
ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET 

K Ö Z L Ö N Y E 
ERDŐ- ÉS FÖLDBIRTOKOSOK, ERDÉSZETI ÜGYEKKEL FOGLALKOZÓK 

ÉS ERDŐTISZTEK SZÁMÁRA 

Szerkeszti 

B U N D KÁROLY, 
egyesületi titkár. 
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1909. év, június 15. XII. FÜZET. XLVIII-ik évfolyam. 

Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napján. 

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: 
BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 6. szám 

(Telefon: 37—22) 

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! ^gS^CmZ 
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 köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 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 rajzokat 
sima, fehér papiron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kivánja. 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) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

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

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés . 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 megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők m e g : 

ERDÉSZETI LAPOK. 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 ERDŐ. Erdészeti és vadászati szaklap kisebb erdők birtokosai és kezelői, 
erdészeti és vadászati altisztek részére. Szerkesztik Sugár  Károly és Balogh 
Ernő m. kir. főerdőmérnökök. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. 
Ára 1 évre 4 K 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1909. ÉVI (28.) ÉVFOLYAMA. Teljesen 
elfogvott. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ES 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ara 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : bölcsházai Belházy Emil. Ára 
tagoknak 6 K, nem tagoknak 10 K. 

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán 



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 alapító tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz., II. em. 

«* A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéi t közöltetnek, aa 
. f (Telefon: 3 7 — 2 2 . ) 3 ; 

Az erdőtiszt t a r t á s á r a vonatkozó kötelezettség 
kijátszása. 

• y l ^ z 1879. évi X X X I . t.-cz. vagy röviden az erdőtörvény 
J-\ végrehajtása életbelépte óta oly szigorú és részrehajlatlan 

volt, hogy ahhoz szó nem fért s végrehajtóinak tiszteletet 
szerzett az egész vonalon. 

Ujabban azonban egyes olyan jelenségek merülnek fel, 
amelyek arra engednek következtetni, hogy az emiitett szigor 
némely tekintetben enyhül s a végrehajtás ellenőrzése mintha már 
nem állana a jó ügyhöz méltó fokon. 

S ha el is tekintek attól, ami a szegényebb néposztály segí
tésében, közgazdasági érdekek támogatásában: mint az erdei 
legeltetés kiterjedtebb használatában s általában a modern szociál
politikában leli, ha nem is mindenkor jogos alapját: ugy mégis 
kénytelen vagyok rámutatni olyan jelenségekre, amelyek bizonyára 
ellentétben állanak az erdőtörvényt megalkotók szándékával. 

A hivatkozott törvény 17. §-a felsorolja azokat az erdő
birtokokat, amelyek rendszeres gazdasági terv szerint kezelendők. 
A 21. §. pedig elrendeli, hogy a 17. §-ban megnevezett erdő
birtokosok kötelesek szakértő erdőtiszteket tartani, de nem hatá-
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rozza meg az erdőterület nagyságát, amelyre nézve szakértő tiszt 
alkalmazását megköveteli. Ezzel szemben megengedi, hogy közös 
erdőtiszt tartására több erdőbirtokos is egyesülhessen. 

Ezen törvényszakasz védelme alatt azt tapasztaljuk, hogy 
5000, sőt 10.000 kat. holdat meghaladó erdőbirtokok tulajdonosai 
egyszerűen erdőőri minőséggel rendelkező egyéneket alkalmaznak 
s valamely szomszéd birtokos beleegyezésével, annak törvényes 
minősítéssel biró erdőtisztjét jelentik be, mint az erdőkezeléssel 
megbízottat. Ez tehát a „strohmann", aki az erdészeti bizottságok
kal való érintkezéshez odaadja nevét, vagyis az illető ügyiratokat 
aláírja. 

Hogy ebből az erdőkezelésre haszon nem háramlik, az vilá
gos ; valamint nem szorul magyarázatra, hogy ez csak az erdő
törvény kijátszása. S végül nem szorul bizonyításra az sem, hogy 
az erdőtörvény tervezői és megalkotói előtt nem ilyen nagyságú 
birtokok lebegtek akkor, amikor közös erdőtiszt tartásának meg
engedését a törvényben kimondották. 

Ilyen alapon, a 21. §-ból folyólag, az erdőtiszti minősítés, 
látszólag törvényes alapon, lépten-nyomon nemcsak kijátszható, 
de ez végül odavezethet, hogy a legnagyobb kötött birtokok haszon
élvezői is egy-két minősített tisztviselővel kezeltetnék erdőbirto
kaikat. S ha ez lehetséges, akkor fölösleges volt a minősítést meg
állapító § ; mert a nagyobb erdőbirtokosok az erdőtörvény meg
alkotása előtt is alkalmaztak egy-két végzett erdőtisztet; de mert 
az erdőgazdaság és a hozzáfűzött követelmények ezen intézkedést 
megkövetelték, törvénybe iktattuk, hogy a kezelőszemélyzet is 
főiskolai végzettséggel bírjon. Ezt pedig nem azért cselekedtük, 
hogy a végzett erdészeket elhelyezhessük; mert tudjuk, hogy a 
hivatkozott törvény életbeléptetése idején távolról sem volt elég 
minősített erdészünk az állások betöltésére. 

Nem lobbanthatja tehát szemünkre senki, hogy a minősítést 
megállapító szakasz pro domo készült. Mert csak az erdőtörvény 
hatása folytán, a mult század nyolczvanas éveiben özönlött az 
ifjúság olyan tömegekben az akadémiára, hogy a végzett fiatal 
erdészek egy része nem talált pályáján elhelyezést és más téren 
volt kénytelen elhelyezést és boldogulást keresni. 

A haladás jelszavával léptünk a békés küzdelem terére, hogy 



rohamlépésben pótoljuk a mulasztásokat és utolérhessük a előre
haladottabb nemzeteket. S amikor ebből folyólag tanulásra buz
dítjuk a fiatalságot, másrészt elnézzük, hogy a megélhetés feltéte
leit, az érvényesülés és a tanultak érvényesítésének lehetőségét, 
az erdőtörvény egyik hiányosan végrehajtott szakaszára támasz
kodva, hogyan veszik ki a fiatal erdészek kezéből. 

Minden vagyonnal, minden társadalmi poziczióval kötelezett
ségek járnak, amelyek a vagyonnal, jövedelemmel egyenes arány
ban növekszenek; teljesítésük különösen az erdőgazdaság terén 
követelhető meg, mert az erdő nem csupán magánvagyon, hanem 
a közjó egyik tényezője is. S az itt emiitett törvényes kötelezett
ségnek eleget tenni annál könnyebb, mert az erdőbirtokos helye
sen felfogott érdeke is ehhez van fűzve. A meg nem felelő helyen 
alkalmazott takarékosság pedig mindenben és mindenkor meg
bosszulja magát. 

Jelen soraim czélja: ezen visszaélések megszüntetésére irányí
tani a földmivelésügyi kormány figyelmét, melynek módjában 
van a törvény szellemét rendeleti uton megmagyarázni s végre
hajtását a kir. erdőfelügyelők utján megkövetelni. 

Figyelő. 
ó% j£ 

Római erdőigazgatási emlék Pannoniából. 
(A „Praeposiíus  silvamm dominicamm" dokumentálása Vasmegye nyugati hegysé

géből, a Borostyánkő és Irottkő vidékéről.) 

Irta: Téglás  Gábor. 

Ide s tova három évtized óta legtöbbnyire hazánk erdős vidé
kein folytatott régészeti buvárlataim közben annyiféle alak
ban élvezők az erdészeti tisztikar előzékenységét, hogy már 

hálás megemlékezés tanújele gyanánt is szeretnénk régi igére
tünkhöz képest, a rómaiak hazai erdészetéről szintén valami felfede
zéssel kedveskedni. Azonban az ígéretet sokkal könnyebb vala 
kiszalasztani, mint beváltani, s most a megvalósítási kísérletek meddő
sége érezteti csak igazában a kérdés fogas és nehéz voltát. Ez a sok 
nehézség azonban lehangolás helyett még lelkesitőbb serkentésül 
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szolgált arra nézve, hogy ami csekélyke töredék emlékeink tár
házában itt-ott élőnkbe csillan, legalább analógiák segítségével 
annak értelmét teljesebbé tenni igyekezzünk. Ennek az elhatáro
zásunknak megfelelőleg próbáljuk értelmezni a vonatkozó irodalom 
segítségével 1) azt a feliratot, mely a rómaiak állami erdőgazdasá
gát egymagában is örvendetesen dokumentálhatja, s mely a mult 
század kezdetén az erdészetileg máig oly kiváló Vasmegye 
nyugati szélén a Pinka-völgyén, a már Claudius császártól coloniává 
emelt Szombathelytől (a „Colonia ClaudiaSavaríatól") 25^/ranyugatra 
az Óvár közelében fekvő Parno kis községnél, tehát éppen az 
erdőségeiről oly nevezetes Borostyánkő és Irottkő hegység alján 
került napfényre. 

A hazai erdészet legrégibb történelmi emlékének minősülő 
feliratot azért egész terjedelmében be kívánjuk mutatni e folyó
irat hasábjain a berlini tudományos akadémia költségén Momm-
sen Tivadar hírneves archaeologus szerkesztésében megjelent 
Corpus Inscriptionum Latinarumnak Dacziát és Pannoniát is magá
ban foglaló Ili. kötetéből, hol Mommsen Tivadar 4219. szám 
alá sorolta volt. 2) 

ASPALIAE FILIAE CARIS 
SIMAE FIDELIANN • X X V 

GAVDENTIVS VET • E X P • P • SIL 
VARUM DOMINICARVM 

ET CRESCENTIA PARENTES 
F I D E L E S VIVI F E C • ET SIBI 

Aspaliae filiae caris(simae) fideli ann(is) X X V Gaudentius 
vet(eranus) ex pfrae)p(ositus) silvarum dominicarum et Cresceníia 
parentes fideles vivi fec(erunt) et sibi. Aspalia legkedvesebb, 
hivséges lányuknak, ki 25 évet élt, Gaudentius veteranus a császári 

: ) A Corpus Inscriptionum Latinarum kötetei mellett igen sok tanulságokat 
meríthettünk Schulten, Die römischen Orundherrschaften. Weimar, 1896. cz. 
művéből. Rostowzew, Geschichte der Staatspacht: Philologus 1906. His, Die 
Dománen der römischen Kaiserzeit. Leipzig 1896. Ottó Hirschfeld alapvető 
művében: Die Kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diokletian. Zweite 
neubearbeitete Auflage Berlin 1905., az erdészetre nincs utalás. 

2) Horváth  Elek,  Monumenta romána in Comitatu Castri ferrei collecta 
et delineata: A 1818. a Nemzeti Múzeumban őrzött kézirat 23. tábláján. Bitnitz 
Tudományos Gyűjtemény 1824. évf. 80 1. 



erdőségek nyugalmazott elöljárója és Crescentia, a gondos szülék 
életükben állították maguknak is. 

íme a 25 éves hajadon lányát gyászoló Oaudentius, mint 
praepositus silvarumdominicarummív az első hallásra ugy tűnhetik fel 
minden latinul valamelyest értő olvasó előtt, mint aki a római csá
szárság erdőgazdászatánál viselt állásából kifolyólag temette el 
leányát ezen a szép vidéken, ahova őt éppen hivatali alkalmazta
tása kötötte. Mindenképen méltó tehát ez a magában oly 
igénytelen síremlék arra nézve, hogy erről az erdészet szakemberei 
is tudomást szerezzenek, sőt hogy egyenesen beiktassuk azt erdé
szetünknek éppen a római uralom idejéből oly szegényes hazai 
adattárába. 

A praepositus már szótárilag előljáró, parancsnok, intéző, 
igazgatófélét jelentett s ugy a katonai, mint a polgári adminisz-
tráczió körében bőven is találkozunk praepositusokkal. Lássuk 
azért ennek a titulusnak dicasterialis változatait s először is vizs
gáljuk a rómaiaknál legteljesebbnek vehető és legjobban is fel
derített katonai hierarchia körében mutatkozó alakjait. A katonai 
igazgatás emlékeiből kimutathatók: 

1. Praepositus castris ternis (Corp. III. 5938.) 
2. Praepositus cohortis, pdul Britonum (Corp. III. 7594.), 

praepo coh(ortis). 
3. /. Brencorum (decurio alae Corp. III. 11930.). 
4. Praep. coh. I. Belgarum (centurio legionis, Corp. III. 1918.). 
Mindezek centurio-századosi rangban álló alkalmaztatások. 

De magasabb rangfokozatot is jelentett, minta misenumi hajóhad 
alparancsnoka: praepositus, classis Misentium (Corp. III. 1919.) 
vala. Lovassági parancsnok is lehetett. Praepositus equitibus 
Dalmatis, Aquaesianis comitatentibus (Corp. III. 5535. Krisztus után 
310-ben). Tartományisegédcsapat parancsnok: praepositus militum 
auxiliarium Lanriacensium (Corp. III. 5670. a. Kr. u. 371-ből) 
ex praepositis militum; Histricorum (Corp. III. 3370.). Ilyen 
Aquincumból, az Alsó Pannónia segédcsapataiból valamelyik 
háborús mozgalom idején alakított vexillatiok parancsnokának, 
mint legjobb patrónusának Dáczia fővárosában, Sarmizegetusában 
211—212-ben a XlII-ik légió centuriója: Liscius Valerius 
által Ulplus procuratornak emelt emlékkövön olvasható: 



praepositus vexillationibus auxiliariorum Pannóniáé inferioris 
(C. 1464). 1) Egy másik praepositus in Mesopotamia vexillationibus 
equitum electorum alarum (sex) item cohortium quindecim 
(Corp. III.. 600.), aki tehát a Mesopotamiában hat válogatott lovas 
alaból és tizenöt gyalogos cohorsból összpontosított vexillatiók 
parancsnoka vala. 

Sőt ezredeseinkkel párhuzamosítható legio parancsnokot is 
jelenthetett a praepositus. Igy praepositus leg(ionis) (Joviae) 
(Corp. III. 7494.) praep. leg. Martiorum (Corp. III. 3655.) Kr. u. 
371-ből. A Sarmizegetusából már emiitett nagyosztrói emlékkövön 
(1464.) leg. VII. Oem(inae) Geticae(?). Vagy dux et praepositus leg. III. 
Aug(ustae 4855.), praepositus dictus praefectus legionis a praefecto 
alae (Corp. III. 99.), avagy a Felső Moesia fővárosából Kostolaönál 
állott Viminatiumból, Kubintól délre, a Nemzeti Múzeumba és 
Belgrádba került téglabélyegek szerint: S(ub) c(ura) Mucatre p(rae) 
p(ositi) (Corp. III. 8275. 4. a) és b). Még érdekesebb Vespasia-
nus kormányéveiből (Krisztus után 70—79) a Quarnero partjától be
felé tanyázott harcziasjapudok törzsfőnökének czime: ab imp(eratore) 
Vespasiano Ca(e)sare Aug. pra(e)positu(s) et p(rin)cep(s) Japu-
(d)um (Corp. III. 14324.), vagy egyszerűen praepositus Japudum 
(14326 és 14328) ugyanott. A mi Al-Dunánk vonaláról Drenkova 
átellenéből kezdve lefelé az Izlásnál kezdődő zuhatagsorozat is 
ilyen praepositus ripae parancsnokságot alkotott a Boljetin Rékánál 
Neudecknyug. kapitány társaságában 1893-ban talált téglabélyegünk 
szerint (Corp. III. 13814. a.): S-V(b) C(ura) HERMOGENI P(rae) 
P(ositi) RlP(ae) LEG(ionis) VII • CL(audiae) PARCE. Sőt egy Eszter
gomnál (Salva) fölmerült emlékkő szerint Kr. u. 365—7-ben ott 
a határőrség parancsnoka a Valéria kerület dunai erődéinek 
javításakor: p(rae)p(ositus) v(ir) p(erfectissimus) et dux Vale(riae) 
limitis czimét viselt, (Corp. III. 10.546. Ephemeris epigraphica 
II. n. 718.) a káptalan házánál téglavetés közben talált s részben 
már Knauz főapátnál volt, de most az érseki gyűjteményben 
látható emlékkövön. 

íme tehát cohors parancsnoktól, parti és várkapitánytól, hajós-

x ) A Dáczia közigazgatására sok tekintetben tanulságos emlékkő Nagy-
osztrón (Hunyad megye) Csulay Lajos főjegvző házában látható s atyja, volt 
alispán gondosságának köszönhetjük megmentetését. 



sereg vezértől tartományi hadosztályparancsnokig, légióparancsnokig 
fel, sokféle fokozatot képviselhet a katonai ranglétrán a praepositus. 

A polgári ágazatokban sem egyenlő állást foglalt el a prae
positus. Az erdészethez már természeti kapcsolatánál fogva leg
közelebb álló bányászatnál szintén találkozunk praepositussal. Igy 
Egyptomban a Mons Claudius-ow, vagyis a Qebel Fatire-nek a 
Vörös-tenger felé lejtő oldalán, a porphyritbányákban egy görög 
felirattal együtt talált s Traianusnak a Kr. u. 105-től 117-ig ter
jedő kormány éveit képviselő oltáron a XV. Apollinaris légió 
czenturiója: Aunius Rufus, a jóságos Traján császártól a Mons 
Claudianus márványbányászatához alkalmazott „praepositus" czimé-
vel örökité meg magát. Éppen azért álljon itt egész terjedelem
ben a parnói feliratunk jelentőségének megértéséhez nagyban hozzá
járuló ara teljes szövegében a Corp. III. n. 25. szerint: 

ANNIVS RVFVS C • LEO 1 X V 
APOLLINARIS PRAEPOSITVS 
AB OPTIMO IMP • TRAIANO 
OPERI MARMORVM MONTI 

CLAVDIANO V • S • L • A 
Annius Rufus c(enturio) leg(ionis) X V Apollinaris praepositus 

ab optimo imp(eratore) Traiano operi niarmorum Monti Claudiano 
V(otum) S(olvit) L(ibens) A(nimo). 

A császári posta körében szintén kínálkozik némi analógia. 
A levélszállitásra jogosított tabellariusoknak rendszeres tanfolya
mon kell a képesittetésüket megszerezni. A képesített posta
tisztek, mondhatnók mozgópostások: tabellarii diplomarii néven 
vezették egy Rómában előkerült discus-alaku bronzemlék feliratá
ból (Corp. VI. 86559.) következtethetőleg a császári postát, a cursus 
publicust). Ugy látszik azonban, hogy vagyonos üzletemberek, keres
kedők is tartottak saját érdekükben postajáratokat; de ezek nem 
szállíthatták a császári postát, holott a császári postások a magánosok 
leveleinek továbbítására is jogosultsággal bírtak. 

Ezek az állami postatisztek azután bizonyos körzetekben egy-
egy praepositus vezetése alá tartozának. Igy a praepositus tabella-
riorum idevonatkozólag nem csupán postafőnököt, de egyenesen 
postaigazgatót is jelenthetett. 

Praepositus-oknak nevezték a számviteli, adó- és vámszedési 



hivatalok vezetőit is. Rómában az állampénztárnál az optiones 
tabellariorum (Corp. VI. 8424. a.), a császári javak igazgatóságánál, 
statio patrimonii (Corp. VI. 8505.), a márványkövek raktáránál: 
statio marmomm (VI. 410.) mind praepositusnak czimezték a vezető 
tisztviselőt éppen ugy, mint a praepositus tabellariorum a vicesima 
heredltatlumot (VI. 8445.) stb.1) 

Még többet mondó analógiák kínálkoznak az erdészettel amúgy 
is rokon császári uradalmak kormányzatánál. A tartományi fogla
lásoknál nem csupán a magánosok jószágait kebelezte be a fiscus, 
de a városok és helyhatóságok ingatlanai is a fiscusra szállottak. 
Igy Siciliában Hiero terjedelmes uradalmaival a városi földeket, 
erdőket is elkobozván, tekintélyes uradalmak kerekedtek ki az 
uger publicus javára. A császárság életbeléptével a tartományok 
senatusi és császári csoportra oszolván, az előbbiek legalább nagy
része a római nép közjövedélmeihez számíttattak. A császári tar
tományok földjei azonban a koronát illették, jóllehet még Traianus 
idejében is a római nép egyetemét emliti tulajdonosul a jogi for-
mulare. Que in patrimonio sunt populi.2) 

A fiskális jószágok tehát »a rationibus,, javára gyümölcsöz
tek; míg a koronajószágok a császári ház magánjavaival a procu-
rator patrimonii körébe estek Septimius Severus idejéig, aki 
ezekre külön procurator rei privatae hivatalt létesített. 

A szóban forgó császári uradalmak saltus és praedta néven 
ugy Afrikában, mint Itáliában nagyobb igazgatósági kerületekbe 
foglaltan tractus, reglo, sőt provincia néven a Ptolomaeusok által 
Egyptomban megteremtett szervezet szerint adminisztrálódtak. 

Akárhányszor két szomszédos tractus vagy regio is jutott a 
szabály szerint a lovagi rendből kinevezett procurator kezelése 
alá. Igy Afrikából Schulten*) következő procuratores tractusokat 
derített fel: í. Carthaginiensis. II. Hadrumetini. III. Thevertini. 
IV. Hipponiensis. Ezen tractusokból a Il-ik a III-ikkal4) s a Ill-ik 

J ) Lásd bővebben Ottó Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten 
bis auf Diokletian. Berlin, 1905. Zweite meubearbeitete Auflage. 121 laptól Der 
kaiserliche Orundbesitz cz. fejezetét. 

2 ) His Die Domanen der römischen Kaiserzeit. Leipzig, 1896. 2-ik lap. 
3 ) A. Schulten, Die römischen Orundherrschaften. Weimar, 1896. 62. lapján. 
4 ) Corpus Inscriptionum Latinarum VIII. u. 7039. 



a lV-ikkel 1) kombináltan egyesítve is említve van. Feliratilag isme
retes régiók: Regio Leptimensis, Leptituna Trípolitana s rende
sen tractus-n&k emlegetett regio Hadrumetina és Therestina. Isme
retes azonban a provincia Hadrumetina is. A Corpus Inscriptio-
num Latinarum XIII. 1684. szerint: cui divus Aurél Antoninus 
centenariam procuration(em) prov(incia) Hadrymetina dedit. Egy 
proc(urator) Aug(usti) dioeceseos regionis Hadrumetinae et The-
restinae egészen alexandriai mintára szóló titulusával szintén 
megvan a Corpus VIII. 7039. örökítve. 

Ezek az afrikai példák a hazánkban az alkotmányos időszak 
előtt létezett kincstári jószágigazgatóság s a Nagyszebenben fenn
állott thesauratus módjára közvetítő fórumként szerepeltek az 
egyes uradalmak procuratorai és a császári központ között. Sőt a 
tractus Karthaginiensis procurtoraban előfordulnak procura-
tores regionis Assuritanae és (Uctjtunae,2) valamint egy számfejtő 
disp(ensator) reg(\ox\\s) Thug(gensis),s) aki nyilván a procurator 
tractus Karthaginlensis alá rendelt számvevőséghez tartozott. Ezek 
tehát olyszerü kisebb tractusok és régiók lehettek, mint korábbi 
időkben nálunk a kisebb erdőhivatalok, például a szászsebesi 
erdőhivatal csak adminisztraczionális ügyeiben járhatott el önállólag, 
de vagyonjogi s erdőrendezőségi kérdésekben még a kolozsvári 
erdőigazgatóság alá tartozott. 

Itália császári dominiumait szintén ilyen nagyobb complexu-
mokból alakított tractus és regionesek alkoták. Ezek élén hasonló
képpen lovagi rendű pr(ae)p(ositus)ok állottak. Ilyen p(rae)p(ositus 
tractus Apullae Calabrlae Lucania Brutttorum4), vagy a prae(orator) 
s(ultarum) A(pulorum)5) a III. század elejéről. Az Itália egyes 
régióiban minduntalan említésbe jövő procuratores privatae0) 
szintén ilyen központi dominiumigazgatókul vehetők. Éppen azért 
az egyes községeknek császári rendelettel átengedett jószágrészletek 
nyilvántartását, az u. n. llber beneflciorumot szintén régiók szerint 

U. Corpus VIII. u. 5351. 
2 ) Corpus Inscriptionum Litinarum VIII. n. 12.879 és 12.880. 
3 ) Corpus Insc. Latin. VIII. n. 12. 892. 
4 ) Corpus IX. 33<1. 
5 ) Corp. IX. 784. 
6 ) Proc(urator) privat(ae) ration(is) per Italiam egy aírikai feliratban. 

Corp. VIII. 11. 163. 



vezették, amint a grammatikusok eme passzusa is tanúsítja: quaeris, sí 
in librobeneficiorumregionisilliusbeneficium alicui Augustus dedit.1) 

Itáliából a kerületi dominiális igazgatóságok sorozata is ren
delkezésünkre állván, abból látjuk, hogy a közigazgatási kerületek
hez alkalmazkodtak azok megszabásánál. Állítsuk azért szembe a 
kerületi uradalmak igazgatóságainak lajstromát a közigazgatási 
kerületekkel s jelöljük meg egyúttal a kerületi igazgatóságok hatás
körébe utalt kisebb uradalmak, vagyis saltus, illetőleg régiók 
folyó számait is. A közigazgatási kerületeket Mommsen-Marquardt2) 
összeállítása szerint Sdjuk; az uradalmi beosztásban Schulten3) és 
Hirschfeld Ot tó 4 ) lajtstromát követjük. 
Kerületi uradalmi igazgatóságok: Közigazgatási kerületek: 

I. Apulia et Calabria (II.) Apulia et Calabria. 
S(altus) A(puli) 
Regio Calabria. 

II. Tractus Apuliae, Calabriae 
Lucania Brucciorum (II. 
III.) 

III. Tractus Campaniae (I.) 

IV. Tuscia et Picenum (VII. V.). 
V. Flaminia, Umbria. 

Picenum (VIII. s részben 
V. és VI.). 

VI. Salaria, Tiburtina, Valéria 
Tuscia (IV. VII.). 

VII. Flaminia, Aemilia, Liguria 
(VIII. IX.). 

Regio Ariminensium, Regio 
Padana, Vallensium, Rave-
nantium. 

VIII. Transpadana X. XI . 

Apulia. 

Calabria, Lucania Britti. 
Calabria Lucania. 

Róma körzetébe az Urbica dioe-
cesis tartozott. 

Tuscia et Picenum. 
Flaminia, Umbria, Picenum. 
Flamina et Umbria. 

Picenum et Apulia. 
Hiányzik a közigazgatási 

stromból. 
1. Aemilia et Flaminia. 
2. Aemilia, Liguria, Tuscia. 
3. Aemilia, Liguria. 

Transpadana. 

laj-

n Rudorff, Gramatische Institutionen 406. I. Lásd Mommsen fejtegetését 
a Kiepert jubileumra szóló album 104. lap 2-ik jegyzetében és Higienust. 

2 ) Mommsen-Marquardt, Staatgrecht I. 226. Ehhez pótlék Mommsentől a 
Kiepert-albuin 106. lap 4. jegyzetében. 

3 ) A. Schulten „Die römischen Grundherschaften" (Weimar, 1896.) 65. lap. 
4 ) Ottó Hirschfeld, „Die kaiserlichen Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian", 

Zweite neuarbeitete Auflage 1905. 128. lap. 



A császári uradalmak a közigazgatási hatóságoktól független 
kormányzatot képviseltek, s lehetőleg haszonbéresités utján érté
kesítették azokat. A házi kezelést csakis megbizható, hitelképes 
vállalkozók hiányában, átmenetileg vagy kivételes gazdálkodási 
eljárást parancsoló helyi okokból alkalmazták. 

De nem csupán az egyes villák estek külön igazgatás és 
elszámolás alá, hanem még a császárok kertjei Rómában is. Ott 
egy szabados (libertinus), mint procurator hortorum Maianorum 
et Lamianorsum) jő elé (Corp. VI. 8668.) s rajta kivül villici, dis-
pensatores, topiarii, diaetarchae szerepeltek. Igy egy subvUlicus 
hortorum Antonianorum (Corp. VI. 9991.), egy császári rabszolga, 
mint (Topi)arius et (hor)tis Peducecanis (C. VI. 33745.), egy fel
szabadított rabszolga: topiarius (C. VI. 4360.), czimezte magát. 
Más rabszolgákexhortis,tehát, mint kertészek jönnek említésbe. 1) Igy a 
Corp. VI. 8670. ex hortis SalLusti, a 8673. ex hortis Servilianis, 
a 6152. ex hortis Maianis, a 6281. Scatonianis. Róma vidékén, 
Tibur-bm Corp. XIV. 3648., a X . 1744. Puteolában még Aug. 
(servus topiarius ex hortis) is szerepel s a CX. 696. (Surrentum) 
s főleg Antium (ma Ancino) császári kertjei (C. X . 6637. és 6638.) 
több más császári kertészről tanúskodnak. 

S a császári uradalmaknál mindezek ritkábban mutatkoznak, 
mert az idetartozó praedia és saltusok jobbadán haszonbérletek 
utján értékesültek; de a II. századtól kezdve ezeken is mind gyak
rabban találkozunk a procuratorok és vilicusok neveivel. 

Még ezeknél is közelebbi vonatkozásokat kínál a császári villák 
kormányzata Itáliában, s a császári kerteké Rómában. Mind a két 
ágazatnál császári szabadosok, avagy éppen rabszolgák töltik be a 
vezetői állásokat. A Tusculanumban szétszórt villák egy procu
rator alá tartozának (Corp. XIV. 2608.), épp ugy mint az alsiumi 
villa (Corp. XI. 3720.), a Formiae Fundi Caietaban (Corp. VI. 
8583.) és Taracinaban (Notitia dignitatum) levőkkel. Az albanói 
tónál lévő villáknál több gondnok villici (Ephemeris epigraphica VII. 
1247.) s egy subvil (icus u. ott 1248.) jő említésbe s az 1249—1251. 
számú feliratokon olvasható rabszolgák is nyilván ehhez a szolgá
lati körhöz tartozának. Ostiaból: de praetorio vilico (Corp. XIV. 
199.), ugyanaz Áuliumból (Corp. X . 66371. 8. és II. 17.), majd tabuiarii, 

!) Corpus VI. 8666., 8667., 8669., 8675., 9005. 



az antiumi császári palotából (Corp. X . 6667.) s Hadrianus tiburi 
kéjlakából (Corp. XIV. 3635., 3637.) egy commentariensis, ugyanazon 
villából (Corp. XIV. 3636.) s a villa Marmuranaból (Corp. XIV. 2431.) 
és a caietai császári palotából egy dispensator (Corp. X . 6093.) 
ismeretes. Laonae vern(a) disp(ensator) qui . . . . est conversatus 
summa sollicitudine in diem quoad vixit cirea tutelam praetori.1) 

A saltusokból kikerekített tractus, valamint a regiones élén, 
mint emiitettük is, rendszerint lovagi rendű procuratort alkalmaz
tak; de egyes uradalmak (saltus) házi kezelés esetén császári rab
szolgákból előléptetett procuratorok avagy vilicusok alá estek Traján-
tól kezdve s egészen valószínű, hogy már korábban is érvényben 
állott ez a szervezet. Ilyen uradalmi igazgató Marcus Aurelius 
császársági éveiből Corp. VIII. 587. : Provinciális Aug(usti) libfer-
tus) proc(urator) a Saltus Massipianus-ban s hihetőleg ugyan
ilyen jószágigazgató lehetett a Saltus Thusdritanusban : Patroclus 
Aug(ustorum) lib(ertus) pro(curator), akinek Afrikában, a regi 
Uci maius (ma Aiu Wassel) 10 kilométer távol Thubursicum 
Búrétól Septinius Severus végső éveiben a Hadrianus által 123 — 
128 közti afrikai látogatása folyamán megállapított jószágkezelési 
és haszonbérleti szervezetet újból felfrissítő s éppen azért ara legis 
dixi Hadrianlnak nevezett feliratot is köszönhetjük.2) A Saltus 
Burceilanus-ban czim nélkül is ilyen jószágkezelő lehetett Andro-
nlcus, Appiaban (Phrigia) September Aug(usto) lib(ertus) (C. III. 
7 0 0 4 ) : Itáliában egy Theoprepes Aug. lib. proc(urator) ad praedia 
Gulliana, proc(urator) saltus Domitiani Severus Alexander idejé
ből, aki Corp. III. 536. szerint praepositus Afibilis, praepositus 
Acrystallinis vala Lysander aug(usti) lib(ertus) officialis emlék
köve szerint. 

* 

Mindezeknek szem előtt tartásával kétségtelenül megállapít
hatónak látjuk, hogy Felső-Pannoniában császári erdőségek sllvae 
—:— - ! — ! — r -

x ) Ezen feliratokat Dessau, Inscriptiones selectae is közli 1578—1586-ig. 
2 ) Schulten magyarázatával Hermes XXIX. 1894. évi 207. laptól. Korábbi 

kiadása Brun Fontes 382. 1. Girard Testes 3., 186. 1. és 181. aram legis divi 
Hadriani instituit ét legem infra se(r) iptam intulit; exemplum legis Hadrianae 
in ara proposita (sic), azután a sermo proc(u)ratorumot illetőleg: quod e(s)t lege 
Had(ria)ana comprenensum de rudibus agris et iis qui per X an(n)os continuos 
inculti suos. 



dominicae létezének s azokat a mezei jószágokból alakított saltus 
és régiók módjára külön kerületekre, mondhatnók gondnokságokra 
osztva kezelték. A parnói síremléken megörökített Gaudentius 
egyike ama praepositus silvarum dominicarumoknak, aminők a vas
megyei, sopronmegyei dús erdőségekben s a Dunántúl egyebütt is 
szolgálhatták a császári kincstár érdekeit. S habár a kiszolgált katonák, 
a veteránusok a városi adminisztráczió körében a polgármesterség, 
tanácsosság tisztét is elnyerhették s az egyes császári uradalmak 
prokurátorai közt felszabadított rabszolgákkal is találkozunk, azért 
ezt a praepositiust, a mai erdőgondnoknál egyébnek s különösen 
erdőigazgatófélének minősíteni, főleg lakóhelye miatt nem mer
jük. Az erdőigazgatóság, a pénzügyivel hármonicusan nagyobb 
városi központon, ez esetben Poetovioban (Pettau) képzelhető, 
mint ahol a felső pannóniai procurator aug(ustl) s a számviteli sze
mélyzete 1) megörökíti magát. Legfeljebb erdőgondnoknak minősül 
tehát a gyászoló Gaudentius, aki mint ex p(rae)pfosltus), tehát kiszol
gált erdőgondnok itt csendes elvonultságban, az erdei vadászat 
örömeit élvezve morzsolta le nyugalmi napjait. 

Hitünk szerint ez is elég nyereség egyelőre az erdészeti iro
dalomra nézve s már azért is örömmel fogadhatják kedveskedé
sünket az erdészet hivatásos emberei, mert a római birodalom többi 
részeiben az erdészet ilyetén önállósításának még ennyi tanújele 
sem örvendeztetett meg, ugy hogy Felső-Pannonia eme praeposi
tus silvarum dominicaruma ezidőszerint újdonság a világiroda
lomra nézve is. 

S mert éppen erdőségeinkből várhatjuk a jövő kedvezéséből 
a kiegészítő leleteket, befejezésül azt a kérésünket kívánjuk han
goztatni az erdők gondviselőihez és pedig nagyokhoz és kicsi
nyekhez egyaránt: hogy ne hanyagolják el a véletlen kedvezésé
ből eléjük juttatott leleteket, mert ime egy idáig kevés figyelemre 
méltatott síremléket a behatóbb tanulmány és összehasonlító vizs
gálódás az erdészeti adminisztráczió értékes dokumentumává avatott. 

J ) CILIII. n. Felső Pannónia pénzügyigazgatóiból. 4031. (m.) Antonius 
(Ru)finus proc(urator) P(annoniae) S(uperioris) Jupiternek et Qenio imp(peratoris) 
áldozott. A 4946. sz. oltáron Ti. Cl. Ru proc. Aug(usti) áldozott. Itt volt 
a vámállomás is III. (435427.) statio  Poetoviensis a publicum  poiioríi  Illyrici 
népes igazgatósága. 

ó% ú% 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

FELHÍVÁS A MAGYAR ERDŐBIRTOKOSOKHOZ ÉS 
ERDŐTISZTEKHEZ. 

A magyar erdőgazdaság történeti emlékeinek megőrzése és 
összegyűjtése ügyében. 

970/1908. sz.-hoz. — Az Országos Erdészeti Egyesület az ezred
éves ünnepélyek alkalmából 1896-ban Tagányi Károly által össze
gyűjtette az ország erdőgazdaságának múltjára vonatkozó fontosabb 
okmányokat s azokat az Erdészeti Oklevéltár három kötetében ki 
is adta. (Az Oklevéltár 20 K kedvezményes áron az Országos 
Erdészeti Egyesülettől, Budapest, V. ker. Alkotmány-utcza 6. sz. 
beszerezhető.) 

Ez a mű a magyar erdészet történetének majdani megírásához 
igen becses adatok nagy mennyiségét nyújtja, de még sem teszi 
feleslegessé, hogy meg ne óvjuk a még sok helyen található 
történeti emlékeket, amelyek okmányok, gazdasági leírások, emlék
iratok, üzemtervek és térképek alakjában még elkerülték a pusztulást, 
de számonvéve kevés helyen vannak s általában gondozásban 
sem részesülnek. Nehogy ezek gondatlan kezelésével a magyar 
erdőgazdaság múltját és fejlődését felderítő érdekes és esetleg 
pótolhatlan okmányok veszendőbe menjenek, tisztelettel kérjük az 
igen tisztelt erdőbirtokos urakat és nemkülömben az erdőtiszt 
urakat is, hogy a birtokukban lévő vagy régi irattárakban, családi 
levéltárakban stb. felkutatható történeti okmányokat, legyenek azok 
bár régi ügyiratok, üzemtervek, gazdasági leírások, emlékiratok, 
rajzok vagy térképek, épületek vagy erdészeti szállító eszközök 
tervei stb. gondosan megőrizni, tartalmukat röviden jelző jegyzékbe 
foglalni s e jegyzék másolatát lehetőleg egyesületünknek (Buda
pest, V. Alkotmány-utcza 6. sz.) megküldeni szíveskedjenek. 

Sőt a nagyobb, vagy különösen érdekes gazdaságtörténeti 
múltra visszatekintő kisebb erdőbirtokok t tulajdonosaihoz és t. 
erdőtisztjeihez azzal a további kérelemmel járulunk, hogy az ekként 
összegyüjtendő okmányok és a netalán másutt rendelkezésre álló 
adatok alapján uradalmak történeti monográfiáit arra hivatottsággal 
biró szakemberek által megíratni szíveskedjenek, ami által nemcsak 



tömérdek ma elrejtett s hova-tovább teljes feledésbe menő érdekes 
gazdaságtörténeti adat tétetnék szélesebb köröknek hozzáférhetővé 
és őriztetnék meg a feledéstől, hanem a magyar erdőgazdaság 
általános történetének megírásához szükséges egyik fontos elő
munkálat is elvégeztetnék. 

Szerény nézetünk szerint ezen történeti monográfiák megírása 
sem pénzügyi, sem más tekintetben nem ütközhetik lényeges 
akadályokba s hazai szakirodalmunk fejlődése szempontjából is 
felette kívánatos. 

Budapest, 1909. évi június hó 3-án. 
Az Országos Erdészeti Egyesület nevében: 

Bund Károly s. k. báró Bánffy Dezső s. k. 
titkár. elnök. 

II. 
PÁLYÁZAT ERDÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAKRA. 

Az Országos Erdészeti Egyesület „Bedő Albert alapítványa"-
ból pályázatot hirdet két 600 koronás ösztöndíjra. 

Az ösztöndíj az Országos Erdészeti Egyesület tagsági kötelé
kében álló magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek olyan szegény-
sorsú, szorgalmas és jó előmenetelü fiai számára alapíttatott, kik 
az erdészeti pályára készülnek s szaktanulmányaikat a selmeczi 
m. kir. erdészeti főiskolán szándékoznak végezni. 

A kiirt pályázatban tehát részt vehet minden, erdészeti pályára 
készülő, középiskolákat végzett, vagy a selmeczi m. kir. erdészeti 
főiskola rendes hallgatói közé tartozó ifjú, ha 1. kimutatja, hogy 
atyja mint erdőtiszt vagy erdészeti altiszt, erdészeti szolgálatban 
áll vagy állott, s mint ilyen az Orsz. Erdészeti Egyesületnek első 
belépésétől kezdve állandóan és legalább 5 év óta tagja, vagy ha 
elhunyt, legalább öt éven át haláláig tagja volt s tagsági kötele
zettségének mindenben eleget tett; 2. ha hitelesen igazolni képes, 
hogy szülei sem elegendő vagyonnal, sem elegendő jövedelemmel 
nem birnak arra, hogy őt tanulmányai végzéséig kellő anyagi el
látásban részesíthessék; 3. ha hiteles orvosi bizonyitványnyal 
igazolja, hogy ép és egészséges testi szervezettel s különösen 
hibátlan látó és halló érzékkel bir; 4. ha az érettségi vizsgát vala
melyik középiskolában jó sikerrel letette s amennyiben már a 
selmeczi m. kir erdészeti főiskola rendes hallgatói közé tartozik, 



egyszersmind az ott eddig megtartott vizsgákat is a rendes hallgatók 
számára előirt összes tantárgyakból jó sikerrel kiáltotta s mind
ezeket eredeti érettségi bizonyitványnyal s illetve a selmeczi 
erdészeti főiskola bizonyítványával igazolja. 

A bélyegtelen folyamodványok ezen feltételeknek megfelelően 
felszerelve f. é. augusztus hónap 20. napjáig az Orsz. Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.) ter-
jesztendők be. Az ösztöndíj a folyamodók közül a legérdemesebbnek 
Ítéltetik oda s a selmeczi erdészeti főiskolára történt beiratkozás 
után egyenlő havi részletekben f. é. október hónap 1-től kezdve 
tétetik folyóvá. 

Az ösztöndijat az elnyerő tanulmányának teljes befejezéséig 
élvezi s csak akkor veszti el, ha a félévi vizsgákon a rendes 
hallgatókra nézve kötelező vizsgát egy vagy több tárgyból letenni 
indokolatlanul elmulasztja, vagy a vizsgákon egy vagy több tárgyból ki 
nem elégítő osztályzatot nyer, avagy az egy féléven át hallgatott 
kötelező tantárgyakból nyert jeles és jó osztályzatai együttvéve az 
összes osztályzatok 60%-át el nem érik, vagy végül, ha erkölcsi 
magaviselete bármi tekintetben kifogás alá esik. 

Budapest, 1909 június hó. 
A titkári hivatal. 

út út  út 

IRODALOM. 
A mezőgazdasági munkák és teendők hónapról-hónapra 

a mezőgazdaság minden ágában. Szerkesztette Kpdolányl Antal. 
2. bővített kiadás. Ezen becses mű első kiadása a magyar gazdaközön
ség körében oly szives fogadtatásban részesült, hogy rövid három 
hónap múlva annak 2. kiadásban való megjelentetése vált szük
ségessé. E körülmény, azt hiszszük, eléggé bizonyítja, hogy írója 
egy oly hasznavehető művel gyarapította gazdasági szakirodal
munkat, melynek beszerzését minden gazdálkodónak a legmelegeb
ben ajánlhatjuk. Ára fűzve 3 K, vászonkötésben 4 K. Megjelent 
a Pátria r.-t. gazdasági könyvkereskedés kiadásában, Budapest, 
IX., Üllői-ut 25. 

Ebtenyésztés. Irta és 100 ábrával ellátta Monostori Károly 
állatorvosi főiskolai tanár. Kiadta a Franklin-Társulat. A magyar 



szakirodalomban ez az első munka, amely ebre vonatkozó összes 
tudnivalókat az olvasó elé tárja. Ebtenyésztő vagy ebkedvelő, 
avagy vadász, erdész és más érdekelt kimerítő tájékozódást szerez
het e műből. Az érdekes történeti és természetrajzi leirás után 
boncztanilag, élettanilag és alaktanilag tárgyalja a szerző a kutyát, 
azután annak hatvannál több fajtáját ismerteti szóban és jellegzetes 
ábrákban. Szól azután az ebek elhelyezéséről, a tenyésztésről, a 
kölykök felneveléséről, tanításáról és idomitásáról, majd kutyák 
táplálásáról, gondozásáról stb., mindenütt ábrákkal is illusztrálva a 
mondottakat. Ismertet végre 43 ebbetegséget és kilencz úgyneve
zett rossz szokást. Ára fűzve 3, K vászonkötésben 4 K 50 f. 

Az osztrák kincstári erdészet reformjához. (Zur Reform der 
österreichischen Staatsforstverwaltung.) Tanulmány, irta Charbula 
Frigyes cs. k. főerdész. Wien, 1909. 8° 54 old. Gerold K. fia 
bizománya. Ára 1 korona 60 fill. 

Szerző jelenleg igen időszerű röpiratában a kincstári erdő
kezelés reformjának és és modernizálásának szükségességét hang
súlyozza. Kiindulva az osztrák kincstári erdőigazgatásnak 1873 
óta fennálló jelenlegi rendszeréből, az újjászervezés alapelveit a 
következőkben jelöli meg: 1. Deczentralizáczió és a hatáskör bőví
tése az alsó fokokon; 2. az önálló főerdészségek rendszerének 
kiépítése; 3. a kezelő főerdészek részesedése a szakszerű igazga
tásban (tiszti gyűlések utján). Ezek kapcsán szerző foglalkozik az 
erdőtisztek nevelésének kérdésével, erdőtisztektől ellátott erdőszám
vevőséget követel stb. A füzet továbbá a főerdészek és altisztek 
részére külön-külön szolgálati utasítás tervezetét tartalmazza. A röp
iratnak az ad aktualitást, hogy Ausztriában ezidőszerint élénken 
foglalkoznak a kincstári erdőigazgatás újjászervezésével. 

ú£ <D% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 

az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1909Í1910. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

7827/1909. I. A—2 sz. — A m. kir. földmivelésügyi minisz
térium szolgálati ügyköréhez tartozó állami erdészeti tisztviselők 



gyermekeinek nevelését segélyező alapból az 1909 1910. tanévre 
szóló segélyek az 1906. évi 79981. szám alatt jóváhagyott szabályzat 
8. szakaszának 4. pontja értelmében folyó évi július havában 
osztatnak ki. 

Az idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek: 
az állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami kezelésbe vett 
községi stb. erdőknél, erdőfelügyelőségeknél, a selmeczbányai 
erdészeti főiskolánál, az erdőőri szakiskoláknál és erdészeti kísérleti 
állomásoknál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott 
és elhalt összes tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, 
erdészeti mérnököknek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdőszám
vevőségi tisztviselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyermekei, 
illetőleg árvái, ha az alább felsorolt belföldi intézetek valamelyi
kének rendes tanulói közé az 1909/1910. tanévre felvétetnek, 
továbbá — amennyiben már megelőzőleg is iskolába jártak volna — 
ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetet t 
összes osztályzatok legalább fele kitűnő, jeles, igen jó, vagy j ó . 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tan

tárgyakból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapitásáná 
számításba nem vétetik. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabályzat 
18. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők: 

A) Fiúgyermekek részére: 
1. az erdészeti főiskola, 
2. gimnáziumok, 
3. reáliskolák, 
4. a felső kereskedelmi iskolák, 
5. felső ipariskolák és 
6. polgári iskolák. 
B) Leánygyermekek részére: 
1. tanítónő-, óvónő- és nevelőnőképzők, 
2. női kereskedelmi tanfolyamok, 
3. felsőbb leányiskolák és 
4. polgári leányiskolák. 
C ) Mindkét nembeli gyermekek részére: 
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiúgyermekek 



•és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben csak akkor 
részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet hiányában másutt 
kénytelenek tanulni; 

2. a siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypedagógiai 
tanintézetek és pedig tekintet nélkül a gyermekek életkorára és 
előképzettségére. 

Más tanintézetek tanulói és a fentebb felsorolt tanintézetek 
rendkívüli, vendég- és magántanulói, nemkülönben a különböző 
időszaki (téli, esti stb) tanfolyamok hallgatói a segélyben nem 
részesíthetők. 

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetve árva 
vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igény
jogosultság mellett előnyben részesülnek az árvák s azok a tiszt
viselők, kiknek több elláttatlan gyermekük van, vagy akiknek 
hivatali székhelyén megfelelő tanintézet nincs. 

A segélykiosztásnál az atyának érdemessége is figyelembe 
vétetik. 

Egy tisztviselő rendesen csak egy gyermek nevelésére nyer
het segélyt; 2 gyermek, vagy rendkívüli esetben 3 gyermek után 
csak akkor, ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy a 
második esetben legalább 5, még szülői ellátást igénylő gyer
meke van. 

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy 
tanévre adatik, a segélyben részesülő a következő tanévben is 
részesülhet segélyben, de csak uj kérvény alapján. 

A segélyek minden év szeptember havától kezdve tiz egyenlő 
havi részletben szolgáltatnak ki, de csak abban az esetben, ha a 
gyermek tényleg a fent elősorolt tanintézetek valamelyikében 
tanul, illetőleg az első részlet akkor, ha a gyermek az illető tan
intézetbe fölvétetett. 

A segélyezés iránti kérvényekben kitüntetendő a folyamodó 
ellátatlan gyermekcinek száma s a gyermekek által esetleg élvezett 
ösztöndíj vagy más ilynemű állandó segély összege s a kérvény
hez a gyermek, illetőleg a gyermekek legutolsó iskolai bizonyít
ványai, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági 
bizonyítvány, illetve atyátlan, anyátlan árváknál az árvaszék igazol
ványa csatolandó. 



Az érdekelt szülők, illetőleg gyámok felhivatnak, hogy az-
alapból nyerhető segélyek iránti kérvényüket szabályszerű bélyeg
gel ellátva legkésőbb folyő évi július hó 8-ig „Az államerdészeti 
tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező alap intéző bizott
ságához" (Budapest, V., Zoltán-u. 16. sz.) beküldjék. Az ezen határ
időn tul beérkező, vagy kellőleg fel nem szerelt kérvények figye
lembe nem vétetnek. 

Budapest 1909. évi május hó 22-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

c £ ? ú£ ú£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Faeladási eredmények. Breznóbánya város aRohozna völ
gyébe eső vágásaiban a lucz- és jegenyefenyőműfát 15 cm-ig 5 K 
50 f, azon felül 11 K 62 f főárral értékesítette, mig a sebeséri 
völgy vágásaiban a tőár 5 K 20 f. Rezgőnyár ugyanott 4 K 40 f. 

Andrássy Gyula gr. gyalui erdőségeiben az évi fenyőfatermés 
10 évre adatott el 7 K 60 f tőár mellett. 

Sulkovski I. M. hg. aranyági erdejében (Arad m.) a tölgyműfa 
köbmétere 31 K-val kelt el. 

A liptóujvári alsó uradalom (Fenyőháza, Oszada, Likauka) 
fatermésére április 30-án alkutárgyalás tartatott, amelyen a kiter
melt és kiközelitett fenyőműfa m?-éví 10 - 45—1550 K között, 
ingadoztak az ajánlatok A földmivelésügyi miniszter azonban 
egyik ajánlatot sem fogadta el, hanem június 14-re árverést irt ki. 

Eredménytelen maradt az ungvári főerdőhivatalnál, a besz-
terczei erdőigazgatóságnál és a Gelencze község részéről hirde
tett árverés. 

Schaumburg-Lippe herczeg: szlavóniai uradalmát, amely 
22.784 ha erdőből és közel ugyanennyi szántóföldből áll, Wrede 
herczeg vette meg egy franczia pénzcsoporttal egyetemben 40 - 5 
millió koronáért. Sajnos, hogy erdőgazdasági tekintetben ennek a 
birtokcserének sem örvendhetünk, mert az uj tulajdonosok gazda
sági programmja felette egyszerű: 20 év alatt ki akarják hasz
nálni a vágható fakészleteket. A spekulatív erdővásárlásoknak ez. 



•a módja mindinkább gyakrabban észlelhető és nagyon alkalmas 
arra, hogy kevés jókarban lévő magánerdeinket is megfoszsza 
fakészletüktől és meddővé tegye hosszú időre. Szóval, gyarmat-
szerüen bánik el a külföldi tőke az ország erdeivel: kizsarolja, 
aztán tovább áll! 

Vadászati szakoktatásunkról . Közismert tény, hogy hazánk
ban, főleg egyes uradalmaknál nagyon sok még ma is az évtizedek 
előtt bevándorolt külföldi (főleg osztrák) alkalmazott; van közöttük 
elég mezőgazda, de még több az erdész és nagyon sok a hiva
tásos vadász. Közvetlen megfigyeléseim alapján állithatom, hogy 
•ezen invázió még ma is tart, ha vadászállás betöltéséről van szó, 
mivel — sajnos — még mindig hiányzik az ambicziózus és szak
képzett magyar vadászaltiszti személyzet. 

Kényelmes apróvadas vadászterületekre még csak kaphatni 
magyar embert, bár a legtöbb esetben nevelni kell az ilyen 
vadászt, magashegységi szolgálatra termett ügyes magyar vadászt 
azonban alig-alig, jóformán nem is találunk. 

Erdélynek és a felvidéknek fajd- és zergelakta havasterűletein 
csupa osztrák alkalmazottat találunk. De hisz nem is csoda! 
Elegendő számú szakképzett altisztünk még ezidőszerint nincs; 
a vadászerdei erdőőri szakiskolán csupán egy vagy két év óta 
fektetnek súlyt a növendékek behatóbb vadászati kiképzésére, 
de a magashegységi szolgálatra ott természetesen nem nevelhetők. 

Ott van azonban Ausztria! Most olvastam egy statisztikai 
Tdmutatást az osztrák mező- és erdőgazdasági oktatásról. (Köz
telek, 12. sz.) 

Eszerint Ausztriában összesen 200 mező- és erdőgazdasági 
"tanintézet és iskola áll fent, melyeknek a mult évben 8563 tanuló
juk volt és 684 tanerőn kivül 932 kisegítő tanitót foglalkoztattak. 
A 200 tanintézet között van 3 egyetemi rangú iskola, 3 akadémia, 
9 gazdasági középiskola, 5 erdészeti, 1 borászati, 1 gyümölcsészeti 
és 1 söripari felsőbb iskola, 41 földmivesiskola egész évi tanítás
sal és 80 csak téli tanfolyammal. A többi a népies gazdasági 
szakoktatás különféle ágait szolgáló alsóbb fokú iskola, igy: 
17 tejgazdasági, 11 erdészeti, 2 szeszfőzői, 2 sörfőzői és 24 egyéb 

f(kertészeti, méhészeti stb.) szakiskola. 
A felsorolt tekintélyes számú erdészeti szakiskolákból évenkint 



kikerülő fiatalemberek nagyrésze természetesen hajlamát követve, 
vadászati szolgálatba lép; s hogy lehetnek ilyenek elegen, onnan1 

sejtem, hogy egy-egy pályázatnál, sőt azon kivül is egyszerre jelent
keznek hármasával-ötösével Magyarországon. 

A hazai nagy vadászterületek tulajdonosai és bérlői, kiknek 
vadászalkalmazottakra állandóan szükségük van, jóformán nem is 
tudják, de legalább is nem hiszik el, hogy magyar hivatásos 
vadász is létezzék. De hogyan i s ? Ne csodálkozzunk! Több 
ezirányu tapasztalatom elhallgatásával csupán egy esetet említek. 

Egy uradalom egymásután 5, egyenkint ezer koronával java
dalmazott vadászi állásra hirdetett éveken át (!) pályázatot magyar 
lapokban és egy magyar kocsistól, egy elcsapott csendőrtől, de 
egy egész légió jó bizonyítványokkal rendelkező osztrák (főleg; 
steyer és morva) jágertől kapott folyamodványt. Tessék a „tulipán" 
jegyében ezek közül választani? Barthos Gyula. 

Halálozás. Fankovich Imre urad. erdőtiszt (Mátraszele, Nógrád 
megye) május hó 25-én elhunyt. Béke hamvaira! 

ú£ ú$ ú$ 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 

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

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter Hoffmann  Sándor kir. köz
alapítványi erdőmestert kir. közalapítványi erdőtanácsossá, Genersich  Sándor kir. 
közalapítványi főerdészt kir. közalapítványi erdőmesterré és Janotyik Károly kir. 
közalapítványi erdészt kir. közalapítványi főerdészszé nevezte ki. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi erdők 
szolgálati ágazatánál Förster  Gyula főerdőmérnököt az alsókubini m. kir. állami 
erdőhivatalhoz kinevezte erdőtanácsossá. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Körmendi  Károly m. kir. 
erdőmérnököt Nagyváradról Szatmárnémetibe ; Comaniciu  János m. kir. segéd
erdőmérnököt Zalatnáról Nagyváradra, az ottani m. kir. erdőgondnoksághoz 
(erdőgondnoknak); Nagy  Samu m. kir. erdőmérnököt Sárkányból Zalatnára az 



ottani kir. erdőgondnoksághoz (erdőgondnoknak); Wildmann  Kálmán m. kir. 
segéderdőmérnököt Szászrégenbői Sárkányba, az ottani m. kir. járási erdőgondnok
sághoz (erdőgondnoknak) s végűi Behine  Ferencz m. kir. erdőmérnökgyakornokot 
áthelyezte Beregszászból Szászrégenbe és beosztotta a régeni felső m. kir. járási 
erdőgondnoksághoz. 

* 
A földmivelésügyi miniszter áthelyezte Ittu  Mihály m. kir. erdőmérnököt 

a kaposvári m. kir. állami erdőhivatal kerületéből, Kaposvárról az aradi m. kir. 
állami erdőhivatal kerületébe, Aradra erdőgondnoknak és Horváth Miklós m. kir. 
segéderdőmérnököt a dévai m. kir. állami erdőhivatal kerületéből a kaposvári 
m. kir. állami erdőhivatal kerületébe, Kaposvárra (az igali m. kir. járási erdő
gondnoksághoz erdőgondnoknak). 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte László  János m. kir. erdő
mérnökjelöltet Nagyenyedről, Dezső  János m. kir. erdőmérnökgyakornokot 
Beszterczéről és Barabási  József m. kir. erdőmérnökgyakornokot Máramaros-
szigetről Csíkszeredára az ottani m. kir. állami erdőhivatalhoz és Kdecsényi 
Mihály m. kir. erdőmérnökjelöltet visszahelyezte Csíkszeredáról Máramarosszigetre. 

• 
0 cs. és ap. kir. Felségének Budapesten 1909. évi május hó 10-én kelt 

legfelső elhatározása alapján, a m. kir. földmivelésügyi miniszter Héczey  Lajos 
kir. erdőfelügyelőt — sok éven át teljesített buzgó szolgálatainak elismerése 
mellett — állandó nyugalomba helyezte. 

* 
A földmivelésügyi miniszter Teschler  Vincze m. kir. erdőtanácsost — ki

tartó szolgálatainak elismerése mellett, saját kérelmére — állandó nyugalomba 
helyezte. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Baltái  János főerdőmérnököt — sok 

éven át teljesített kitartó szolgálatának elismerése mellett —• állandó nyugalomba 
helyezte. 

út út  út 

KÖZIGAZGATÁSI BÍRÓSÁGI DÖNTVÉNYEK ÉS ELVI 
JELENTŐSÉGŰ HATÁROZATOK. 

7509/1908.sz. K. — Őfelsége a király nevében a magyar királyi 
közigazgatási biróság a . . . volt úrbéresek osztatlan tulajdoná
ban levő, közösen használt erdő birtokosainak a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter 77833/1905. számú határozatával engedé
lyezett rendkívüli fahasználatból eredő vételárnak a vevő . . . 
és . . . czégtől való behajtása iránt az eljárás megindítása kérdé-



seben . . . vármegye közigazgatási bizottságának 1908. évi no
vember hó 11-én 2848. sz. a. hozott határozata ellen dr. . . .-i 
ügyvéd által képviselt . . ., mint a közös birtokosok elnöke által 
beadott panaszt 1909. évi márczius hó 15. napján tartott nyilvá
nos ülésében az 1898. évi X I X . t.-cz. 54. §-a alapján tárgyalás alá 
vévén, következőleg 

ítélt: 
A m. kir. közigazgatási biróság a panasznak helyt nem ad. 

Indokok : 
A földmivelésügyi miniszter 77883/1905. számú határozatá

ban a szóban forgó rendkívüli fahasználatot akképen engedé
lyezte, hogy a fahasználatnak nyilvános árverésen elérendő vétel
árából 48.800 korona a birtokosok közt felosztassák, a vételár 
többlete pedig a határozatban megjelölt czélra gyümölcsözőleg 
elhelyeztessék. 

A miniszter eme határozata ellen beadott panasznak a biró
ság 5052/1906. számú ítéletével helyt nem adott. 

Az árverésen a rendkívüli kihasználás alá eső fát . . . és 
. . .-i czég vette meg 100.115 K vételárért; a czéggel a szerző
dés ennek megfelelően meg is köttetett s a czég a fát kitermelte. 

Ennek ellenére a közös birtokosoknak 1908. évi június hó 
22-én megtartott gyűlése akkép határozott, hogy a vételárnak 
48.800 koronát meghaladó, még megfizetetlen összegének behaj. 
tása végett a czég ellen semmiféle lépést nem tesz. 

A gyűlés ilyen állásfoglalásának indoka az, hogy miként a 
biróság 5052/1906. számú Ítéletében megállapított tényállásból 
kitetszik — a birtokosok a czéggel külön-külön megkötött szerző
dések utján a fát még a kihasználás engedélyezése előtt a czég-
nek 48.800 koronáért eladták s habár e szerződésektől, mint a 
közös vagyonból való faeladást czélzó szerződésektől a jóvá
hagyás megtagadtatott, a birtokosok attól félnek és közelfekvő
nek látszik, hogy ilyen irányban meg is félemiittettek, hogy, ha a 
czég az árverési vétel alapján köteles lesz a 48.800 K-át meg
haladó vételárt megfizetni, ezt a többletet viszont az egyes birtoko
sok tartoznak majd a czégnek megtéríteni az általuk előzőleg 
egyenkint megkötött szerződések alapján, mert e szerződések 



akkép állíttattak ki, -hogy az egyes birtokosok a rendkívüli 
fahasználatból rájuk jutó részesedési jogot és igényt adták el a 
czégnek. 

A gyűlés szóban forgó határozata ellen a gyűlésen elnökölt 
hatósági kiküldött élt panasszal s a panasz következtében a köz
igazgatási bizottság az emiitett gyűlési határozatot feloldotta, 
helyesebben megsemmisítette. 

A közigazgatási bizottság határozata ellen most a közös 
birtokosság elnöke élt panaszszal s a gyűlési határozat érvényre 
-emelését czélozza. 

A panaszló elsősorban a hatósági kiküldöttnek panaszemelési 
jogát támadja meg; érdemben pedig támadja a határozatot egy-
felül azért, hogy az a közös birtokosok törvényes rendelkezési 
jogát sérti, másfelől pedig azért, hogy a már emiitett szerződések 
következtében a birtokosok tönkretételére vezet. 

A panasz alaptalan, ugyanis: 
Az 1898. évi XIX. t.-cz. 27. §-ának 5. bekezdése értelmében, 

ha a birtokosok gyűlésén a közigazgatási bizottság kiküldöttje 
jelen van, a gyűlést ő vezeti, tehát ő a gyűlés elnöke; az 54. § 
kifejezett rendelkezése szerint pedig a gyűlés elnöke panaszszal 
élhet, habár nincs is érdekelve. 

A jelen esetben a gyűlést a közigazgatási bizottság kiküldöttje 
vezette, mint ekkép a gyűlés elnökét a panaszemelés joga megillette. 

A rendkívüli fahasználatból eredő jövedelem tekintetében a 
közös birtokosok rendelkezési jogát az 1898. évi X I X . t.-c. 31.§-a 
korlátozza akkép, hogy a földmivelésügyi miniszternek azt a jogot 
adja, hogy elrendelheti, hogy a jövedelem ugyanott megjelölt 
czélokra fordittassék. 

Midőn tehát a miniszter elrendelte, hogy a vételárnak 48.800 
koronát meghaladó része a törvény által megengedett czélból 
gyümölcsözőleg elhelyeztessék s a bíróság a miniszternek e hatá
rozata ellen beadott panasznak helyet nem adott: a 48.800 koronát 
meghaladó vételár felől a miniszter hozzájárulása nélkül a birtoko
sok gyűlése máskép nem rendelkezhetik s nem állván a vételár
többlet a birtokosok szabad rendelkezése alatt, e vételártöbbletet 
a birtokosok gyűlése el nem engedheti. 

Ami pedig az egyes birtokosokat fenyegető magánjogi káros 



következményekre vonatkozó állításokat illeti, azokat itt figyelembe 
venni nem lehet, mert itt csak azt lehetett és kellett eldönteni, 
hogy a miniszternek a vételár felől már a rendkívüli fahasználat 
engedélyezésekor tett rendelkezése mellett, sőt e rendelkezés elle
nére a közös birtokosok gyűlése jogosult volt-e a 48.800 koronát 
meghaladó vételár elengedésére. 

De különben is, hogy e szerződések, mint olyanok, amelyekkel 
a fa eladása czéloztatott, hatálylyal nem birnak, arra a biróság már 
rámutatott 5052/1906. sz. Ítéletében. Ha pedig a szerződések nem 
szinlettek, hanem azok — miként a jelenlegi panaszban állíttatik 
— szerencseszerződések s tényleg a rendkívüli fahasználatból jutó 
részesedési jog volt az eladás tárgya, akkor tekintettel arra, hogy 
e részesedés a fentebb idézett 31 . § szerint a miniszter rendel
kezésétől függ, a vevő czég a szerződéssel nem is szerzett egyebet, 
mint ama 48.800 koronához való igényt, amelyre nézve a miniszter 
megengedte, hogy a birtokosok közt felosztassék, amelyet aztán 
éppen ezért a birtokosok el is engedhetnek az árverési vevőnek. 

Ezek szerint a miniszternek a rendkívüli fahasználat engedé
lyezése tárgyában hozott jogerős határozatának végrehajtása czél
jából szükséges intézkedés az, hogy a 48.800 koronát meghaladó 
árverési vételár behajtassák. 

Ha tehát a közös birtokosok ezt az intézkedést meg nem 
teszik: a közigazgatási bizottság az 1898. évi X I X . t.-cz. 41 . §-a 
értelmében a gyűlés hatáskörét ideiglenesen az elnökre ruházhatja 
s ha kötelességét az elnök sem teljesiti, a 42. § szerint az elnököt 
tisztétől elmozdíthatja. 

A biróság ezen határozat két példányát a 3698/1908. számú 
felterjesztés mellékleteivel együtt K . . . vármegye közigazgatási 
bizottságának azzal a felhívással adja ki, hogy a határozat egyik 
példányát a panaszosnak kézbesittesse; egyúttal a biróság a hatá
rozat egy példányát a m. kir. földmivelésügyi miniszternek is 
megküldi. 

Kelt Budapesten, a m. kir. közigazgatási bíróságnak 1909. 
évi márczius hó 16. napján tartott üléséből. 

Wlassics s. k. elnök. P. H. Nagy János s. k. előadó. 

ú% ú£ ű& 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesitett. befizetések 1909. évi május hóban. 

A rövidítések m a g y a r á z a t a : 
Alapítványi kamat = ak. 
Alapítványi tőketörlesztés = att. 
Altiszti segélyalap _ = Asa. 
Átfutó bevétel - = áb. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb = B t r . 
Egyéb bevétel — = E g y . 
Erde i facsemeték nevelése — _ . . . = E c s . 
Erdészet i épitéstan I. rész (középi-

téstan) I. kötet = Eép . 1 .1 . 
Erdészeti épitéstan I. rész 2. köt. = Eép. 1.2. 
Erdészeti épitéstan II. rész (Ut - , 

vasút- és hidépitéstan) = Eép . II. 
Erdészet i Géptan — E g t . 
Erdészet i Lapok egyes füzetei = E L . 
Erdészet i Növénytan II. rész == Nvt. I I . 
Erdészeti Nyereségszámitástan = Enyt . 
Erdészeti rendeletek tára — — . . . = E r t . 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. 
„Erdő" czimü lap - = Eld . 
Erdőbecsléstan II. kiadás — = Ebt . 
Erdőértékszámitástan II . kiadás — = Eét . 
E r d ő ő r _ = E ő . 
Erdőrendezéstan — = Rz. 
Erdőrendezéstan (Fekete) — = Rzf. 
E r d ő k berendezése = E b . 
Erzsébet királyné alapítvány = E . a. 
Értékpapírok kamatai = É k . 

Hazánk házi faipara (Gaul KárolyJ 
Értekezések az erdőrendezés köréből 
Hirdetési dij az E . L 
Hirdetési dij az „Erdő"-ben •• 
Időközi kamatok (takarékpénztári) 
Kedvezményes lapdij 
Készpénzalapitvány 
Külföldi fanemek tenyésztése : 

Lakbér 
Lapdij ( E r d . Lapok) : 

Legelő erdők (Földes J . ) : 

Legelő-erdők berendezése 
M a g y a r Erdészeti Oklevéltár 
Népszerű növénytan — : 

Ő Fel sége fénynyomatu arczképe— 
Perköltség -
Postaköltség — -
Rendkívüli bevétel 
Szálaló E r d ő k Berendezése : 

Számtan erdőőri szakiskolák részére 
T a g s á g i dij 
Tangens-táblázatok ... : 

G r . T i s z a Lajos-alapitvány — — : 

Titkári nyugdijalap 
T ö l g y és Tenyésztése — — : 

Vadászati ismeretek kézikönye • 
W a g n e r Károly alapítvány — 

: H . F . 
É e . 
hd. 
Ehd . 

; ik. 
: kid. 
: k. a. 

Kft. 
lb. 
ld. 
F L . 
M. L . 

: E O T . 
N. N v t . . 
Ő F a . 
Prk . 
pk. 
rb . 
Szeb. 

: SZ. 
td. 
T t . 
T L a . 
t. ny. a. 
T ö t . 
Vik. 
W K a . 

Ajtay János npt.: 2.—; Ajtay Sándor hd.: 10.— ; Almássy István td.: 16.— 
Alsókubini v. urb. hd.: 33.35; Ambrus Lajos td.: 14.— ; Alsóstepanói v. urb. 
hd.: 1.28; Ambrus Dezső td.: 20.— ; Aschner Vilmos td.: 20.— ; Aschner Vilmos 
Eép. 1/1. 11.20, Eép. 1/2 11.20: 22.40; Alsóstubnyai v. urb. hd.: 33.16; Alsótur-
cseki urb. hd.: 8.88. Beszterczebányai erdőig. Ert. 2.—, pk. —.12: 2.12; Bund 
Károly tnya.: 47.— ; Baumgarten József lb.: 210*—, üb. 1.50: 211.50; Bóna Endre 
td.: 4.— ; Bund Károly üb.: 2.50; Bálás Béla td.: 16.— ; Biró János td.: 14.50; 
Breznóbánya város hd.: 121.95; Bobrói v. urb. hd.: 5.76; Baumann Béla td.: 16.—; 
Benyolehotai v. urb. hd.: 3.82 ; Boros Mór td.: 8.—; Brezoviczai v. urb. hd.: 
3.16; dr. Bedő Albert lb. 175.—, üb. 3.50: 178.50; Blatniczai v. urb. 
hd.: 16.93; Bánfalu község hd. 24-55. Chlobaniczei v. urb. hd.: 3.43; 
Csiszér János td.: 32.—; Csremosnói v. urb. hd.: 6.54. Dióssy Dezső 
td.: 10.—; Dobó Jenő npt. 2.—, pk. —.45 : 2.45. Endemz Frigyes 
td.: 16.— ; Esztergom város td.: 16.— ; Egyed Miklós td.: 8.— ; Erdőtkai 
v. urb. hd.: 1.75; Erdőre 174,18. Furmann Antal td. : 20.— ; Farkas 
István td. : 4 .—; Fehér Pál ak. : 10.— ; Földhitelintézet ék. : 131.80 ; 
Felsőstépanói v. ubr. hd. : 1.28; Ferenczi Sándor td. : 16.— ; Föld
hitelintézet ék. : 9.80 ; Fábián József Eő. 6.—, pk. —.55 : 6.55 ; Farkas József Eő. 
6.—, pk. —.55 : 6.55 ; Felsőturcseki v. urb. hd.: 2.36 ; Földmiv. min. hd.: 246.25. 
Glock Géza td.: 8.— ; Gálffy István Sz. 1.50, Ecs. 3.— pk. —.12: 4.62; Gaal 
Károly lb. 150.—, üb. 1.50, td. 16.— : 167.50; Gondol Dezső ak. 30.— ; ifj. 
Garlathy Oszkártd.: 15.— ; Görcs Lajos Eő. 6.—, pk. —.55 : 6.55. HornungGusztáv 



npt. 2.—, pk. —.12 : 2.12 ; Horváth Imre Eö. 6.—, pk. —.55 : 6.55 ; Haluska István 
1.93 ; Hornyánszky Eö.: 6,— ; Hajdú Dezső td.: 16.— ; Haring Vilmos td.: 16,— 
Hepke Arthur td.: 16.— ; gr. Hunyadi urad. hd.: 5.55; Hoffman Géza npt.: 
3.—; Hoós Ernő ak.: 8.—; Háji v. urb. hd. ; 9.60. Ivanich Ferencz td. : 

20.—. Jezsik Lajos Eő.: 6.— ; Jancsó Gyula td.: 16.— ; Jánosi Pál td.: 16.— ; 
Jankó Sándor td.: 16.— ; Jaszeniczei v. urb. hd.: 3.93 ; Jasniker János hd.: 4.50. 
Kecskeméthy Emil dr. lb. 300.—, üb. 1.— : 301.— ; Kún István td.: 20.— ; Kal-
lina Károly npt.: 2.— ; Kolossy Imre td. : 16.— ; Kalmár Tivadar ak.: 16.— ; Kellé 
Arthur td.: 24.— ; H. Karácsony Sándor td.: 32.— ; H. Kárász Zoltán ak.: 20.— ; 
Klausberger Károly td.: 1 6 . - ; Kh'ni v. urb. hd.: 3.39; Kridai urb. hd.: 1.25; 
Kassai adóhiv. hd.: 16.03 ; Kruschniczai v. urb. hd.: 2.06; N . Kiss Ernő td.: 16.— ; 
Kozma János td.: 16.— ; Kisporubai v. urb. hd.: 22.15; Kisfalvi v. urb. hd.: 15.28; 
br. Kemény Kálmán td.: 16.—. Libohorszky József tnya.: 3.— ; Lantos Izsóné 
lb. 350.—, üb. 1.50: 351.50; László Miksa lb. 61.—, üb. 1.—: 62.— ; Lugosi 
erdőig. WKa.: 4.90 ; Lippai főerdőhiv. könyvekért: 78.98 ; Lakner Lajos td.: 
16.— ; Libáni faipar rtg. hd.: 5.55; Lomnai v. urb. hd.: 1.18; Liedermannn 
Emil td.: 20.— ; Libohorszky József áb.: 13.58; Lattyák Sándor td.: 14.— ; 
Lugosi erdőig. Ert. 28,—, pk. 3.85: 31.85; Ladányi Frigyes td.: 16.—; Len-
hard Antal hd.: 5.35; Löfi Jenő td.: 16 — ; Lintia Valér td.: 16.—. Metián 
János dr. ak.: 50.— ; Müller József td.: 16.— ; Moser Ernő Eő. 6 . —, pk. —.50 : 6.50 ; 
M.-Szigeti erdőgond. Ert. 39.—, pk. —.12: 39.12; Magyar Ferenc Eö. 6 . —, pk. —.55: 
6.55. Nagy Gábor att. 106.— ak. 128.— : 244.—; Námosztői v. urb. hd.: 12.35; 
Nagyfalui v. urb. hd.: 4.16 ; Neuhöfer-Sohn hd.: 10.50 ; Nóvák János üb.: 3.45 ; 
Neuwirth Zsigmond td.: 16.—; Nagyenyedi erdőhiv. Ert. 31, 10, pt —.56: 
31.66. Ország Róbert lb. 420.—, üb. 1.— : 421.— ; Oroszaimon td.; 16.—. 
Pruzsinszky Károlyné özv. ak.: 10.—; Palmer Arthur lb. 340.—, üb. 2.—: 
342.— ; Persián Iván lb. 53.—, üb. 1.— : 54.— ; Pátria hd.: 50.— ; Peltzmann 
Adolf npt. 2 . - , pk. —.45: 2.45; Pátria Ebt. 6.—, Nt. II. 12.—, Eö. 12: 
30.— ; Pilz Alfréd td.: 8.— ; Prohászka Mátyás td.: 6 . — ; Pátria npt.: 3.— ; 
Peiszerle József npt. 2.—, pk. —.12: 2.12 ; Podbjeli v. urb. hd.: 10.57 ; Puchreiner 
Henrik td. : 16.— ; Pécsi adóhiv. hd.: 46.75; Polhorai v. urb. hd.: 2.96. 
Rondonelli Jenő td.: 4.— ; Ranku Miladin td.: 16.— ; Ringler Antal att.: 20.— ; 
Reitzer László dr. lb. 440.— üb. 1.— : 441.— ; Rabcsai v. urb. hd.: 2.36; 
Rusznyák Győző td.: 8.— ; Rényi Károly Eö.: 6.—; Rabcsicsei v. urb. hd.: 1.07 ; 
Rényi Károly Eö. 6.—, npt. 3-—: 9.—; Rhédey József td.: 16.— ; Rolland 
Gusztáv td.: 16.— ; Rostár József Eö. 6.—, pk. —.55: 6.55; Resinár község 
hd.: 22.45; Retter Frigyes td. 16.—, pk. —.35: 16.35. Székács Ferenczné özv. 
lb. 655.—, üb. 2.50: 659.50; Seenger Lajos td. : 16.—; Szentpály Kázmér td.; 
16.— ; Segesvári erdőhiv. Ert 54.60, pk. —.78: 55.38; Szepesi Elek td.: 4.— ; 
Szabadkai erdőgond. WKa.: 20.— ; Szluchelmi v. urb. hd.: 1.64; Szelényi 
Tamás Eő. 12.—, Sz. 1.50, pk. —.12: 13.62; Szlaniczai v. urb. hd.: 1.61; 
Szlimák János td.: 8.— ; Springer br. urd. áb.: 6 .15 ; Soós János Eő. 6.—, 
pk. —.55: 6.55; Suszter Rezső td.: 20.— ; Székács Vincze td.: 16.— ; Seide 
Róbert td.: 16; Szilágyi László td.: 28.— ; Szigeti Rezső Sz.: 1.50; 
Szecsődy József td.: 3 2 . - ; Schöpflin Alajos Eép. II. 12.—, pk. —.12: 12.12. 



Tanádi Emil td.: 16.— ; Török Ödön td.: 10.— ; Tripammer Károly npt. 2.—, 
pk. —.45: 2.45 ; Turdossin község hd.: 9.28 ; Tatarek Kálmán td.: 26.— ; Thék 
Endre td.; 32.— ; Török László hd.: 29.65. Uitz Mátyás td.: 16.—; Ujfalussy 
Mihály td.: 16.— ; Ungvári főerdőhiv. Ert.: 110.20; Ugocsakomlósi v. urb. hd.: 
82.05. Vidos Miklós td.: 16.— ; Vittanovai v. urb. hd.: 3.03; Vunrdy György 
Sz. 1.50, pk. —.12: 1.62; Vepeki v. urb. hd.: 3.57: Vinkovcei főerdőhiv. Ert. 
2.—, pk. —.35: 2.35; Varga János td.: 20.— ; Vörösmarti erdőgond. Eő. 6.—, 
pk. —.20: 6.20 ; Vaiszlói erdőgond. hd.: 56.95 ; Vessél György hd.: 32.—. 
Wiener Ferencz td.: 8.—. Zachár Jakab td.: 16.— ; Zügn Nándor td.: 16.—. 
Zubrochlavai v. urb. hd.: 3.21 ; Zsarnóczai erdőhiv. Ert. 20.—, pk. —.25 : 20.25 

út út  út 





Az „ E r d é s z e t i L a p o k " 1909. évi XII. füzetének 
HIRDETÉSEI . 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint a)  faeladási hirde
téseknél 30 fillér, b)  más hirdetéseknél 20 fillér. Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 70 koronáért, azontúl 25 grammon-
kint 25 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

(1 . X I I . 6) 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei bnsszólákat 

• V opt ika i t á v o l s á g m é r é s s e l . " ^ ! 
Á r 6 5 í r t t ó l fe l fe lé . 

HtipA-aastalottat ntiSKttavonalsólibal, iu#rC-
•malagrofcat, faatlal*taat, r a j B e s z K Ö B O h e t , torit-
letmerofcet (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s FIA 
(:•&»!. es kir. udvari látszerész- és múszergyaros 

Wien: raktár:  1., Kohlmarkt 8., 
gyár é*  iroda: V„  Hartmanngasse 5. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 
kitüntetve. 

Kimt-ritS i l la87trál t árjegyzék ingyen és bérmentve. 
jatvitid.itiMi leggyorsabban e» IrgpnntoNabbnn teljesit. Minden
fele mítvrHrbói tieNrlelPt turi 

I M A G Y A R F A K E R E S K E D Ő I 
=H=3udapest, V., Nagykorona-utcza 32/b.=B:== 

a legelterjedtebb magyar fakereskedelmi szaklap, melyet 
minden bel- és külföldi fatermelö olvas. :: :: :: 

L E G A L K A L M A S A B B K Ö Z L Ö N Y 

ERDŐ- ÉS FAELADÁSOK HIRDETÉSÉRE 
Mutatványszám Ingyen. (2. X X I V . 10.) 



HAUPTHTESR-féle NYESÖ-OLLÓK 
kiválóan alkalmas fiatal vágá
sok felnyesésére, c s e m e t e 
visszavágásra stb. 5 . cm. vas
tagságig zúzódás nélkül simán 
vág. Árak csomagolással együtt 
8.70 kor . darabonkén t 

G E I T T N E R é s R A U S C H czégnél ' & 
(3. X X . 10.) 

O R E N S T E I N és K O P P E L 
Budapest, VI., Andrássy-ut 102. Pusztaszentlőrinci nyaraló. 

Erdei vasutak e la lása es bérbeadása hosszfa- és hasábfaszállításra, 
Nagy s í n - , vágány-, kocsi- és mozdonykészlet uj és hasznait álla
potban, * » * * * * * Vasutak nyomjelzése és építése, 
•>*~ M i n t a j e g y z é k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

(4. X I I . 6.) 

Faárverés i hi rdetmény. 1520—1909 . sz. - Ujegyház község 
1909. évi június hó 21-én d. e. 10 órakor a községi irodában 
tartandó zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános árverésen eladja 
az „Oberwald" nevü erdejének az 1908. évi 40.058 számú F. M. 



líí 

rendelettel kihasználásra engedélyezett 138"8 kat. holdnyi rend
kívüli vágásterületén tövön álló 4127 db. tölgyfából álló 2230 ms 

haszon- és 7906 m? tűzifára becsült fatömegét. 
Kikiáltási ár 60.109 K, azaz hatvanezeregyszázkilencz korona. 
Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. 
Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
Az Írásbeli zárt ajánlatokhoz a kiirt bánatpénz csatolandó. 
Az árverési feltételek alulirt hivatalában, valamint az ujegyházi 

m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 
Ujegyház, 1909. év május hó 30. 

Putkovski Guidó 
(7. II. 2.) főszolgabíró. 

DIETL ÁGOSTON f 
•F Ö T>.  R Ti  É S 7. 

I vállal mindennemű 
m erdészeti üzemberen-

r. r  dezést, erdöbecslést, 
E R D É S Z E T I I R O D Á J A szakvéleményadást, üzem-

BUDAPEST. V., Z0LTAN-U. 7. t e r v é s revizionális mun
kálatok készítését, felmé

réseket, erdővételt és eladást, erdőbirtokok felügyeletét és 
kezelését, vadászterületek, vadlelövések bérbeadását és vételét, 
azok szakszerű berendezését, fáczánosok létesítését. Erdőőrök, 
vadőrök részére állások díjtalanul közvetíttetnek. (4. xn. s. ) 

ROBOZ ODO N E S TÁRS A 
Vesznek mindennemű kemenyíát és pedig tölgy- , 
kőris- , j ávor - , hárs - , szil-, gyertyán- , bükk-, éger- , 

kemenyfakivitel cseresznye-, körtefát s tb . gömbölyű és metszett 
Budapest, V . , Vá,czl-körut 82a. állapotban. (6 . X I I . 2 .) 

Tölgy- és bükkfaeladási hirdetmény. 9141/1909.1. A/4, sz.-hoz. 
— Több beregvármegyei község által a gróf Schönborn-féle 
hitbizományi uradalomtól megvásárolt úgynevezett „Háthegység" 
kihasználható és alábbi I—VI. csoportokban kitüntetett tölgy- és 
bükkhaszonfa és tűzifa anyaga 1909. évi július hó 5. napján 
Budapesten a földmivelésügyi minisztériumban (V., Országház-tér) 
zárt írásbeli ajánlatok utján megtartandó nyilvános árverésen 
eladás alá bocsáttatik. 



C
so

po
rt

 

Az egyes csoportok megjelölése 
a szerződési feltételek mellékletét 
képező átnézeti térkép beosztása 
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Az egyes csoportok megjelölése 
a szerződési feltételek mellékletét 
képező átnézeti térkép beosztása 
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m3 m3 

I. I. Vágásrovat 1., 2., 4., 5., 6., 
7., 9., 10., 13/1. osztagok és a 12. 
osztagban szálalva kiszedendő 
tölgyek, továbbá I. vágásrovat 17., 
21. és 24. osztaga (kutkafalvi 
bükkös) mintegy . . . 252-5 14.348 9.804 7.356 29.591 

II. Az I. vágásrovat 29., 30., 33.és35. 
számú osztagokban egyenkint ki
jelölt és számozott mellmagasság
ban 40 cm-nél  vastagabb tölgy
fák, melyek szálalás utján lesznek 
kihasználandók mintegy 106-7 2.713 3.217 2.566 

III. II. vágásrovat 13., 14., 15., 16., 
17/2., 29., 30., 34., 3/1., 4. és 5/1. 
osztagok egész faanyaga és 12., 
17/1. és 18., 23., 24., 26., 27. és 
28. osztagokban kijelölt és bélye
gezett tölgyfák, melyek szála
lás utján lesznek kiszedendők. 
Továbbá a II. vágássorozat 11., 
40/1., 41. és 38/1. osztagok (kam-
jonkai bükkös) mintegy — — 410-7 16.339 10.474 7.992 49.770 

IV. III. vágásrovat 5., 33., 42., 44., 
21., 22., 25., 46., 47., 49. 58. és 
59. számú osztagok, mintegy — 311-06 8.661 5.911 6.384 39.628 

V. IV. vágássorozat 21., 23., 25., 28., 
32., 33., 35., 36., 38., 40., oszta
gok, V. vágássorozat 2., 3., 4., 
6., 7., 8., 12., 15., 17., 19., 20., 
21., 24. osztagok összes faanyaga, 
a IV. vágássorozat 39. osztagá
ban számozott 14 drb. és az V. 
vágássorozat 23. osztagának déli 
szélén származott 83 drb. tölgyfa 

567-9 23.174 16.895 10.452 93.564 

VI. Az V. vágássorozat 34/1., 35. és 
38. számú osztagokban foltonkint 
kijelölt és tarra vágandó terüle
tek és a Hát tetején levő idős 
tölgyes, mintegy 47-9 3.058 1.999 1.065 2.354 

Összesen ._ — 1.696-76 68.293| 48.300| 35.815 214.907 



Venni szándékozók tetszésszerinti értékkel tehetik ajánlataikat 
és pedig: 

1. Az egyes csoportok faanyagára külön-külön. 
2. Az I—VI. csoportoknak kihasználására kijelölt összeg 

faanyagára együttvéve. 
Ajánlattevők a felajánlott összeg 5%-át bánatpénz fejében 

kötelesek letenni, mely összeg valamely közpénztárban (adó
hivatalban) vagy Budapesten a m. kir. állampénztárban (IX. ker. 
Vámház) letétbe helyezendő s az Írásbeli ajánlatokhoz csupán a 
bánatpénz letételét igazoló nyugta csatolandó. 

A felajánlott vételár Vs része az árverés eredményének el
fogadása után 30 nap múlva, a többi pedig két egyenlő részlet
ben 12—12 havi időközökben lesz fizetendő. 

Venni szándékozók azonban esetleg más fizetési módozatok 
mellett is tehetnek ajánlatot, mely esetre azonban megjegyeztetik, 
hogy azok az ajánlatok lesznek figyelembe véve, melyek az erdő
birtokos községek szempontjából legelőnyösebbnek találtatnak. 

A szabályszerű bélyeggel ellátott és lepecsételt Írásbeli aján
latok, ha az egyes csoportok faanyagára vonatkoznak, akkor 
„Ajánlat a Háthegység . . . számú csoportjának faanyagára; ha 
az összes csoportokéra, akkor „Ajánlat a Háthegység I—VI. sz. 
csoportjának egész eladás alá kerülő faanyagára" felirattal látan
dók el és legkésőbben 1909. évi július hó 5-ének délelőtti 11 órájáig 
Budapesten a m. kir. földmivelési minisztériumban (V. Országház
tér) a segédhivatali főigazgatónál (I. emelet 53. számú ajtó, adan
dók be. 

Az ajánlatok a m. kir. földmivelésügyi minisztérium tanács
termében (I. emelet 46. számú ajtó) ugyanaznap déli 12 órakor 
nyilvánosan fognak felbontatni. Utóajánlatok figyelembe vétetni 
nem fognak. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a m. kir. föld
mivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályában (V. Zollán-utcza 
16. szám II. emelet 6. ajtószám), az ungvári m. kir. főerdőhivatalnál, 
a hegyvidéki miniszteri kirendeltségnél Munkácson és a m. kir. 
állami erdőhivatalnál Beregszászban a hivatalos órák alatt bár
mikor megtekinthetők, hol az érdeklődő fakereskedők az eladás 
alá kerülő területek átnézeti térképének és a tölgyfák valószínű 



mennyiségét és mellmagassági vastagságát feltüntető kimutatásnak 
egy-egy példányát díjmentesen megkapják. 

Az erdő a munkácsi vasúti állomástól 1 7 - 3 1 kilométernyi 
távolságra a borzsavölgyi vasúttól 3—22 kilométerre fekszik s 
ez utóbbival iparvasuttal czélszerüen összeköthető. i .. 

Budapest, 1909. évi május hó 28-án. 
(8) M. kir földmivelésügyi miniszter.' 

Egy nagyobb erdőkitermelő és faértékesitő vállalat széles 
látkörü, tapasztalt főtisztet, illetve üzemvezetőt keres. Bizonyítvá
nyokkal felszerelt ajánlatok az igények megjelölése mellett a kiadó
hivatalba kéretnek. (9. III. 1.) 

Pályázat erdőgyakornoki állásra. Főméltóságu Pappen-' 
heim Sigfried gróf és grófné uradalmaiban Buják székhelylyel 
egy erdőgyakornoki állás töltendő be f. é. július hó 1-ével. 

Évi javadalmazás 600 K készpénz, 12 ürm? I. oszt. kemény 
hasábfa, bútorozott szoba kiszolgálással és természetbeni élel
mezés a főerdésznél. Szolgálatban szükség szerint urad. hátasló. 

Pályázók felhivatnak, miszerint selmeczi főiskola sikeres el
végzését igazoló okmánynyal és keresztlevéllel felszerelt kérvényei
ket július hó l-ig terjeszszék be. 

Előnyben részesülnek, kik katonai kötelezettségüknek már 
eleget tettek és a német nyelvet Írásban és szóban birják. 

Buják (Nógrád vm.). 
Pappenheim Sigfried gróf és grófné 

(10) főerdészi hivatala. 

Pályázati hirdetés. 8751 sz. I. A—3. — (A vadászerdei 
m. kir. erdőőri szakiskolánál nyitandó egyéves továbbképző tan
folyam tanulóinak felvétele ügyében). 1. Azok számára, akik 
az erdőőri szakiskola kétéves tanfolyamának elvégzése és az erdő
őri szakvizsga sikeres letétele után az erdészeti műszaki segéd
szolgálat terén kiterjedtebb ismereteket, teljesebb gyakorlatot és 
olyan fokú önállóságot kivannak szerezni, hogy amennyiben 
magánbirtokosok (az 1879 : X X X I . t.-cz. 17. §-ában nem emiitett 
birtokosok) csekélyebb terjedelmű erdőbirtokának kezelésével 
bízatnak meg, az erdészeti műszaki segédszolgálat körébe tartozó 



teendőkön kivül a birtokosnak vagy megbízottjának irányítása és 
ellenőrzése mellett az erdőgazdaság olyan teendőit is képesek 
legyenek teljesíteni, amelyek nagyobb gazdaságokban szakképzett 
erdőtiszteknek képezik a feladatát, illetőleg amelyeknek teljesíté
sével az 1879 : X X X I . t.-cz. 17. §-ában felsorolt erdőbirtokosok 
erdeinek kezelésénél kizárólag csak a törvény 36. §-ában meg
határozott minősítéssel biró erdőtisztek bízhatók meg: a vadász
erdei m. kir. erdőőri szakiskolánál a folyó évi szeptember hó 1-én 
egyéves továbbképző tanfolyam nyílik meg. 

2. Erre a továbbképző tanfolyamra csak azok jelentkezhetnek, 
akik valamelyik m. kir. erdőőri szakiskolán a kétéves tanfolyamot 
jó sikerrel elvégezték; az erdőőri szakvizsgálatot letették és azon 
legalább „jól alkalmas11 osztályzatot nyertek. 

3. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt 
folyó évi július hó 15-éig a vadászerdei m. kir. erdőőri szakisko
lához (Vadászerdő, u. p. Temesvár, gyárváros) kell beküldeni. 

4. A pályázati határidőn tul beküldött, vagy megfelelően fel 
nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

' 5. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó 
ellátását a szakiskolában saját költségére vagy az állam költségére 
kivánja-e és hogy kérvényére a válasz milyen czim alatt s hová 
(vármegye, utolsó postaállomás) küldessék. 

6. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályá
zónak igazolnia kell a következőket: 

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a folyó naptári évben 
a 30 évet még el nem éri; 

b) az illető m. kir. erdőőri szakiskola végbizonyítványával 
azt, hogy ott a szakiskolai kétéves tanfolyamot jó sikerrel el
végezte ; 

c) erdőőri szakvizsga-bizonyitványnyal azt, hogy az erdőőri 
szakvizsgálatot letette s azon legalább „jól alkalmas" osztályza
tot nyert; 

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy az 
erdőőri szakvizsga letétele óta kérvényének benyújtásáig eltelt 
időt mivel töltötte s ez alatt milyen magaviseletet tanúsított; 

e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal vagy más irattal 
azt, hogy katonai kötelezettségben áll-e vagy nem; 



f) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy gazdája 
megbízottjának bizonyítványával az alkalmazás időtartamát és fog
lalkozásának munkakörét; 

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy ha szülei 
látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek; ha pedig szülőtlen 
árva, illetőleg ha fenntartásáról saját magának kell gondoskodnia, 
milyen a vagyoni helyzete önmagának: 

h) aki saját költségén való ellátásra kivan felvétetni, királyi 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó 
ellátási költséget — évi 330 (háromszázharmincz) koronát — arra 
az időre, melyet a szakiskolánál tölt, szülője gyámja vagy más 
hozzátartozója, avagy maga a szakiskola igazgatójának félévi elő
leges részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti; 

i) aki állami költségen való ellátásra kivan fölvétetni, kir. köz
jegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy amennyiben a szakisko
lából a tanfolyam befejezte előtt önként kilépne, vagy saját hibájából 
elbocsáttatnék, abban az esetben érte a szakiskolában töltött időre 
eső ellátási költséget szülője, gyámja, vagy más hozzátartozója a 
szakiskola igazgatójának felszólítása után hat héten belül megtéríti. 

7. A tanfolyamra felvett minden tanuló a szakiskolába való 
belépés alkalmával köteles uj állapotban magával hozni: 6 inget, 
6 alsónadrágot, 6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, 
1 pár erdőjárásra alkalmas erős bagariacsizmát. A tanulók egyéb 
ruházatáról, valamint a szükséges tankönyvekről, tanszerekről 
és eszközökről, nemkülönben a tanulóknak lakással és élelmezés
sel való ellátásáról, a szakiskolában töltött idő alatt a tanulókért 
fizetett ellátási költség fejében, iiletőleg az erre szolgáló állam
költségvetési hitel terhére, a szakiskola gondoskodik; de viszont 
a szakiskola helyiségeinek bererendezésének és felszerelésének 
rendbentartása és tisztogatása a tanulók kötelességét képezi. 

8. A tanfolyamra fölvett tanulókat jelentkezésük alkalmával 
a szakiskola igazgatója orvosi vizsgálat alá veti. Akit a szakiskola 
orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai foglalkoztatás mellett 
könnyen nem gyógyítható betegségben szenvedőnek vagy hiányos 
szervezetünek talál: az a szakiskolába nem fogadtatik be. 

Budapest, 1909. évi május hó. 
(11) M, kir. földmivelésügyi miniszter. 



Pályázati hirdetés. 8614/I/A/3/1909. szám. (Az erdőőri szak
iskolák tanulóinak felvétele ügyében). — A görgényszentimrei, király
halmi, liptóujvári és vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolákba a 
folyó év szeptember havában kezdődő uj, kétéves tanfolyamra 
— részint állami ellátás mellett, részint saját költségen — több 
tanuló fog felvétetni a következő szabályok szerint: 

1. A tanulók felvétele a szakiskolákba pályázat utján történik. 
2. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt 

folyó évi július hó 5-ig ahhoz a szakiskolához kell beküldeni, 
melybe a pályázó felvétetni kivan; azt azonban, hogy a kijelöltek 
melyik szakiskolánál jelentkezhetnek felvételre: a pályázók számá
hoz és az egyes szakiskolák tanulóinak megállapított létszámához 
képest, a pályázók kívánságának lehető figyelembevételével a 
szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján a m. kir. föld
mivelésügyi miniszter határozza meg. 

(Az egyes m. kir. erdőőri szakiskolákhoz a kérvényeket a 
következő helyekre kell czimezni és pedig: 1. a görgényszentimrei-
hez: Görgényszentimrére; 2. a királyhalmihoz: Királyhalmára 
(u. p. Szabadka); 3. a líptóujvárihoz: Liptóujvárra, 4. a vadászerdei
hez: Vadászerdőre (u. p. Temesvár, gyárváros). 

3. A pályázati határidőn tul beküldött vagy megfelelően fel 
nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó 
melyik szakiskolánál kivan felvétetni és hogy ellátását a szakisko
lában saját költségére vagy az állam költségére kivánja-e és végül 
hogy a kérvényére a válasz milyen czim alatt s hová (vármegye, 
utolsó postaállomás) küldessék. 

5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a 
pályázónak igazolnia kell a következőket, nevezetesen: 

a) anyakönyvi kivonattal azt, hogy kora a pályázat naptári 
évében a 17 évet meghaladja, de a 25 évet még el nem éri 
(kivétetnek a „Tanúsítvány"-nyal ellátott továbbszolgáló katonai 
altisztek, akik 28 éves korig folyamodhatnak felvételért); 

b) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az elemi nép
iskola hatodik (illetőleg valamely középiskola második) osztályát 
sikeresen elvégezte; 

c) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiállított 



bizonyitványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához és az idő 
viszontagságaihoz szokott, edzett testalkattal s különösen jól látó, 
halló és beszélő képességgef bir; 

d) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy 
kérvényének benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanúsított; 

e) hatóság által kiállított bizonyitványnyal vagy más irattal 
azt, hogy katonai képzettségben áll-e vagy nem; 

f) aki valamely alkalmazásban áll, gazdájának vagy gazdája 
megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az alkalmazás mióta 
tart, mennyi időre s mire terjed; 

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy szülei 
milyen állandó foglalkozást űznek vagy űztek, továbbá hogy ha 
szülei látják el, milyen a vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig 
szülőtlen árva, illetőleg ha fenntartásáról saját magának kell gon
doskodnia, milyen a vagyoni helyzete ömagának; 

h) aki saját költségén való ellátásra kíván felvétetni, királyi 
közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó 
ellátási költséget, éven kint 330 (háromszázharmincz) koronát arra az 
időre, melyet a szakiskolánál tölt, szülője, gyámja vagy más hozzá
tartozója, avagy maga a szakiskola igazgatójának kezéhez félévi 
előleges részletekben a kitűzött időre pontosan lefizeti. 

6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek fölvételre: 
a szakiskolai igazgatók tanácsának javaslata alapján a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter állapítja meg. 

7. A fölvételre való kijelölésnél és illetőleg a fölvételre való 
alkalmasság és érdemesség sorrendjének megállapításánál a kér
vényhez csatolt okmányokban foglalt adatokhoz képest elsőbbség
ben részesülnek: 

a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsége nagyobb; 
b) másodsorban azok, akik már is valamely erdőgazdaságnál 

gyakorlati alkalmazásban vannak vagy voltak; 
c) harmadsorban azok, akik erdőgazdaságnál alkalmazottak

nak vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkások
nak gyermekei vagy árvái. 

Azok közül, akiknek fölvételre való alkalmassága és érde
messége a jelzett szempontokból véve egyenlő, elsőbbségben az 
részesül, aki saját költségén való ellátásra kíván felvétetni. 



8. A felvételre kijelöltek kötelesek annál a szakiskolánál, 
melyhez beosztattak, a szakiskola által velük közölt időben fel-
véleli vizsgálatra jelentkezni. 

9. A felvételre jelentkezőket a szakiskola igazgatója elsősor
ban orvosi vizsgálat alá veti. 

Akit a szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy a szakiskolai 
foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szen
vedőnek vagy hiányos testi szervezetünek talál: az felvételi vizs
gára nem bocsátható. 

10. A felvételi vizsgát a szakiskola igazgatója a tanszemély
zettel együtt tartja meg. 

A felvételi vizsga annak szigorú megállapítására szolgál, hogy 
a jelentkező tényleg birtokában van-e legalább azoknak az isme
reteknek, amelyek az elemi népiskola VI., illetőleg a középisko
lák II. osztályára megállapított követelményeknek megfelelnek. 

Aki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét az iskolába 
csak ujabb pályázat alkalmával kérheti. 

11. Azokat, akik a fölvételi vizsgát sikeresen leteszik s a 
szabályzat egyéb föltételeinek is megfelelnek, az igazgató a szak
iskolába befogadja s a szakiskolai tanulók törzskönyvébe be
vezetteti. 

12. A szakiskolába való belépés alkalmával minden tanuló 
köteles uj állapotban magával hozni: 6 inget, 6 alsónadrágot, 
6 zsebkendőt, 10 pár kapczát vagy harisnyát, 1 pár — erdőjárásra 
alkalmas — erős bagaria-csizmát. 

A tanulók egyéb ruházatról, valamint a szükséges tanköny
vekről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben a tanulóknak 
lakással és élelmezéssel való ellátásáról, a szakiskolában töltött 
idő alatt a tanulókért fizetett ellátási költség fejében, illetőleg az 
erre szolgáló államköltségvetési hitel terhére, a szakiskola gon
doskodik; de viszont a szakiskola helyiségeinek, berendezésének 
és fölszerelésének rendbentartása és tisztogatása a tanulók köte
lességét képezi. 

13. Az állami ellátás ahhoz a feltételhez van kötve, hogy az abban 
részesülő tanuló a szakiskola tanfolyamát tényleg sikeresen végezze. 

Ehhez képest a szakiskolába állami ellátás mellett felvett 
tanuló — végleges befogadását megelőzőleg — királyi közjegyző 



előtt kiállított nyilatkozattal biztosítani tartozik azt, hogy amennyi
ben a szakiskolából a két évi tanfolyam bevégzése előtt önként 
kilépne, vagy saját hibájából elbocsáttatnék, abban az esetben 
érte a szakiskolában töltött időre eső ellátási költséget szülője, 
gyámja vagy más hozzátartozója a szakiskola igazgatójának felszólí
tása után hat héten belül megtéríti. 

Ez alól a kötelezettség alól csak azok menthetők fel, akik 
hitelesen, igazolják, hogy az ellátási költség megtérítéséről egy
általán nem gondoskodhatnak. 

Budapest 1909. évi május hóban. 
(12) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

A veszprémi székeskáptalan birtokain egy erdészi állás 
üresedett meg. Ezen állással természetben való lakással együtt 
mintegy 4100 K évi jövedelem jár, fokozatos előléptetés, fizetés-
javítás és nyugdíjjogosultság. 

Feltételek: a selmeczi erdészeti akadémiának jeles sikerrel 
való bevégzése, államvizsga, több évi gyakorlat és 30—40 év 
közti életkor, mik okmányokkal igazolandók. 

Személyes megjelenés nem szükséges, de a kiválasztott tartozik 
magát a kinevezés előtt bemutatni. 

Az állás október 1-én foglalandó el egy évi próbaszolgálat 
kikötéssel. 

Pályázók kérvényeiket a ftdö veszprémi székeskáptalanhoz 
czimezve, az uradalmi erdőmesteri hivatalnak küldjék Veszprémbe, 
legkésőbb június 30-ig. 

Veszprém, 1909 június 5-én. 
(13) Patzl Jenő 

urad. erdőmester. 

Egy nagyobb erdőbirtok kerestetik megvétel czéljából. Öreg, 
vágható állományok, jó vadászat (szarvas, vaddisznó, esetleg medve), 
kevés mezőgazdaság. A vételár körülbelül 2lk millió korona, 
azonnali fizetés 750.000 korona. Előnyben részesül: Magyarország, 
Galiczia és Bukovina. 

Részletes ajánlatok mielőbb kéretnek direkte a birtok tulaj
donosaitól az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének czimére. „Jó 
erdőbirtok" czim alatt. (14) 



Alulírott uradalmi főbérnökségnél főerdészi állás betöltendő 
folyó év július hó elsején. 

Az 1879. évi X X X . t.-czikkben előirt képesítéssel biró állam
vizsgázott erdészek, bizonyitványmásolatokkal felszerelt pályázati 
kérvényeiket uradalmi főbérnökség, Alsólendva czimre terjeszszék 
be, hol az állással járó javadalmazás és egyéb feltételek is meg
tudhatók. (15) 

Faeladási hirdetmény. Kerkáskápolna község volt úrbéresei 
erdejében levő 267'65 m%-i kitevő 59 darab tölgy-, mű- és tűzifa, 
az 1909. évi 2908. sz. földmivelésügyi miniszteri engedély alap
ján 1909. év július hó 5-én d. e. IOV2 órakor Kerkáskápolna 
községházánál nyilvános szó- és Írásbeli árverésen, 3149 K 09 f 
becsárban el fog adatni. 

Bánatpénz: 315 K. 
Az árverési föltételek a volt úrbéresek elnökénél és a szent

gotthárdi m. kir. járási erdőgondnokságnál megtekinthetők. 
Kalmár Péter (16) Németh József 

v. urb. bírt. jegyző. v. urb. birt. elnök. 
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ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K, nem tagoknak 4 K; 4 K 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 

ERDÉSZETI ÉPITÉSTAN. Irta: Sobójenő. I. rész. 1. és 2. kötet: Középitéstan. 
Egy-egy kötet ára tagoknak 1,1 K 20 fill., nem tagoknak 16 K. — II. rész: 
Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. 

MAGYAR ERDÉSZETI OKLEVÉLTÁR. Szerkesztette és történeti bevezetéssel 
ellátta : Tagányi Károly. 3 kötet. 1906. Ára tagoknak 20 K, nem tagoknak 40 K. 

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1884. (I—IV.) és az 1885—89. (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (E/en évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá az 1890. (X.), 1892—5. és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 I< 20 fill. 
Az 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K, nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., másoknak 1 K. 
Az 1906. és 1907. évi egyesitett füzet ára tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 

* Az 1908. évi XXVIII. évf. ára tagoknak 1 K, másoknak 2 K. 
Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. postaköltség beküldése esetén 

bérmentve küldetnek. 
TANGENS-TÁBLÁZATOK. Összeállította Pohl János. Ára tagoknak 1 K, nem 

tagoknak 2 K. (Kapható a szerzőnél is Oraviczán.) 
A LEGELŐERDŐK. Irta: Földes János. (Külön kiadása az Erdészeti Lapok 

1895. évi I—V. füzetében közölt munkának.) Ára tagoknak 1 K. 60 fill. 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55f. postaköltség beküldéseesetén bérmentve küldhető 

A VADÁSZATI ISMERETEK KÉZIKÖNYVE. írták: Belházy J. , Szécsi Zs. és 
Illés N.; négy kötet ára az O. Erd. E. tagjainak fűzve 9 K, kötve 13 K. 

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Ára tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K 40 fill., másoknak 2 K. Bérmentesitésre 45 fill. küldendő. 

A BÜKKTÜZIFA ROMLÁSA ÉS AZ ELLENE VALÓ VÉDEKEZÉS. Irta: 
Gellért József. Ára tagoknak 60 fill., másoknak 1 K. Bérmentesitésre 35 fill. 
küldendő. 

A KÜLFÖLDI FANEMEK MEGTELEPÍTÉSE STB. Irta: Pech Dezső. Ára 
tagoknak és könyvkereskedőknek 3 K, másoknak 4 K. Bérmentesitésre 
45 fill. küldendő. 

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Ára tagoknak 1 K 50 f, mások
nak 2 K 40 f. Bérmentesítésre 45 f küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K, másoknak 5 K. 
Ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKÉPE. Ára tagoknak 7 K, nem 

tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 
Népszerű nyelven irt művek, melyek, ha a t. megrendelők árukon kivül, 

egyenkint 45 fill. postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők : 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ara 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott 

II. f. Mohok, edényes virágtalanok, tűlevelűek. Ára 2 K- III. füzet. Magházas 
növények. Ára 3 K. 
Valamennyit Fekete Lajos irta. 



Az Országos  Erdészeti  Egyesületnél  és Fekete  Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő művek, 
melyek után egyesületi  tagok  és  könyvkereskedők,  ha  az  egyesületnél  rendelik 
meg azokat,  25  százalék  árengedményben  részesülnek: 
ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K, ill. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K, ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁST AN. Ára 4 K, ill. 3 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Ára 1 K 20 fill., ill. 90 fill. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

ill. 6 K. 
A szerzőknél rendelhetők m e g : 

ERDŐM1VELÉSTAN. Irta: Vadas Jenő (Selmeczbánya). Ára tagoknak 7 K, 
nem tagoknak 10 K. 

A SELMECZBÁNYAI M. K. ERDŐAKADÉMIA TÖRTÉNETE ÉS ISMER
TETŐJE. Irta: Vadas Jenő. Ára 4 K (erdőgyakornokoknak 3 K, akadémiai 
hallgatóknak 2 K). Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán). 

A LEGELŐERDŐK BERENDEZÉSE, KEZELÉSE ÉS HASZNOSÍTÁSA. Irta: 
Márton Sándor (Nagykároly). Ára tagoknak 4 K 80 fill., másoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti m ü v e k : 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

LEÍRÁSA. Szerkesztette: dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel. Kiadta a 
földmivelésügyi minisztérium. 1896. Magyar, német és franczia nyelven. 

A BÜKKFA KORHADÁSA ÉS KONZERVÁLÁSA. Irta: dr. Tuzson János. 
Kapható Kilián Frigyes utódánál. Budapest, Váczi-utcza. Ára 4 K. 

Az ERDŐHASZNÁLATTAN KÉZIKÖNYVE. Irta : Szécsi Zsigmond. II. kiadás. 
Ára tagoknak 12 K, nem tagoknak 16 K. (Kapható Joerges A. özv. és fiánál 
Selmeczbánya.) 

ÁLTALÁNOS FÖLDMÉRÉSTAN. Irta : Cséti Ottó. II. kiadás. (Kapható ugyanott.) 
Ára 9 K. 

ERDŐVÉDELEMTAN. Irta: Téglás Károly. (Kapható ugyanott.) Ára 5 K 40 f. 
ERDÉSZETI TALAJTAN. Irta: Fekete Lajos. II. kiadás. 1891. (Kapható ugyanott.) 

Ára 5 K. , 
BETUSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA 

I—XXIV. ÉVFOLYAMAIHOZ. Összeállította Tomasovszky Imre. (Kapható 
ugyanott.) Ára 1 K. 

ERDÉSZETI SEGÉDTÁBLÁK. Ára: 8 K és ERDEI ROVATOS NAPLÓ-
Ára 1 K 20 fill. 
Megrendelhetők a földmivelésügyi minisztériumnál Budapest. 

TERMESI TÁBLÁK. 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg erdőrendezősége. 
(Jolsva, Gömör m.) Ára 2 K. 

AZ ÁRVÉDELMI FÜZESEK TELEPÍTÉSE ÉS MÜVELÉSE. Irta: Vadas Jenő. 
Ára 50 f. Megrendelhető a földmivelésügyi minisztériumnál és Nagel Ottó 
könyvkereskedésében, Budapest, Muzeum-körut 2. szám. 

KEDVEZMÉNY. Dr. F a r k a s Márton vízgyógylntózetének (Budapest, 
V., Báthory-u . 3 . sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagja i 3 5 % árkedvezményben részesülnek. — 
A dr. Herezel-féle fasor-szanatorium (Budapest, VII., Városligeti-fasor 
9. sz.) vizgyógyintézetében az Országos Erdészeti Egyesület tagja i 25°/o 
kedvezményben részesülnek Kedvezményes j egyre szóló utalvány az 
egyesület t i tkár i h ivata la utján kapható . 


