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Megje lenik minden h ó n a p 1. és 15-ik n a p j á n . 

Ára egy évre azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapító tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik: ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évidij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) és az időközönkint a laphoz fűzött, műnyomópapíron 
készült képek az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

B U D A P E S T , V., A l k o t m á n y - u t c z a 6 . s z á m 

(Telefon: 3 7 — 2 2 ) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő 



Munkatársaink tájékozásául! 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni 
kötelékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi (16. old.) eredeti értekezésért, mely a 
szerkesztőség részéről átdolgozást nem igényel, 4 0 — 4 8 K, ha az átdolgozást 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 2 4 — 4 0 K, oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel, 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg. 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban írják. A czikkekhez tartozó rajzokai 
sima, fehér papíron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint 
amilyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 3 0 példány Után 16 oldalas ivenként 
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatök előállítása 30 példánynál 3 K 60 fill., 
5 0 példánynál 4 K-val, 100 példánynál 5 K-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
F i g y e l m e z t e t é s . Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak 

egy példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára me<;áIlapitott ár küldendő be. 

Az O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t n é l (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a k ö v e t k e z ő m ü v e k r e n d e l h e t ő k m e g : 

E R D É S Z E T I L A P O K . Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye.' Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ E R D Ő . Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkeszti Balogh Ernő m. kir. 
erdőtanácsos. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Ára 1 évre 4 K. 

AZ E R D É S Z E T I Z S E B N A P T Á R 1912. ÉVI (31.) É V F O L Y A M A . Ára tagoknak 
2 K, másoknak 3 K. Legczélszerübb 2 K 45 f, illetőleg 3 K 45 f előzetes 
beküldésével rendelni, mely esetben bérmentve szállíttatik. 

ftZ E R D Ő Ő R vagy AZ E R D É S Z E T A L A P V O N A L A I K É R D É S E K B E N ÉS 
F E L E L E T E K B E N . Ir ta: Bedő Albert. IX. kiadás, 1912. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ E R D Ő R E N D E Z É S T A N K É Z I K Ö N Y V E . I r t a : bölcsházai Belházy Emil. Ára 
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. 

E R D É S Z E T I N Ö V É N Y T A N . I r t a : Fekete Lajos és Mágocsi-Dietz Sándor. I. kötet: 
Altalános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K. 



Erdészeti Lapok 1913. évi X X I V . füzet. 

A Chorinszky-gáton. 





1913. DECZEMBER 15. 

ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EQYESOLET 

=^L= K Ö Z L Ö N Y E JL*SL 
K I A D J A : A Z O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

Szerkeszti : 
B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 

Az Orsz. Erd Egyes oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében ingyen kaniák Azok a / o l J n í M 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet aía^tottakj k o r keSvSi^"íííwjáStt!$U? 

Szerkesz tőség és k i a d ó h i v a t a l : Budapesten, L ipó tváros . A lkotmány-uteza 6 . sz. II. em. 

» A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. « 
(Telefon : 37—22.) 

—i 

Magyar erdészek tanulmányútja az Osztrák 
Birodalom erdőségeiben. 

Irta: Borsiczky Ottó. (Befejező közlemény.) 

-rjmrr banketten, melyen a kirándulókon és a helybeli alkalma-
ZA zásu erdőtiszteken kivül számos előkelőség is résztvett s 

különböző hatóságok is képviseltették magukat, elsőnek 
Wiltsch Antal miniszteri tanácsos emelkedett szólásra: „Több mint 
két emberöltő múlott el azóta, mióta O Felsége a Salzkammergut-
ban a lovagias vadászatot üzi, miáltal e helyet történelmi szentélylyé 
avatta; ezért oly felette becses nekünk, erdészeknek, a Salzkammergut. 
Itt a császár a mi kabátunkat hordja, itt a mi uralkodónk egészen 
a mienk; meg fogják tehát érteni, uraim, hogy miért tartjuk mi 
a Salzkammergutot oly felette nagy becsben." 

„Azok az érzelmek, melyekami — osztrák erdészek — szivé
ben lángolnak, magyar szaktársaink keblét is hevítik." 

„Ezen érzelmeinknek adok kifejezést akkor, midőn azon közös 
óhajunkat hangoztatom: Ő Felsége legkegyelmesebb császárunk és 
királyunk, a birodalomnak hatalmas védője és ura, soká éljen!" 

Erdészeti Lapok 



Dörgő „éljen" és „hoch" kiáltások követték ezen mindnyájunk 
által átérzett szavakat. 

A szónok azután a földmivelésügyi miniszter nevében üdvözli 
az egybegyűlteket: „Az a látogatás, melylyel a két hatalmas egyesület, 
az osztrák és a magyar erdészek egyesületei, megtiszteli egymást, 
már túllépte az udvariasság, a tanulni vágyás és a kollegiállitás 
határait. Minket nemcsak a szent hivatás eszményképei kapcsolnak 
egybe, hanem szorosan összeforrasztanak a nagy közgazdasági 
érdekek is. A kormányok már a legközelebbi jövőben is az itt 
egybegyűltek soraiban fogják megtalálni azt a hathatós támogatást, 
melyre a kereskedelmi szerződések megkötésekor szükségünk leend." 
A szónok nagy értéket tulajdonit annak a sikernek, mely meg
találta azt az utat, mely úgyszólván nemzettől-nemzetig vezet s 
mely a birodalom két alkotó államának összetartozandóságát meg
szilárdítja és biztosítja. 

Az erdészeti egyesületek az ország nemzetgazdaságának szá
mottevő képviselőit egyesitik magukban, ezeknek az egyesületek
nek nemcsak szivbelileg kell a közös czél felé törekedniök, hanem 
tudatosan a két együvé tartozó ország érdekeit is elő kell moz-
ditaniok. Az egyesületeknek erre a szoros kötelékére emeli poharát. 

Az elhangzott beszéd után Krahl Arthur udvari tanácsos, a 
gmundeni erdő- és jószágigazgatóságnak főnöke emelkedik szólásra. 
Szivet-lelket felemelő beszédjét, melynek egyes részeit szeretnők 
kőbe vésve megőrizni, egész terjedelmében ide iktatjuk: 

„A Salzkamrnergut állami erdőségeinek igazgatását ellátó 
hivatal élére állítva, nekem, mint némi tekintetben helyi háziúrnak, 
jutott osztályrészül az a szerencse, hogy a két egyesület elnökét, 
báró Tallián Béla O excellencziáját és Auersperg Károly herczeg 
O főméltóságát, az egyesületek valamennyi tagját — kik fárad
ságot nem kiméivé a gmundeni erdőigazgatóság kerületét is meg
látogatták — legszivélyesebben és legmelegebben üdvözölhessem, 
valamint a látogatásért nemcsak a saját, hanem a felsőausztriai 
és a salzkammerguti erdőknek kezelésére rendelt erdő- és jószág
igazgatóság összes tisztviselői és alkalmazottai nevében is, kik e 
látogatást különös megtiszteltetésnek és kitüntetésnek tekintjük, 
őszinte köszönetemet fejezhessem ki." 

„Hogy ezt a látogatást a mi körünkön tul is mily nagyra 



becsülik, kiviláglik abból, hogy a kormány képviseletében Ő excel-
lencziája báró Handel Erasmus, Felsőausztria helytartója, a tartomány 
képviseletében annak választmányi ülnöke, gróf Dürckheim-Mont-
martin György, a salzburgi erdészeti egyesület képviseletében 
Ő Főméltósága herczeg Stahremberg Ernő Rüdiger, Gmunden város 
nevében dr. Krakovitzer polgármester, egészségügyi tanácsos is 
megjelentek körünkben; ezeket az urakat is a legmelegebben és 
legszivélyesebben üdvözlöm." 

„Az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület tanulmányútjai 
alkalmával már gyakran irányitá erre felé lépteit, különös büszke
séggel tölt el bennünket azonban az a tény, hogy éppen most, 
midőn a magyar Országos Erdészeti Egyesület fölötte megtisztelő 
látogatásával tünteti ki az osztrák erdészeket, a Salzkammergut is 
felvétetett az uti programmba; ebből a tényből, talán túlzás nélkül, 
azon meggyőződés szűrődik le, hogy itt erdészetileg érdekes és 
fejlett viszonyokat találhatunk, melyek érdemesek a megtekintésre 
és tanulmányozásra." 

„Igen tisztelt magyarországi szaktársaimnak azonban a mi itteni 
gazdálkodásunk megítélésénél nem szabad ugyanolyan mértékkel 
mérniök, mint amilyet a Kárpátokban magától értetődőleg használ
nának. Ott alkalmas kimagasló ponton állva, a kémlelő szem 
hatalmas kiterjedésű zárt erdőállományokban gyönyörködhetik, 
melyek a végtelen tenger hatását keltik a szemlélőben; ilyen nagy-
vonásu erdőgazdálkodást megengedő előfeltételeket itt nem fog
nak találhatni. Magaslaton állva, itt szemünk a pompás Dachstein 
által koronázott kopár sziklatömbök egymásmellé sorakozó nagy
szerűen szeszélyes alakú tömkelegjén akad meg, az erdő csak a mélyeb
ben fekvő szintájakon díszlik, sajnos azonban, nem oly kiváló jó 
körülmények között, mint a monarchia keleti felében. A kevésbbé 
jó talaj itt nem növelhet oly kiválóan jó erdőket, mint a Kárpátokban, 
nekünk kevesebbel is be kell érnünk, mi azután arra kényszerit 
bennünket, hogy minden erőnket megfeszítve, bonyolult, másutt 
talán feleslegesnek látszó eszközökkel, a legjelentéktelenebbnek 
látszó körülményt is figyelembe véve, vegyük el az erdőtől azt, mit 
abból észszerűen elvenni szabad, de másrészről azonban megadjuk 
neki azt, mit annak jó tenyészete és fejlődésének érdekében meg
adnunk kell." 



„Nem szabad megfeledkeznünk arról a sok akadályról sem, 
mely itt a rendszeres erdőgazdálkodásnak útjában áll, nevezetesen 
a bonyolult jogi viszonyokról és a birtokra nehezedő szolgál-
mányokról." 

„Hajdan az uralkodó, ki egyszersmind birtokosa is volt a 
Salzkammergut erdeinek, a sóüzem érdekében a legmesszebbmenő 
kedvezményeket nyújtotta a népnek, hogy az a helyi röghöz köttes
sék és megerősödjék. Ezek a szolgálmányok ugyan az 1853. évben 
szabályoztattak, de azért még ma is nagy terhek nehezednek az 
itteni erdőbirtokra, ugy hogy a fahozamnak mintegy egyharmada, 
melynek értéke háromnegyed millió koronára becsülhető, szolgál-
mány fejében adatik ki." 

„Ez a szolgálmány, melyre mintegy 3800 részesedőnek van 
igénye, egyrészt 6000 ha legjobb fekvésű erdőt köt le teljesen, 
másrészt a szabályozott és észszerű gazdálkodást és belterjes mű
velést a többi erdőterületeken is befolyásolja és megnehezíti." 

„Ha ezen szolgálmányokat másirányu beállításban szemléljük, 
akkor megállapíthatjuk, hogy 5160 faizásra, 2500 legelőre és 
2800 alomszedésre jogosított igényeit kell az erdőnek kielégítenie; e 
számadatokból, uraim, könnyen következtethetnek arra, hogy a Salz
kammergut lakosai nagy hányadának az erdő a megélhetési forrása. 
Ha még megemlékezem arról az elsőrangú állami jótékonysági 
intézményről — az erdőmunkásszervezetről —, mely nemcsak, 
hogy 2000 munkásnak és azok családjának nyújt biztos megél
hetést, hanem azok özvegyeit és árváit is megvédi a szükségtől 
és nyomortól, akkor, uraim, meggyőződést szereztek arról, hogy 
mily szoros és sokoldalú az a kapcsolat, mely itt a népet az erdő
höz köti." 

„Természetes, hogy az egykori patriarkális viszony a mai 
modern gazdasági életben itt is más alakot öltött: Ami hajdan 
a kegy folyománya volt, az ma jog, amit azelőtt kérni kellett, ma 
követelik; ha figyelembe veszszük még azt is, hogy itt a gondo
zásomra bizott birtoktesten — ugy mint mindenütt — izgató 
tényezők is érvényesitik káros befolyásukat, melyeknek az egy
szerű és gyermeteg eszű pór — ámbár nem tudatosan — ellent-
állani nem tud, akkor beláthatják, hogy mily nehéz a valódi és 
képzelt jogok körül felmerült ellentéteket békésen és igazságosan 
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kiegyenlíteni. Minden birtokkezelőnek érdeke a néppel a leg
szorosabb összeköttetést fentartani, hogy a népiélekből tisztán és 
világosan olvashasson, mert csak igy képes a felmerülő jogos 
kívánalmakat megérteni és azoknak eleget tenni, csak igy veheti 
elejét az illetéktelen kívánalmak érvényesülésének. Hogy a nép 
és az állami kezelés ne mint két ellenséges tábor álljon egy
mással szemben, azt csak ugy lehet megelőzni, ha a birtok 
kezelőjét mindenkor a jóindulat vezérli, de csak addig a határig 
szabad ennek érvényesülnie, hogy a közjó és a kincstár, a birtokos 
jogai csorbítást ne szenvedjenek." 

„Az a kérdés, hogy az állami erdőbirtok nem kizárólagosan 
jövedelmet hajtó tőke, hanem nemzetgazdasági és a nép érdekeit 
nagyban előmozditó alany, már régen tisztázódott. Az erdész 
tevékenységének, uraim, itt tehát nem szabad kizárólagosan a szak-
beli és pénzügyi tevékenységben kimerülnie, hanem különös 
figyelemben kell részesíteni az általános közjót előmozditó tényezőket 
is, főleg szociálpolitikainak kell lennie." 

„A Salzkammergutban, hol, mint azt már kifejtettem, az erdőt 
és a népet az érdekek számtalan és finoman szőtt szála köti egybe, 
az erdőgazdaságnak ez a feladata még fokozottabb mérvben 
domborodik ki; az intelligencziának és munkabirásnak, az önmeg-
tagadásnak és emberismeretnek, az ernyedetlen testi és szellemi 
tevékenységnek micsoda halmaza, mennyi ideálizmus, önzetlenség 
és önfeláldozás kell ahhoz, hogy valaki e súlyos feladatnak meg 
tudjon felelni, azt csak az tudja teljes valójában megítélni, kinek 
alkalma van a feladatok e tömkelegébe mélyebben bepillantani!" 

„A nagy nyilvánosság még ma sem tudott magának az erdész 
tevékenységéről tiszta képet alkotni, minek következtében e tevé
kenység kellőkép méltányolva sincs; ebből következik azután az, 
hogy az erdész még ma sem foglalja el a társadalomban azt a 
helyet, melyhez elvitázhatatlan joga van." 

„Már ezért is, uraim, nagy jelentőséget tulajdonitok az olyan 
összejöveteleknek, mint a mai, mert ezeken nemcsak nézetek 
cserélődnek ki, kételyek oszlattatnak el és nagyhorderejű eszmék 
születnek meg, hanem a nagy nyilvánosság előtt feltáródik szolgála
tunk lényege, feladataink nagysága és fontossága; barátságos és 
kollegiális vonatkozásaink megszilárdulása által megerősödikbennünk 



az együvé tartozás érzete, ami nagyobb erő kifejtésére képesít 
bennünket, ugy hogy egyrészt a reánk bizott erdőgazdaság érdekeit 
fokozott mérvben tudjuk érvényre juttatni, másrészt az általános 
közjó és saját társadalmi állásunk érdekeit is jobban előmozdíthatjuk." 

„Éppen ezért kiválóan jól esik nekünk, hogy körünkben 
magyar szaktársainkat üdvözölhetjük. Két év előtt saját tevékeny
ségük mezején volt alkalmunk őket látni, láttuk, hogy a kiterjedt 
homoksivatagokat miképen hódították meg a kultúra számára, 
miáltal a jövő nemzedéknek is áldástnyujtó hatalmas műnek adtak 
életet. Ma már nem csodálkozom azon, hogy ott oly hatalmas és 
tiszteletet gerjesztő munkásságot fejtettek ki, mert, uraim, a magyaro
kat akkor megismerni tanultuk!" 

„Minden munkánál hajthatatlan erő, minden lépés czéltudatos, 
minden tett megfontolt, minden körülmények között erőteljes 
akarat, ez jellemzi a magyarokat! Ez a nemes és nagylelkű nemzet, 
melyet ezek a rugók mozgatnak, kell, hogy előkelő helyet bizto
sítson magának e földtekén! E nemzetnek előkelő képviselőit 
látni körünkben, velük közelebbi vonatkozásba jutni, sőt talán velük 
még barátságot is köthetni, ezt mi osztrák erdészek nagyra becsüljük, 
ez büszkeséggel tölt el bennünket \" 

„Az a szakbeli tevékenység, melyet mi kifejtünk, összefűz 
bennünket; mi nem ismerjük azt a választófalat, mely az embereket 
állami és nemzetpolitikai szempontokból elkülöniti; mi, kik vala
mennyien egy szakon munkálkodunk, ugyanazon eszközökkel ipar
kodunk ugyanazt a czélt elérni." 

„Valamint, uraim, az osztrák erdész, ki bolyongásai közben 
Isten legszebb templomának, az erdőnek hüs helyén pihenteti 
a napi munkától elfáradt testét és áhítattal hallgatja a komor 
fenyvesek rejtélyes susogását, ép ugy a magyar erdész is, hasonló 
körülmények között, hasonló érzelmektől eltelve, meríti az erdőből, 
a természet eme fenséges forrásából azt az erőt, mely őt a további 
munkálkodásra serkenti. Ugy mint az erdő az ő örökös születése 
fejlődése és pusztulásával hű képe az emberi életnek, ugy legyen 
örökösen megismétlődő megifjodásával is eszményképe a mi 
barátságunknak; ugy mint az erdő — mely télen is, nyáron 
is legszebb ékszere a természetnek — nem törődve a határokkal, 
mint örökké zöld szalag vonul át hazai rögeink felett, ugy fonja 



körül az osztrák és magyar erdészeket is a benső barátság üde 
örökzöld szalagja, ifjodjék meg e szalag állandóan és örökké még 
akkor is, ha mi már régen a sirban pihenünk!" 

„Ezektől az érzelmektől áthatva emelem poharamat mélyen 
tisztelt vendégeinkre és különösen a derék magyar erdészekre 
akkor, midőn melegen átérzett és szívből fakadóan küldöm hozzájuk 
erdész üdvözletemet!" 

Krahl udvari tanácsos nagyhatású beszédje után a szűnni nem 
akaró élénk tetszésnyilvánítások és tapsvihar lecsillapultával Handel 
báró Felsőausztria helytartója következőképen üdvözli az egybe
gyűlteket : 

„Ma abban a kitüntetésben részesülünk, hogy Szent István 
országának fiait üdvözölhetjük körünkben. Közel négyszáz éve 
annak, hogy Magyarország történelme az osztrák örökös tarto
mányok történelmével szorosan egygyé forrott. A közösség, a 
külellenségek elleni közös védelem és sok közös kulturális és 
gazdasági érdek szoros szálakkal füz bennünket együvé. Európa 
majdnem összes háborúiban magyarok és osztrákok vállvetve 
küzdöttek ellenségeikkel. Örömben és bánatban, szükségben és 
balsorsban, győzelemben és dicsőségben Ausztria mindenkor 
osztozott Magyarországgal. Addig, mig ez a két állam összetart, 
addig, mig innen is, meg túlnan is az a meggyőződés győzedelmes
kedik, hogy a két állam sértetlenségét és állami létét csak egymás 
kapcsolatában lehet megóvni és biztosítani, addig szükséget nem 
szenvedünk s bizalommal tekinthetünk a jövőbe." 

„Ha békében és veszély idején is összetartunk, kell, hogy meg 
is értsük egymást. Minden félreértésnek kútforrása az, hogy az 
egyik fél nem tudja magát a másik fél helyzetébe beleképzelni. 
Ezért is tulajdonitok én az oly összejövetelnek, mint a mai, nagy 
gyakorlati értéket, mert az ilyen mindig áldást hozó és gyümölcsöző. 
Hogy az önök ausztriai tanulmányútja is megszilárditja a mi 
összetartozandóságunk érzetét, arról meg vagyok győződve s e 
meggyőződésemből kifolyólag emelem poharamat önökre e szavak 
kíséretében: Éljen Magyarország!" 

Mauser J . N. tartományi főnök képviseletében gróf Dürkheim-
Monttnartin szólalt fel ezután: „A sajnos, megjelenésében akadá
lyozott tartományi főnök ur képviseletében nekem jutott osztály-



részül az a szerencse, hogy önöket Felsőausztria és annak 
autonóm kormányzósága nevében a legszivélyesebben üdvözöl
hessem azon, nekünk örömet okozó alkalomból, hogy szívesek 
voltak látogatásukkal megtisztelni. Bocsássanak meg, ha örömömmel 
egyidejűleg azon agodalmamnak is kifejezést adok, vájjon önök, 
s különösen a magyar urak, jól fogják-e magukat nálunk érezni? 
Kételyemet azonban eloszlatja az a tudat, hogy kirándulásuk 
országunk azon részébe irányul, melyre mi felsőausztriaiak 
különösen büszkék vagyunk, mert ott mintaszerű állami erdőket 
és az áldást nyújtó vadpatakszabályozási műveknek egyes részeit 
láthatják. A tartomány nevében legszivélyesebben üdvözlöm az 
urakat." 

Miután még a felsőausztriai és salzburgi erdészeti egyesület 
elnöke, Stahrémberg Ernő Rüdiger herczeg üdvözölte a magyar 
vendégeket, dr. Krakowizer, Qmunden város polgármestere emel
kedett szólásra: „Uraim! A kezeik között levő útmutatóban a 
Salzkammergut erdőgazdaságának történelmi fejlődése röviden 
ismertetve van. Különösen ki van ezen ismertetésben emelve, hogy 
az uralkodók, a sóüzem faszükségletének biztosítása végett, már 
a XVI . században bizottságokat küldtek ki, melyeknek feladatává 
tétetett a Salzkammergut erdőségeinek fatömeg megállapítása és 
ebből kifolyólag a fahasználat tartamosságának szabályozása. Termé
szetes, hogy ezek a bizottságok a tartomány székhelyével, Gmunden-
nel, mely akkor és még néhány évszázaddal később is a központja 
volt a sóüzemnek, érintkezésbe léptek. A városi levéltárban több 
okirat van megőrizve, mely ezen tárgygyal foglalkozik, a sok közül 
csak egyet, Helmberger Kristóf városi írnok által 1490. évben 
felfektetett s több éven át folytatólagosan szerkesztett városi lapot 
említem meg. Ebben van pl. feljegyezve az is, hogy a községi 
tanács az erdők megtekintésére megjelent császári kiküldöttek 
megvendégelésére 6 font és 4 pfennig költséget fordított. Már 
akkor is ismerték annak a módját, hogy miképen lehet a hasznosat a 
kellemessel egyesíteni, megállapítjuk tehát a párhuzam tényét mult és 
jelen között, mert önök is, uraim, bizonyos tekintetben ily nagy erdő
szemlére készülődnek, nekem pedig, mint az egykori városbíró utód
jának, jut osztályrészül az a kellemes és megtisztelő szerencse, hogy 
Önöket városunk falai között köszönthetem. Melegen üdvözlöm 



tehát önöket Gmunden város nevében és kívánom, hogy azok 
a benyomások, melyeket tanulmányutjukon szereznek, kellemesek 
legyenek. Különösen kívánom, hogy azoknak az uraknak, kik a 
szép Magyarországból jöttek ide, ne jusson eszükbe az a büszke 
mondás: „Extra Hungáriám non est vita; si est vita, non est ita". 
Üdvözlöm önöket!" 

Báró Tallián Béla egyesületünk elnöke elsősorban is a föld
mivelésügyi miniszternek és helyettesének, Wiltsch miniszteri 
tanácsosnak, másodsorban Krahl udvari tanácsosnak és az erdészeti 
tisztikarnak fejezte ki legszívélyesebb köszönetét. 

A magyarok szivét meleg érzelmek heviték, midőn idejöttek 
és örömmel tapasztalják, hogy ugyanoly meleg érzelmekkel talál
koztak. Ilyen közös összejövetel mindenkor lépés a kultúra munkájá
nak betetőzéséhez. Minket nemcsak gazdasági érdek, hanem politikai, 
még pedig komoly politikai vonatkozások is együvé fűznek. Az 
előbbieknél nem árt itt-ott a véleményeltérés, az utóbbiakra nézve 
azonban melegen kívánja, hogy a két állam megértse egymást s a 
párhuzamos együtt haladás mindenkor lehetséges legyen! 

A cs. kir. földmivelésügyi miniszter Zenker dr.-ra emeli 
poharát. 

Auersperg Károly herczeg hangoztatja, hogy az Osztrák Birodalmi 
Erdészeti Egyesület azért állította be az uti programmba a Salkammer-
gut erdeinek és Omundennek megtekintését, mert úgyszólván itt 
született az osztrák erdőgazdaság. Itt a Salzkammergutban az erdészet 
már akkor tevékeny és czéltudatos munkát fejtett ki, midőn másutt a fa-
pazarlás még „kulturmunka" volt. Jogos tehát, ha azt állítjuk, hogy az 
erdészeti hivatásnak itt a Salzkammergutban ringott a bölcsője. Az 
osztrák erdészek nagy része itt kezdte meg működését és itt fejti ki 
tevékenységét az erdő érdekében. Krahl udvari tanácsos reámutatott 
arra, hogy a Salzkammergut különleges viszonyainak közepette csak 
a bölcs uralkodók és azok kormányzóinak céltudatos együttműkö
désével volt lehetséges ennek a pompás földrésznek, a Salz-
kammergutnak gyöngyét, az erdőt megtartani az ország, a nép 
avara. Ebből is kiviláglik, mily szoros kapcsolat köti össze a népet 
az erdőgazdasággal. Ilyen állapotok megerősítik az önbizalmat. 
Beszédjét Felsőausztria helytartójának és képviselőjének, valamint 
a kormányfő éltetésével fejezi be. 



Osztroluczky Géza Gmunden városát és annak polgármesterét, 
dr. Krakovitzert üdvözli és köszönetét fejezi ki azért a meleg
fogadtatásért, melyben bennünket részesítettek; biztosithatja a 
jelenlevőket, hogy ez a meleg fogadtatás alkalmas arra, hogy azon 
néposztályok és néprétegek között, melyek különlegesen ősterme
léssel foglalkoznak, az összetartozandóság érzetét megszilárdítsa és 
azokat egymáshoz közelebb hozza. 

A mai összejövetel az osztrák és magyar erdészet barátságá
nak a hirdetője. Ha ma arra a történelmi tényre történt hivatkozás, 
hogy Magyarország és Ausztria egymásért mindenkor helyt állottak, 
akkor szabadjon megemlíteni azt is, hogy Magyarország ismételten 
védbástyája volt a töröknek Ausztria földjére való beözönlése 
ellen. Ausztria és Magyarország egymásra vannak utalva, ezért 
minden alkalmat örömmel kell üdvözölni, mely alkalmas arra, 
hogy a közös érdekeket előmozdítsa. 

A legutolsó beszédet a társaság seniora a mindig életvidám 
és mozgékony dr. Outtenberg Adolf lovag mondotta. Meleg 
szavakkal von párhuzamot az erdőgazdaság és turisztika feladatai 
között, melyeknek közös feladata az erdőknek fentartása. Élteti a 
Felsőausztriai és Salzburgi Erdészeti Egyesületet és annak elnökét, 
Stahrémberg herczeget, melynek körzetébe tartozik a természet 
által pazar szépséggel megáldott Salzkammergut. 

A banketten olvastatott fel Ő Felsége udvarmesteri hivatala 
utján elnökünkhöz intézett távirat is, mely a következő meleg 
szavakkal válaszol a Bécsből küldött üdvözlő táviratunkra: 

i ,0 Felsége nagyméltóságodnak és Auersperg herczeg ő főméltó-
ságának és a magyar és osztrák erdészeti egyesületek együttes 
kirándulás czéljából összegyűlt tagjainak legszivélyesebben köszöni 
a melegen átérzett szavakban kifejezett születésnapi kívánságokat, 
melyeket Ő Felsége, mint a bevált hű ragaszkodásnak újabb 
bizonyítékát őszinte megelégedéssel méltóztatott legkegyelmesebben 
fogadni. Paar gróf lovasági tábornok." 

Élénk éljenzéssel és hoch kiáltással fogadtuk a legfelső helyről 
származó, a szokottnál melegebb hangú köszönetnyilvánítást. 

* 

A fényes keretek között lezajlott bankett után augusztus hó 23-án 
pompás verőfényes időre ébredtünk. A tükörsima Traun tóban, 



mint sötét viziszörnyek tükröződtek vissza a keleti oldalon emel
kedő magas hegyek árnyai akkor, midőn a lankás nyugati oldalon 
a nap sugarai már bearanyozták a tó partján emelkedő villasorokat^ 
kerteket s a tó vizét. 

A tó partján horgonyzó hajó körül minden irányból gyülekez-

5. kép. A Traun tón. (Középen állva Outtenberg A. lovag, 
mellette a padon Auersperg Károly herczeg.) 

nek szaktársaink s kisebb-nagyobb csoportokba verődve gyönyör
ködnek a táj szépségében. Térdnadrágos festői stáier viseletet öltött 
osztrák kollegáink az egyes csoportoknak nagy buzgalommal terep
magyarázattal szolgálnak. 

Hajónk pontosan félnyolcz órakor felszedi horgonyait s déli 
irányban haladva, hosszában átszeli a kies fekvésű tavat. Traun-



kirchennél a nyugati lankás parividéket szintén meredek szikla
falak váltják fel, miáltal a táj szépsége a maga nagyszerűségében 
még inkább kidomborodik. 

Mintegy háromnegyed órai hajózás után hosszában átszelve a 
12 km-es tavat, Ebenseeben kötöttünk ki, honnan a programmtól 
eltérően nem motorcsónakokon, hanem kocsikon folytattuk utunkat. 

Ezzel O Felsége tulajdonképeni vadászterületére lépve, mi 
magyarok újból megragadtuk az alkalmat, hogy királyunk előtt 
hódolatunknak a következő táviratban adjunk kifejezést: 

„Amidőn Császári és Apostoli Királyi Felséged legkegyesebb 
engedélyével salzkammerguti vadászterületére lépünk, hogy az 
osztrák testvéregyesülettel a kölcsönös ragaszkodás és megbecsülés 
érzetében találkozva, e vidék régi hagyományokon nyugvó kiváló 
erdőgazdaságát tanulmányozzuk, alattvalói hűségünk, legőszintébb 
hálánk és legmélyebb hódolatunk kifejezésével járulunk Felséged elé. 
Az Országos Erdészeti Egyesület nevében : báró Tallián Béla elnök." 

Ugyanekkor közös üdvözlő táviratot küldtünk dr. Zenker 
Ferencz cs. kir. földmivelésügyi miniszterhez. 

Táviratunkra még ugyanazon a napon megkaptuk a választ. 
O Felségétől a következő magyar szövegű távirat érkezett: 
vŐ Császári és Apostoli Királyi Felsége az Országos Erdészeti 
Egyesület Ebenseeben egybegyűlt tagjainak hódolatát legmagasabb 
köszönetének nyilvánítása mellett legkegyelmesebben tudomásul 
venni méltóztatott. Legmagasabb meghagyásból : Paar, lovassági 
tábornok." 

A kies fekvésű Ebensee község tiszta főútján áthaladva, a 
tó partján folytatjuk utunkat s mihamar az erdőségekbe érünk. 

A tó partján nagyobb rakodóhely terül el s az erdőgazdaság 
szolgálatában álló épületek: villamos erővel hajtott fürész, sodrony
kötélpálya és egyéb üzemi épületek állanak. 

Az erdőségek legnagyobb részének fatermékei itt lesznek fel
dolgozva és értékesítve. 

Első megállóhelyünk az eibengrabeni csusztatóut volt, hol 
Kubelka főerdőtanácsos behatóan ismertette az ut építési módját 
s ezen szállítási berendezés előnyeit. A szállítás szemléltetésére 
néhány darab szálfa is le lett az uton csúsztatva, melyek nagy 
sebességgel és akadálytalanul érkeztek rendeltetésük helyére. 



A csusztatóutak előnye az aránylag alacsony előállítási költség 
mellett az, hogy a legnehezebb terepviszonyok között is alkalmaz
hatók, tehát létesitésök nincsen bizonyos meghatározott terep
viszonyokhoz kötve. A bemutatott csusztatóut átlagos esése mint
egy 2 km hossz mellett 3 5 % , kerüköltsége //ra-ként 3 korona. 

A csusztatóut tanulmányozása után újra kocsikra telepedve 
a hegyek közé kanyarodó kitűnően épitett Rindbachstrassen foly
tattuk utunkat. 

6 . kép. Megérkezés az offenseei völgybe. 

Az ut mindenütt a szeszélyesen kanyargó hol kiszélesedő, hol 
keskeny sziklába vájt örvényben zuhogó Rindbach mentén halad 
felfelé a magas és meredek hegyoldalakkal bezárt keskeny völgyben. 

Az utmenti állományok faneme túlnyomóan a lucz- és jegenye
fenyő, itt-ott egyes példányokban vörösfenyő, szil és juhar is lát
ható. Az állományok általában jól gondozottak, de különösen a 
jobb növekvésü alsóbb fekvésű állományok korábbi szálaiások 
nyomát viselik magukon. A felsőbb fekvésű állományok növekvése 
gyengébb, mi rosszabb és sekélyebb talaj következménye. Itt-ott a 
gerincztől kezdődőleg majdnem a völgyfenékig haladó keskenyebb 



és szélesebb kopár pászták húzódnak le, melyek területéről a lavinák 
borotválták le a faállományt. Ezen lavinapászták újraerdősítése 
nagy gondot okoz az itteni erdészetnek. 

Az útba több helyütt látunk csusztatóutakat betorkolni, melyek 
egyike-másika valóban hajmeresztő emelkedésű és szeszélyes 
kanyarulatokkal kerüli el az útjába eső sziklatömböket és egyéb 
akadályokat. 

Itt-ott egy-egy vadászállás is feltűnik a patak feletti oldalon, 
melyeket Ő Felsége és vendégei használnak. 

Az ut, melyen haladunk, állandóan emelkedik, ugy hogy 
kiérdemült lovaink csak gyakori ostornyéllel való abrakolással 
bírhatók reá, hogy tovább vontassák a kocsit. 

Az ut felsőbb szakaszain feltűnnek a hegyoldalakban a régibb 
tarvágásos használatból eredő nagyobb kiterjedésű területek, melyek 
felújítása még ma sem mondható teljesen befejezettnek. 

Ott, hol az ut a vízválasztón halad át, elhagytuk kocsijainkat 
— illetve sokan már a völgy aljából gyalog törtettünk a jobb 
lovakkal rendelkező kocsik után — s a Farnau havason keresztül 
vezető gyalogösvényen át ereszkedtünk -le az offenseei völgybe. 

Ezen völgynek felső szakaszán és az ide torkoló mellék
völgyekben nagyszerű vadpatakszabályozási műveket létesített az 
államerdészet vad patakszabályozási osztálya, melyek megvédik a 
völgyet s az alatta elterülő területeket az árvizek rombolásától. E nagy
szabású művek megtekintése után az offenseei völgyben épített 
erdei vasút igénybevételével a Lochbachstube nevü erdei tanyához 
robogtunk, hol pazarul feldíszített tágas félszerben várt reánk az 
erdei ebéd. 

Az erdei vasút, mely 1903-ban épült, 12*6 km hosszú s az 
osztrák államvasút Steinkogl állomásánál levő rakodónál kapcso
lódik a fővonalhoz. A vasút költsége ^m-enként 24.150 K volt, 
mely összeg a rendkívül nehéz terepviszonyokban leli magyará
zatát. A vasút nyomtávola 80 cm, a legkisebb kanyarulat sugara 
60 m, legkisebb emelkedése 6 ° / o o , legnagyobb esés pedig 3 9 ' s ° / o o ; 

átlag 26%>o . A sinek //ra-ként 10 kg súlyúak. 
A vasút igénybevételének első időszakában a szállítás völgy

nek mozdony nélkül, hegynek pedig lóerővel történt. 
Jelenleg 30 PH mozdony bonyolítja le a forgalmat ugy le-, 



mint felfelé. Ez a mozdony 40%o-es esésnél akadálytalanul 6 5 t-it 
szállít 10 km-es sebességgel hegynek, vagy 20 megrakott kocsit 
70 t sulylyal völgynek. Utóbbi esetben a kocsik fele be lesz fékezve. 
Egy-egy készletre, azaz 2 kocsira 8 m3 műfa, vagy 12 ürm3 

tűzifa rakható s igy egy rendes 14 kocsiból álló vonat 56 ms rönk-
és szálfát vagy 84 ürm3 tűzifát szállíthat. 

A mozdony beállításával a szállítási költségek a műfánál 
1-30 K-ról 0 7 5 K-ra, a tűzifánál 0-80 K-ról 0-46 K-ra apadtak. 

7. kép. Indulás Offenseeről. 

A vasút évente mintegy 4500 m3 rönk- és szálfát és 6000 m3 

tűzifát szállít a Steinkogl rakhelyre. 
A vasút építése előtt 1 m3 műfa szállítási költsége 5 K, egy 

ürm3 tűzifáé pedig 2 - 80—3 - 80 K volt, a vasút tehát «ra 3 -ként 
2-34—3-15 K és /w3-ként 4*35 K szállítási költség megtakarítást 
eredményezett. 

Pompás erdei félszerünkben elköltött ebéd alatt, melynek 
előállításában és felszolgálásában helyi alkalmazású osztrák kolle
gáink festői népviseletben megjelent nejei és leányai a legszeretetre-
méltóbb módon buzgólkodtak, ismét több pohárköszöntőben jutott 



kifejezésre a két egyesület köszönete és elismerése vendég
látóink iránt. 

Reggeli után elhagyva diszes erdei sátorunkat, a zászló- és 
virágdíszt öltött erdei vasútra telepedtünk s mozdony nélkül robog
tunk lejtnek lefelé Steinkoglnak. 

A vasút mindenütt a tisztavizü, sebesen rohanó Offenssepatak 
folyását követi. Jobbra-balra meredek hegyek, erdős és sziklás 
hegyoldalak emelkednek, melyek állományai épúgy, mint a Rind-
bachvölgyben, legnagyobb részben lucz- és jegenyefenyő. Az 
állományok legnagyobb része itt a terhes szolgálmányok kielégí
tésére szolgálnak. A felsőbb részeken itt több nagyobb kiterjedésű 
és rosszul erdősült tarvágásos területet láthatunk, az alsóbb részek 
faállománya jobb. 

Ő Felsége offenseei vadászkastélyának megtekintése, amely 
programmunkban volt, elmaradt. Sietős volt utunk. Tallián Béla 
báró, egyesületünk elnöke ugyanis már előzőleg felvetette azt az 
eszmét, hogy ragadnánk meg az alkalmat és üdvözöljük testületileg 
Ő Felségét, ki naponként az ischl-mitterweissenbachi uton halad 
vadászatra. Az eszme valamennyiünknél élénk visszhangra találván, 
Steinkoglből csak Mitterweissenbachig váltottunk jegyet s ott 
kiszállva, az országút alkalmas pontján egyesületek szerint csopor
tosítva felállottunk. Nem kellett soká várakoznunk, mert a fehér 
lovak által vont királyi fogat mihamar feltűnt. Közelünkbe érve, 
a hegyektől százszorosan viszhangzó „éljen" és „hoch" kiáltásokkal 
fogadtuk uralkodónkat, ki meglassittatá kocsijának járását s végre 
csoportunk szélén álló elnökünk előtt megállva, kéznyujtással és 
megszólítással tünteté ki azt, élénken érdeklődve utunk eddigi le
folyásáról és további tervéről. Tovább haladva, Auersperg herczeget, 
az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület elnökének is kezet 
nyújtott s néhány szót váltott vele. Testületi üdvözlésünket látható 
örömmel fogadta ősz uralkodónk. Dörgő „éljen" és „Weidmanns-
heil" kisérte a tova robogó fogatot, szivünkben pedig az a hő 
óhaj kelt, vajha a Gondviselés még soká oly jó egészségben 
tartaná jóságos királyunkat, mint amilyennek ma láttuk, hogy 
a mi tevékenységünk terére, az erdőbe, még soká örömmel rándul
hasson ki, hogy ott a vadászat nemes szórakozásának hódol
hasson. 



Gyalog folytatva utunkat, egy óra alatt Ischlbe értünk, hol 
szaktársaink legnagyobb része a nap hátralevő részét még a város 
és környékének s Ő Felsége vadász-szobrának megtekintésére for
dította. Este a kiránduló társaság legnagyobb része a Kursalon 
fehér asztalainál gyűlt egybe. 

Augusztus 24-én rövid utazás után már fél nyolcz órakor az 
anzenaui pályaudvaron szálltunk ki, honnan kocsikra települve, a 

8. kép. Ő Felsége kocsija távozóban. 

Traun folyó erősen ingó fahidján keresztül bekanyarodtunk a 
goiserni erdőgondnoksághoz tartozó Weissenbach völgybe az 
erdőségek közé. 

Az erdő faállománya itt is túlnyomóan a lucz- és jegenyefenyő, 
a táj nem oly vadregényes, mint az offenseei völgyben, a hegyek 
magasak, de szelídebb lejttel bírnak. Az állományok növekvése 
jobb, mint a tegnap látottaké, de a szálalás nyoma itt is mindenütt 
meglátszik. 



Az ut, melyen haladunk, kitűnő karban van tartva s az erdők 
feltárása czéljából épült. A főutat a mellékvölgyekbe elágazólag 
mindenütt jó karban tartott úthálózat egészíti ki, az utak pedig 
egymással s a felsőbb fekvésű erdőrészletek az utakkal, vontató
ösvényekkel vannak egybekötve, melyeken a fa kézi szánakon 
közelittetik az utakra s innen tengelyen a rakhelyekre. 

A weissenbachvölgyi uton egy mellékvölgy — a Schwarzen-

9 . kép. A Schwarzenbach tanya. (Qoiserni erdőgondnokság.) 

bach völgy — elágazásánál elhagyva kocsijainkat, ezen a völgyön 
haladtunk felfelé. Utunk elvezetett egy felhagyott vizfogó mellett, 
melynek gátudvarát a hegyi patak már majdnem teljesen beiszapolta, 
de a zúgó felőli részen még ma is szép vízeséssel rohan le a 
Schwarzenbach. Az ut felsőbb szakaszánál az ott épített munkás
tanyát tekintettük meg. A tágas, rovott falu épületben 10 munkás 
számára van kényelmes, szalmazsákokkal felszerelt ágy és hatalmas 
méretű, 14 főzőlyukkal ellátott takaréktűzhely felállítva. A mellette 



levő öreg tanyahely még régi rendszerű. Itt még nyitott a tűzhely 
s a munkások nyughelye a puszta földre hintett almon van el
készítve. A tanyát négy ló vagy ökör befogadására alkalmas istálló 
és egy nagy félszer egészíti ki. 

Visszatérve a Schwarzenbach-hidhoz, kocsin folytattuk utunkat 
az erősen emelkedő, majd a vízválasztónál lejtnek ereszkedő uton 
a Dürzenbachstube nevezetű erdei tanyához s innen a ma már 

felhagyott Chorinszky-gáthoz. 
Az ut felső szakasza meg

közelíti a zergék lakta, itt 
egyébként a sziklás terep követ
keztében meglehetősen alacsony 
szintájakat, melyeknek henye
fenyővel benőtt részeiben van
nak elhelyezve a vadászállások. 

Az erdőségek egy része 
itt tarvágásos használat után 
mesterséges uton, másik része 
pedig az egykori erdőgondnok, 
Kubelka Ágost cs. k. főerdő-
tanácsosnak az Erdészeti Lapok 
mult évi X . és X I . sz. füzetében 
leirt eljárása szerint természetes 
uton újíttatott fel. A jelenlegi 
erdőgondnok, Raymann Frigyes 
dr. e téren elődje nyomdokait 
követi. A különbség a két 

módon felújított állományok között a távolból is jól észrevehető. 
A mesterséges uton felújított állományok elegyetlen luczfenyvesek, 
a természetes uton keletkezettek pedig vegyes bükk-fenyőállományok. 

A Chorinszky-gátnak faragott kőből épített gátfalán akadály
talanul zuhog le a viz a sziklatömbökbe mélyen bevájt örvényekbe, 
hol néhány kisebb kőpadkán áthaladva, mély örvényt vájt ki a 
hegyen lefelé rohanó tajtékzó viz. 

A régi gát s ennek koronája felett álló csinos külsejű őrház 
rendkívül emeli az amúgy is remek táj szépségét. 

Közvetlen az őrház m.'lleti téren pompásan feldíszített deszka-
7 6 * 

1 0 . kép. 
Részlet a goiserni erdőgondnokságból. 



félszer fogad be bennünket, hol erdei reggelinket költöttük el s 
egyben — legalább a fehér asztalnál — bucsut vettünk a gmun-
deni erdőigazgatóság tisztikarától, amely oly páratlan előzékeny
séggel és kollegialitással viselte gondunkat. 

Reggeli után gyalog folytatva utunkat a Wasserkar csusztató-

11. kép. A Chorinszky-gát zugó felőli része. 

utig, hol néhány szálfa lebocsátásával újra beigazolva láttuk e 
szállítási berendezés használhatóságát. 

A csusztatóut tájékáról pompás kilátás nyilik a körülfekvő 
vidékre s az alattunk elterülő tájékra. 

Innen folytonosan völgynek haladva a Weissenbach patak jobb 
partján folytatódó uton, végre kiindulási pontunkhoz s innen Anzenau 
fürdőtelepen keresztül Ooisern vasuti állomásához jutottunk. 



Félórai vasuti ut után, amely a nagyszerű hallstadi tó mellett 
vezetett el, mai utazásunk végczélja, Aussee fürdőbe szállított bennün
ket a vonat. 

Kiránduló társaságunk tagjainak legnagyobb része gyalog 
és kocsin átrándult még a kies fekvésű Altausseebe, hogy onnan 
a hatalmas hómezővel pompázó és a nap leáldozó sugarai által 
megaranyozott Dachsteinben gyönyörködhessék. 

Augusztus hó 25-én a személyvonat Steinach-Irdningen és 
Seltzthalon át Triebenbe vitt bennünket, hogy az admonti zárda 

12. kép. A goiserni állomáson. 

papírgyárát, erdészeti berendezéseit és a patakszabályozási műveket 
tekinthessük meg. 

Itt is, mint utunk folyamán mindenütt, szeretetreméltó fogad
tatásban részesültünk. A tiszteletünkre fellobogózott helységen 
áthaladva, a zárda helybeli tisztikarának s a papírgyár bérlőjének 
vezetése mellett elsősorban az admunti zárda tulajdonát képező 
Franz Lajos és fia czég által bérelt papírgyárat tekintettük meg 

A gyár kizárólag barna szinü nyers, tehát nem fényezett 
dobozlemezt állit elő. A fenyőcsucsok és áterdőlésekből származó 
vékonyabb méretű lekérgezett szálfa és rud a kazánok hosszának 
megfelelő darabokra vágva vízgőzzel lesz párologtatva, azután 



mechanikai uton hengerek és korongok segélyével teljesen szét
csiszolva, az igy szétcsiszolt farészek meleg vizbe, majd mint sürü 
pép hengerek közé kerülnek, melyek ezután mindenféle kötanyag 
hozzáadása nélkül fokozatosan a kellő vastagságúvá és szilárddá 
sajtolják a lemezeket, melyeket végre vastagság szerint csomagba 
kötve kereskedelembe bocsátanak. A lemez barna szinét a nyers 
péphez kevert festőanyagtól nyeri. 

A gyár mellett felszolgált reggelinél kellemesen lepett meg, 
hogy a nagykanizsai származású bérlő és a személyzet egy része 
is hazánk nyelvén szóllitott meg bennünket. 

A gyár bejárása után gyalog a község felett elterülő Trieben-
bachhoz rándultunk ki, hol nagyszabású patakszabályozási műve
ket láttunk. 

A Triebenbach legalsó szakaszában nagyon erős eséssel rohan 
lefelé a völgybe s hogy ez az ártatlannak látszó viz esőzések és 
hóolvadás idején miféle rombolást tudott véghezvinni, mutatja a 
patak völgye, melynek két oldalán egészen fel a gerinczig alig 
látunk talajt, hanem a kopár altalaj s itt-ott egy-egy csenevész 
bokor meredezik felénk, a község mellett pedig, már a fővölgy-
ben, óriási területet borit el az ott lerakott hordalék és törmelék, 
amely magának a községnek létét veszélyeztette. 

A patak évszázadokig rohant lefelé a völgybe anélkül, hogy 
érezhető károkat okozott volna. Jött azonban az ember, ki nem 
pillantva a jövőbe, letarolta a meredek oldalaknak a természet 
által védelmül nyújtott faállományokat, valószínűleg legeltette is 
a területet, minek következtében azután a nagykiterjedésű gyüjtő-
medencze csapadékai akadálytalanul lefolyhatván a völgybe, maguk
kal ragadtak televényt, földet, követ, sziklát. A további rombo
lásnak ma már csak óriási áldozatok, a patak hosszú szakaszának 
teljes beépítése árán lehetett elejét venni. 

A szabályozási művek magukban véve igazán nagyszerűek! 
Maga a főpatak több mint IT km hosszban ki van építve. 
A rohanó patak vizének sebességét 89 lépcsőzetes építmény, 
melyeken a víz, mint szakadatlanul egymást követő vízeséseken 
zuhog alá, töri meg. 

A patakba ömlő számos mellékcsermely medre is a főgerin-
czekig ki van épitve, hogy az oldalak lecsúszása meggátoltassák. 



A nagyszabású vadpatakszabályozási művektől a völgy alján 
épült s az itteni erdei iparvasuttal összeköttetésben álló siklóhoz 
mentünk, melyen néhány megrakott kocsi lett szemléltetés czéljá-
ból lebocsátva. 

13. kép. Sikló Triebenben. 

Az uti programm szerint az erdei vasúton kellett volna itteni 
kirándulásunk egy részét megtennünk, de mivel a mult napokban 
a vasutat több helyütt megrongálta néhány egymást követő zápor, 
ugy a vasút igénybevétele elmaradt. 

Az admunti zárda tulajdonát képező vasút csupán nyáron 



van üzemben s a tél folyamán a vasút mellé közelitett faanyag 
s részben az itteni grafitművek anyagának továbbszállítására szolgál. 

A 80 cm nyomtávolságú vasút 7Va kg-os síneken halad tova, 
hossza 10-3 km, esése l V s — 3 V B 0 / O . 

A vasúthoz csatlakozik az általunk megtekintett 530 m hosszú 
sikló, mely a vasút által szállított faanyagot van hivatva a hegy
oldalból a völgybe továbbítani. A sikló 170 m abszolút magas
ságot győz le s 35—70%> eséssel bir. 

A vasút /re-jének költsége 17 -50 K, a siklóé pedig 30 K volt. 

14. kép. Admont látképe. 

A sikló felső végén felállított fékházban függőleges tengelyen 
elhelyezet két fadobra csavarodó, 22 mm vastag sodronykötél szolgál 
a kocsik lebocsátására és felvonására. 

A lefelé haladó megterhelt kocsi egyidejűleg a felfelé haladó 
üres kocsit is felvonja. A sikló, kivéve annak középső 100 m hosszú 
kitérő szakaszát, mely négysinü, háromsinü. 

A siklókocsik megvasalt fából készültek, melyre 7Vs tn* fa 
rakható. Rendszerint két kocsit bocsátanak le egyidejűleg. Az üres 
kocsikat lerakás után lovak vontatják vissza a sikló aljáig. Naponta 
mintegy 25—30 kocsit lehet a siklón lebocsátani s igy 150—200 m? 
fát szállítani. 



A kocsik megterheléséhez 10, a kocsiknak a siklóig való 
szállításáig 2—6, átlag 4, a siklóüzemhez pedig 9 munkás szük
ségeltetik. Teljes üzem mellett az üres kocsiknak szállításához a 
sikló alján 1—3 pár ló igényeltetik, 

A vasúti és siklóüzem a legutóbbi években átlag l - 05 K-ba 
került /« 3-ként, mely összegben a vasút és sikló fentartási költsége 
is bent foglaltatik. 

Miután még a Trieben mellett lévő magnezitműveket meg
tekintettük, közös ebédre gyűltünk össze, amelyen alkalmat vet
tünk arra, hogy Wang Nándor miniszteri tanácsosnak, a vadpatak-

15. kép. Bajor herczegi vadászkastély a Leopoldsteinersee mellett. 

szabályozási osztály vezetőjének fejezzük ki elismerésünket és 
köszönetünket. 

Délután az erdőtulajdonos zárda székhelyére, Admontba utaz
tunk, hogy a szép fekvésű, magas hegyek által koszorúzott város
kában töltsük az éjjelt. 

Este a zárda pinczéje, hol kiránduló társaságunk valamennyi 
tagja megjelent, még a késő esti órákban is hangos volt a j ó 
kedvtől. 

Rohanó hegyi patakokon keresztül, alagutakon át, meredek 
sziklafalak mellett és felett dübörgött vonatunk augusztus 26-án 
az Enns szorosán keresztül. A vadregényes szép tájék annyira le-



kötötte figyelmünket, hogy észre sem vettük, midőn már utunk vég-
czéljához, a Leopoldsteinersee vasuti állomáshoz érkezett vonatunk 

Itt kiszállva, Ő Felsége eisenerzi uradalmának egy kis részét 
tekintettük meg. 

A csinos külsejű és szép fekvésű, dombon épült bajor herczegi 
vadászkastély mellett elhaladva, a hatalmas és meredek sziklafal 
tövében elterülő Leopoldsteinersee partján rövid körsétát tettünk. 

Az erdőállomány itt már elegyesen lucz-, jegenyefenyő és 
bükk, melyben azonban a tűlevelű fa van túlsúlyban. 

16. kép. A Leopoldsteinersee. 

A felújítások, kevés kivételtől eltekintve, természetes uton 
történnek, mi az itteni nagy vadállományra való tekintetből is leg
inkább helyénvalónak bizonyult, mert a természet által nyújtott 
bő bevetényülésben a vad elegendő csemetét hagy meg érintetlenül 
a jövő állomány számára. 

A körséta után egy, a tó partján épült vendéglőnek a tó felé 
nyíló terrassán költöttük el pompás reggelinket, melyet a tóra, 
annak környékére és a szemben álló hatalmas sziklafalra nyiló 
kilátás és a balzsamos levegő fűszereztek. 



Az eisenerzi uradalom hires nagy zergeállományáról s éppen 
a szemben levő sziklafal tisztásain és zugaiban áll az állomány 
zöme. Helyi kollegáink ez irányban a legmagasabbra csigázták 
már kíváncsiságunkat, de bizony zergét az egész ut folyamán, bár 
számtalan felfegyverzett szem kémlelte a sziklafalat, nem láttunk. 
Már-már lemondtunk arról, hogy kíváncsiságunk kielégítést nyerjen, 
midőn éppen a reggeli folyamán a sziklafal egyik fűvel benőtt 
párkányán egy, azután kettő, végre összesen öt zerge jelent meg 
s ott szabad szemmel is láthatóan hosszabb ideig békésen legelészett. 

Az eisenerzi kirándulással tulajdonképeni tanulmányutunk már 
befejezést is nyert s Leobenben már csak azért gyűltünk össze, 
hogy köszönetet mondjunk osztrák szaktársainknak azért a páratlan 
és meleg fogadtatásért és a kitűnő rendezésért, melyben utunk 
egész tartama alatt bő részünk volt. 

Az osztrák erdészeti egyesület által tiszteletünkre rendezett 
bucsuvacsorán, mely még a késői éjjeli órákban is együtt tartott 
bennünket, mindkét részről számos felköszöntő hangzott el. 

Elsőnek Auersperg Károly herczeg emelkedett szólásra. Nehe
zére esik — úgymond — a felszólalások sorát ma megnyitni, 
mert hiszen búcsúzásra gyűltünk ma össze. Ugy hiszi, hogy egy
forma érzelmek töltenek el mindnyájunkat, a kölcsönös tisztelet 
és barátság érzése, amely nehézzé teszi válást. Különösen nagyra
becsülésének ad kifejezést a magyar egyesület elnöke, Tallián 
ő exczellencziájával szemben s kéri, hogy hazánkba visszatérve, a 
kölcsönös megértésen és megbecsülésen alapuló rokonszenvet 
egymás irányában tartsuk meg a jövőre is! 

Tallián Béla báró szintén nehéz szívvel ragad poharat a 
búcsúzásra. Ugy véli, hogy ily esetben a meleg kézszorítás többet 
mondhat, mint bármennyi szó. Tíznapos utunk alatt oly meleg 
fogadtatásban részesültünk, oly baráti érzelmekkel találkoztunk, 
amelyek utunkat felejthetetlenné teszik előttünk. Örvend ennek 
mint erdőgazda, de örvend mint hazafi és politikus is, aki mindig 
a kölcsönös megértés szükségességét vallotta elvének s különösen 
a jelenlegi külpolitikai helyzetben tartja szükségesnek Ausztria és 
Magyarország szilárd összetartását a kívülről fenyegető veszélylyel 
szemben. 

Különös hálájának ad kifejezést Auersperg Károly herczeg-



nek, aki az összes magyarok szivét egy csapásra megnyerte, hogy 
az ut fáradalmait megosztotta a társasággal s őt és az osztrák 
erdészeti egyesület éltetésével végzi szavait, annak a reménynek 
adva kifejezést, hogy néhány év multán ismét Magyarországon 
üdvözölhetjük osztrák kollégáinkat! 

Jugowiz erdőtanácsos, a brucki felsőbb erdészeti tanintézet 
igazgatója a steierországi erdészeti egyesület nevében üdvözölte 
a magyar vendégeket és lendületes beszédben vázolta a magyarság 
történeti szerepét a múltban, amidőn az Európa védőbástyája volt 
a törökkel szemben, hangsúlyozta az osztrák németség és a 
magyarság összetartásának szükségességét. 

De Pottere Gerard a mi részünkről rendkívül sikerült beszéd
ben az osztrák egyesület két alelnökét, a 82. évében álló Berg 
Vilmos bárót és a 74 éves Guttenberg Adolf lovagot köszöntötte 
fel, akikre reáillik az a mondás, hogy akit az Isten szeret, annak 
megadatik, hogy a patriarcha-korban is meg nem tört testtel és 
lélekkel tevékeny tagja marad az emberi társadalomnak, aminek 
legjobb tanújelét láttuk, amidőn a két öreg ur sok ifjabbat meg
szégyenítő fürgeséggel velünk tartott. 

Báró Berg Vilmos, dr. Guttenberg Adolf, Leeder Károly, 
Bund Károly, dr. Hufnagl Lipót, Petraschek Károly és Kier Róbert 
szólaltak még fel, s későre járt az idő, amidőn a leglelkesebb 
hangulatban lefolyt társas vacsora, amelyen Stainer Gyula bőkezű
ségéből a leobeni bányászzenekar szolgáltatta a zenét, véget ért. 

* 

Páratlan volt a kirándulás rendezése, lelkes és őszinte a 
fogadtatás, sok és tanulságos a látnivaló, de kegyes volt hozzánk 
az Ég is, mely úgyszólván egész utunk alatt derűs kedélyünket 
mosolygó napsugarakban fürösztötte. Hála és köszönet mindazon 
osztrák kollégáknak, akik az ut sikeréért oly odaadóan fáradoztak! 
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