak ebei idegen területre átmennek, 
ott az illető vadászatra jogosult által letartóztathatok mindaddig, 
mig gazdáik az okozott károkért teljes elégtételt nem adtak. 

H a l á s z Boldizsár : A csavargó macskák, házi ebek, juhász
kutyák sok kárt tesznek, de többet az oly vadászebek, melyek
kel gazdáik nem gondolnak, nem járnak velük, hanem magukban 
barangolnak. Maga látott agarakat, lőtt is agyon, melyek igy 
sok kárt okoztak. E rövid indokolás előrebocsátása után indít
ványozza, hogy a 19. §. 2. sorába szúratnék be, „gazdájuk 
vadászata közben", mert az is megtörténik, hogy a legjobb 
vizsla is, sőt alig van más eb, mely ezt ne tenné, a vad után 
szalad. Hogy ily esetben a néha 5 0 0 forintot érő vizslát és 
jól kitanult kopót agyonlőhesse, nem igen jogos. Tehát csak a 
csavargó kutyákra szorítsuk, melyek több kár t tesznek. 

S i m o n y i Lajos b. Azt még sem tehetjük, hogy ha a 
vadász kutyája véletlenül a szomszéd területre átmegy, mindjárt 
agyonlövethessék. Bizonyos abban, hogy az övé nem megy át, 
de oly vidéken, hol sok kisebb birtokos van, könnyen megesik. 
Ennélfogva a szerkezetet ugy mint van elfogadja. A ház a szer
kezet szerint fogadja el a 19. szakaszt. („B. P. K") 

(Folyt, köv.) 



Egy foklya élettörténete. 
Közli Illés Nándor. 

A f É s ü s f o k l y a , a b i O s p O c t i n a t a, DC; p i n u s p i c c a, L.; 

[I i 11 Us a b i e s , Du Koi ; E Aá^nj. OVPAFV/AV}J£V?s, Homer Odysseájában ; németül 

T a n n e ; tótul j e d l a , Beszterczebánya vidékén h a s t r a ; románul b r á d . 
Fenyveseinknek egyik legszebb faja, Link szerint a toboztermők osztályának 

fenyőfélék (abietineae) családjában az abies neme II. nemosztályába (abies vera 
Link) tartozik, melynek jellege (diaguose) következő : 

T ü k laposak, rövid nyelüek, kétsorosán állók, alapjuk halványzöld, vagy 
zöld szegély és borda csík között két fehéres, a tíí hosszirányában futó esik. 
T o b o z a i felállók, majdnem hengerdedek és tompák; t o b o z p i k k e l y e i 
lehullok, két magvuak. M a g j a majdnem háromszögletű, olajdus, szárnya a 
magra hajlott. 

Ezen nemosztályból eddig 2o faj és számos válfaj ismeretes, melyek közül 
erdeinket csakis a fésűs foklya, diszkerteinket a Nordmanniana, cephalonica, 
nobilis, Pinsapo, balsamea sat, diszitik. 

A foklya, bár fája fehérebb és tartósabb a lúezéuál (abies excelsa, Fichte, 
tótul szmerek) erdeinkbeu lassanként fogy, sőt sok helyen készakarva kiszorittatik 
helyéből; helyén leend tehát, ha egyszer valaki védelmére kél. Midőn ezt az alább 
következő alakban teszem, meg fog bocsátani a szakember, nálunk többre megyünk, 
ha mulattatva tanítunk. 

Hontmegyének északi határához közel, Selmeczhányától 
délfelé emelkedik ki dombos hegység közül a Szitnya szikla
koronája, Nyugatról tekintve Pannóniának vélnéd saját alakú 
pártájával; északról óriási koporsó, a kereszt helyét rajta a 
villám által felgyújtott messzelátó, a halottas szőnyeget a sötét 
fenyves pótolja. 

A koronát képező trachyt sziklák függélyesen merednek 
föl a magasba megközelithetlen falat képezvén dél, nyugat és 
észak felől, minélfogva hajdan várat is hordott büszke tetején 
a keleti oldalon, mely a kuruezvilág bukása alkalmával pusz
títatott el. Tetejéről e regényes hegynek egyike a legszebb 
kilátásoknak nyilik, melynek átmérője 3 0 — 4 0 mértföldet tesz: 
Nyitrától a Királyhegyig, a váczi hegyektől Körniöczig és 
azon tul. 



A szitnya nyugati és északi oldalát nagyrészt foklya-erdő-
ség borítja, melyből itt-ott óriási példányok merednek ki. A 
hengerded törzs átmérője gyakran 4 — 5 láb, sudara 18 ölnyire 
van a föld fölött; lombozata sötét, s alsó ágairól ősz fürtöket 
képezve függ le az usnea barbata. Kora 200 és néhány év; 
sok zivatart élt meg és De halljuk őt magát, ily kor 
sok tanulságost enged remélni. 

„Életem első szaka, melyre visszaemlékezem, nagyon 
kellemes volt. Igen apró csemete valék. Egyetlen egy peresz-
lenből állott összes levélzetem. Fölöttem óriási fák állottak, 
melyeknek hatalmas koronáján keresztül félhomály szűrődött le 
hozzám. Körülöttem társaimnak ezrei voltak elszórva, itt-ott 
pedig páfrányok, sósdi*), lucza**), és más zőlék***) és füvek 
zöldellettek, virágzottak közöttünk, és néhány bükk, szil, juhar 
és kőris osztották sorsunkat". 

Évek multak el, pár ágam nőtt ugyan, de még mindig 
igen apró maradék. Azonban jól éreztem magamat, mert mig 
a fölöttem álló óriások nyögtek a viharral való küzdelemben, 
addig hozzám csak gyenge szellő é r t ; ha apáink a tavaszi fagy, 
téli zúzmara miatt panaszkodának; én nem értem mi lehet az, 
a mi bántja őket," 

„Tízszer borított már el a hó és olvadt el felőlem, és én 
még alig látszani ki a társfüvek és zőlék közül, a kellemérzet, 
a mely eddig eltöltött, mindinkább tünedezni kezde; uj és újra 
láttam magam körül kivirulni a sósdit, uj társakat kikelni, de 
én nem növekedtem, nem gyarapodtam. Ugy látszott, mintha a 
félhomály, a mely eddig oly bűvös szint kölcsönöze környeze-

*) Madár sósdi (oxalis acetosella). 
**) Lucza (lusula). 
***) Zöle (herba) = Kraut-



témnek, sötétebb és sötétebbé válnék. Évről-évre gyengébbnek, 
betegebbnek érzem magamat." 

„Szomorú az ily árnyékban tenyésző csemete élete. Elzárva 
a napsugártól, mely éltető eleme, ugy él, mint a kit folytonos 
éhség kinoz, s annak csillapítására csak annyi tápot nyer, a 
mennyi épen elég, hogy éhen ne halhasson. Még akkor is, ha 
a sudara napvilágra küzdötte magát, de a lombozat egy része 
a szomszéd társak által nyomva van, vagy pedig azoknak ágai 
alá került, még akkor is csak részleges a táplálás, melyhez jut. 
A talajból fölvett nedvekből magasabb rendű növény meg nem él. 
A nap az a mi éltet, a föld csak föltart. Nézz meg engem, ki 
éltem féríiassági korát, szabadon kimeredve a többi közül, 
fürödve folyvást a teljes napsugárban éltem át, mily hatalmas 
törzsem növekedett, mig a köröttem álló nemzedék, folyton 
nyomás alatt szenvedvén, karcsú ugyan, de vézna is.*)" 

„Ily körülmények között folyt le ifjúságom első szakasza, 
történt azonban egyszer, hogy a vén fák koronái zúgni kez
dettek, s a zúgás mindinkább fokozódott, mig a távolból tompa 
dörgés közeiedék mindinkább felénk. Lassanként sötétebb és 
sötétebb lett, a zúgás, a dörgés pedig folytonosan crősbödék. 
Egyszerre iszonyú csattanás rázkócltatá meg a levegőt, s kitört 
a vihar zúgva, bömbölve rázván a fák koronáit, mig azok nyögve 
csikorogva hajlongtak ádáz dühe alatt. Most csattanásra csat
tanás következek, patakként zuhogott ránk az eső s közbe
közbe vakitó fénnyel világitá meg környezetünkat a villám. 
E roppant zajt félelmesebbé tevé még az egyre hallatszó zuha
nás, a midőn több százados faóriások dőltek halomra." 

*) Igaz, a szabad állás a tömeggyarapodásra átalában véve rendkívül jóté
konyan hat, de a törzs nem oly karcsú és nyúlánk, és nem oly ágtalau tiszta 
sudaru, mint a záratban növekedett törzseké. Pedig csak az ily fa ád szép épület 
és csomóstalan fürészfát. Ha azonban a hossznövés záratban bevégződött, czélszerü 
térállás a törzsgyarapodást kitűnően mozdítja elő. I l l é s . 



„Azóta már többször láttam a vihart, és volt alkalmam 
megküzdeni vele. Hatalmas óriás az lobogó hajjal és szakállal. 
Sötét fellegeken úszva közeledik, melyekben villámok czikkáznak, 
dörögnek. Jobbjában korbácsot emel, melylyel lever mindent 
a mit ér, baljával kitép a mi keze ügyébe akad. Körötte 
számtalan, hozzá hasonló, de kisebb alak, a viharfiak, rohan 
előre, némelyike duzzadt arczczal fújva, miből az iszonyú szél 
ered, némelyike tépve, törve, döntve, más része jéggöhecseket 
hányva lefelé, mig a többi tömlőkkel önti, fecskendi a vizet. 
Jaj annak a vidéknek, jaj annak az erdőnek, a melyet e had ér, 
nyomdokit pusztulás, rombolás jelölik. Több láb vastagságú 
fatörzseket a viharfiak ugy törnek el, mint a nádszálakat, a 
lcgvastagabhakat pedig ugy tépik ki és dobják oldalt, mint a 
nyövő asszony a kendert. Sokszor volt alkalmam megküzdeni e 
szörnyű csatát, és valamennyiszer számos társamat láttam ki
dőlni mellőlem." 

„Igy zúgott, tombolt a vihar egész éjen át, villám-villámot, 
dörrenés-dörrenést, zuhanás-zuhanást érve. Végre lassanként 
elvonult fejünk fölött; csendesülni kezdett a zúgás; csak a fák 
sóhajtozása, nyögése hallatszott, mig végre elcsendesült minden". 

„Fölöttem nyilas támadott, s azon át kék mezőn csillagok 
mosolyogtak le rám. Ez volt az ég! Mily szép, mily bájoló 
kép, milyet még eddig nem láttam soha". 

„Lassanként a kék nyilas fölöttem mindinkább világosabb 
és világosabb lett, a csillagok pedig szomorúságomra eltüne
deztek. Már-már búslakodni kezdek utánnok, a midőn még 
szebb, még ragyogóbb jelent meg fölöttem a nyilason vakitó 
fényű lángjával. A nap." 

„A nap! Mily kéj kimondani c szót! A mint első sugara 
érintett, tüstént éreztem hatását, leveleim mintha villany folyam 
járná át, s vonzalom hatá át valómat, föl-föl nyúlni hozzá". 



„Föl-föl a naphoz! ezt ujongá köröttem minden; föl-föl a 
nap felé! ez volt a versenyszó." 

„Igen, ez órától fogva mindnyájan versenyre kelénk, mert 
arról volt a szó, kié legyen a tér, melyet a vihar nyitott 
számunkra. Lám, a kitől féltünk, a kit rettegénk, iszonyú harag
jában, dulásában jótevőnk leve!" 

„Tiz év alatt ez esemény óta több százszor annyit nőttem 
egy év alatt, mint a mennyit azelőtt egy éven át, és pár 
év alatt több ölnyi magasságot értem el, miközben karcsú 
sudaram mindig kimeredt pár lábnyival társaim közül. Ezt annak 
köszönhetem, hogy épen a nyilas közepén volt termőhelyem; 
ez uralgás biztositá mai napig létemet. E lét föntartása pedig 
nem volt könnyű, mert a pár négyszögölnyi téren ugyan sokan 
valánk, s a versenyben mindenki kifejté erejét, hogy uralomra 
juthasson. Sok, sok merült ki e munkában, és jutot t koronáink 
alá, hogy ott lassanként elsorvadjon, magunk pedig túlságosan 
kinyúltunk, elvéznulánk". 

„Már-már szük lett a hely, már is kezdők érezni erőnk 
apadását, a midőn ismét egy vihar helyet csinált, a midőn két 
közénk zuhanó élemedett fa versenytársaink egy részét össze
zúzván , ismét tért készite kitérjeszkedésünkrc. Mert tudd 
meg azt, hogy ha a korona ki nem terjeszkedhetik, a fa nem 
növekedhet. Igaz, a szorongás eredménye szép karcsú növés, a 
milyenben mi fenyvek általában dicsekszünk; de a karcsúság 
csak akkor ér valamit, ha teljességgel párosul, Szép karcsú, 
vaskos*) termet, ez a fa szépsége". 

„Most tehát újra tért nyervén, újra kezdődött a verseny, 
melyben kipróbáltuk erőnket más fanemek irányában. A nyír, 
a tölgy, kecskefüz csakhamar visszamaradtak, kivesztek. Sok 
napfényre volt szükségünk. Még a juhar, kőris, szil és rezgő
nyár is alig birta a versenyt e szorult állásban. Olyanok ezek, 

*) Vol lholzig . 



mint a nép, a mely csak dus rónán, a természet bő adomá
nyai között tud megélni. Csak a bükk az, mely velünk mér
kőzni tud; vele sokszor kell megvivnunk, s hallottam beszélni 
erdőkről, honnét egészen kiszorította nemzetemet. Igy szorí
tották ki őseim e vidékről a királyi tölgyet. Elbeszélem, hisz 
azon fajta emberek közé tartozol, a melyik magát erdésznek 
nevezi, de a melyik közt több az erdőpusztitó mint ápoló". 

„Kérem, kérem", mondám szabadkozva, „e vád nem 
igazságos". 

„Hallgass"! zuga vissza a foklya, „tekints körül, nem 
látod mint pusztul nemein, mint pusztul a többi rendező keze
tek alatt. Szóba sem állanék veled, ha nem reményleném, hogy 
saját károtokon okulva tanulni fogtok, és ha már vágjátok az 
erdőt, ugy is tartsátok föl, hogy erdő legyen. Bizony maholnap 
az erdő a természet nagyszerű rejteke helyett cserjés lesz, a 
melyben a büszke' bölény és szende őz helyett bamba borjú és 
buta juhesordáitok lesznek az egyedüli emlős állatok, dalos 
madarak helyét pedig kaliczkáha függesztett kanári madarak 
pótolandják." 

„De hallgasd szavaimat, nem illik hozzám pörölni veled : 
nálam a tapasztalás, nálad az előrelátás, tanulj és használd és 
legyen becsült neved, ha a mult eseményein okulni tudsz; 
mert az igazi erdész neve becsületre méltó még előttem is" . 

„Elélemedett aggtól hallottam beszélni, hogy hajdan e 
tájt tölgyes erdő boritá keverve juhar, szil és kőrissel. Máig 
is látni ennek nyomait, mert bármerre jársz e rengeteg fok-
lyásokban, mindenütt fogsz akadni több-kevesebb példányra 
belőlök. Első ősömet mint magot egy madár hozta ide szár
nyaira tapadva, mire nézve a gyanta, mit magunk kiizzad, jó 
segítségül szolgált. A fa, a mely e magból származott, a kivé
nült tölgyes ritka záratáhan igen jól növekedett. Hibája a 
tölgynek az, hogy sok világosságot kivan, minélfogva az, a 



melyik uralomra nem ju t közüle, kivész, és az ily erdő vénsé
gére kiritkul. Mindazon fanemek, a melyek eltűrik az árnyékot, 
a szolgaságot, jól érzik magukat alatta, s végre csupa hálából 
kitúrják helyéből. Azt mondják, van egy nép a földön, a mely 
a Tisza és Duna között lakik, és igen hasonlítana tulajdon
ságaiban hozzá". 

„Ősöm tehát vidoran tenyészett uj hazájában, vagy mint 
ti nevezitek, termőhelyén, és alig egy század alatt, hatalmas 
törzszsé fejlődött. Midőn magtermő képességét elérte ( 7 0 — 8 0 
éves korában) a kedvező talaj és égafji viszonyok következ
tében gazdagon termett magot majdnem évről-évre, ugy hogy 
nagy távolságra körötte erőteljes csemedék*) verte föl magát. 

„Igaz, hogy e tekintetben segítségére voltak a szelek és 
madarak, melyek szárnyas magját magukkal vivék mindenfelé. 
Midőn a csemedék felserdült, az is segité őt a terjesztési mun
kában, s igy pár század alatt roppant területeket foglalt el 
fajunk". 

„Nem voltunk ugyan versenytársak nélkül, mert a gyer
tyán és bükk szintén megtettek minden lehetőt, de közös eről
ködésünknek, mihez még az emberek rosz erdőbánásmódjai is 
tetemesen hozzájárult, sikerült a büszke tölgyet helyéből kiszo-
ritanunk. Mi foglalók vagyunk, zsarnok foglalók, kik nem igen 
tűrünk meg magunk között idegent; de ennek köszönhetjük 
uralmunkat. Mig magunk intéztük sorsunkat, bámulta erdeink 
szépségét az ember, ma, midőn kezébe vette az uralmat, más 
kedvenczet akar helyezni fölénk. Azt mondjátok a luez többet 
ér, a nagy kereskedelem fája! Merő ábránd az egész. Még 
jőni fog az idő, a midőn fajom érdemeit belátván, tenyészté
sünkre nagyobb gondot fogtok fordítani". 

„A versenyt, a foglalást különben mi ma sem adtuk föl : 
nézz körül a környéken, és hasonlót, mint a milyet most elbe-

*) Naehwuchs. 



szeltem, mindenfelé láthatsz. És ez csak javatokra szolgál, de 
nem az, hogy nem tudtok nekünk határt szabni ott, a hol 
érdeketek megkívánja. Er re különösen azért figyelmeztetlek, 
mert kedvelt tölgyeseiteket, árnytürő, tehát foglaló képességben 
velünk hasonló két fanem, a bükk és gyertyán még inkább öli 
ki, mint mi magunk. A hol mi foglaltuk el a tért, az inkább 
is nekünk való, mint annak, és a mi fánkat csak szilárdságban, 
de nem szívósságban múlja felül a tölgy". 

„De térjünk vissza életem történetének elbeszéléséhez. 
Tehát egy ismételt vihar újra helyet csinált, és mi újra vidor 
tenyészetnek örvendénk. Hogy a vihar csinált helyet mindig 
azon ne bámulj, ily magas helyeken azon időben még nem igen 
fordult meg a fejsze. A természet folyása ugy hozza magával, 
hogy elaggott egyedek helyét uj nemzedék foglalja el, s az 
aggok többnyire a vészszel való csatákban hullanak e l ; ritka 
eset, hogy önmagukban dőljenek ki"'. 

„Az eddig leirt események ismétlődésének köszönhetem, 
hogy egy század lefolyása után sudaram végre fölküzdé magát 
a magasba. Kijutottam a szük nyilasból a tetőre, s megláttam 
az eget teljes pompájában, mindannyi csillagaival, a méla hold
dal, a ragyogó nap jótékony uralmát élvezem egy századon át, 
s a borús felhők, jótékony esőjét permetezni, hullani fejemre. 
Gyakran megczibált és megkorbácsolt a vihar, és számos tár
samat láttam kidőlni, kisujtatni mellőlem. Helyüket azonban 
ujabb nemzedék foglalta el nyomról-nyomra, és állt és diszlett 
az őserdő pompájában. 

„Kezdetben csak vadászok jelentek meg alattam, később 
azonban mindenféle nép kezdett megjelenni, s egy napon idegen 
nyelvű hangok értek föl hozzám." „Ezt az erdőt le kell vágni, 
épületfára, rönkökre, szénre van szükség". S nemsokára zuhogó 
csapásokat lehete hallani, melyeket zuhanó esések követtek. A 
vágás mindinkább közeledett hozzám, s elhullottak legjobbjaink 

3 



a nehéz fejszecsapások alatt. Csak néhányad magammal kiméi-
tettem meg; azt mondták, hogy anyafák vagyunk. Szabadon 
kitéve a viharnak, roppant volt az a mit szenvedénk néhány 
évig, mig megszoktuk ez állást, és számosan közülünk, kik még 
századokat érhetének vala, áldozatául esének a viharnak. 
Hát még a fiatal nemzedék?! Vágás után összetörve, zúzva, 
kitéve a viharnak, fagynak, alig tudott magához jönni. Nagy 
része kiveszett és helyét lágy fanemek foglalták el. Ha pél
dánkat követitek vala, és vágnak ugy, mint a természet mu
tatta, máig is hasonló óriások foglalnák el a tért, mint magam". 

„Igaz, végre a fiatal nemzedék, hála SZÍVÓS természetének, 
felserdült, és ismét meglehetős szép fiatalság díszlik alattam, 
de hol az a roppant fatömeg, azok a szép törzsek, melyekkel 
őseim és kortársaim dicsekvének". 

„Most várom sorsomat, mely nemsokára elérni fog; köze
lednek a fejszecsapások, s a fürész egyhangú ütege, pár év 
múlva földre hull törzsem és rönköt vágnak belőle. Ez a fa 
sorsa, s nem panaszkodom miatta, nyugottan hullok porba, 
csak lássak alattam buja csemedéket serdülni föl, csak véd
hessem addig, mig nem kell félnem, hogy fagy és vész áldo
zatául esvén, lágy fanemek és sarjak foglalják el fajom uralmát". 

Eddig az ős foklya élettörténete, a mint ő azt átélte az 
őserdőben, és mi csoda, ha ő is visszavágyik a kedves régi időbe. 
De ne tagadjuk azt, hogy e szép, és kitűnő fanemre nem for
dítunk elég gondot, sőt hogy-nemcsak nem ápoljuk, sőt ki is 
akarjuk szorítani erdeinkből. 

A foklya ép oly, sőt kitűnőbb fát szolgáltat, mint a lúcz, 
és nem áll az, hogy fáját a fakereskedők nem fizetnék meg oly 
jól. Burckhardt azt mondja : hogy tapasztalása szerint a foklya 
és lúcz fája között a világkereskedelemben nem tesznek különb-



*) Lásd „Erdó'tcnyésztésian", Irta Illés Nándor,. 308 lap. 

séget. Csakugyan Németországban már nagy gondot fordítanak 
tenyésztésére. 

Előnye e fanemnek az. hogy a legsűrűbb, legtömöttebb, 
tehát legfadusabb állabokat képezi, és hogy a természetes fel
újításra legalkalmasabb. Fájdalom, ezt erdőgazdáink legtöbb 
része nem tudja, kivinni, és kikezdett vágásai nagy részét ha
lomra dönti a vész. Legjobb e czélra a fokozatos felújító vágás, 
néha 2 0 — 3 0 évre terjedő felújítási korral, a mely időn át a 
vágás szálalás utján történik. Ezen vágásalak azonban oly helyen 
vihető ki. a hol a szállítási eszközök nem állanak útjában, a 
faárak pedig tetemesek. Nálunk, a hol az olcsó szállítás és 
felújítás conditio sine qua non, a fokozatos felújító vágásnak 
adandó az előny, a midőn a mérsékelt előkészítő vágás után 
akkor helyezendő be a taroló vágás, (legföljebb két ízben ismé
telve), ha a csemedék létele fagyok ellen már biztosítva van. 

Igen szép alkalom kínálkoznék itt e fanem tenyésztési 
szabályainak előadására, de czélunk inkább csak az volt, hogy 
fölhívjuk rá a figyelmet, a *) alatt vonatkozót tankönyvben szak
társaink az ide vágó tantételeket egész terjedelmükben meg
találhatják. 



Erdőtermények árjegyzéke. 
A szegedi piaczon. 

1 öl bükk tűzifa 18 frt — kr. 
1 n tölgy „ 14 „ — „ 
1 „ lágy „ 11 „ — „ 

A komáromi piaczon. 
100 hüvelyk, 2V2 öl hosszú, 11 hüvelyk széles 

deszka talppal együtt : 
luczfenyő I. osztály 106 frt 9 4 kr. 

j, II. „ 94 „ „ 
100 darab zsindely talppal együtt : 

I. osztály 9 „ — „ 
II. „ . . . . . . 8 „ 8 0 „ 

1 mázsa luczkéreg talppal együtt : 
I. osztály 4 „ 40 „ 

II. j , 4 
1 köbláb épületfa : 

I. (vastag) . . . . . . — frt 35 kr. 
II. (közép) — „ 32 „ 

III. (vékonyabb) . . . . — „ 30 „ 

A bocskói és bustyaházai rakhelyeken. 
2 öl hosszú, 6" vastag 8 " széles padló . . 1 frt 68 k r 
o 1 / fi" 8 " 1 10 

3 „ „ 6" „ 8 " „ „ . . 2 „ 52 „ 
2 „ „ VU » 2 V i » lécz darabja — „ 18 „ 
2 „ „ 1 U 2 1% ,, ,, ,, „ 20 „ 
100 darab donga 2 „ 80 „ 
1 0 0 0 0 darab zsindely 9 



A selmeczi piaczon. 
1 öl 3 lábas bükkhasábfa 5 frt 10 kr. 
1 „ 3 „ tölgyhasábfa 5 „ 04 „ 
1 mérő szén — „ 34 „ 
1 köbláb fenyő épületfa — „ 07 „ 
1 db 2 öl hosszú, l V i " vastag, 3 " széles lécz — ,, 07 „ 
1000 db zsindely 1 8 " hosszú 7 „ 80 „ 

A beszterczebányai piaczon. 
1 öl 4 lábas bükkuszafa 5 frt 90 kr. 
1 „ 4 „ lágyuszafa 4 „ 68 „ 
1 mérő szén — „ 56 „ 

Soóvárott. 
1 öl kemény hasábfa , 10 frt — kr. 
1 „ dorongfa . . . . • 7 „ 50 „ 
1 köbláb tölgyfa — „ 33 „ 
1 „ fenyőfa • — „ 23 „ 
27-3 öl hosszú, 2 " vast., 1 2 " sz. tölgyfa padló 2 ,, 12 „ 
2 öl „ 1 " „ 1 2 " „ „ deszka 1 „ 11 „ 
á'Vi „ „ 1 " » 1 2 " „ fenyő deszka — „ 40 „ 
1 bécsi mérő szén — „ 32 „ 

A gödöllő-mácsai faraktárban. 
1 öl cserhasábfa 7 frt — kr. 
1 öl tölgyhasábfa 6 „ — „ 
1 k' tölgy épületfa — „ 20 „ 



K ü l ö n f é l é k . 
Meghívó. Az Országos Erdészeti-egyesület idei közgyűlé

sét Pesten a megyeház nagytermében folyó évi deczember 16-án 
tartván meg, van szerencsénk az egyesület tagjait és erdésze
tünk ügybarátait e gyűlésben való résztvételre tisztelettel meg
hívni. — Budapesten, november 30-án 1 8 7 1 . 

K e g l e v i c h Béla elnök. B e d ő Albert titkár. 

Az Országos Erdészeti-egyesület f. évi közgyűlésének 
tárgysorozata. 

1. Tudósítás az egyesület ez évi működéséről. 
2. Az igazgató választmány kiegészítése. 
3. Pénztári tudósítás. 
4. Intézkedés a jövő évi közgyűlés helyének megválasz

tása iránt. 
5. Indítványok. 

Kilátás az erdőtörvényre. Hiteles forrásból arról érte
sülünk, hogy a földművelési minister ur határozott szándéka, 
hogy az erdőtörvényjavaslatot még folyó évi deczember - hóban 
vagy ha nem várt körülmények ebben meggátolnák jövő évi 
január-hóban a képviselő ház elé terjeszsze. 

Erdőségeink országos érdekét és szenvedő állapotát te
kintve, ugy vagyunk meggyőződve, hogy a törvényjavaslat elő
terjesztésének esetében, Szlávy minister ur, kormány társai kö
zött, Magyarországnak a legbecsesebb karácsoni vagy uj-évi 
ajándékot adandja. 

Ez ajándékot az erdőbirtokosok és erdészeti közönség bi
zonyára hazafiúi örömmel és elismeréssel fogadnák. 

A közgazdasági-gyűlés. E gyűlés az azt létesítő bizottság 
korábbi megállapodása szerint folyó évi deczember-hó 11-re 



lett volna összeliivandó. Az ez iránt folyó-hó 12-én megtar
tott tanácskozás alkalmával azonban, tekintettel arra, hogy a 
gyűlésnek egyik fontosabb tárgyát képezendő ipartörvény az 
országgyűlés által a kitűzött ideig meg lesz alkotva, hogy kü
lönben is a kitűzött kérdések tárgyalására előkészülni hossza
sabb idő szükséges, s hogy a gyűlés tárgysorozatába a köze
lebbről megoldást igénylő főbb kérdések felvehetők legyenek, 
azon határozat hozatott, hogy a gyűlés jövő évi martius-hő 
24-re hivassék össze. 

A létesítő bizottság eddigi elnöke Korizmits László ur 
többrendü elfoglaltatása miatt leköszönvén, elnöknek Hunfalvy 
János ur, alelnöknek pedig Volny József ur választatott, 

Megrendelési felhívás. Az „ E r d é s z e t i - K i s t ü k ö r " 
megrendelési felhívása lapunk jelen füzetéhez van mellékelve. 
E könyv, mely az erdészet tanismereteit népszerű nyelven tar
talmazza, az Országos Erdészeti-egyesület által kitűzött 200 
frt pályadijat nyerte el s arra a biráló bizottság jelentése sze
rint dicsérettel találtatott érdemesnek, a pályázat kívánal
mához képest a falusi gazdák, az erdészeti szakoktatásban nem 
részesült műszaki altiszti személyzet és a népiskolák számára 
íratott. A munka jövő év elején kerül ki a sajtó alól, ára egy 
példánynak 1 frt. 2 5 kr.; mely összeg a könyv megküldése 
alkalmával postai utánvétel utján fizethető ki. A gyűjtők 10 
példány után 1 tisztelet példányt kapnak. A megrendelési iv 
vagy az előfizetési pénz jövő évi február-hó közepéig szerző^ 
höz bérmentesen következő czim alatt intézendő: B e d ő A l 
b e r t n e k B u d á n , a lánczhid mellett lévő Klusemann házban. 

Tájoló növény — Silphium Laciniatum. — E növény az 
amerikai gyeppusztákon, „praerie"-ken, honos, s mindig éjszaki 
irányba hajolva mintegy természetes dclejtűt képez. M e c h a n 
T. saját kertjében ápolt egy ilyen növényt s ő is azt tapasz
tal ta, hogy az fiatal korában mindig éjszakra hajlott s ez 



iránytól csak akkor tért el, midőn eső, szél vagy gyümölcsénél! 
súlya kényszeriték. 

Fa-eladás. A beszterczebányai m. kir. jószágigazgatóság 
kezelése alatt álló garammenti erdők évi faterméséből : 

a) a zsarnóczai erdőhivatal kerületében 
4 4 5 . 7 0 0 köbláb jegenyefenyő, 

2 6 . 7 0 0 „ tölgy, 
90 .809 „ b ü k k ; 

b) a beszterczebányai erdőhivatal kerületében : 
8 8 8 . 6 0 0 köbláb lúcz- és jegenyefenyő, 

4 5 . 8 0 0 „ tölgy, 
.37.000 „ bükk ; 

<) a breznóbányai erdőhivatal kerületében : 
2 ,421 .800 köbláb lucz és jegeiryefenyő, 

70 .000 „ bükk, szál és műszerfa nyilvános ver
seny, írásbeli zárt ajánlatok utján 1 0 — 1 2 évre tövön az er
dőben eladandó. 

Az árverési és szerződési föltételek f. évi nov. 30-ától 
kezdve a m. kir. pénzügyministerium XIX. ügyosztályában és 
a beszterczebányai m. kir. jószágigazgatóságnál, a versenyezni 
szándékozóknak dij nélkül szolgáltatnak ki. 

Az írásbeli ajánlatok legkésőbb f. évi deczember hó 20. 
déli 12 óráig a m. kir. pénzügyministerium XIX. ügyosztá
lyánál benyújtandók. 

Erdészeti kinevezések. A m. kir. vallás és közoktatási 
minister H o f f n i a n Sándor ministeri fogalmazót buziási erdő-
mesterré és H i r s c h István oki. erdészt ministeri fogalmazóvá 
nevezte ki. A m. kir. pényügyminister K e l e m e n Lajost és 
zarándi K n ö p f l e r Vilmost a kolozsvári m. k. jószágigazgató
sághoz számvivőkké nevezte ki. 

Lapvezetők és kiadók: Szerkesztő; 
Divald Adolf és Wagner Károly. Bedő Albert. 
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AZ 

JUDfiSZHTI LAPOK " 
jelen évfolyamára előfizethetni pénzküldemény vagy posta
utalvány által az „ERDÉSZETI LAPOK" szerkesztőségénél 

B u d á n . 

E l ő f i z e t é s i d i j e g y é v r e 5  f o r i n t . 

Lapunk előbbi évfolyamainak néhány példánya a t. közönség 
rendelkezésére áll, a következő árakért : I I—VII . évfolyam 
példányonként 3 frt. VIII. évfolyam 4 forintért. 

Az „Erdészeti Lapok" 1867. évfolyamának I. és II. 
füzeteit, valamint az 1871. évi II. és VI. füzeteket is dara
bonként 1 forintjával szivesen visszaváltjuk. 


