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Egyesületi közlemények. 
i. 

Az Orsz. Erdészeti-Egyesület 1879. évi juniushó 9., 10. és 11-én 
Székes-Eehérvártt tartott rendes közgyűlésének III. ülése. 

(Folytatás és vége.) 

S z t á r a y Antal gróf elnöklete alatt, a jury-pavillonban 
d. o. 10 órakor. 

Jelen vannak az első ülésen résztvett tagok nagyobb része. 
VII. E l n ö k . Az ülést ezennel megnyitom. Befejeztetvén az 

első kérdés tárgyalása, következik a második, mely igy szól : 
II. K é r d é s . 2. Azon öreg tölgyerdőknél, melyeknek a 

birtokos igényeihez képest rendeltetésök makkot és gubacsot 
teremni, egész területükön folytonos legeltetést engedni, s 
melyeknél a fahasználat csak az elhaló fákra szorítkozik, 
mily módon lenne a felújítás legczélszerübbcn és legkeve
sebb költséggel eszközlendő, s mely módok vezettek eddig 
jó sikerre? 

Méltóztassanak e kérdéshez liozzászóllani. Mindenekelőtt 
azonban fel fog olvastatni a S c h n o b e l János erdőmester út
részéről beküldött értekezés. 

H o f f m a n n Sándor. (Olvassa az értekezést.)*) A mint 
én ezen második kérdést felfogom, ugy látom, hogy ezen érte
kezés nem tüzetesen a feltett kérdésre vonatkozik. A kérdés 
határozottan oly erdőkről szól, melyek folytonos legeltetést 
engednek s melyek makkot és gubacsot termelnek. Itt tehát 
másról, mint tölgyről, nem is lehet szó, valamint nem lehet 
szó arról, hogy bizonyos és rendes vágás alá vétessenek, mert 
akkor az egész terület nem nyújt legeltetést. Nem is vonat
kozik ezen kérdés az erdő kihasználására, hanem tisztán annak 



felújítására. Én, megvallom, e kérdést nem is annyira erdésze
tinek tekintem, mint gazdászatinak. Ha nem csalódom, ezen 
kérdés azért vétetett fel a programmba, mert épen itt a 
Dunántúl léteznek oly erdőségek is, melyeket Somogyban 
makkos legelőknek neveznek. Ugylátszik tehát, hogy az egye
sület a Dunántúli vidék érdekében kívánta azon kérdés meg
vitatását, vájjon erre nézve léteznek-e oly tapasztalatok, melyek 
már sikerült befásitásokon alapulnak. 

Nem tudok erre határozott feleletet adui, de alig hiszem, 
mert tudjuk, hogy talán alig egy-két évtizede van, hogy azok, 
kiknek birtokában ily erdők vannak, a felújítás szükségét 
elismerték. Elismerték pedig azért, mert ezen erdők, noha 
előjönnek dobegységekben is, tudjuk pl., hogy Hont- és 
Nógrádban szintén találtatnak ily erdők, csakhogy természe
tesen itt kocsános tölgy fordul elő. Nevezetesen a községi 
erdők vannak ily állapotban. Ott találjuk őket Temesmegyé-
ben a folyók mentén. Ezen erdők régi időktől kezdve mint
egy szállalva használtattak, és addig, mig viz borította éven
ként rendesen ezen erdőket, úgyszólván örök életet éltek a 
fák. A talaj legtöbbnyire csak felső rétegében humus, vagy 
fekete föld, vagy fekete homok; alsó rétegében többnyire át-
hatlan kék vagy sárga agyag. 

Addig, mig viz járta ezen talajt, a tölgyek törzse min
dig növekedett s a tölgyek szépen fejlődtek. A vizszabályozá-
sok megtörténtével ezen erdők legtöbbnyire oly állapotba 
jutottak, hogy rohamos száradásnak indulnak. 

Azért ne is ámítsuk magunkat, uraim, mert ezen talajo
kon soha többé nem fogunk oly erdőket nevelhetni, mint a 
minők azok eddig voltak, mert hiányzik a kocsános tölgy 
nevelésének egyik fő factora, a nedves talaj. Csak midőn 
látták, hogy ezen erdők talajának nem mindenütt lehet mező
gazdasági hasznát venni, nevezetesen itt a Somogyban és a 
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Dráva mentén, sok oly terület van, hol megpróbálták az irtást, 
de látták, hogy egy pár évi használat után a legjobb gazdá-
szat és művelés mellett is ezen talajon valami kitűnő búzát 
vagy más magot termelni nem képesek, föl akarták használni 
ezen erdőket marha-, különösen sertéstenyésztésre. 

Hanem itt csak a kihaló fa vágattatik ki. A kérdés már 
most az, miként ujittassék fel ezen erdő. Ennek, igénytelen 
nézetem szerint, csak egy módja van : az ültetés. De milyen 
ültetés? Ha egy-két éves csemetéket ültetünk ki, ezek alig 
fognak prosperálni, mert rendesen védő-karók közé kell őket 
állítani. Az ily apró csemete pedig természetesen sokat szen
ved az által, hogy ha 3—4 sűrűn egymás mellett álló karó 
közé helyeztetik és ott alig növekedik. De bajos is az eljárás, 
mert a növekvést kapálás által kell elősegíteni, a mi az ily 
ültetésnél, ha azt akarjuk, hogy gyorsan nőjjön a fa, okvet
lenül szükséges. 

Az alapítványi birtokok egyikén vagyunk ily helyzetben, 
nevezetesen Somogyban Lakocsán, hol egy régi, úgyszólván 
őserdő nagy területe, a mezőgazdászainak adatott át. Hang
súlyozom tehát, hogy nem erdőgazdászati, hanem mezőgazda
sági szempontból kezeljük ezen erdőt, és a mezőgazdászat 
maga is ezen területet makkos legelőnek kívánja fenntartani. 
Itt a felújításra nézve azon szabály követtetik, hogy egy 
gondosan választott csemetekertben neveltetnek a tölgycseme
ték. Azt tapasztaltuk, hogy a csemeték kiültetése nem 
okoz annyi nehézséget, mint oly csemeték nevelése, melyek 
életképesek és melyek azután künn elhelyezve tovább is növe
kednek. Csak egész röviden akarom felhozni, hogy a csemeték 
nevelésénél mily mód követtetik, mert nem akarom a t. köz
gyűlést a, b, c dolgokkal untatni, melyeket mindannyian már 
akkor ismertünk, midőn az akadémiát elhagytuk. A kertben 
gondosan megdolgozott ágyakban és gondosan választott mag-



ból az első évben elvettetik a mag, egy éves korában repi-
kiroztatnak a csemeték, főfigyelem fordíttatván arra, hogy 
minden csemetének meglegyen a maga kellő területe, mely 
körülbelől 20 négyszög centiméterben adatik meg. Két éves 
korukban másodszor repikiroztatnak ezen csemeték oly módon, 
hogy gyökerük rendesen 15—20 centiméternyire lemetszetik. 
A főgyökér, legalább az eddigi tapasztalás azt mutatja, hamar 
pótoltatik, mintegy mondhatnám, 2—3 más főgyökér által, 
mely oldalt és lefelé növekszik és mégis kevésbé nehezíti a 
csemetéknek kiültetését, mintha ezen főgyökér eredeti hosszában 
meghagyatott volna. Az ily gyöknyesett csemeték két éves 
korukban másodszor repikiroztatnak és maradnak ily állapot
ban rendesen még két évig. Ilyenkor főfigyelem fordittatik 
arra, hogy a csemeték el ne bokrosodjanak, ugy hogy már 
azon rügyek, melyek arra látszanak mutatni, hogy alkalmatlan 
oldalhajtásuk lett, egyszerűen lecsipetnek. Négy éves korukban 
e csemeték harmadszor átültettetnek, még pedig a csemete
kertben, midőn már a gyökerek közt lévő földrész eltávolit-
tatik, a gyökerek és aránylag a csemete megnyesetnek, a 
mint a szükség kivánja. Hat éves korukban az ily csemeték 
rendesen elérték már átlag a két méter magasságot és az ily 
csemetékből csoportok ültettetnek ki a nagyobb tisztásokon, 
de nem nagy csoportokban, hanem legfölebb 10—12 darab
ban és négyes kötelékben, vagy sorban a viszonyokhoz képest. 
Ezen csoportok könnyű kerítéssel láttatnak el, egyszerű karók
ból és léczekből, mely oly távol áll a csoporttól, hogy a marha 
szájával a csemetét nem. érheti. Mert tudjuk, hogy habár a 
csemete oly magas is, hogy a szarvasmarha a tetejét el nem 
érheti, szarvával azt mégis lehajlitja. Azért a kerítéseket 
4 m.-nyire kell az ily csoportoktól állítani. 

A csemeték még 2 — 3 évig rendesen kapáitatnak és 
mondhatom, hogy nagyszerűen növekednek. 



Ha be fog következni azon idő, hogy ezen fák már 
makkot lesznek képesek termelni, akkor természetesen az illető 
gazda megfogja tudni bírálni azt, vájjon a 12 drb együtt 
maradjon-e tovább is, vagy pedig a makktermelés nyerése 
czéljából kivegyen belőle kilenczet és hagyjon meg csak hármat, 
mert minél ritkábbra hagyja, annál fejlettebb lesz és annál 
jobb makktermést fog szolgáltatni. 

Ily kezelés mellett a legeltetés nincs akadályozva, mert 
a csoportok ültetése a kivágott fák arányában történik. Mond
hatnám, hogy egy-egy ily csoport pótolja azon egy fát, mely 
kivágatott, csakhogy az által, hogy több fa ültettetik, az illető 
fák fiatal korukbani növése mégis elősegittetik s ezen kis 
zárlat által is hatalmasabban és örvendetesebben növekednek 
és a kiszáradás ellen is jobban vannak hiztositva, mintha 
egyenként ültettetnek. 

Vájjon ez tökéletesen czélhoz fog-e vezetni, azt én most 
nem merem határozottan mondani, de annyi tény, hogy jobb 
eredményt tudtunk ezáltal elérni, mint egyes csemeték kiülte
tése által. 

F e k e t e Lajos. Mielőtt előttem szóló tagtársunk felszó
lalt, én is akartam, még pedig hosszasabban e tárgyhoz 
szóllani. Azonban ő körülbelől elmondotta mindazt, mi e 
tárgyban felhozható. A felolvasott értekezésre is osztom nézetét. 
Ezen értekezés nem vonatkozik tulaj donképen a kérdésre. Azt 
azonban még sem hagyhatom szó nélkül, hogy hatvan éves 
korban a területen negyven, hetven és husz legyen, ez való
ságos devastáczió lenne. Ez nem erdészet, hanem rontása a 
talajnak s átmenet a legelőgazdaságra. Föltétlen erdőtalajon 
ez meg nem engedhető, az uj erdőtörvény sem engedi meg 
az ily gazdaságot föltétlen erdőtalajon, a törvény értelmében 
sem lehet helybenhagyni. Azon képek, melyek ezen kérdés 
felolvasásánál előttem fölmerültek, valóban szomorúak. Én a 



lapályokon általában kevés erdőt ismerek és csakis átutazóban 
láttam ilyeneket N.-Várad környékén, hol a makkos erdőknél 
azt láttam, hogy a talaj igen jó és nedvességben nem szűköl
ködvén, az egyenes makkoltatásra meghagyott vén fák között 
sűrű bokrok fejlődtek. Itt a természet akarta behegeszteni 
azon hézagokat, melyeket az ember ütött. Hogyha az ember 
már most a legelőket fenn akarja tartani, akkor természetes, 
ezeket ismét ki kell pusztítani. Ezen folytonos legeltetés itt is 
meghozza a gyümölcsöket, melyeket azután nagy mértékben 
találunk, különösen hegységi erdőkben s lapályokon is. Ha a 
talaj kimerített, ily makkoló erdők valóban szomorú képet 
nyújtanak s meglehet, hogy a ki szebb tölgyeket nem látott, 
ezeket a fákat is megbámulja; de az erdészt, ki látott meg
lehetős tölgyeket, nagyon el fogja ez szomoritani. Itt a leg
jobb esetben, midőn még elég erőteljes a talaj s a fekvés 
olyan, hogy a viz le nem mossa a földet, akkor belepi czi-
herrel s mindenféle haszontalan sarjjal a fát. Ez a legjobb 
eset. A másik eset, melynek a gazdák legjobban örülnek az, 
hogy a hézagos helyen fű nő. Itt eredetileg, midőn még ősere-
jében volt a talaj, természetes, hogy jó legelő volt; termé
szetes, hogy a vén tölgyeken sok makk szokott teremni, tehát 
sertéstenyésztésre jó sikerrel lehetett alkalmalmazni. Azonban 
lassanként a legelő ugy tönkre megy, hogy nem érdemes a 
marhát kihajtani. És ha csak kissé agyagos azon talaj, ugy 
összetapodja azt a marha, hogy ott többé termést telepiteni 
majdnem a lehetetlenségek közé tartozik, de legalább nem oly 
tölgyet, mely megérdemelné a telepítést. A talaj meg van 
nyomkodva, e mellett folytonos mozgatás által a marhák 
lábai alatt lejtős helyeken a talaj legördittetik, a záporok 
lemossák s vízmosásokkal teljes lesz. Nincs semmi föld. Az 
ember árkokat lát, s a nagy fák gyökerei csúcsokká lesznek, 
és mindmegannyi öreg óriás koldusként állanak ott a szegény 



talajon, mely semmire sem való. É n az ily makkoltató erdők 
tovább iontartását ily alakban valóságos növénykiirtásnak, a 
talaj devastatiójának tartom, a mit elősegiteni nem szabad. 
Az ily erdőket le kell tarolni és valamely nagyon igénytelen 
fanemmel beerdősiteni, hogy legyen ott legalább valami. Ha 
valahol a talaj még őserejében van, ott mindenesetre meg
engedhető s azért magam is azon véleményben vagyok, hogy 
az ily erdőterületek ne csak legeltetésre, hanem makkolta-
tásra használtassanak, és a hol kocsányos tölgy van, makkol-
tatásra. A megtelepités azon módja, mely Németországban 
megkiséreltetett és százak által gyakoroltatik, törvényes meg
hagyások és közigazgatási rendeletek utján az, hogy 3 — 4 
méter magasságú suhángok ültettettek. Ezek kezdetben erdő
ből szedettek. Ez nem igen vezetett eredményre, mert ezek 
kiszedése az erdőből nem történhetik ugy, hogy meg ne sérül
jenek a gyökerek. Később iskolázták a tölgycsemetéket, de 
azt tapasztalták, hogy a legjobb esetben kell 8—12 esztendő, 
mig akkora suhángokat tudnak felnevelni. Tehát ily üzemmód 
mellett is folytonosan csemetekertre van szükség, mely folyto
nos ápolást igényel. Még az sem vezet eredményre, ha a 
suhángok eltöviseltetnek, s igy az embernek arra kell gon
dolnia, a mit előttem szóló t. tagtársunk mondott, hogy nagy 
csemetékkel egyes csoportokat kell ültetni s ezeket könnyű 
kerítéssel körülvenni. Nézetem szerint erőteljes talajon, mely 
fenékvizben bővelkedik, melynél nem látható kimerülés, meg
engedhető a makkos legelő fenntartása. A felújításra nézve 
csak azon egy módot tartom magam is czélszerünek, melyet 
H o f f m a n n Sándor előadott. 

E o x e r Vilmos. Magam is ily erdőt kezelvén, hozzá
akarok szólni, bár rövid leszek, e kérdéshez. Az Írásban 
beadott értekezés, valamint az előttem szólt tagtársak külön
böző szempontból indultak ki. Az egyik lapos vidékről szól, 



mig az előttem szóló már dombos vidékekre is kiterjeszkedett. 
Ez pedig nagy különbség. Nekem volt szerencsétlenségem egy 
ily erdőt kezelni és mondhatom, nagy nehézséggel járt annak 
felújítása. Ha mi, mint erdészek, azt követeljük, hogy folyton 
az egész terület legeltethessék, akkor nem érünk czélt. Azért 
nem, mert sok nehézséggel jár a beültetés és nekünk főfel-
adatunk az, ha felújítani akarjuk az erdőt, hogy nagy költségbe 
ne verjük a birtokost. Az, a mit H o f f m a n n tagtárs ur itt 
előadott, az nagyon költséges munka. 

Az értekezés fenyvesekről beszél, ez kétségtelenül eltér 
a feltett kérdéstől, mely makkos legelőről szól. A fenyveseket 
most, sajnos, nagyon felkarolják, mert könnyebben megy a 
fenyővel való befásitás, de a czél nem lesz elérve, mert sok
féle betegségeknek van kitéve. 

En a befásitásra nézve más módot követek, melyet olcsób-
nak tartok és talán megfelelőbbnek a mezei gazdászathoz. Én 
a területet t. i. bizonyos turnusokra hasítottam, 5—10 részre 
osztottam fel, és ezen részt kihasítván, tilalom alá vettem, 
mely ekként a gazdászattól egészen elesett, addig, mig a fa 
nem nőtt meg. Midőn láttam, hogy kevés makktermés mutat
kozik, a lehullás előtt a nedves talajt felturattam s ekként 
fogékonyabbá tettem. Mondom, midőn a makk lehullani kez
dett, a legeltetést eltiltottam. Ezáltal elértem azt az alj víz-
járta területeken, hogy a levél és lombhulladékok és a foly
tonos ki vágatások által a napsugaraknak kitett talaj, melynek 
jó része elveszett s csak a rothadt maradt vissza, teljesen 
megjavult. Igaz, hogy az illető rész talán husz esztendeig nem 
volt használható, de az emiitett eljárás által elértük azt, hogy 
ezáltal fát nyertünk és jobb talajt. Ezen eljárás, azt hiszem, 
nem oly költséges, mint az előttem szóló tagtárs ur által 
ajánlott eljárás, minthogy szerinte minden egyes csoportot 
külön kell körülkeríteni, mig én egyszerűen elzárom az erdőt, 



mi sokkal kevesebbe kerül. Az igaz, sokkal bajosab ez domb-
bos helyeken, azonban egy kissé több költségtől nem kell 
megijedni azért, hogy a jövőt biztosítsuk. Itt nagy nehézsé
gekbe ütközik az erdész, mert itt természetes felújításra szá
mítani nem lehet. Ily helyeken legczélszerübbnek találtam azt, 
hogy sorvetések alá a talajt fölszántom, vagy hogy a tengeri 
közé kapálás által adom a magot. 

N i k e l Zsigmond. H o f f m a n n tisztelt tagtársunk tüzete
sen a kérdésre felelt s igen czélszerü módot hozott javaslatba. 
Hallottunk egy másik nézetet, mely szintén igen helyes. Én 
a magam részéről azonban arról vagyok meggyőződve, hogy 
makkos legelők jövendőben nem léteznek, mert a mit egyik 
ugy mint másik tagtársunk előadott, mindig ujabb és ujabb 
felujitásti módokhoz vezet, az ujabb fogalmak szerint rende
zett szálaló vágáshoz vezet, a másik pedig azon rendes fel
újítási módhoz, melyet mi követünk, midőn az öreg állabokat 
akarjuk felújítani. Mert mi történik, ha minden elhaló fa 
helyét egy uj csoporttal látjuk el? átmegyünk a szálaló üzem
módra. Mert ha a legeltetés mellett az erdőállományt meg
akarjuk tartani, akkor a területnek igen nagynak kell lenni. 
Látjuk, hogy a legrégibb időben a szálaló üzemmód mellett 
az erdő nem szenvedett kárt, mert a marhák által okozott 
kár eloszlott nagy területen. Most átmegyünk a vágásos, ren
des, egykorú állabokra, mert sokkal jobb fát nyerünk és sok
kal könnyebben újíthatjuk fel erdőterületeinket. Igy tehát nem 
marad egyéb hátra, minthogy ily területek átvezettetnek a 
szálaló üzemmódra, s azok felújítására ezen üzemmód válasz-
tatik. 

A E o x e r tisztelt tagtársunk által felemiitett eljárás a 
rendes vágásos gazdaságra vezet, midőn ezen túlélt állabokat 
lassanként fiatalahbakkal cseréljük föl. Én teljesen méltánylom 
azon előnyöket az ekként felújított területekre nézve, a meny-



nyiben ezek jobb legelőt fognak szolgáltatni, mert ő azt 
mondja, hogy tiz-husz év alatt a lehullott lombok által javítsuk 
s pihentessük a talajt, a mi a H o f f m a n n tagtársunk által 
ajánlott inditvány mellett ennyire nem éretik el, mert az illető 
rész hamarább átadatik a használatnak, s ismét érintetik a 
marhák taposó lábai által. Attól függ tehát, hogy minő szem
pontból tárgyaljuk a kérdést. De akár egyik, akár másik mód 
szerint járunk el, nem lehet oly korcs fákat odaültetni, mint 
a milyenek ott voltak, tehát nem lehet az egész területet 
makkoltatásra, legeltetésre, gubacsolásra felhasználni, hanem 
egyik vagy másik területre kell azt szorítani, mi által átme
gyünk vagy a szálaló, vagy a vágásos üzemmódra. 

H o f f m a n n Sándor. Bátor vagyok ismételni, hogy mielőtt 
e kérdés érdemére áttértem volna, kijelentettem, hogy én e 
kérdést nem erdészeti, hanem mezőgazdasági szempontból tekin
tettem és tárgyaltam, minthogy a kérdés határozottan erre 
utal és e szemponttól eltérni nem akartam. Ezen szempont 
ugyan, a mi nézetünk szerint, nem üdvös az erdőgazdászatra 
nézve, mégis azon egyetlen utat nyújtja, mely nézetem szerint 
czélhoz vezet. Én ezen egyetlenegy módot akartam megismer
tetni, mert más uton az egész területen a legeltetést a makk
os gubacstermeléssel együtt fenntartani nem lehet. Mert hiszen 
utóvégre, ha nem ez a feladat, akkor egyszerűen ugy járha
tunk el, hogy elkülönítjük a legelőt az erdőtől. 

I l l é s Nándor. E kérdés mindenesetre jogosultsággal bir, 
mert mint H o f f m a n n tisztelt barátunk megmondta, léteznek 
ily erdők és a sík földön oly talajt foglalnak el, mely külön
ben mezőgazdaságra volna alkalmas, de a népesedési vagy 
egyébb viszonyoknál fogva erdők maradnak, bár el fog jönni 
az idő, hogy föl fognak töretni. A gazda most azt legjobbnak 
tartja makkos legelőnek használni s azon kérdéssel fordul az 
Erdészeti-Egyesülethez, miképen lehetne azt felújítani. 



Én igen jó gondolatnak tartom a csoportokban való ülte
tést, mert ezáltal számos előny éretik el. Nem akarok e tekin
tetben kritikába bocsátkozni, csak egyszerűen megemlitem, 
hogy egy esetet tudok, melyben a természet maga oldotta 
meg ezen kérdést. A felvidéken Ugocsában egyik községnek 
meglehetős nagy erdeje van. A parasztnép nem akarja a rend
szeres felújítást megkezdeni, mert azt mondja, hogy az erdőt 
bántani nem szabad s túlságos conservatismusból nem akarja 
felújítani, hanem a mint egy fa kiszárad, azt kivágják s az 
erdő marad, s legeltetnek tovább. Az országút mellett van 
egy csoport, mely lábszár vastagságú fákból áll. 

Ezen vidéken utazván, mindig néztem, hogy jöhettek 
létre e fák oly helyen, a hol folytonosan legeltetnek? Ez igen 
egyszerűen történik. Mint F e k e t e tagtársunk emiitette, 
tövisbokrokkal telik meg az erdő. Ezeket nem tartották érde
mesnek kivágni, ezen bokrok közé hullott a mag, a tövis 
miatt a marha le nem rághatta s igy fölnevekedett a fa. Én 
tehát legolcsóbb módnak azt tartanám, ha a tövisbokrokat 
fölhasználnék s magunk tennénk bele a csemetét, vagy pedig 
mesterséges uton tövisét telepítenénk, s ha egyszer megnőttek 
nagyra, újra vetnénk beléje. 

E l n ö k . E kérdéshez szólásra senki sem lévén felje
gyezve, áttérhetünk a többi kérdések tárgyalására. 

VIII. S ó l t z Gyula. Tekintettel az idő előhaladottsá-
gára, azt indítványozza, hogy a 4., 5. 6-ik kérdés tárgyalása 
ezen közgyűlésről elhalasztassék, s ezen kérdések a jövő köz
gyűlésen leendő netaláni tekintetbe vétel végett a választmány
nak viszszaadassanak, továbbá, hogy az egész tárgysorozat a 
jelen ülésen végeztessék be, hogy igy délután ülést ne kelljen 
tartani. 

E l n ö k határozatilag kijelenti, hogy az inditvány egy
hangúlag elfogadtatik. 



IX. A harmadik kérdés igy szól : 
III. Mennyiben lehet indokolt hazánkban az utóbbi évek

ben fokozódó mértékben terjedt cserkéreg-termelés, illetőleg 
az erdőbirtokosoknál tapasztalt azon nagy hajlandóság, mely a 
tölgyeseknek ezen üzemmódra való berendezését óhajtja, és 
mily tapasztalatok szereztettek a tölgy- és luczkéreg termelése 
és értékesítése körül, s az észlelt hátrányok vagy hiányok 
mely úton lennének elháríthatok? 

K o x e r Vilmos. E fontos kérdésnél visszaakarom vezetni 
a tisztelt közgyűlés figyelmét az 1870-ik évekre, midőn nálunk 
a pénz és Gründerschwindel létezett. Ha az ember őszkor 
vagy tavaszkor utazott, mindig találkozott egy utazóval, a ki 
cserüzlettel foglalkozott. A mi szegény hazánk oly helyzetben 
van, hogy rosz termés esetében a birtokos szivesen látja, ha 
valamiből nagyobb összeget csinálhat. Ha ily üzleti utazó fel-
szóllitja, hogy áldozza fel erdejét, a birtokos nem tesz magá
ban számitást, vájjon ezáltal segit-e magán, vagy inkább káro
sodik. Igy történik nevezetesen, hogy fölbiztatják az erdőbir
tokost, hogy hántassa a kérget. Akkor a biztatást tett vevő 
a hántást kifogásolja, s a szerződési kötelezettség alól nagy 
összeggel kénytelen magát megváltani. Több ilyen esetet tudok, 
hol az illetők maguk okai károsodásuknak, mert szakértő er
dészt nem kérdeztek meg. Nevezetesen Erdélyben fordult elő 
sok ily eset. 

Én a kéreghántást igen czélszerünek tartom ott, a hol 
ez haszonnal kivihető; haszonnal pedig csak ott vihető ki, 
hol egyszersmind az abból kerülő fát értékesíteni lehet. Ha 
oly helyeken termeltetik cserkéreg, a hol a fát magát nem 
lehet eladni, ott bizonyosan elveszti a birtokos a réven azt, 
a mit a vámon nyert, mert túlhalmozva lévén a környék 
fával, kénytelen a fa ölét, melyet rendes vágatás mellett 4 
írtjával értékesíthetett volna, 2 írtjával eladni, és igy a mit 



a kérgen nyert, elvesztette a fánál. E kérdésre nézve különben 
majd az „Erdészeti Lapok"-ban több adatot is fogok közölhetni. 

I l l é s Nándor. A cserhántással nekem Bereg-, Ugocsa-
és Szathmármegyékben volt alkalmam megismerkedni ujabb 
időben, midőn formaliter megleptek vele a cserkereskedők. 
Ha meggondolom azt, hogy mily nehezen esett nekem mint 
szakembernek elhatározni, hogy megkössem-e az üzletet, elkép
zelem, mily nehezen eshetik ez a birtokosnak, kinek fogalma 
sincs erről. Tapasztaltuk, hogy könnyelmű belevágás ezen üzle
tekbe a legtöbb birtokosnak igen nagy kárára volt. Mint 
előttem szóló t. tagtársam emiitette, oly üzletek köttettek, 
melyek azt eredményezték, hogy a birtokos fizette a diffe-
reutiát. 

E tekintetben sokkal kevesebb adattal rendelkezünk, 
semhogy e kérdésre nézve határozott véleményt lehetne nyil-
vánitanunk. Elszármazván azon vidékről, tapasztalataim gyűj
tését félbe kellett szakitanom. A melyeket gyűjtöttem, azokat 
az „Erdészeti Lapok"-ban közöltem. Most csupán csak az 
eladási módra akarok néhány megjegyzést tenni. Sokan pél
dául egészen eladják az erdőt. Van pl. valamely birtokosnak 
50 —100 holdnyi erdőterülete, s megalkuszik az egész terü
letre nézve. Nem t. szaktársaimhoz szólok, hanem a birtokosok 
iránti tekintetből teszem ezen megjegyzést. Én ezen eladási 
módot nem tartom czélszerünek, mert megbecsülni a fiatal 
erdőt rendkívül nehéz. Másként pedig eladni azt rendkívül 
bajos, mert ellenőrt kell ott a birtokosnak tartani, a mi rop
pant költségbe kerül. Eddig legjobban van elterjedve az, hogy 
a hántott fa ntán történik az eladás és az legegyszerűbb 
mód, mert midőn a hántás be van végezve, csak azt kell 
megszámlálni, hány méter hántott fa termeltetett. 

L u c z e n b a c h e r Pál. T. közgyűlés! Sajnálom, hogy 
ezen fontos kérdés beható tárgyalására nem vagyok kellőleg 



előkészülve és azért legközelebb az „Erdészeti Lapok"-ban 
leszek bátor eziránti tapasztalataimat és nézeteimet elmondani. 
(Éljenzés.) Most csak röviden azt kivánom megemlíteni, hogy 
nemcsak mert koromnál fogva — 62 éves vagyok — konzer
vatív vagyok, hanem mert a tapasztalásból ismerem ezen dol
gokat, merem állítani, hogy ezen kéregtermelés az erdőpusz
titás egy neme. Nem mondom, hogy kivételek nincsenek, igy 
van alapítványi uradalomnál és S c h m i d t urnái; de általában 
mondhatom, hogy e tekintetben nagyon szomorú tapasztalukat 
tettem. És azért czikkemben is, melyet kilátásba helyeztem, 
főleg oda kivánok hatni, hogy a kormány e tekintetben bizo
nyos megszorításokat léptessen életbe, nehogy az erdőpusztitás 
ezen alakban akadálytalanul űzethessék. 

K o x e r Vilmos. Azt hiszem, oly kevés tapasztalatunk 
van még ezen tárgyra nézve, hogy én bátor vagyok indítvá
nyozni, hogy e kérdés halasztassék el a jövő évi közgyűlésre; 
addig pedig kérjük fel t. tartársainkat, hogy tapasztalataikat 
az „Erdészeti Lapok "-ban közölni szíveskedjenek, hogy akkor 
a kérdést alaposan megvitathassuk. Az adatokat különösen a 
terület kérdésére nézve tartom fontosnak, erre pedig most 
határozott véleményt nem mondhatunk. Előbb elfeledtem fel
említeni, hogy a házi kezelésből is vannak adataim. Ezek azt 
mutatják, hogy sokkal czélszerübb, ha az illető vevő hántja a 
fát, mintsem az erdőgazda; mert tudok esetet, hogy kedve
zőtlen idők járván, az illető birtokos ugy belevesztett, hogy 
nemcsak a kéreg, de a fája is utána ment. 

M á d a y Izidor. Inkább egy kérdést kivánok tenni, sem
mint magához a tárgyhoz hozzászólni. L u c z e n b a c h e r Pál 
t. szaktársunk a cserkéregtermelésről ugy emlékezett meg, 
mint az erdőpusztitás egy neméről. Ez azon kérdésre vezet, 
mely nem lett megvitatva, hogy t. i. mennyiben indokolt az 
erdőknek ily üzemre való felhasználása. Cserkéregtermelésről 



lévén szó, melyre az erdőket Németországban is szokás beren
dezni, az volna az első kérdés, hogy nálunk indokolt-e az 
erdők e czélra való berendezése. És indokoltatik a kereslet 
által. Igaz, hogy Németország lényeges akadályokat gördit a 
kivitel elé; de az bizonyos, hogy egy bizonyos kereslet a cser
kéreg iránt nálunk létezik. A kérdés tehát az, vájjon aján
latos-e nálunk is az erdőknek ily czélokra berendezése, hol 
és minő módozatok között ? Erre kívánnám, ha a t. közgyűlés 
tagjai felvilágosítást nyújtanának. 

K a b i n a János. Attól félek, hogy tisztelt tagtársaink 
utóvégre azon gondolatra fognak jutni, hogy én csak egyedül 
a saját mentségemre hozom fel, hogy az előttem szóló már 
elmondta nézetemet. Mindamellett nem habozom kimondani, 
hogy az előttem szóló tökéletesen kifejtette a kérdést, bár 
most az egyszer nem mondhatok le azon jogomról, hogy az 
én nézetemet is előadhassam. 

E kérdés kezdettől fogva egészen más irányban tárgyal
tatott, mint a mely a kérdésben foglaltatik. A kérdés az, 
hogy mennyiben van indokolva hazánkban ezen üzem és nem az, 
hogy mily módon gyakorlandó. Én tehát L u c z e n h a c h e r 
tisztelt tagtársunk nézetét részben osztom, részben nem. Ez 
azonban felszólalásom tárgyát nem képezi, a mennyiben itt is 
megkülönböztetendő, mily talajon, mily fekvésben neveljük a 
csererdőt. Ezt csak ennyiben akarom érinteni. 

Másik észrevételem az, hogy én ezen nagymérvű cser-
kéregtcrmelést kissé óvatosan szeretném kezelve látni. Először 
is azt tapasztaljuk, hogy a német piaezok nagy akadálylyal 
közelíthetők meg, s a németek általában oda törekszenek, 
hogy bennünket a maguk piaczairól, sőt más piaczokról is 
kiszorítsanak a mennyire lehet. Ennélfogva azt hiszem, figyel
meztetnünk kellene föld- és erdőbirtokosainkat arra, hogy ne 
vaktában és ne túlságosan járjanak cl ezen üzem behozatala-



ban, mert könnyen oda juthatunk, hogy tulhalmozzuk piaczain-
kat s nyakunkon marad a kéreg. Ekkor azután az átmenet 
más üzemmódra nagyon nehéz lesz és áldozatokkal fog járni 
ugy, hogy mindig az erdőbirtokos fogja kárát vallani. Énne
kem tehát azon nézetem van, vitassuk meg e kérdést az 
„Erdészeti Lapoka-ban tüzetesebben és óvjuk erdőbirtokosain
kat, nehogy túlvérmes reményekkel nekirontsanak az erdőknek 
s derüre-borura kiirtsák azt. 

E l n ö k . Nekem csupán azon megjegyzésem van, hogy a 
kérdésnek egy részére nyilatkozatot még nem hallottunk, hogy 
t. i. az üzemet mely fordával kell alkalmazni, erre nézve is 
kérem a tisztelt tagtársakat, méltóztassanak nyilatkozni. 

B e d ő Albert. Mindenekelőtt arra kivánok reflektálni, 
hogy ezen kérdés a jövő évi közgyűlésre halasztassék el. Ezt 
én nem tartom czélszerünek, mert azt hiszem, hogy e kérdés 
tekintetéhen is lehetséges már most a jelenlegi helyzetnek 
megfelelő véleményt nyilvánítani, a mely mindaddig, mig az 
általános tapasztalás utján nyerhető határozottabb megálla
podásra juthatunk, tájékozóul szolgálhat. Ennélfogva részem
ről azon véleményben vagyok, hogy e kérdést nem szük
séges a jövő közgyűlésre halasztani, s reménylem, hogy 
időnkhöz képest, röviden fogok e tekintetben annyi tájékozás
sal szolgálhatni, hogy e tekintetben elvi megállapodásra jut
hassunk, mely tájékozóul szolgálhat mindaddig, mig a rész
letes adatokat a tölgyesek vidékein lakó tisztelt tagtársainktól 
megnyerhetjük. A mi a kérdésnek azon részét illeti, a mely 
az üzemmódra vonatkozik, az oly speciális helyi viszonyoktól 
függ, hogy általános feleletet arra adni nem lehet. Jól tudjuk 
mindannyian azt, hogy egy fiatal tölgyszálerdő, ha még azon 
kort a meddig fájának kérge cserzésre felhasználható, át nem 
haladta, akkor egyszerűen azonnal decretálható sarjerdőnek is; 
mert azon korban levágható összes fakészlete. Igy tehát a 



szálerdőüzemről az átmenet a sarj erdőüzemre egyszerűen foga
natosítható. Ennek megemlítését tisztelt tagtársaim részére 
nem tartottam szükségesnek, de lehetnek köztünk olyanok, 
kiknek ez is némi támpontot nyújt, bár mindig a talaj termő
viszonyai irányadók. Abban sem lehet semmi kétség, hogy 
erre nézve a legerőteljesebb talaj szükséges és a kezelés oly
képen rendezendő be, hogy a déli nap heve általi teljes leso-
ványitástól lehetőleg óva legyen. A mi végre a fordát illeti, 
mely az tizemmód kiegészítő része, a tapasztalat, melyet viszo
nyaink között szereztünk, a mellett szól, hogy körülbelől tiz, 
egész husz éves időközökben vannak a fiatal tölgysarjerdők 
azon helyzetben, hogy a tímárok vagy a külföldi kereskedők 
által leginkább kedvelt cserkérget szolgáltassák. Ennélfogva 
az üzemmód tiz egész husz év között váltakozik átlag, 
lehet a talaj jósága szerint tizenkettő, gyengesége szerint 
huszonöt is. 

Mondhatom, hogy Francziaországban, hol már igyekeznek 
jobb talajon nevelni ez erdőt, a mint tájékozva vagyok, általá
ban husz éves fordaidő van alkalmazva. Részemről ezt a mi 
viszonyaink közt létező tölgysarjerdőkkel összeegyeztető időnek 
nem tartom. Én másban keresem annak indokát, hogy ott 
husz év van elfogadva, és pedig keresem azért, mert a kéreg 
minőségéről meggyőződtem, hogy az erősen szakadozott és 
cserepezett ugy, hogy a legnagyobb része olyan, minőt nálunk 
a törzsek alsó részén mindjárt a gyökfejtől kezdve találunk. 
És ez azért van, mert ott száz éves, vagy magasb kort meghala-
dólag gyakorolhatták a cserkéreg művelését, és igy, mint fel
tehető, főleg a természetes uton való felújítás által az elavult 
tuskókból neveltek fákat. Igen természetes, hogy ha a tüskék 
négy vagy ötször vágás alá jönnek, nem szolgáltathatnak oly 
kérget, mint a fiatal tüskék, és minthogy a hajtások lassúbb 
növésüek, magasabb fordára mennek át. 



E tekintetben, azt hiszem, a mi viszonyaink között elég 
tizenöt—husz év. Erre nézve is azonban az illető talajviszonyok 
határoznak. Azt mondhatjuk azonban a magyar erdőbirtoko
soknak, hogy a kocsányos és fürtös tölgyerdőknek cserkéreg
termelésre való átalakítása csak ott alkalmaztassák, hol azt az 
erdő talajviszonyai megengedik, s mind pénz-gazdasági, mind 
erdészeti szempontból annak lehetősége és czélszerüsége mutat
kozik. Itt rájövök azon kérdésre, vájjon a cserkéregtermelés 
pusztításnak nevezhető-e ? Én részemről azt mondom, hogy az 
előbb jelzett viszonyok között pusztításnak nem nevezhető; de 
ott, a hol ama viszonyok elő nem fordulnak, a hol gazdasági 
tekintetek annak indokoltságát nem igazolják, csupán időleges 
pénznyerési tekintetből, azt mellőzendőnek tartjuk. Nevezetesen 
figyelmeztetnem kell arra, hogy a cserkéregtermelésre való 
rohamos átmenetnek figyelemre méltó melléktekintetei vannak. 
Jól tudjuk, hogy többféle cserzőanyag nagy mértékben ter
melhető és nagy mértékben szállítható Európába s igy na
gyon természetesen veszélyes versenytárs is. Nem reflektálok 
arra, hogy nagy a törekvés arra nézve is, hogy ásványi 
cserzés utján is tökéletessittessék a borkészítés. Sok dolgot tar
tottak az emberek akkor, midőn csirája megszülemlett lehe
tetlenségnek és tulhajtásnak, vagy dőreségnek. Később azonban 
ezen találmányok a legnagyobb befolyást gyakorolták a társa
dalmi viszonyokra és nevezetes átalakításokat hoztak létre. 
Ennélfogva csak általában kivánok utalni arra, hogy a cser
nek nevezetes versenytársai vannak, melyek a kérget napról-
napra inkább leszorítják a piaczról. Nagyon meg kell tehát 
gondolni az erdőbirtokosnak, vájjon köszönetre fogja-e kötelezni 
utódait, ha ily czélokra rendezi be erdeit. 

De tovább megyek. Európában ott van a quercus illex, 
mely Francziaországban nagy terjedelmű állabokat képez s 
Corsikában is. Eddig ezt nem nagy mértékben használták ki, 
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és most jönnek rá rohamosan. Ez cserben igen gazdag, 
a mennyiben a quercus illex 2 2 — 2 4 % tannint tartalmaz. 
Ekként ennek kérge már most kétségtelenül versenyképe
sebb, a mennyiben kevesebb tömegben kell termelni és szál
lítani, hogy ugyanazon eredményt létesítse, melyet mi nagyobb 
tömeggel érhetünk csak el. Van még egy másik fa is, a pinus 
maritima, melynek tobozát szintén cserzésre használják a fran-
cziák s ilyennel készitnek is bőrt. Ilyen az amerikai sumacb, 
vagy a rhus cotinus cserjének levelei, melyek nagy mértékben 
és olcsón gyűjthetők; s termeltetnek is oly nagy mértékben, hogy 
régebben Olaszországból vittek oda a sumachot s most ezt is 
leszorította egészen, ugy hogy mig annak métermázsája 100 
frank volt, most képesek 25 frankért árulni. Ezt csak a ver
seny tekintetében voltam bátor röviden felhozni. Ott van még 
a lucz-, a szelid- és vadgesztenye, nyir, éger és fűz stb. 

Ennélfogva szemben ezen körülményekkel, szemben azzal, 
a mit a gazdaság a talaj tekintetében előbb elmondottam, azt 
biszem, bogy az erdőbirtokosoknak és szaktársainknak elég 
tájékozással szolgálunk ez alkalommal azzal, a miket bátor 
voltam megemlíteni. A kérdés nagyon természetes, folytonosan 
fejlődik s szaklapunkban is folytonos figyelemmel kisértetik. 
De egyelőre, mig a kérdés ismét napirendre kerül, megma
radhatunk a mellett, hogy figyelmeztessük az erdőbirtokoso
kat, hogy minden számítás és meggondolás nélkül óvakodjanak 
csererdők megtelepítésétől, s a szép jövővel biró tölgy- és 
szerszámfára nevelt szálerdők létét Magyarországon ne veszé
lyeztessék, -s a talaj termőképességét ne koczkáztassák. Ennél
fogva tehát mondjuk ki, hogy a tölgyszálerdőben nevelt épület 
és szerszámfánk jövővel bir. Ezen anyagokkal az európai 
piaezon mindig bármikor eladásra számithatunk. A magyar 
tölgy Európa legjelesebb tölgyét képezi. Erre kell figyelmün
ket kiterjesztenünk. Ha lepusztítottuk a tölgyeket talpfa 



végett, figyelmeztetnünk kell, hogy most ne kerüljenek a töb
biek is hasonló sorsra, mint több helyt történt már a bükkel 
is bútorra és faléczekre, melyeknél ha a birtokos maga termel 
ilyent, pusztítássá válik, míg ha a termelőre magára bízza, 
hasznos lehet. Szóval, abban foglalom össze nézetemet, hogy 
a rohamos erdőrontástól, melyet mi szakszempontból meg nem 
engedhetünk, óvakodjunk. (Helyes! Ugy van!) 

E 1 n ö k. Az előbbi határozathoz képest a szakkérdések 
tárgyalása ki van merítve. Következik a pénztári vizsgálatról 
szóló jelentés, a költségvetés és a jövő közgyűlés helyének 
megválasztása iránt a választmány részére adandó tájékozás. 

X. B o t h ó Imre a vizsgáló bizottság nevében a követ
kező jelentést terjeszti elő. 

Tisztelt közgyűlés! 

Egyletünk 1878. évi számadásainak megvizsgálásával 
bízatván meg, ezen feladatunk megoldása alkalmából van sze
rencsénk a következő jelentést tenni. 

Az 1878. évi pénznaplóból, az alapítványi kamatok, 
tagsági évdijak és előfizetések nyilvántartási könyveiből, vala
mint a rovatkönyvekből nyert meggyőződésünk szerint az 
egyesület pénztárának 

1878. évi összes bevétele . . . 1 1.650 frt 86 kr, 
- „ „ „ kiadása . . . 14.377 „ 30 „ 
Ebez képest tehát az 1879. évre 

készpénzben átjött megtakarítás . . 273 frt 56 kr, 
A kiadásokra nézve van szerencsénk megjegyezni, hogy 

azok igen jelentékeny része értékpapírok vásárlására fordíttat
ván, tőkésittetett. 

Az alaptőke 1878. év végével 89.307 frt 76 kr volt, 
ide nem értve az „Erdészeti Lapok" megszerzésére fordított 
6000 frtnyi készpénz befektetést. Megjegyzendő itten még, 

u* 



hogy az a fönnehb megjelölt alaptőkeösszegben a Deák Ferencz 
alapitvány összege is benfoglaltatik. 

Összehasonlítva az egylet jelenlegi vagyonállapotát, a 
mult évi vizsgálat alkalmával talált vagyontőkével, örvendetes 
tőkeszaporodást hozhatunk a t. közgyűlés tudomására, a meny
nyiben a m. évi tőkeösszeg 76.036 frt 93 kr, 
mig az 1878. évi deczember 31-én talált . 8 9 . 3 0 7 „ 76 „ 
és igy a mult évi szaporulat 13.270 frt 83 kr. 

A megvizsgált számadásokból szerzett meggyőződésünk 
alapján, a számadást tevő részére a felmentvényt megadni 
javasoljuk. 

Végül kérjük elfogadni az igazgató választmány azon 
javaslatát, melyszerint, miután a jövő 1880. évi egyleti keze
lésben lényeges változás nem várható, s ha netán ilyesmi 
bekövetkeznék is, ez most még nem ítélhető meg, a jövő 
1880. évi költségvetés alapjául, a folyó 1879. évre megálla
pított előirányzatot elfogadásra ajánljuk. 

Sz.-Fehérvár, 1879. junius 11. 
Szabó Adolf, Bothó Imre, Illés Nándor, 

vál. tag. alapitó tag. alapitó tag. 

E l n ö k . Ugy hiszem, hogy a t. közgyűlés a bizottság 
jelentését örvendetes tudomásul veszi, számadást tevőnek a fel
mentvényt megadja, s a jövő év költségvetéséül szintén az ez évi 
költségvetést fogadja el. (Felszólalások : Helyes. Elfogadjuk!) 

E l n ö k . Elfogadtatván a bizottság javaslata, a jövő köz
gyűlés helyét illetőleg, a titkár ur akar szóllani. 

B e d ő Albert. E tekintetben van szerencsém egy előter
jesztést tenni. Az idei közgyűlés nem volt Székesfehérvárra 
kitűzve. Ha Z i c h y Jenő gróf, ki a hazai földmivelés-, ipar
és kereskedelem terén cz úttal is ujabb érdemeket szerzett, 
a kiállítási végrehajtó bizottsággal együtt meg nem hí ben
nünket, bizonyára nem jöttünk volna ezen különben igen érde-



kes vidékre; a mennyiben közgyűlésünk helyéül már korábbi 
időben, akkor, midőn L u c z e n b a c h e r Pál tisztelt tagtár
sunk házánál tartottuk közgyűlésünket, Mehádia jelöltetett ki, 
Azonban e tervet háborús s egyéb viszonyok miatt el kellett 
halasztani. De most már ugy általános hazai viszonyaink, 
mint speciális érdekeinknél fogva hazánk délkeleti része felé 
kell figyelmünket fordítani, s igy, azt hiszem, a tisztelt köz
gyűlés, a jövő közgyűlés helyéül ismét Mehádiát ajánlhatná 
a választmány figyelmébe. (Általános helyeslés.) 

E l n ö k . Ugy látom, hogy az inditvány általános helyes
léssel fogadtatik, s igy azt határozatilag kimondom. 

Következik már most a tárgysorozat utolsó pontja : 
B e d ő Albert. H a v a s Sándor tagtársunk a következő 

indítványt terjesztette be : 

I n d i t v á n y . 

Mondja ki a tisztelt közgyűlés, hogy a madarászat elleni 
tilalom törvény általi rendezését szükségesnek tartja, és uta
sítsa a választmányt, hogy a jövő közgyűlésre c részben tör
vényjavaslatot és annak kellő indokolását terjeszsze elő. 

Beadja Székes-Fehérvárott, 1879. évi juniushó 10. 
Havas Sándor. 

H a v a s Sándor. Engem ezen inditvány előterjesztésére 
azon körülmény indított, hogy a madarászat betiltására eddig 
nem történt semmi. Van ugyan egy régi törvényünk, az 
1802. 11-ik törvényezikk, mely azonban csak negatív intéz
kedik a madarak vadászata elleni tilalomról, a mennyiben azt 
mondja, hogy csak az ártalmas madarak pusztítása és vadászata 
van megengedve. De ezen törvény sem tartatik meg. Egyálta
lában ezen ügy tökéletesen el van hanyagolva törvényhozá
sunkban, pedig c kérdés fontosságát nem szükséges indokol-



nom. Tudja minden művelt ember, hogy a matlárseregnek a 
természet, különösen az erdőkben és az egész háztartásban 
mily fontos szerepet rendelt. A madarászat elleni tilalom nem 
csak az erdészet, hanem egyáltalában a mezei gazdaság érde
kében szükséges. A német természettudományi congressus fel
lépése folytán az olasz kormány igen szigora törvényt alkotott 
a madarászat ellen, a mennyiben a német természettudományi 
congressus figyelmeztette az olasz kormányt, hogy az Alpe-
seken átjövő madarakat ezrenként ós millióként lövöldözik. 
Ennek folytán az olasz kormány igen szigorú, majdnem halálos 
büntetés alatt tiltotta meg a tömeges madarászatot. 

Nálunk Magyarorságban az általam idézett törvény alapján 
keletkezett több statútum, melyek a vadászatot eltiltják. Jelesül 
a fővárosban ércztáblákon van e tilalom kifüggesztve De mit 
érünk el vele? Ha a főváros területén el is van tiltva a vadá
szat és madarak pusztítása, a szomszédos községi erdőkben 
ezrivel fogdossák a madarakat s kitekerik a nyakukat. Ennek 
folytán aztán szaporodik a hernyó s mindenféle bogár, pedig 
a német természettudósok kimutatták, hogy ezt a madarakkal 
való barbár bánásmódnak lehet köszönni. Midőn a vadászati 
törvény tárgyaltatott, én sürgettem, hogy abba a madarászat 
elleni tilalom fölvétessék. Azonban azt felelték nekem, hogy 
az éneklő madár nem vad, s igy ezen törvényben erről ren
delkezni nem lehet, s igy csak csekély részben történt intéz
kedés a baj megakadályozására, s a hasznos madarakat háló
val, léppel s csapdával fogdossák a naplopók. 

Azt hittem, hogy az erdészeti törvényben fogok találni 
egy paragrafust, mely e bajt megakadályozza, és pedig ott, 
hol a rovarok által okozott károk megakadályozásáról van 
szó. Az erdész tudja, hogy a rovarokat és hernyókat legin
kább a madár pusztítja és mégis az erdészeti törvényben nem 
találok erről intéztekedést. Ennélfogva szükségesnek tartottam 



ezen indítványt az Erdészeti Egyesület elé terjeszteni, s kérem 
ennek elfogadását. 

M á d a i Izidor. E kérdésnek történetére nézve legyen 
szabad néhány szét mondanom. Midőn a vadászati törvény 
tárgyalása folyamatban volt, a földmivelési ministerium illető 
osztálya részéről minden lehető megtörtént arra nézve, hogy 
az éneklő- és vándormadarak törvény által megoltalmaztas
sanak. Azonban ekkor már késő volt ezen igyekezet, s a kép
viselőháznál és a főrendiháznál ez irányban tett kísérletek 
nem sikerültek. Azt mondták, hogy sem erdészeti, sem vadá
szati szempontból nem lehet e kérdést tekinteni s arra külön 
törvény alkotandó; mi azonban jobbnak tartottuk volna, ha c 
kérdés is azon törvényben oldatik meg, tény az, hogy e ter
vet keresztülvinni nem birtuk. 

1873-ban a bécsi kiállítás alkalmával a nemzetközi gazda-
kongressuson igen fontos kérdést képezett a madarászat oltalma. 
A kongressus kimondta, hogy oly nemzetközi egyezmény kez
deményezendő, mely a hasznos madarak oltalmát biztosítsa. 
Ez pedig annál szükségesebb, mert ha Magyarországon és 
Németországban ily törvény sikerrel alkalmaztatik is, Olasz
országban, hol valóságos nemzeti szenvedély a madarak lövése 
és élvezése, e czél meghiusittatik. 

Ezen szempontból kiindulva, a nemzetközi gazda-kongres-
sus megbízta a bécsi földmivelési ministériumot, h^gy határo
zatainak érvényt szerezve, kezdeményezze Európaszerte ily 
egyezmény létrejöttét. 

Az osztrák ministerium igen helyesen legelőször is az 
olasz kormánynál tett lépéseket a külügyministerium utján és 
sikerült a két állam között egyezményt létrehozni, a mennyi
ben mindkét állam kötelezte magát, hogy a hasznos madarak 
oltalmára külön törvényt fog alkotni. Igy áll c kérdés ma. 
Most a tárgyalások Svájczczal, Francziaországgal és Német-



országgal folynak. Valószinü, hogy hozzá fognak járulni azon 
egyezményhez, melyre nézve monarchiánkat már adott szava 
kötelezi. E tárgyalások természetüknél fogva egy kissé nehéz
kesen folynak, mert a külügyministerium utján vezettetnek* 
Azért t. tagtársunk H a v a s Sándor indítványát oly formában 
ajánlom, hogy a t. urak saját hatáskörükben iparkodjanak 
működni az iránt, hogy e kérdésben minél több helyen hely
hatósági statútumok hozassanak, hogy addig is, mig a folya
matban lévő tárgyalások eredményre vezetnek, történjék hazánk
ban valami. 

B e d ő Albert. Először is azt vagyok bátor megjegyezni, 
hogy alapszabályaink szerint egyáltalában nem követhető azon 
eljárás, hogy egy tanácskozásra külön ki sem tűzött kérdésben 
a közgyűlés határozatilag megbízza a választmányt azzal, hogy 
törvényjavaslatot dolgozzon ki. Nem is tárgyalhatjuk e kér
dést, mert azt előzetesen napirendre kellett volna tűzni s 
ennek alapján beható tárgyalás után lehetne csak ily határo
zatot hozni. Az megtörténhetik, hogy a t. közgyűlés a választ
mány figyelmébe ajánlja, hogy e kérdés a jövő közgyűlés 
napirendjére tűzessék ki. De magát az indítványt, ugy, a mint 
az fogalmazva van, a közgyűlés nem fogadhatja el. A köz
gyűlésen tárgyalandó kérdéseket a választmány határozza meg 
s igy arra kérem a t. közgyűlést, méltóztassanak kimondni, 
hogy ezen inditvány a választmányhoz utasittatik, a jövő köz
gyűlésre megállapítandó tárgysorozatnál való használat végett. 
(Helyeslés.) 

A mi a madarászati tilalmat illeti, bátor vagyok erre 
nézve egy pár megnyugtató szót mondani. A vadászati tör
vény alapján helyhatósági statútumok hozatala egyáltalában 
nincs kizárva, bár elismerem, hogy általános országos intéz-
kedés e tekintetben több sikert biztositana. De e mellett az 
erdőtörvényben is határozottan kimondatik, hogy a rovarok 



káros pusztításának megakadályozása iránt közigazgatási uton 
teendők az intézkedések, s ily szabályok kiadására, melyek 
törvényes erővel bírnak, a kormány felbatalmaztatott. Igy 
tehát erdészeti szempontból megtörtént az, a minek az erdők 
káros rovaroktól való megvédése érdekében meg kell történnie. 
Csakhogy ez utasitás tárgya lévén, nem vétetett fel részlete
sen a törvénybe. De a vadászati törvényben is elvileg ki van 
mondva, hogy a hasznos madarakat irtani nem szabad. Bizo
nyos hasznos madarakat egész éven keresztül nem szabad 
sem lőni, sem tojásait kiszedni. Igy tehát egyrészről ki lévén 
mondva az elv, másrészről a kormány felhatalmaztatván utasí
tások és szabályok alkotására, kétségtelen, hogy erre nézve 
az intézkedések a törvényes alapon megtehetők. Ezt voltam 
bátor a törvényhozási intézkedések tekintetében mondottakra 
válaszolni. (Helyeslés.) 

E l n ö k . Részemről arra bátorkodom még figyelmeztetni 
a t. közgyűlést, hogy a vadászati cngedélylyel is nagy visz-
szaélés űzetik. A vadászati jegyeket egyáltalában nem tartják 
ma már szükségesnek arra, hogy vadászhassanak, s azért czél-
szerü volna talán, ha az Erdészeti Egyesület testületileg 
szólalna fel ezen visszaélés ellen, mely szintén hozzájárul ahhoz, 
hogy a madarak nagy mennyiségben pusztíttatnak. Éntőlem 
soha senki sem kérte még a vadászati jegy előmutatását s 
látunk 20—30 embert vadászni oly községekből, hol három 
vadászati jegyet sem váltottak. 

H o f f m a n n Sándor. Csak egy szerény megjegyzést aka
rok tenni arra, a mit elnök ur ő Méltósága felemlített. A 
mi kívánságunk az, hogy a vadászati jegyek megszűnjenek. Mert 
mi a vadászat védelmét abban találjuk, hogy a vadászat a 
birtokhoz legyen kötve. Mi nem találunk elég védelmet a 
vadászjegyek kötelező megszerzésében a vad pusztítása ellen. 
Bár a vadászati törvényben sikerült az erdészeti közegekre 



nézve mentességet kieszközölni; azonban ugy tudom, hogy 
országszerte általános óhaj ezen adó megszüntetése. Ezt csak 
azért hozom fel, nehogy a t. közgyűlés olyasmit határozzon, mi 
a közóhajjal és egy általánosan megindult mozgalommal ellen
tétben áll. 

Ni e k e 1 Zsigmond. A mennyiben e tekintetben én érte
sülve vagyok, nem megszüntetésről van szó, hanem a leszállí
tást, s illetőleg igazságosabb kulcs behozását kívánja a kor
mány eszközölni, mert maga az adó mégis némi gátul szolgál 
azon osztály ellen, mely jobb, ha idejét nem vadászattal, ha
nem más, reá nézve hasznosabb dologgal tölti, s igy van ok 
reá, hogy a vadászat egy-két frtnyi adóval terheltessék. 

E l n ö k . Azt hiszem, eltértünk a tárgytól. Nem arról 
van szó, vájjon czélszerü-e, vagy nem czélszerü a vadászati 
jegy fenntartása. A törvény e tekintetben meg van, azt tehát 
meg kell tartani. Pedig tudjuk, hogy vajmi kevesen tartják 
meg. Ennélfogva az egyesület, mint testület, lépést tehetne a 
kormánynál az iránt, hogy közegeit arra utasítsa, hogy a tör
vény megtartására és végrehajtására ügyeljenek. 

K r i v á c s y Elek. En saját tapasztalásomból szintén mond
hatom, hogy nagy visszaélések történnek e tekintetben. Fel
szólalások folytán a doroszlói erdőhivatal területén vizsgálat 
rendeltetett el s kitűnt, hogy e 24 • mértföldnyi területen 
alig van 30 embernek vadászati jegye, pedig legalább 300 
ember vadászott. 

I l l é s Nándor. Az tény, hogy mindenütt egyféle klas-
sissal találkozunk, mely derüre-borura jegy nélkül vadász. 
Hogy azonban ez igy van, ennek nem a törvény az oka, 
hanem az, hogy a törvényt nem hajtják végre. Ily körülmé
nyek között alig tehetünk egyebet, minthogy ezen ügyet a 
választmányhoz utasítjuk, mely tegye meg a szükséges lépé
seket. Mindenesetre óhajtandó, hogy a törvényhatóságok uta-



sittassanak arra, hogy szigorúbban hajtsák végre a törvényt. 
(Helyeslés.) 

E l n ö k . Ennélfogva ezen kérdés is az igazgató választ
mányhoz utasittatik. 

E l i e g e l Nándor. Csupán egy szerény indítványom volna, 
melyet az igazgató választmány figyelmébe kivánok ajánlani. 
Azon ügyet értem, melyet már két év óta elodázunk, mert 
nem lehetett létesíteni : a kísérleti állomásokat. Az erdészeti 
törvény meg van hozva, abban az erdőfelügyelőre oly sok 
teendő hárittatik, hogy ő nem végezhetné a kísérleti állomás 
teendőit. Ezen ügy szorgalmazását kérném a t. választmánytól. 

B e d ő Albert. E kérdés ez úttal elesik, miután a t. 
indítványozó ur az alapszabályok értelmében nem adta be a 
tegnapi napig írásban indítványát. (Derültség és helyeslés.) 

Most az elnökség részéről van szerencsém két előter
jesztést tenni. Ezek egyike a Deák E. alapítványból kitűzendő 
pályakérdésre vonatkozik. 

Az alapszabályok értelmében a választmánynak ezen köz
gyűlésre javaslatot kellett volna terjeszteni az iránt, hogy a 
jövő évre minő munkára, minő tárgyra tűzessék ki a száz 
arany. Minthogy azonban a jelenlegi közgyűlés oly korán kö
vetkezett a megelőző közgyűlésre; minthogy a legelső pályadíj 
is függőben van még s ennek dija is csak 1880-ik évben fog 
kiadatni, ennélfogva az igazgató választmány azon vélemény
ben volt, hogy ezúttal nem annyira szükséges és sürgetős a 
pályadíj kitűzése, annyival is inkább, mert még ha a t. köz
gyűlés most nem is határozza meg a kérdést, a pályakérdés 
kitűzése az ősz folyamában megtörténhetnék. Az ily pálya
dijak kitűzése és a feltételek szövegezése közgyűlési tanács
kozások utján különben is nehéz. Miután pedig már a mult 
közgyűlésen is főleg az hangsúlyoztatott, hogy első sorban 
tankönyvek Írására tűzessék ki pályadíj, ennélfogva a tisztelt 



közgyűlés felhatalmazhatná a választmányt arra, hogy az álla
pítsa meg ez év folyamában, és pedig meglehetős korán, még 
az őszi idény alatt a pályakérdést, a mely a jövő 1880-ik 
évre kitűzendő lenne és minthogy a választmány foglalkoznék 
ennek megállapításával, szerény nézetem szerint helyes lenne, 
hogy a tisztelt egyesület tagjai előre értesíttessenek, hogy 
mely választmányi ülésben fog e kérdés tárgyaltatni, hogy igy, 
a ki ezen ülésen résztvenni akar, megjelenhessék, vagy pedig 
indítványát Írásban küldhesse be, hogy azt a választmány 
figyelmébe vehesse. (Helyeslés.) 

Még csak egy tárgyat kivánok a tisztelt közgyűlés elé 
terjeszteni. Midőn elnök ur ő excellentiája ideérkezése napján 
a terembe lépett, egy lezárt levél adatott kezébe, mely alá
írva nem volt, illetőleg névtelen volt. 

Ezen levélben annak irőja egy szakunk szempontjából ki
váló alapítványt tesz s azt az Országos Erdészeti-Egyesület ke
zelésére bízza, és pedig 1000 frot ajánl fel 1860-ki sorsjegyek
ben oly czélra, hogy annak kamataiból a selmeczi akadémián 
lévő legjobb tanuló, ki a legjobb előmenetelt és sikert mutatja 
fel, s vagy a Bánságból vagy Erdélyből származik, az egye
sület utján ösztöndíjban részesittessék, s kétszáz forintot 
18G0-as sorsjegyekben csatolt is leveléhez. Minthogy azonban 
c levél átolvasása után azon meggyőződésre jutottunk, hogy 
tisztelt szaktársunk nem írja oly tisztán körül a czélt, mint 
kívánatos volna, s ő maga is nyílt kérdésül hagy egyetmást, 
emellett egy más személyes ügyről is van abban szó, melyet 
kívánatos, hogy elhallgassak, azon czélból, hogy ezen létesíteni 
kívánt alapitvány oly irányban legyen felhasználható, mely a 
legbiztosabb sikert Ígérheti, jó volna, ha az egyesület elnöke 
és a titkár érintkezésbe lépne az alapítványt tevő megbízott
jával, miután ő magát határozottan nem akarja megnevezni, 
hogy mily irányban volna ezen alapitvány létesítendő. Annyi-



val inkább van erre szükség, mert sorsjegyről lévén szó, 
azokra nevezetes nyeremény is eshetik, mi ha megtörténnék, 
az alapitó a maga és családja részére ezen nyereményben 
részesülést kivan. Minthogy tehát itt magán- és közérdek 
találkozik, kívánatos, hogy e tekintetben tüzetes elvi megálla
podások jöjjenek létre. Az volna tehát indítványom, hogy ezen 
tárgy megfelelő elintézés végett a választmányhoz, illetőleg az 
elnökséghez utasíttassák. (Helyeslés.) 

E l n ö k . A tisztelt közgyűlés ennélfogva elfogadja a 
titkár ur által előterjesztett indítványokat. (Elfogadjuk!) 

A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérem F e k e t e és B e i -
h á z i urakat. Miután a napirend összes tárgyait kimerítettük, 
engedjék meg uraim, hogy a magam részéről megköszönjem 
önöknek irántam tanúsított bizalmát. Miután magam is ezen 
egylet tagjává lettem, ígérem, hogy minden erőmmel és tehet
ségemmel igyekezni fogok az egylet érdekeit előmozdítani, 
és azon leszek, hogy mennél több tagot szerezhessek, hogy 
ekként az erdészet ügyét azon fokra emeljük, mely azt mél
tán megilleti. 

Vadászüdvözlettel ajánlom magamat az önök szives emlé
kezetébe. A viszontlátásra Mehádián. (Éljenzés.) 

H o f f m a n n Sándor. Engedjék meg t. tagtársaim, hogy 
az egyesület nevében hálás köszönetet szavazzak elnök 
urunknak azon odaadó ügyszeretetért, melylyel közgyűlésünket 
tegnap és ma vezetni szíveskedett. Felkérjük őt egyszersmind, 
szíveskedjék gr. Z i c h y Jenő ő méltóságának és a kiállítási 
végrehajtó bizottságnak köszönetünket átadni azon készségért, 
melylyel tanácskozásunkat előmozdítani, a termet átengedni és 
a rendezés körül fáradni igyekeztek. (Élénk helyeslés.) 

Székes-Fehérvár városa iránt, noha annak körében vol
tunk, ugy hiszem, nem igen van okunk külön és azonkívül 



köszönetet nyilvánítani, melyet a tegnapelőtti közgyűlésen meg
szavaztunk ! (Ugy van!) 

E l n ö k . Ezzel a közgyűlést bezárom. (Éljen az elnök!) 
A közgyűlés 1/2l órakor végződött. — K. in. f. 
Hitelesítésül : 

Belházy Emil, Gr. Sztáray Antal, 
alapitó tag. helyettes elnök. 

Fekete Lajos, Bedő Albert, 
alapitó tag. az egylet titkára. 

II. 

(Az Országos Erdészeti-Egyesület 1879. évi október 5-én tar
tott választmányi ülésének jegyzökönyve.) 

Jelen voltak: G h y c z y Emil, B á l á s Vincze, H o f f m a n n 
Sándor, M á d a y Izidor, S z é k e l y Mihály választmányi tagok 

és B e d ő Albert egyleti titkár. 

I. Elnök ő excja a mai ülésen való jelenléteiben hivata
los távolléte által akadályozva lévén és az alelnök urak sem 
jelenvén meg, a választmány egybegyűlt tagjai az alapsza
bályok 14. §-a értelmében a jelen ülésre elnökül G h y c z y 
Emil ur ő méltóságát választják. 

II. A titkár a következő pénztári tudósítást terjeszti elő : 
az egyesület összes bevétele a mai napig . 10.275 frt 18 kr, 
„ „ „ kiadása ;, „ „ . 4.305 „ 02 , 

mihezképest a készpénzkészlet . 5.970 frt 16 kr, 
melyből 3000 az első hazai, 2800 frt pedig az egyesült 
budapesti fővárosi takarékpénztárnál van elhelyezve, mig 170 
frt 16 kr az egylet pénztárában van. 

Az előbb megjelölt bevételből az alapítványi tőkét 296 frt 
83 kr illeti, míg a kiadásokból 100 frt mint oly összeg, mely 
egy kisorsolt 100 frtos szőlődézma-váltsági kötvény után folyt 
be, hasonló kötvény vásárlás alaptőkéhez csatoltatott. 



III. A titkár bemutatja a földmivelési ministerium követ
kező leiratait : 

a) Fi évi 13.459. sz. a. Árkosi B e n k ő Ferencznek 
,A fatenyésztés és erdőmivelés" czimü munkája bírálat végett 
küldetik meg. A bírálat teljesítésére H o f f m a n n Sándor és 
S z é k e l y Mihály tagtársak kéretnek fel. 

b) F. évi 728. eln. sz. alatt a székesfehérvári országos 
kiállításról szólló hivatalos jelentés a könyvtár számára meg
küldetvén, köszönettel fogadtatik. 

c) F. évi 18.037. sz. a. felhivatik az egyesület, hogy 
a f. évi erdészeti államvizsgánál felteendő írásbeli kérdések 
iránt javaslatot tegyen. A választmány a kérdések megálla
pítását és a ministeriumhoz való felterjesztését a jelen ülés 
elnökére és a titkárra bizza. 

d) F. évi 18.985. szám alatt a Besztercze-Naszódmegye 
közönsége által az ottani községi erdők kezelése és fenntartása 
iránt hozott szabályrendelet 8 nap alatti véleményezés végett 
küldetvén meg, a választmány az idő sürgőssége következtében 
az elnökség és a titkár részéről felterjesztett következő véle
ményt egész terjedelmében helyesléssel fogadja : 

Nagyméltóságú Földmivelési Ministerium! 

A besztercze-naszódvidéki községi erdők kezelése iránt 
kiadandó és a f. évi 18.985 számú nagybecsű rendelettel 
hozzánk véleményezés végett leküldött megyei szabályrendelet 
tárgyában van szerencsénk véleményünket, a közlemény visz-
szacsatolása mellett, a következőkben előterjeszteni. 

1. Egyesületünk nem rendelkezhetvén azon részletes helyi 
ismeretekkel, valamint a szabályrendelet behatóbb vizsgálatá
hoz alapul szolgálható azon szakbeli segédadatok sem lévén 
bemutatva, melyek ily kérdések megítéléséhez szükségesek : 
ennélfogva csakis általános szempontból teljesíthető bírálatát, 



s ez irányból véve a szabályrendeletben elvi tekintetben való 
változtatást nem tart szükségesnek, nem mulaszthatja el azon
ban megjegyezni, hogy az erdőmesterek részére tervezett és 
mindösszesen csak 752 frt 50 krra menő fizetés, oly korlá
tolt, hogy azért a feladat teljesítésére kellő képességgel biró 
szakférfiak alig lehetnek találhatók. 

2. Szemben azon körülménnyel, hogy az uj erdőtörvény 
életbelépése alkalmával a hatósági és községi erdők kezelése 
iránt a Nagyméltóságú Ministerium részéről külön és az egész 
országra kiható szabályrendelet lesz kiadandó : az itt kérdés
ben forgó szabályzat jóváhagyásánál kimondandó lenne, hogy 
az csupán azon időre terjed, mig az uj erdőtörvény alapján 
kiadandó ministeri rendeletet a megye venni fogja, s hogy ennek 
megtörténte után feladata leend, jelen szabályrendeletet az álta
lános rendelet szabályaihoz alkalmazni, s azt átdolgozva, jóvá
hagyás végett a ministeriumhoz felterjeszteni. 

3. Az erdőmesterek minőségéről szóló B. 14. §-ban a) 
alatt azt kellene kimondani, hogy csak oly egyének lehetnek 
erdőmesterek, kik az erdőakadémiát elvégezték s az erdészeti 
államvizsgát letették, mely után már gyakorlati vizsga nem 
létezik, miután az államvizsga egyszersmind elméleti és gya
korlati vizsga. A megye azonban tehet próbaidőre való alkal
mazást. 

4. A 20. §-ban (B) általános kimutatás helyett számadási 
mérleg lenne kívánandó. 

5. A főerdőőröktől a 14. §. (B) b. pontjában követe
lendő lenne, hogy a Nagyméltóságú Ministerium részéről előirt 
erdőőri szakvizsgát letették légyen. 

6. A 26. §. (B) 1. pontjában a főerdőőrök kötelezendők 
lennének, hogy kerületeiket havonként ne csak egyszer, de 
folytonos vizsgálat alatt tartsák, mert különben megeshetik, 
hogy egy hónapban csak egyszer teljesitik e kötelességöket, 



ez pedig előreláthatólag elégtelen s igy az alattuk álló erdő
őrök a folytonos felügyelet teljesítésében épen nem lennének 
eléggé ellenőrizve. 

7. A szabályrendeletben a főerdőcsősz és erdőcsősz neve
zések helyett a törvényszerű nevezésnek is megfelelőbb fő-
erdőőr és erdőőr nevezések lennének használandók. 

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében. 
Budapesten. 1879. augusztushó 22-én. 
e) F. évi szept. 18-án kelt 24.463. sz. a. közöltetik, 

hogy az crdöőri szakvizsgák idei októberhó 25-én Budapesten. 
Temesvárt, Kolozsvárt, Beszterczebányán, Ungvárt. Marmaros-
Szigeten és Kaposvárt fognak megtartani, felhivatván az egye
sület, hogy a vizsgálóbizottsági elnököket és tagokat jelölje ki. 
A választmány a vizsgálóbizottság tagjaiul következő szakfér
fiakat jelöli ki : 

1. B u d a p e s t e n . Elnök: S z é k e l y Mihály, erdészeti 
tanár, lakása, Budapest, vár. 

Vizsgáló biztosok: H i r s c h István, cultusministeri fogal
mazó, lakik Budapesten; V a d á s z f y Jenő, közalapitv. rak
tártiszt, lak. Budapesten. 

Póttag : R o l l e r Adolf, erdőmester, lak. Budapest, Buda, 
kis Rókus-utcza. 

2. T e m c s v á r t. Elnök : S c h c i n t Adolf. m. kii-, al
igazgató, lak. Temesvárt. 

Vizsgáló biztosok: S z e p e s i Gusztáv, m. k. erdőrendező, 
lak. Temesvárt; U j h á z y Dénes, közalp. erdőm., 1. Buziáson. 

Póttag: Schvvob Sándor, m. k. erdész. 1. Temesvárt. 
3. K o l o z s v á r t . Elnök: G i r s i k János, oszt. tanácsos, 

1. Kolozsvárt. 
Vizsgáló biztosok: R i í t s k a Tivadar, erdőtitkár, 1. Ko

lozsvárt; S e b e m m e l Samu, erdőrendező, 1. Kolozsvárt. 
Póttag : L ö n h a r t Frigyes, erdőfogalmazó, 1. Kolozsvárt. 

ERDÉSZETI LATOK. AT. 



4. B e s z t e r c z e b á n y á n . Elnök: S c h o l c z Rezső, 
oszt. tanácsos, 1. Bcsterczebányán. 

Vizsgáló biztosok : K a s z t n e r Nándor, m. k. erdőmes
ter, 1. Brcznóbányán; AVcisz Ferencz, erdőfogalmazó, lak. 
Beszterczebányán. 

Pót tag: P e l l e r Ferencz, főerdész, 1. Beszterczebányán. 
5. U n g v á r t . Elnök; R u t t n e r Antal, m. kir. erdő-

mester, 1. Ungvárt. 
Vizsgáló biztosok: B e l h á z y Jenő, m. kir. főerdész. 1. 

Ungvárt; T o m c s á n y i Gyula, erdőfogalmazó, 1. Ungvárt. 
Pót tag: S z i k l a y Lajos, erdőszám vivő, 1. Ungvárt. 
0. M á r a m a r o s-S z i g e t h c n. Elnök : B i k k a 1 Nándor, 

erdőtanácsos, 1. Máramaros-Szigeten. 
Vizsgáló biztosok: B e l h á z y Emil, erdőrendező. 1. M.-

Szigethen; V á r i o n Géza, erdőmester, 1. Vissón. 
Póttag: M j a z o v s z k y Károly, erdőtitk., 1. M.-Szigetheh. 
7. K a p o s v á r t . Elnök: H í r i g Vilmos, közalap, erdő-

mester, 1. Báttaszéken. 

Vizsgáló biztosok : Tóthi S z a b ó Sándor, katast. erdő
becslő, 1. Marczaliban; L e h m a n n János, közalap, erdész, 1. 
Padragon, u. p. Devecser. 

Póttag : L a n d e r e r Arthur, közalapitv. erdész, 1. Szeg
szárdon. 

E tárgygyal kapcsolatban még elhatározza a választmány, 
hogy a földmivelési ministeriumhoz kérés intéztessék az iránt, 
hogy vizsgálati székhelyül Pozsony városa ismét felvétessék, 
figyelmébe ajánltatván a ministeriumnak egyúttal azon körül
mény is, hogy a f. évi októberhó 25-rc kitűzött vizsgálati 
határidő, oly rövid időközzel lett megállapítva, hogy az erdő
őri szakvizsgák ügyében fennálló szabályrendelet 14. §-a 
abbeli rendelkezésének, melyszerint a vizsga, ideje az egyesület 



közlönyéül szolgáló „Erdészeti Lapok "-ban a megkezdés napja 
előtt legalább hat héttel köztudomásra hozassák, eleget tenni 
nem lehetséges. 

IV. Az országos magyar kertészeti egylet ideiglenes igaz
gatósága a nevezett egyletbe való belépés tárgyában kiadott 
körlevelét és a tagsági aláírási ivet küldvén be : a választ
mány a netalán jelentkezni kívánó egyleti tagoknak az alá
írási ivet a titkári hivatal helyiségében rendelkezésre bocsátja. 

V. A folyó évi közgyűlés azzal bizta meg a választmányt, 
hogy a vadászatnak a törvényszerű vadászjegyek mellett való 
gyakorlása, és illetőleg ennek ellenőrzése tárgyában lépést 
tegyen, minthogy azonban időközben a kir. kormány részéről 
az e tárgyban szükséges hivatalos rendelkezés már megtörtént, 
a, választmány ez idő szerint nem tartja szükségesnek, hogy 
ez ügyben további intézkedés tétessék. 

VI. Az egylet könytára számára köszönettel fogadtatnak 
az aradi kereskedelmi- és iparkamara cz évi évkönyve, vala
mint a titkár által beszolgáltatott „Erdőőr" czimü szakkönyv 
2-ik kiadásának példánya. 

VII. Inditvány tétetvén a faanyagok vasúti szállítása 
ügyében a választmány, minthogy a külföldi szállítási dijak 
mérséklése iránt a tárgyalások köztudomás szerint már meg
indultak', figyelemmel arra, hogy a Gácshonból behozott fa
anyagok tettleg olcsóbban szállíttatnak a magyar vasutakon, 
mint a hazai fa. a belföldi vasúti szállitás olcsóbbá tétele 
ügyében kivan a földmivelési-, ipar- és kereskedelmi minis
teriumhoz előterjesztést tenni, kéretvén ezzel egyszersmind az 
is, hogy a vasutakon a faanyagok szállításánál szokásos visz-
téritési dijak (refactiák) csak előre meghatározott tömegre s 
ezzel arányban álló kilométer távolságra legyenek adhatók és 
díj szabályszer üleg előre köztudomásra hozassanak. 



VIII. Az indítványok sorában a felsőbb polgári iskolák-
végzett növendékeinek a selmeczi erdőakadémiára való belép-
hetése iránt merülvén fel kérdés, a választmány ennek további 
tájékozás megszerzése után való tüzetesebb tárgyalását a jövő 
ülésre halasztja. 

IX. A titkár a következő uj alapítványokat jelenti bc : 
H o f f m a n n Sándor főerdőtanácsos, G a r l a t h y Kálmán erdő
mester, B á l á s Vincze főerdész, H a l b a u e r István erdész és 
T a f e r n e r István erdész 100 írtról szóló korábbi alapitvá
nyaikat külön 60 frttal egészítik ki. 

X. Az egyesület tagjaiul a következők vetetnek fel : 
a) alapítók: S c h m i d l Soma, tölgykéregkereskedő 200 

frttal, H a l n i József, földbirtokos és fakereskedő 200 frttal, 
ajánlja a titkár; D i p o l d Imre, m. kir. erdész 160 frttal, 
ajánlja G a r l a t h y K. erdőmester; báró R u d i c s József 
200 frttal; S z i t á n y i Bernát, földbirtokos 200 frttal és 
D ő r y Dénes, földbirtokos 200 frttal, ajánlja S z e n i c z e y 
Ödön; S o l t é s z Nándor, erdőpénztárnok 160 frttal, ajánlja 
R o c h l i t z Pál. 

b) Rendes tagok: id. D i e t e r i c h Szilárd Ernő, Sipéki 
B á l á s Béla erdész, R e m a n József főerdész és P r e s z l e r 
József körerdész, ajánlja a titkár; T e u c h m a n n Ferencz 
és L e s z 1 e r Alajos, m. k. erdővédek, ajánlja S p i n d 1 e r K.; 
N a g y Iván, katast. erdőbecslő, ajánlja K a b i n a J.; O r c l t 
Frigyes, erdész, ajánlja Hu d á k Lajos; S z e n t p á l i Kázmér, 
erdészsegéd, ajánlja D e z s ő Zsigmond; S t e r n A., fakeres
kedő, ajánlja E n g l Sándor; B e n c z e Gergely és K o z m a 
József, erdőgyakornokok, ajánlja F e k e t e Lajos. 

XI. Tudomásul vétetik, hogy alapitványaik törlesztésére 
ujabban fizettek Na e l i t n é l ) cl Ferencz, ny. erdőmester 20 
frtot és F r ü s t ö k István, uradalmi erdőgondnok szintén 20 
frtot. 



Fehérmegye erdészeti viszonyairól. 
Irta ; W i c k 1 Antal, m. k. katast. erdőbecslő. 

(Folytatás.) 

III. Az erdők gazdasági állapota. 

Az egész megye területén csak két üzemmód fordul elő, 
és pedig a szálerdőüzem 60—-120 éves, és a sarjerdőüzem 
30 — 60 éves fordával. 

Szálcrdőüzemhen mintegy 12.000, és sarjerdőüzemben 
50.-100 kt. hold kezeltetik. 

A szálerdők állabjai többnyire tiszta tölgyesek, vagy 
tiszta bükkösök. Előfordulnak azonkívül csekélyebb területeken 
és különböző elegyaránybau tölgy- és bükkfából álló elegyes 
állabok. 

A fehérmegyei erdők legnagyobb részét tevő sarjerdőben 
különböző fanemek fordulnak elő, és pedig mint uralkodó 
fanemek : k. tölgy, f. tölgy, cser, bükk, gyertyán, ákácz és 
nyár; szórványosan : szil, kőris, hárs, nyír, fűz. 

A fanemek tekintetében három önálló csoport állitható fel: 
1. A tölgyek tisztán vagy pedig elegyesen bükk-, gyer

tyán-, hárs- és nyírfával, a hegyeken és azoknak lejtőin. 
2. Az ákácz tisztán vagy elegyítve tölgyfával, a megye 

hullámos és lapályos vidékén, valamint homokterületein. 

XII. Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére M á d a y Izidor és 
S z é k e l y Mihály tagtársak kéretnek fel. — K. m. f. 

Hitelesítésül : 
Székely Mihály, (<liyczy Emil, 

választm. tag. helyettes elnök. 

Máday Izidor, Bedő Albert, 
választm. tag. egyl. titkár. 


