
Az alapítványi jószágok erdőségeinek jövedelmezése. 
Az alapítványi jószágok területének csaknem felét erdő

ségek borítják. Ezek jövedelmének emelése avagy csökkenése 
a vallástanulmányi és egyetemi alapok jövedelmeinek egyik 
főtényezőjét képezi. Az alapítványi alapok évről-évre növekedő 
szükségleteivel szemben kiváló figyelem fordíttatott, tehát az 
erdei gazdászat rendezésére és fejlesztésére; minő eredmény
nyel? mutatja azon körülmény, hogy a 101 .345 holdat boritó 
magyarországi alapítványi erdőségek 1872- ik évi tiszta jöve
delme 32S.926 forintra emelkedett, és 1873- ik évre tiszta 
jövedelműi 3 8 4 . 1 3 1 forint irányoztatott elő. Ha ezen — erdő-
gazdászatoknál igen ritkán elérhető — tiszta jövedelmet, mely 
csak is szabályszerű rendezések és kezelés folytán éretett el, 
összehasonlítjuk az előbbeni években elért jövedelemmel, az 
eredmény teljes mérvben kielégítőnek mondható. Mig ugyanis 
1861 — 1 8 6 6 - i k évig 6 éves átlagban évenkint 36 .942 frt 
tiszta jövedelem mutatkozott, és nevezetesen 1866-ban, vagyis 
a ministeri kezelést közvetlenül megelőző évben 1525 frt vesz
teség eredményeztetett : ez idő óta az erdei jövedelem jelen
tékeny emelkedést tanusit. Ezen erdőségek tiszta jövedelme 
ugyanis 1867-ben 125 .998 forint, 1868-ban 1 6 5 . 3 4 0 forint, 
1869-ben 63 .715 forint, 1870-ben 158 .495 forint, 1871-ben 
264.431 forintra emelkedett, mig 1872-ben oly magasságot 
ért el, minőt eddig reményleni alig lehetett. 

Az erdei jövedelmet holdakra kivetve, az elért eredmény 
kedvező volta még világosabbá válik. Ez erdőségek ugyanis, 
mielőtt a vallás- és oktatásügyi ministerium felügyelete alá 
kerültek, jelesen, azaz 1861- tő l kezdve 1866- ik évig hol-
dankint és évenkint 36 krajczár tiszta jövedelemmel, 1 8 6 6 -
ban pedig holdankint és évenkint 14 krajczár veszteség
gel kezeltettek ezen erdők, és 1867-től kezdve 1872-dik 



évig bezárólag számitott 0 éven át holdankint és évenkint 
1 frt 82 krnyi tiszta jövedelemmel, de ma már holdankint és 
évenkint 3 frt 80 kr tiszta jövedelemmel kezeltetnek, daczára 
annak, hogy nagy értékű beruházások történtek és kegyúri 
czélokra évenkint 15.000 forint értékre menő fajárandóságok 
szolgáltattak ki. 

A m. kir. belügyminister körrendelete az erdélyi 
törvényhatóságokhoz erdőégések ügyében. 

10.844. sz. A tüzesetekről beérkező jelentések szerint 
Erdélyben a mult évben gyakori erdőégések történtek, melyek 
legtöbb esetben vigyázatlanság folytán támadtak, számos esetben 
szándékos gyújtás által idéztettek elő. 

Ama nagymértékű károsítások meggátlása czéljából, melyek 
az erdőégések következtében ugy a magántulajdonra, mint az 
országos vagyonra háromolnak, felhívom a hatóságot, hogy alá
rendelt közegeit figyelmeztesse, miszerint emiitett czélból már 
az erdélyi volt királyi főkormányszék által 1861-ik évi január 
24-én 12 .093 . sz. a. kiadott körrendeletben előirt rendőri 
szabályokat foganatosítani, erdőégések esetében az oltás iránt az 
erdőtörvény 48-ik §-a értelmében megfelelőleg intézkedni, s oly 
esetekben, midőn a történt égés gyújtás eredményének gyanít
ható, a tett körülményeinek, s a tettes kinyomozása iránt az e 
tekintetben fenálló szabályok szerint gyorsan és erélyesen eljárni, 
felelősség terhe alatt kötelességüknek tartsák. 

Budapesten, 1873 . év april-hó l-jén. 
Gr. Szqpáry, m. p. 
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