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Táj é k o z á s u l . 
Munkatársaink s azokká lenni kivánó ügybarátaink tájékozására a kö

vetkezőket jegyezzük ide : 
Az „Erdészeti Lapok" eddigi tartalmában nyilvánult elveket jövőre is 

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

Az e lapokban megjelenő közlemények szerzői megfelelő írói dijban 
részesittetnek és pedig: ' 

Egy nyomatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel ... ... ... . . . ___ . . . 40—48 K.-ban. 

Egy nyomatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást igényel, avagy' idegen nyelvből 
eszközölt szabatos fordításért . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 24—32 K.-ban. 

Egy nyomatott ívnyi oly fordításért, mely a szerkesztő
ség részéről átdolgozást igényel . . . . . . . . . 16 K.-ban. 

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

Azokat, kik minket lapunk feladatának megoldásában munkálatokkal 
támogatni kívánnak, kérjük, hogy dolgozataikat a nyomdában való könnyebb 
és gyorsabb kiszedhotés végett csak egyes félivekre, s ilyeneken is csak az 
egyik oldallapra, mint mondani szokták, törött alakban írják. A ki czikkét 
ugy kívánja közöltetni, hogy azon változtatás ne tétessék: ebbeli feltételét a 
kézirat beküldése alkalmával szíveskedjék kijelenteni. A czikkekhez tartozó 
rajzok kidolgozására nézve megjegyezzük, hogy azokat sima, fehér papíron, 
legalább kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a milyen nagyságban 
azokat a szerző a lapba felvéietni kívánja. Ugyanilyen mértékben nagyítva 
kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkalmazni. 
Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet várni, 
Kéziratok nem küldetnek vissza. 

A lapunknak szánt dolgozatok bérmentve ezen czim alatt küldendők 
„Az „Erdészeti Lapok" szerkesztőségének Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-
utcza 10. szám". 

Óhajtjuk, hogy a magyar birodalom minden egyes vidékéről minél szá
mosabb munkatársat bírjunk, kik a körükben felmerülő erdészeti napikérdé
sekről, műszaki és üzleti vállalatokról, faárakról s előforduló eseményekről, 
habár ezek az illető helyi viszonyok közt még olyan jelentékteleneknek is lát
szanának, lapunknak gyors és lehető alapos tudósítást tegyenek. 

» A szerkesztő. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a 
nyomdai költségek megtérítése esetén külimlenyomatokat is készíttet a szerzők 
számára. A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) a következő : 

30 példány: 16 oldalas ivenkint 7 K. — fill.: 8 old. ív, 4 K. 40 fill. 
50 „ 16 „ „ 8 „ — „ 8 „ „ 4 „ 80 „ 

100 „ 16 „ „ 10 „ — „ 8 „ „ 6 „ 60 „ 
Zöld borítékkal ellátva, a különlenvomatok előállítása 30 példánynál 

3 K. 60 fill., 50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 
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K i a d ó : S z e r k e s z t ő : 

Az Országos Erdészeti Egyesület. Bund Károly. 

M e g j e l e n i k m i n d e n h ó n a p 2 8 . - á n . 

Harminczkilenczedik évf. VIII. füzet. 1900. augusztus hónap. 
Előfizetési dij egy évre 16 kor. Az Országos Erdészet i Egyesü le t oly alapító 
tagjai, kik legalább 300 kor. a lapítványt tettek, va lamint a rendes tagok is a 
16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alap. tagok, kik 300 kor.-nál 

kevesebbet alapítottak, 6 kor. k e d v e z m é n y e s árért járathatják. 

Btertesttőség és kiadóhivatal Budapestül!, Lipótváros, Allotmíay-atcza, 10. srím. II. emolet. —f»— 
A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek. 

A nemes füzek mivelése 
Irta : Csemy Győző, kir. alerdőfelügyelő. 

A nemes (kosárkötő) füzek okszerű tenyésztése ná
lunk csak az ujabb időben fejlődött ki. Azelőtt azok 
mivelésével neui igen foglalkoztak s legnagyobbrészt a 
vadfüzekel használták, de felhasználják nagy mértékben 
most is, nem gondolva arra, hogy ezek megközelítőleg 
sem adnak oly jó és értékes anyagot, mint a nemes 
füzek. 

A füzmivelésnek köz- és magángazdasági jelentősége 
nagy, mert általa igen jelentékeny jövedelem érhető el 
kevésbbé jó talajú s kisebb területeken is és mert a vele 
kapcsolatban folytatható kosárfonás nem igényel nagy 
tőkét, drága gépeket, könnyen elsajátítható és oly tulnépes 
s szegény vidékeken, a hol a termőföld silányabb és 

E R D É S Z E T I L A P O K . 47 
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keresetforrás alig, munkaerő ellenben bővében van — 
háziiparszerü foglalkozásra — kiválóan alkalmas. 

Ily vidékek közgazdasági állapotának kedvezőbbé ala
kítása czéljából hazánk közművelődési egyesületei közül 
is néhányan létesítettek füztelepeket s állítottak fel evvel 
kapcsolatban ingyen kosárfonó tanfolyamokat.*) 

Nálunk e mivelési és iparág iránt az érdeklődés már 
elég széles mértékben kiterjedt ugyan,"de még sok erdő
vagy mezőgazdaságilag alig használható vagy parlagon 
heverő területet találhatunk, mely nem nagy áldozattal 
nemes fűzzel jövedelmezően volna betelepíthető. 

Hogy még sem igen müvelik a nemes füzeket, annak 
az lett az eredménye, hogy ezek tenyésztéséről s jövedel
mezőségéről — különösen a szakértőkkel nem rendelkező 
kisebb birtokosságnál — a legkülönbözőbb nézetek ter
jedtek el olyannyira, hogy rendszer vagy bizonyos meg
állapodás alig lelhető fel. 

Abban a íriszemben tehát, hogy szakunknak némi 
szolgálatot tehetek s hogy az érdeklődőknek talán uj 
megfigyeléseket is tárhatok fel, az alábbiakban a nemes 
füzek mivelése, illetve füztelepek berendezése és értéke
sítése körül legnagyobbrészt közvetlen megfigyelés utján 
szerzett tapasztalataimat röviden közlöm. 

* 
A kosárfonó füzek vagy nemes füzek alatt általában 

azokat afüzfajokat értjük, melyek rendszeresen kezelt füz-
telepeken (füziskolákban) nevelve a kosárfonóipar részére 
nyersanyagot szolgáltatnak. Megkívánják e füzektől, hogy 

*) Sorok Írójának is, mint a „Szent-Gotthárdi Közművelődési Egyesület" 
volt titkárjának alkalma nyílt annak idején az egyesületnek egy ily czélra 
létesített nemes füzesét berendezhetni s kezelhetni. 
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SZÍVÓS, jól hasitható, nem túlságos hosszú füzvesszőt 
teremjenek, s hogy tömeggyarapodásuk nagy legyen. 

A fajok értékére és használhatóságára nézve igen 
sok és egymástól igen eltérő nézetről olvashatunk és hall
hatunk, a mi onnan ered, hogy egy és ugyanaz a faj a 
szerint, a mint telévényesebtrvagy soványabb, nedves vagy 
száraz, jól és kevésbbé jól megmivelt talajba kerül, tulaj
donságaiból bár nem vészit teljesen, de azokat jelentéke
nyen módosítja ugy, hogy egy faj, mely valamely helyen 
kitűnő termést adott, más helyen csak középszerűen vagy 
alig válik be. 

A sok faj közül nagyobb mennyiségben és hosszabb 
időn át való tenyésztésre, mint legalkalmasabbak a követ
kezők ajánlhatók: 

1. Salix amygdalina (mandolafüz). Talaj- és termő
hely iránt nem igen érzékeny s leginkább az üde homo
kos agyagtalajt kedveli, de igen nedves talajon is jól 
tenyész. Vesszője középvastag, jól hajlik, kitűnően hasad 
és hántva hófehér. Dus levélzete lehullván javítja az-
amúgy is igen igénybe vett talajt. 

Rossz tulajdonsága, hogy televényesebb talajon oldal
ágakat hajt. 

2. S. purpurea (biborfüz). Inkább homokosabb, szára
zabb talajon tenyész. Vesszője vékony, igen hajlékony s 
elég jól hántható. Vesszői rövidebbek, mint az előbb em
iitett füzé. Finomabb munkákra való. Jó tulajdonsága, 
hogy hosszantartó szárazság és fagy iránt alig érzékeny, 
vesszői azonban csak a harmadik negyedik évben fejlőd
nek ki teljes hosszúságra s csak akkor lehet nagyobb 
illetve teljes termésre számitani. 

3 . 8. acutifolia. Üde, homokos, sőt egészen száraz 
talajon is megél. Gyökerei mélyrehatók. Setétveres, barna, 

47* 
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aránylag nagyon kevés, de hosszú és ágtalan vesszőket 
hajt. Durva fonásokra különösen szép szine miatt hántat-
lanul is igen alkalmas. 

4. S. uralensis. Mély, üde, televényes talajt kivan, de 
szárazabb talajon is megnő. Vesszői világoszöldek, veres 
rügyekkel, hosszúak és vékonyak, hajlékonyak és jól ha
sadnak. 

5. 8. viminalis. A legelterjedtebb füz, szép világos
zöldes sárgásba játszó, majd aranysárga (aurea alfaj) vesszői 
hosszúak, jól hajlíthatok és hasithatók. Tömegtermelése 
nagy. A legtöbb és leghasználhatóbb fonóanyagot szolgál
tatja minden czélra. 

6. 8. caspica. Igen száraz, silány talajon is megéL 
Gyökerei mélyen behatolnak. Kevés, de erős és hosszú 
vesszőt hajt. Jól hántható, vesszői hántva sárgás színűek 
s jól lakkozhatok. 

A füzmivelésre alkalmas talajnak üdének s nem 
mint általánosan hiszik mocsarasnak vagy legalább is 
nagyon nedvesnek kell lennie. A kezelésünk alatt lévő 
erdőkben gyakran előforduló, nem túlságosan nedves 
rétek, melyeknek más fanemmel való beerdősitése nehéz
séggel jár, továbbá patakok és folyamok árterei, kevésbbé 
termékeny, mezőgazdasági mivelésre kevésbbé alkalmas 
talajok u. m. vizenyős szántóföldek, sovány legelők és 
rétek igen alkalmasak e czélra. 

Nem alkalmas a füz tenyésztésére azomban egyáltalán 
az olyan terület, melyen el nem vezethető talajvíz áll, 
továbbá teljesen kiélt, televénytelen és igen száraz, vagy 
pedig az igen kövér talaj; mert mig előbbin alig terem 
meg, utóbbin igen buján nő ugy, hogy a vesszők igen 
hosszúak lesznek, miáltal értékük csökken. 2 m.-nél hosz-
szabb füzvessző ugyanis már alig kel el. 
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Ha tehát nemes füzest akarunk berendezni, először 
a talajt és ehhez a füzfajt kell jól megválasztanunk és 
azután következhetik a telepnek, a szükséges árkoknak és 
utaknak tulaj donképeni kitűzése. 

A füzeseket többnyire egy éves vágásforgásban 
ágyakba vagy táblákba ültetve szokták kezelni. 

Az üzembe vett terület akkor, ha vizlevezetésről vagy 
pedig öntözésről gondoskodnunk nem kell, igy pl. a sovány 
réteket, legelőkel vagy felhagyott szántóföldeket %—1 
holdas táblákba osztjuk be s ezeket egymástól utak, 
esetleg árkok állal választjuk el. 

Ezen árkok feladata lehet a talajból a felesleges 
nedvességet elvonni, azt szellőztetni s a belőlük kiásott 
földdel az ágyak szintjét emelni, vagy pedig ezekhez vizet 
hozzávezetni, hogy mindig üdék maradjanak. Ott, hol a 
talaj nedvesebb, ágyakra kell a területet beosztanunk, 
melyeknek szélessége a talaj víztartalma szerint 5—10 m. 
között váltakozik. Az ágyak között kiemelt árkok széles
sége ugyancsak a talaj nedvessége szerint 0 - 50—1'20 w.-re 
szokott vétetni. 

Az árkoknak kedvező eséséről gondoskodnunk kell, 
valamint arról is, hogy a mellékárkokat a főárkokba lehe
tőleg hegyesszög alatt vezessük be. 

A telep kitűzése után annak megmunkálásához fog
hatunk. 

A legtöbb német szakkönyv és folyóirat szerint a 
beültetendő talajt 50—60 cm. mélyen, okvetlenül meg kell 
forgatni (rigolozni). 

Azt hiszem azonban, hogy erre az eljárásra csak a 
teljesen begyepesedett, turfás vagy igen kötött talajon van 
szükség, mert más talajt tapasztalásom szerint elég ősz
szel két ásónyomnyira (35—50 cm.-ve) felásni, vagy ked-
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vező esetben kétszer egymásután oly módon megszántani, 
hogy az egyik ekével szántott barázdában egy másik 
ekével (altalaj-ekével) újból végig szántatunk, hogy a föld 
mélyebben legyen megmunkálva. 

Tavaszszal a területet újból fel kell szántatni és meg-
kapáltatni. 

A földmunkát legczélszerübb, ha szakmányban adjuk 
ki; e szerint egy katasztrális holdnak rigolozása 200—300 
koronába, két ásónyomnyira felásása 180—120 K.-ba, 
kétszeri megszántása 8—16 koronába kerül. 

A megmunkálásnál ott, hol a talaj nedvesebb, az 
ágyakat nyeregalakban kell eligazittatnunk vagyis azoknak 
kissé domború felületet adnunk, hogy a viz lefolyhasson. 

Nagyon nedves vagy posványos talajra homokot 
czélszerü hordatni. 

Költségmegtakarítás szempontjából megkisérlettem az 
akkoriban rendelkezésemre álló területnek ama részét, 
melyen a talaj igen kötött volt, csak részben, t. i. oly 
módon megfőrgattatni, hogy a sortávolságoknak megfele-
lőleg egymástól 45 cm.-nyire 30 cm. széles árkokat emel
tettem ki s egyik árokból a földet a másikba hányattam. 
A 45 cm.-es köz megmunkálatlanul maradt. Jelentékeny 
költségmegtakarítás azonban ugy sem volt elérhető, a 
munka sem haladt gyorsabban s a vesszők kifejlődése 
sem volt a legszebb, hihetőleg azért, mert az altalajban 
fekvő termőföldet a dugványok gyökereikkel felkereshették 
ugyan, de a szomszédos, holt, meg nem munkált föld
rétegben elég jól tovafejlődni nem voltak képesek. A meg 
nem munkált pászták hamar begyomosodtak, továbbá 
agyagos talajon attól is kell félni, hogy az árokban meg
forgatott föld pár év múlva ismét teljesen összeáll. 

Ezért a megmunkálásnak ezt a módját nem ajánlhatom. 
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Ha a talaj meg van munkálva, felülete megkapálva, 
összegereblyélve és — nehogy egyes mélyedésekben a 
viz megálljon — kiegyengetve, akkor a dugványozást meg
kezdhetjük. 

Legalkalmasabb időszak erre a kora tavasz —• márczius 
hónap — midőn a talaj kissé már megszikkadt, de április 
hó végén teljesített dugványozások is többnyire sikerülnek. 

A dugványoknak termékeny, erőteljes talajon termelt, 
friss vesszőkről valóknak kell lenniök s azokat vagy 
magunk vágatjuk, vagy pedig vétel utján szerezhetjük be.*) 

Ha magunk állítjuk elő azokat, ugy a nedvkeringés 
szünetelése alatt, február hóban és lehetőleg röviddel az 
elhasználás előtt kell vágatnunk. Az a többször hallott és 
olvasott állítás, hogy a vesszők vékonyabb végéből met
szett dugványok jobb ültetőanyagot és később szebb vesszőt 
szolgáltatnának, mint azok vastagabb alsó részéből valók, 
ugy látszik nem bir alappal. 

A dugványokat legjobb egyszerű éles késsel vagy 
kaczorral vágni. Ollót mellőzzünk, mert a vágáslapon 
szakításokat s zuzódásokat okoz, mi a hajtóképességre 
bizonyára befolyással van. 

Ha a metszett dugványokat azonnal el nem hasz
nálhatnék, ugy azokat léghuzammentes helyen, pinczében 
homokba beásva és időnkint megnedvesítve egy ideig el
tarthatjuk. 

Ha a dugványokat vásárolni vagyunk kénytelenek, 
ugy lehetőleg egyéves vesszőkről metszett dugványokat 
kérjünk, mert ezek jó minőségét inkább megállapíthatjuk. 

*) A földmivelésügyi minister ur nemes füzdugványokat a m. kir. erdő-
őri, kertészeti s kerlmunkás szakiskolákból, valamint a keszthelyi m. kir. 
gazd. intézet füztelepeiről évenkint ingyen szokott az ez iránt folyamodók
nak adományozni. 
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1000 drb dugvány ára faj és minőség szerint 1 K.-től 
3 K.-ig terjed. 1000 drb dugvány 8—10 kilót nyom be
csomagolva. Egy szekérre 60—70,000 drb rakható. 

A dugványokat százankint kötegekbe kötve küldik. 
Ha igen szárazan érkeznének meg — u g y két-három 

napig vizben való áztatás helyett — sokkal czélszerübb 
azokat a telepen árokba ásni és földdel betakarni. 

Egy pár nap múlva a kötegenkint bevermelt dugvá
nyok «izzadni» kezdenek, rügyeik megvastagodnak s 
nemsokára apró fehér szemölcsökből kezdenek a gyökerek 
kibújni, mi a dugvány használhatóságára vall. 

A dugványok hosszát legczélszerübb 25—30 OH.-re 
vennünk. Üdébb, televényesebb talajon 20 cm. is lehet, 
mig szárazabb talajon 30—35 cm. hosszú dugványokat 
szoktak használni. 

Jó s üde talajon ugyanis a tulhosszu dugvány alul 
elrothad, mig száraz talajon a rövid kiszárad. 

A vásárolt és hosszú útról jött dugványokat elülte
tésük előtt alsó és felső vágáslapjukon vágjuk kissé le, 
hogy a friss vágáslapokon* át a nedvesség keringhessen. 

Hogy a dugványok mind egyenlő hosszúak legyenek 
azokat a munkásnak egy kimért minta dugvány után 
kell vágnia oly módon, hogy azokat közvetlenül egy rügy 
felett illetve az alatt messe el. 

A dugványok, hármas-—vagy a finomabb fajok négyes 
hálózatban, vagy bizonyos sor és dugványtávolság mellett 
a földbe legczélszerübben szabad kézzel dughatok be egy. 
4—4 mm. vastag 40—50 m. hosszú lenmagolajjal bedör
zsölt kenderzsinór után, melynek két végei át vannak 
húzva és megkötve egy—egy megvasalt czövekhez ugy 
hogy a zsinór a tábla vagy ágy szélességében kifeszíthető. 

E zsinórt a 20 cm.-nyi dugványtávolságnak megfelelően 
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beosztván az osztásrészeket színes pamuttal vagy szalagok
kal jelölhetjük meg. A megjelölések elé vagy azok mögé 
dugja be azután függélyesen a munkás a kötényébe tett 
kötegből a dugványokat oly módon, hogy azok rügyeikkel 
felfelé álljanak. A földbe oly mélyen kell a dugványt be
dugni, hogy felső vágáslapját 2-—3 em-nyire a talaj 
fedje. Ez azért szükséges, mert a megmunkált talaj idővel 
úgyis süpped s igy a dugvány felső része a földből ki
látszanék és mert minél mélyebben hajthat ki a vessző, 
annál erőteljesebb lesz. 

Az előbb leirt módon 25 napszámos egy nap alatt 
35—40,000 drb dugványt ültet ki (75 : 20 sor- és dugvány
távol mellett). 

Igen agyagos vagy köves talajon czélszerü előzete
sen egy erősebb fa vagy vaspálcza segítségével a lyuk 
helyét kijelölni s ezután a dugványt bedugni. 

Ennél az eljárásnál azonban ügyelnünk kell, hogy a 
dugványt köröskörül föld fogja körül, nehogy kiszárad
hasson vagy a behatolt sok víztől elrothadhasson. 

Abban az esetben, ha dugványkészletünk száraz 
volt, elővigyázatosságból az igen száraznak látszó dugvány 
mellé még egy dugványt tolhatunk, hogy ültetvényünk 
hézagos ne legyen. 

Ugyanezt az eljárást lehet •— mint hallottam, de 
meg nem kisértettem — a Salix purpurea és uralensis 
vékonyabb dugványainak elültetésénél is alkalmazni abból 
a czélból, hogy ezek az amúgy is igen vékony vesszők 
sűrűbben álljanak. 

Néhai Eszterházy Miklós Móricz gróf csákvári uradal
mának mintaszerűen kezelt füztelepein láttam sikerrel 
használni az 1-ső ábrán feltüntetett szerszámot, mely két 
keresztléczczel fa) összekötött 10 cm. széles, az ágyak 
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hosszának megfelelő két deszkából áll (bj, melybe a dug
vány távolnak és hossznak megfelelő 30—32 cm. hosszú 
peczkek (c) vannak beillesztve. 

A szerszám az ágyakra fektettetvén, saját súlyánál 
fogva is (kevésbbé porhanyó talajon pedig akkor, ha egy 
munkás a szerszám egyik deszkáján végig megy és a 
másikon visszajön) a megmunkált talajba benyomódik úgy, 
hogy a fogak ebben a dugványok helyéi kijelölik. A szer
szám b) deszkájáról oldalt kinyúló két kar foga a követ
kező sorban az első és utolsó dugvány helyét jelöli meg 

r n i Í v j u s 

1. ábra. 

melybe a b) deszkának első és utolsó fogát beillesztve az 
eljárást az előbbiek szerint folytatjuk. 

A munka gyorsan folyik, a lyukak azonban, különö
sen igen porhanyó talajon sokszor kelleténél nagyobbak 
lesznek ugy, hogy a dugványozás alkalmával a dugványok 
mellé még földet is kell oda szórni. 

Gyakran megtörténik továbbá, hogy egyes lyukak az 
időközben beléjük hullott föld miatt a dugványok ülteté
sénél felismerhetetlenekké lesznek. 

Szakadásoknak, vízmosásoknak és épúgy folyamok 
vagy patakok partjainak vagy ártereinek beerdősitésénél — 
kötött talajon — vaspálcza segítségével, vagy pedig egyszerű 
ásóval benyomunk kissé a földbe és az ugy támadt nyi-
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lásba betesszük a dugványt. Egy másik ásónyommal 
azután a dugványt megerősítjük. 

A dugványoknak egymástól mily távolságban való 
ültetésére nézve a nézetek igen eltérők, de legtöbben a 
közeli, sőt igen közel való ültetést ajánlják. Igy a csák
vári uradalomban és Stomfán Károlyi gróf 100 kat. holdas, 
hajdan virágzó füztelepén 50 cm. sor és 10 cm. dugvány
távol mellett ültetett sorokat láttam. A háromféle távol
ságban 75 : 20, 8 0 : 20 és 1 :20 közötti ültetések között a 
Fritscher st íjerorszáf/i herberstorfi földbirtokostól, kinek igen 
szép s jövedelmező füzesei vannak, ajánlott 7 5 : 2 0 sor-
és dugványtávolt igen czélszerünek találtam. 

Fritscher szerint ezen távolságon alul nem is czél-
szerü ültetni és csak silányabb talajban vehetjük a sor
távolt 1 m-re a dugványtávolt 25 cwt-re. 

A szélesebb kötelékben való ültetésnek van is sok előnye. 
Lehetővé teszi a talajnak jobb megmunkálását és 

tisztántartását s a tökének erőteljesebb fejlődését, vala
mint hajtóképességét is. Kevesebb dugványra is van szük
ség, mi —• különösen a telepítés első éveiben és midőn 
a dugványokat saját magunknak kell megvásárolnunk — 
jelentékeny költségmegtakaritást képez. 

Szélesebb kötelékben ültetett telepeken a fűztőké, 
mély különben átlag 10—12 év múlva kimerül, elerőtlenedik 
s hajtő-képességét elveszti, állítólag 15—20 évig is hajt. 

Hátránya ennek az ültetési módnak az, hogy a vessző-
termés különösen az első években kisebb és hogy bizo
nyos füzfajok termékenyebb s üdébb talajon igen elága-
sodnak s ennélfogva kevésbbé ágtiszta és hosszú s illetve 
kevésbbé értékes fonóanyagot szolgáltatnak. Ilyen talajon 
tehát a szűkebb sorokban (50 :20 , 60 :20) való ültetést 
lehet ajánlani. 
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A dugványok ültetésénél néhány sornál megkísér
tettem Fritscher tanácsára a következő eljárást i s : 

Ha a sorok ki vannak jelölve és illetve a kijelölés közben 
a zsinór hosszában huzatunk egy keskeny kapával egy mint
egy 8—12 cm. mély hornyot, melybe (1. a 2-ik ábrát) bele
dugjuk a dugványt egymástól a zsinóron megjelölt távol
ság szerint. Midőn a dugványok kihajtottak, akkor a fiatal 
hajtásokra ráhúzzuk kissé a hornyokból kihányt földet s 
ezt az eljárást addig ismételjük, mig a horony egészen 
be van kapálva s a hajtások már a talaj felszínére értek. 

2. ábra. 

Bár az ily módon kezelt sorokra több munka lett 
fordítva s ez az eljárás nézetem szerint csak igen belter
jesen, úgyszólván kertileg kezelt füztelepeknél alkalmaz
ható, mégis az igy kezelt dugványokon tényleg sok erő
teljes gyökér és már az első évben 1"5 m. hosszú, egye
nes, ágtalan vessző képződött. 

A füztelepitéssel különösen az első években járó 
rendkívül nagy költségek apasztása czéljából kisérletképen 
12 füzsor között, a sorok közt lévőO'75—1 m. széles teret, 
burgonyatermelésre adtam ki azzal a kötelezettséggel, hogy 
a sorokat és dugványközöket gondosan meg kell gyom-
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lálni és megkapálni. Elérni akartam evvel azt, hogy a 
soroknak az első évben legalább kétszer szükséges raeg-
gyomlálása és megkapálása kevesebbe kerüljön és hogy 
a talajt a beárnyékolás által jobb karban tarthassam s 
végre, hogy kevesebb gaz verődjön fel. 

A próba elég jól ütött ki — azt hiszem azonban, 
hogy nagyobb területen mégis jobb volna a sorokat vál
lalkozók által meg is tr ágy áztatni és azután ugyanannak 
a czélnak elérése végeit talán inkább répatermelésre kiadni. 

A burgonya megkapálásánál és különösen annak a 
földből való kivételénél a talaj igen meg lesz bolygatva, mi 
gyakran a dugványok illetve a tőkéknek megsértésével és 
feltakarásával jár. 

A répa — kevesebb helyet igényelvén — könnyebben 
volna kezelhető. 

A következő kimutatás nyújtson tájékozást arra nézve, 
hogy bizonyos sor- és dugványtávolság mellett egy kataszt. 
holdra hány darab dugványra van szükség: 

Sortávol Dugványtávol Egy kat. holdra szükséges 

cm. cm. dugvány száma 

50 10 115,000 

50 20 57,500 

60 20 47 ,950 

75 20 38,366 

80 20 35,962 

90 20 31,972 

100 20 28,775 

100 I 25 23,020 
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A fiatal füztelepek jó karban tartása és ápolásától 
függ a siker legnagyobb része, mit tehát a gyomok ki
irtása, a sorközök megkapálása s a talaj porhanyitása 
által érhetünk el. 

Hogy jó a sorokat a gyomláláson kivül még meg is 
kapálni legalább az első évben arról meggyőződhe
tünk oly módon, hogy két vagy három sort megkapálta-
tunk ezek mellett meg ugyanannyit nem. 

A megkapált sorokban lévő füzvesszők határozottan 
frissebb kinézésüek, erőteljesebbek és ágtisztábbak. 

A megkapálás alkalmával jó a földet kissé a dugvá
nyok felé húzni, hogy a tőke a sokszor hosszú s vékony 
vesszőt elbirja. A gyomot a tavasz végén kell már ki
szedni s azt nem szükséges, sőt nem is czélszerü elhor
datni, mert evvel a talajerőnek egy részét elvonnók. A 
gyökerekről tehát csak a földet rázzuk le s a gyomnövé
nyeket — természetes trágyául — a sorok között eltere
getve ott hagyjuk. 

Elgyomosodott ültetvényeket augusztus hóban ismét 
meg kell gyomlálni. Túlságos sokszor való megkapálástól 
azomban a telepet meg kell kímélnünk, nehogy a tőkék 
gyökerei meglazuljanak. 

Szakadások, földomlások megkötése czéljából ültetett 
füzesek közül is jó volna a füvet legalább az első évben 
óvatosan kisarlóztatni vagy kitépetni. 

A gyomlálásnál különösen figyelni kell a szulák 
(convolvulus) fajoknak gyökerestől való kiirtására, mert 
túlságos elszaporodásuk a füztelepitésre végzetes is lehet. 

Ezek a növények {Convolvulus arvensis) felkúsznak a 
vesszőre s arra szárukkal nyomást gyakorolnak oly módon, 
hogy még lehántva is csavarszerü bevágások mutatkoz
nak azon, miáltal műszaki értéke tetemesen alább száll. 
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A csalánnak különösen az utakon szokatlanul nagy 
mérvben való fellépését is tapasztaltam. Az utak elfüvese-
dése ellen 2—4 cm. vastagon, elhasznált cserfakérget 
hordattam, mely anyag nagyobb helyekben vagy azok 
közelében a tímároktól igen csekély dij ért, sokszor ingyen 
is, beszerezhető. A cserkéregre durva szemű homokot 
vagy kavicsot teregettem el. Ezen eljárás folytán az 
utakon valóban alig termett fü. 

A gyomnövények kiirtásával és a kapálással kapcso
latosan a füztenyésztő a káros állatok és rovarok irtására 
is kiterjeszti figyelmét. Állatok károsítása ellen a füztele-
pet mielőbb körül kell kerítenünk. Legolcsóbb — ha elég 
faanyag nem áll rendelkezésünkre — 4—7 sor 5 mm. 
átmérőjű ócska vassodronyból*) és (carbolineummal bevont) 
erdeifenyő vagy tölgyfaoszlopokból kerítést vonni, mely 
mellett annak belső oldalán 10—20 cm-es távolban hármas 
hálózatban, két sor füzet ültethetünk és a tőkéről kihajtó 
vesszők közül csak két vesszőt hagyva meg (jobb és bal 
felől) ezeket a drótra felvezethetjük. 

Állatok okozta károkat nem igen észleltem, hallottam 
azonban, hogy a vad, az egér és a poczok a vesszőket 
lerágván sok kárt okoz. Növényi betegségek közül a levél
rozsda egy nemét észleltem, mely mint haliám másutt 
nagy kárt okozott. 

Rovarok közül a következő fajokat találtam: 
1, Chrysomela vitellinae. Apró, aczélkék rovar. A füz 

levelét lerágja ugy, hogy csak a levélinak maradnak meg. 
A rovarokat, melyek nagy számban nem fordultak elő, 

*) Egy kat. holdra szükséges 750 m. hosszú ócska távirdai vassodrony, 
mely 125 kg. súlynak felel meg. Ára az 5 mm. vastag sodronynak 100 kg.-ként 
18 korona és kapható a m. kir. országos posta-és távirdagazdászati hivatalnál 
Budapesten. 
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összeszedtük. Tojásaik (május hóban) a levelek hátoldalán 
voltak feltalálhatók. 

2. Melasoma populi L., nagy, széles, vérveres szinü 
szárnyfedőkkel, érczszinü fej, nyak, láb és altesttel. 

A füz leveleit rágja le és a vesszők hosszúsági irány
ban való fejlődését hátráltatja. 

A budapesti m. kir. rovartani állomás tanácsára eze
ket a rovarokat összeszedetvén benzinnel elegyített vizzel 
telt üvegbe dobattam, melyben hamar tönkre mentek. 

A rovarok álczáinak irtására nézve a dohányluggal 
(Thanaton) való kezelést javasolta az állomás, mely tudva
levőleg a Lema melanopus ellen kitűnő sikerrel lett hasz
nálva.*) 

Az ily módon való irtásra azonban szükség nem 
volt, mert az álczákat nagyobb mennyiségben nem találtuk. 

3. Tortrix chlorova. A Salix viminalison különösen 
előfordul. Kis szürke lepke, mely a vessző legvégső haj
tásába tojik. A kifejlődő hernyó a levelek legvégső hegyét 
szálakkal magához vonván azokba befonja magát. A 
vezérhajtás lerágása folytán a vessző hosszasági növeke
dése meg van akadályozva és oldalágak képződnek, mi 
a vessző műszaki értékét igen leszállítja. 

A füzvesszőkön még a puhatestű, nyúlt alakú, sárga
vörös nyakú, hamuszürke szárnyfedőkkel biró közönséges, 
Cantharis fusca L. nevü rovart találtam, mely a rovartani állo
más szerint ugy kifejlődött, mint álcza állapotban más 
rovarokkal táplálkozik s igy inkább védelmet érdemelt. 

Ugy tapasztaltam egyáltalán, hogy a füzfajok közül 
a 8. viminalist kereste fel a legtöbb, a S. acutifoliái pedig 
a legkevesebb rovar. 

*) Az eljárás leírása az állomás 1804. évi 10-ik füzetében „A vetés-
tehéritő bogár" czimü közleménynek 28—29. lapján olvasható. 
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A vesszőknek a késői fagy is megárt, mint azt más 
alacsonyabb fekvésű füztelepeken tényleg észleltem. 

A vesszők ilyenkor a földre feküsznek és ha egy hét 
alatt nem egyenesednek fel, azok lemetszését ajánl
ják, nehogy a földön heverő vessző több helyen meg
gyökeresedhessen. 

A fagy ellen használ állítólag még a vizárkokban a 
vizet felfogni, hogy ez a fagyot odavonja s a vesszőket 
annyira ne érje. Nagy kárt okozhat végre még a jégeső, 
melynek minden egyes szeme nyomot hagy hátra a vesszőn, 
s annak értékét nagy mértékben leszállítja. 

Egy katasztrális holdnyi füztelep berendezésének költ
ségei az őrzési költség beleszámítása nélkül alábbiakban 
legyenek vázolva, megjegyeztetvén, hogy e kiadások a 
helyi viszonyok szerint jelentékenyen módosulhatnak: 

A m u n k a n e m e 

S z ü k s é g e s 

napszám 

férfi i női 

egységár költség 

Egy kat. hold (5755 m-) felásása ősz
szel kétásónyomnyira (50 cm.-re) „ . 

Tavaszszal ennek a területnek meg-
kapálása, kiegyengetése s az utak 
elkészitése . . . 

A nemesfüzdugványok beszerzése á 
1000 db átl. 1 korona 60 fillérrel. 
Összesen szükséges 40,000 db ... . . . 

A dugványoknak kívánt vastagságban 
való metszése s azután elültetése 

Kerítés felállítása 
fenyőoszlopokkal 

A telep kétszer való 
megkapálással 

lávirö-sodronyból, 

meggyomlálása 

Összesen mintegy 

140 

165 

30 

40 

20 

20 

•so 

80 
70 

E B D É S Z E T I L A P O K . 48 
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Látnivaló, hogy a költség legnagyobb részét a talaj 
megmunkálása és a dugványok beszerzése okozza. A tele
pítésnél tehát különös óvatossággal kell eljárni s tekintettel 
a nagy kiadásokra fő gondot fordítani a talajnak s a meg
felelő füzfajoknak megválasztására! Ha a dugványt meg 
kell vásárolnunk, ugy czélszerü az első évben nem egy
szerre nagy területet, de csak mintegy V*—V« kat. holdat 
betelepíteni, hogy ezen a következő évben szükségessé 
váló dugványkészletet már magunk termelhessük. 

Az első évben a füzvesszőket nem czélszerü lemet
szeni, minthogy a dugványok még nincsenek eléggé meg
gyökeresedve s azokat könnyen kiránthatná a munkás a 
földből. A következő évben azomban a vesszőket február 
hóban okvetlenül lemetszetjük, még pedig közvetlenül a 
talaj fölött. A legtöbb füzfaj az első évben sok oldalágat 
hajt vagy vesszői a földön kúsznak (Salix purpurea, rubra 
és az uralensis) mi miatt a kezdő tenyésző ültetvényeinek 
sikere miatt eleinte aggódni szokott. Az első lemetszés 
után azonban már egyenesebben nőnek a vesszők. 

Tulajdonképeni vesszőtermésre csak a harmadik, 
sőt a negyedik évben lehet számítani. Ettől az évtől 
kezdve azután meglehetősen egyenlő mennyiségű és minő
ségű marad a termés, mig a tizedik év után kimerül a 
talaj s a tőkék termőképessége is hanyatlik. 

A vesszők metszéséhez akkor lehet csak hozzáfogni, ha 
leveleik lehullottak, de legczélszerübb azokat a nedvfor
gási idő előtt, márczius hóban és április hó elején met
szetni s ugyanakkor az uj ültetvények részére is dugvá
nyokat vágatni. 

A füzvesszők metszésénél fődolog az éles szerszám. 
Olló helyett, mely mint már megjegyzem, megszakítja és 
megnyomja a fűztőkét, legtöbb helyen a 3-ik ábrán lát-



ható kaczort használják. A munkás — vigyázva, nehogy 
a tőkét a földből kihúzza — bal kezével a vesszőt fogja, 
j obb kezével pedig a kés hajlott végével magához vonja 
azt s közvetlenül a föld felett, kissé ferdén, hogy a viz 
a vágáslapról lefolyhasson, lemetszi. 

Az ily késsel metszett vágáslap sima szokott lenni és 
•szélei teljesen épek. Rosszul metszett tőkéket azonnal 
újból kell lemetszetnünk. 

Ezt a munkát is legjobb szakmányban végeztetni; A 
levágott és osztályozott vesszőket 100-ával 
kötegekbe kötve egyelőre félszerekben raká
sokba rakatjuk. 

Egy ügyes munkás 15—20 köteg egy
éves, középvastag füzvesszőt képes egy nap 
alatt levágni s ugyanezen idő alatt azokat 
:2—3 osztályba is sorozni. A veszszőket, 
mert aránytalanul jobban értékesíthetők 
{nyersáru mm.-kint nagy átlagban 12 K., 
hántott áru 20—32 K.) legtöbb helyen 
mindjárt hántatni is szokták. 

A hántás a nedvkeringés beállta után 
° 3. abra. 

szokott megtörténni, midőn az osztályozott 
vesszőket — m i n t azt pl. a csákvári uradalomban teszik — 
a telepen levő vizfogó vagy vízgyűjtő árok egyikébe, 
esetleg egy közeli tónak sekély vizébe 20 cm-nyire kévén
kint felállítva belerakják, mig a vesszők kihajtani kezde
nek. Ezen eljárás folytán a vesszők könnyen hánthatok. 

A hántás, mint azt azóta is több helyen láttam, egy igen 
-egyszerű készülékkel (1. 4. ábra) történik. Ennek a gyer
tyánfából készült 1 30 m. hosszú rúdnak felső végén két 
egymással közlekedő, 25 cm. hosszú, lefelé mindig szűkülő 
horony van alkalmazva, melynek belső részei (a) bádoggal 

4 8 * 
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is kibélelhetők. A munkás az alul kihegyezett rudat a 
földbe verve, bal kezébe veszi a vesszőt s azt a rud 
csipeszszerü nyilasába teszi, honnan először a közepétől 
kezdve a vastagabb s azután megfordítva beletéve, a 
közepétől kezdve ismét a vékonyabb vége felé keresztül
húzza. Ezután kiveszi a készülékből a vesszőt, a lelóggó 

kérget kezével lehúzza, vagy pedig azt e vé-
* gett egy másik munkásnak hátradobja. 

Használnak a füzvesszők kérgének fel-
; metszésére és hántására az ujabb időben 
» gépeket is.*) A hántásra szolgáló gépek fő-
' alkatrésze két egymás felé mozgó henger. Az 
! ily készülékek azonban nem felelnek meg 
l mind a czélnak, mert a vesszők vastagságá

hoz és vékonyságához képest nem lévén 
eléggé szabályozhatók, vagy nem hántják 
le teljesen, vagy zuzódásokat okoznak 
azokon. 

A hántott vesszőket legczélszerübb fal
hoz vagy valami kerítéshez támasztani és 
nem a földre vagy a nedves füre dobni, 
mert azonnal megfeketednek és értékükből 
veszítenek; esős vagy ködös időben pedig 

4. ábra. 0 3 t 

fedett, de szellős helyiségben kévénkint 
kell azokat rakásolni. 

Külföldön s nálunk is már néhány helyen a füz-
vesszőket erre a czélra készült nagy katlanokban főzni s 
illetve párolni is szokták, miáltal tartósságuk s igy értékük 

*) Érdeklődök figyelmébe ajánlom a „Korbindustrie und Weidenzeitung.. 
Berlin" ez. szaklapot, mely a füzvesszők és a fonott áru értékesítésére nézve? 
is hasznos útbaigazításokat közöl. 
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is igen emelkedik, s a mellett bizonyos, természetes s 
kellemes, vereses szint vesznek fel. 

A füzveszők termelését és illetve hántását legczélszerübb 
a birtokosnak lehetőleg házilag teljesiteni, sőt azok fonását 
is, miáltal nemcsak a termelő, de munkásai is igen jelen
tékeny jövedelemhez jutnak. 

Fritscher földbirtokos pl., kit többször emiitettem, 
bántatlan vesszőit szárnyas állatok és gyümölcs szállítá
sára való kosarak fonására dolgoztatja fel s ily módon 
füzesei után] kat. holdanként 100—200 koronányi tiszta 
jövedelemhez jut s munkásainak is, kik többnyire szak-
mányban dolgozó nők, heti 8—12 koronára rugó keres
ményt juttat. 

A nemes füzek értékesítéséről a következőket ír
hatom : 

A vesszőket előállításuk helyén kell megszámlálni, 
tisztítani, osztályozni és 5—15 k. csomagokba csomagolni 
és pedig a rövidebbeket 5, a középhosszuakat—120—180 
«wt.-eseket — 10, s végre a 180 on.-en felüli vesszőket 
15 kilós csomagokba. 2 vi.-nél hoszabb vesszőt rosszul 
fizetnek s illetve ilyent, úgyszintén a nem csomagolt 
és osztályozott vesszőt alig lehet értékesíteni. 

Az osztályozásnál ügyelni kell arra, hogy az ágas, rosszul 
hántott stb. vesszőt kiválogassuk s azért az értékesítésnél 
czélszerü a fentemiitett 3 minőséget megállapítani. Egy vag-
gon válogatott, hántott 100—200 m. hosszú füzvessző 10,000 
kiló raksúly mellett átlag 2000—2500 koronába kerül. 

Hántatlan füzvessző kevésbbé jól kel el segy vaggonért 
legfeljebb 400—500 koronát fizetnek, mely árba — u. m. 
az előbbibe is — azomban a metszési, csomagolási stb. 
költség, mely még hántatlan vesszőnél is legalább 300—400 
koronára rug, bele van számítva, ugy hogy a termelőnek 
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utóbbi esetben alig marad 100—200 korona tiszta jöve
delme. 

Rendszeresen kezelt nemes füztelepek átlagosan és 
holdanként nálunk 100—300 korona, külföldön Német- és 
Francziaországban még ennél nagyobb évi tiszta jövedel
met is hoznak. 

Ez tehát oly tekintélyes jövedelem, a milyent más 
művelési ág hasonló helyi és talajviszonyok mellett alig 
mutathat fel s mely — minthogy a füzvesszők ára inga
dozásnak nem igen van alá vetve — állandónak és biz
tosnak vehető. 

Hazánkban a legjobban berendezett és legnagyobb 
kiterjedésű nemes füztelepek Sárospatakon Windischgrátz 
herczeg birtokában vannak, hol a legjobb minőségű, de a 
legdrágább vesszőt termelik. Igen jó vesszőket szállítanak 
még a piaczraBattyány gróf tulajdonátképező és a budapesti 
Krausz kosaras czég által kitermelt 135 kat. hold kiter
jedésű ikervári, a Reichl-féle czég apatini, továbbá a néhai 
gróf Eszterházy Miklós Móricz-féle fehér- és komáromvár
megyei, a Kalocsán az ottani r. k. érsekség tulajdonában 
levő, és a Szegeden a Rosenberg czég — stb. által kihasznált; 
füztelepek. 

Az emiitetteken kivül vannak még hazánkban több 
helyen nemes füzesek berendezve, de ezek részben kisebb 
kiterjedésüek, részben termésük a kevésbbé gondos müve
lés és kezelés, de különösen a vesszők hiányos válogatása s 
tulhosszusága miatt kevésbbé keresett s azért kevésbbé jöve
delmező. 

A füzvesszők bevitele hazánkban évekkel ezelőtt még' 
jelentékeny volt, most már meglehetősen leapadt és főleg 
csak az úgynevezett «főzött» (gekochte Weide) vesszőknek 
bevitelét Csehországból és Galicziából érzi meg piaczunk. 
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Kivitelünk azonban emelkedőben van s most már mintegy 
60—80 vaggonra tehető, de ez legalább is tízszeresére 
volna fokozható, ha a kereskedők a külföldre csakis nemes 
füzet s nem a Morva, Vág és Garam völgyeiből, úgy
szintén a Tiszamelléken kisbirtokosoktól összevásárolt 
értéktelen, alig használható, vad füzet szállítanák ki gyakran 
nemes füz helyett, mi ezen terményünk hitelét meglehe
tősen megingatta. 

Kivitelünkre való tekintettel tehát, és különösen 
azért, mert közlekedési eszközeink szaporodása és keres
kedelmünk felvirágzásával a termelt ipari-, mező- és 
erdőgazdasági termékeknek messze földre való szállithatása 
czéljából, könnyű, olcsó s tartós csomagolási anyag iránt, 
— tehát főleg az erre igen alkalmas füzvesszőből készült 
fonadék iránt — való kereslet a statisztika szerint nálunk 
még mindig n ő ; ezért igen megérdemelné az okszerű 
füzmivelés, ha azt a befektetési tőkévei inkább rendelkező 
nagyobb, de vállalkozó szellemű, kisebb birtokosaink s 
községeink is, kik parlagon heverő, vagy elhanyagolt — 
de erre a czélra igen alkalmas földterületekkel birnak — 
hathatósan felkarolnák és űznék. 

A magyar erdészeti kiállítás Parisban. 
I r t a : de Pottere Gerard, m. kir. erdész. 

Magyarország erdészete, a vadászattal és halászattal 
együtt, részben a Szajna folyó mellett fekvő nemzetközi 
erdészeti csarnokban, részben annak közvetlen közelében 
a szabad ég alatt nyert elhelyezést. A belső terület a 
csarnok bal szárnyának földszintjén az épület egész 
szélességét akként foglalja el, hogy egyfelől Oroszország
gal, másfelől pedig Ausztriával határos. A fő falakkal pár-
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huzamban az épületen egy 4 m. széles ut vonul végig, 
mely Magyarország kiállításának területét két részre osztja. 
Az ut Szajna felőli oldalára eső terület az erdészeti kiállí
tásnak, az ut túlsó oldalára eső terület pedig a vadászati 
és halászati kiállításnak jelöltetett ki. Az erdészeti külső 
kiállítást képező nagy nyilt tölgyfacsarnok azon a területen 
épült, mely a főépület bejáratától balra eső szárny túlsó 
végén egyfelől egy nyilvános közlekedési ut, másfelől 
a vasút által határolt széles töltésen fekszik. Ezen a 
területen a magyar kiállítás Francziaország és az Egyesült-
Államok kiállításával szomszédos. Kiállításunknak összesen 
139 kiállítója van, kik a belső területen 866, a külső te
rületen 413 tárgyat állítottak ki. 

Ugy a belső, mint a Palais des Foréts közelében a 
szabad ég alatt levő kiállítás már külső kereténél fogva 
magára vonja a szemlélő figyelmét. Mindkettőnek instal-
lácziója kitűnően sikerült. A belső berendezés gömbölyű 
kérges tölgyfából készült, mely könnyű és formás ivek
ből alakított kapuzatokkal és tetszetős körfalakkal az erdé
szeti kiállítás méltó keretét képezi, a külső kiállítás pedig 
első tekintetre elárulja czélját t. i. a fakiállitást, a mennyi
ben ennek az építménynek minden egyes alkatrésze maga 
is kiállítási tárgy és oly választékokból épült, melyek a 
kereskedelemben kiváló szerepet játszanak. 

Belső kiállításunknál, melynek főczélja az erdészet 
gazdag tudományos oldalát bemutatni, a rendezés ugy 
történt, hogy egyfelől a törvényhozás és a társadalom 
által létesített intézkedések domborodnak ki, másfelől pedig 
az egyes tárgyak az erdészeti szaktudomány rendszere 
szerint helyeztettek el egymás mellett. 

Hogy az erdőgazdasági intézkedések és az erdészet 
terén Magyarországon elért különleges vívmányok a kül-
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földnek rögtön szembetűnjenek és megismerhetők legyenek 
számos francziára lefordított közlemény van kiállítva és áll 
az idegen szakközönség rendelkezésére. 

A magyar társadalomnak az erdészet terén való 
szerepléséről az Országos Erdészeti Egyesület gazdag kiállítása 
tanúskodik (1. az 1. ábrát). Az egyesület palotájának távlat
képe, mely az egyesület számos kiadványait tartalmazó 
könyv-állvány közepén nyert elhelyezést, kitűnő eszköz arra, 
hogy a figyelmet ezen egyesületre terelje, melynek tekin
télyes vagyona és tagjainak nagy számo a külföldi szak
embereknek különösen feltűnik. 

Ki kell továbbá emelnem azt a nagy hatást, melyet 
szakoktatásunk kiállítása, nevezetesen a selmeczbányai m. 
kir. erdészeti akadémia és az erdőőri szakiskolák kiállítá
sai keltenek. Ezeken a kiállításokon vagy pedig az akadémiai 
tanárok által bemutatott gazdag gyűjtemények, szakmun
kák, műszerek, tanminták, rajzok és térképek megannyi 
bizonyítékai annak a rendkívüli gondnak és szorgalomnak, 
melylyel a szaktudományok nálunk ápoltatnak; a kiválóbb 
kiállítási tárgyakat az egyes szaktárgyak szerint csoporto
sítva az alábbiakban sorolom elő: 

Az erdöstatisztika köréből különösen feltűnik: «A 
magyar állam összes erdőségeinek domborművű átnézeti 
térképe az uralkodó föfanemek kitüntetésével (Kiállítók: 
Vaitzik Ede, Térfi Béla és Gregersen Béla m. kir. erdész
jelöltek. L. a 2. ábrát) és «A magyar állam összes erdő
ségeinek gazdasági és kereskedelmi leirása» valamint egy 
térkép az állam által kezelt községi és némely más erdők 
és kopár területekről Magyarország egyéb erdeinek arányos 
kitüntetésével. Említésre méltó egy térképsorozat is, mely a 
legfőbb erdészeti statisztikai adatokat ábrázolja. (Kiállító: 
földmüvelésügyi ministerium.) 
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1, ábia. Jobbra az Országos Erdc'szeli Egyesület kiállítása. A liáltc'rben az erdészeti kisérleli állomás 
fabetegség-gyüjteménye. 
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Az erdőrendezés jelenlegi szinvonalat számos üzemterv 
és fatermési tábla illusztrálja. Ez utóbbiak közölt különös 
felemlitést érdemel a Párnái Attila m. kir. erdőmester 
által bemutatott tölgyfa-termésig tábla, melynek melléklete 
egy fényképsorozat, mely a 10—10 évi korkülömbségek-
nek megfelelő I. termőhelyi állabalakokat egymás mellett 
ábrázolja (1. a 3 ábrát). Az üzemrendezés mikénti foganatosítá
sáról és az annál használt segédeszközökről Bekény, Muzsnay, 
Merényi m. kir. íőerdészek és Pászthy Ferencz kir. erdész 
által bemutatott üzemtervek illetőleg fatermésitáblák, vala
mint Ormai Kálmán m. kir. főerdész által kiállított 
francziára lefordított üzemterv és az ezen tervben tárgyalt 
rezsőparti erdőgondnokságra vonatkozó két sikerült dom-
borkép adnak felvilágosítást. 

Feltűnést kelt általában, hogy az erdöfelméréssel kap
csolatos kérdések iránt szakembereink annyira érdeklődnek, 
sőt maguk műszerek összeállításával foglalkoznak. Álta
lános elismerést találnak ennélfogva a Cséti-féle busszola 
műszer és merő asztal, a Csiby-féle egyetemes mérő- és fel-
rakómüszer és ugyanannak többi felrakómüszerei. Érdek
lődéssel nézik továbbá a Botos Márton-féle, a Krippel-féle 
szögrakót, a Terényi-féle önszintező busszolát és az Elek
féle hibaosztó műszert. 

Az erdödpolásról és tenyésztésről nemcsak számos sikerült 
photographia és graphikon számol be, hanem két nagy 
gonddal összeállított magpergető minta is, az egyik a sel
meczbányai m. kir. erdészeti akadémia, a másik Masztics 
Ádám m. kir. erdész által kiállítva; ezenkívül több magyar 
találmányú ültető és vetőgép bizonyítja, hogy a mestersé
ges erdőtelepítés mily fontos szerepet játszik hazánkban 
és hogy az a körül alkalmazott különféle eljárások mily 
magas fokra emelkedtek. A minták közül különösen kie-



735 



736 

melendő egy jó sikerrel felerdősitett Karst részletnek utánzata 
(kiállitó: Márton György kir. erdész. L. a 3. ábrát.) és egy 
ugyanezen tárgyra vonatkozó stereoskop, mely elmésen egy 
Karstvidéki erdőőri lakban helyeztetett el. (Kiállitó: 
Rosmanith Albert kir. főerdész.) A gépek között egyszerű
sége és gyakorlati alkalmazhatósága folytán elsősorban 
feltűnik a Fekete-féle magvetőgép, továbbá a Mokry-féle 
kézi kapáló eke, a Lótos-féle makkvetőgép, a Banyáry-
féle átiskolázó készülék, a Török-féle csemetekiszedő- s 
az Ivanich-féle makkvelő eke és a Gábor-féle makk
vető bot. 

Az erdővédelem köréből gazdag gyűjtemények bizonyít
ják, hogy a magyar erdészek ezzel a fontos kérdéssel is 
kellően foglalkoznak. Különösen kiemelendő a magyaror
szági rovarokból Pisó Kornél m. kir. főerdész által bemu
tatott és kerek 1 0 0 0 példányból álló gyönyörűen prepa
rált gyűjtemény és a selmeczbányai m. kir. erdőakadémia 
gyűjteménye: az erdőre hasznos és káros rovarokból. 
Igen gyakorlati értékkel birnak Pisó hernyónevelő kalitkái, 
melyekkel a kiállitó érdekes kísérleteket végzett. Méltó 
figyelmet érdemel továbbá a központi erdészeti kísérleti 
állomás által (a fás növények gombabelegségeiről 1. az 1 . ábrátj 
bemutatott s Dr. Tuzson János m. kir. erdész által nagy 
gonddal összeállított és preparált értékes gyűjtemény és Kiss 
Ferencz m. kir. erdőmester tanulmányai a homokvidé
keken ujabban fellépett ákáczpaizstetü-gombák, az ákácz 
termését megkárosító Etiella zinckenalla és a nyárfaféléket 
veszélyeztető Mytilaspis bucaris nevü paizstetüről, melyek
ről nemcsak kis brosürök állanak rendelkezésre, hanem 
az illető állatok vagy parasita által előidézett hatás magán 
a növényen is be van mutatva. 

Az erdészeti növénytan, talajtan és vegytanból is több 
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gyűjtemény van a kiállitáson, melyek közül különösen 
kiemelendők a királyhalmi erdőőri szakiskola által bemu
tatott és Teodorovics Ferencz m. kir. erdőmester által 
gyűjtött és összeállított teljes homoki növény és talajgyüj-
temény, a selmeczbányai m. kir. erdészeti akadémia 
által kiállított gyűjtemény a Magas Tátra gyógynövényeiből 
és az erdészeti akadémia chemiai laboratóriumából szár
mazó gyűjtemény, mely mészégetést, hamuzsirfőzésl, 
erdei pamutkészitést-, sóskasav-, cellulose-, fenyőkorom-, 
kreosot-, aceton-, methylalkohol- és eczetsavgyártást, a 
vanillin készítést, tannin- és cserkivonatgyártást-, terpentin-
nyerést-, colophonium feldolgozást-, a czukor- és alkohol
nyerést fából- és a fa száraz lepárlásának terményeit 
szemlélteti. Nagy gonddal és jó Ízléssel van összeállítva 
Gáspár Béla m. kir. erdőmester gyűjteménye, mely azokat 
41 növényeket vagy azok alkotórészeit tartalmazza, melyek 
a gyógyászatban, festésre, papir- és olajgyártásra, cserzésre 
vagy más ipari vagy élelmezési czélokra használtatnak. 

Az erdőhasenálat- és iparmütan köréből összeállított 
kiállítás szintén érdekes és különleges képeket tár elénk, 
ilyen egy minta, mely a slavoniai tölgyfa feldolgozását 
ábrázolja (kiállitó: a selmeczbányai m. kir. erdészeti aka
démia, készült a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatóság 
kiállítási műhelyében Kaán Károly n i . kir. erdész vezetése 
alatt, 1. a 4. ábrát), egy minta a tűzifa feldolgozásáról, szenités-
ről és zsindelygyártásról (kiállitó : a beszterczebányai m. kir. 
•erdőigazgatóság) a cserkéreg előállításához használt malom
rendszerek mintája (kiállitó: Masztics Ádám m. kir. erdész) 
és a nyert cserkéreg különféle választékai (kiállitó: liptó
ujvári m. kir. főerdőhivatal). A Lorenc-féle vaskeretes fürész, 
ugyanannak szabadalmazott rönkő pályája stb. 

Az erdészeti építkezésről a kiállítás rendkívül sokat 
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nyújt. Számos partbiztositási, patakszabályozási mü, 
usztatócsatorna, tutajáteresz, gereb- és gát- valamint 
zsilip- és csapókapuminta a vizi szállítás nagymérvű 
alkalmazásáról tanúskodik. E minták között kiemelendő 
az Abrudbányai-féle csapókapuminta (kiállitó: a selmecz
bányai ni. kir. erdészeti akadémia), a makerlói vizfogó 
mintája (kiállitó: PfalzKároly m. kir. erdőmester), a Kemény 
Gábor vizfogó mintája (kiállitó: Kaán Karoly m. kir. 
erdész) és különféle partbiztositási és szabályozási minták 
(kiállitó: Füstös Kálmán m. kir. erdőmester és Nagy Károly 
m. kir. főerdész). 

A szárazon való szállítás fejlettségéről több erdei 
vasut-minta és terv (kiállitó: ungvári m. kir. főerdőhivatal 
Szabó Ignácz és Sikó Áron m. kir. erdészjelöltek) valamint 
az alkalmazásban levő különféle utakra vonatkozó számos 
fénykép, általánosságban az összes szállító eszközökről 
egy sikerült átnézetes térkép (kiállitó : földmiv. ministerium 
1/2 ügyosztálya, erd. építkezések és kincst. nyaralótelepek.) 
számolnak be. Az erdőőri lakoknak a m. kir. kincstár erdő
gazdaságában általánosan elfogadott typusának igen sikerült 
mintái (kiállitó: Kaán Károly m. kir. erdész) és több 
épületre és építményre vonatkozó költségvetés és rajz 
tanúskodik a magyar erdészek ily irányú működéséről is. 

Az erdőgazdaság összes ágazatait végül egy stereoskop 
képsorozat (kiállitó: Ambrus Lajos m. kir. erdész) és három 
album (kiállitó: Pfalz Károly m. kir. erdőmester) ismerteti. 
Az első képsorozat a beszterczebányai, a második a mára
maros-szigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületére vonat
kozik. 

A belső kiállításnak egy fülkéjét a magyar korona 
alá tartozó Horvát- és Szlavonország kiállítása foglalja el, 
hol az országos kormány erdészeti főosztálya, a zágrábi 
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erdészeti akadémia, a horvát-szlavón erdészeti egyesület 
és több horvát sziavon v agyonközség és magános erdé
szeti gyűjteményeket, terveket, fényképeket és terményeket 
állitott ki. 

Ámbár a Palais des Forétsban elhelyezett kiállítás már 
sok, de inkább kisebb méretű faterményt is tartalmaz, pl. 
a Holzmanufactur Vrbovsko által kiállított butorboritó-lemezt, 
a csíkszeredai erdőhivatal és a beszterczei erdőigazgatóság 
által kiállított hangfenékfát stb.; ez a kiállítás inkább a 
tudománynak a gyakorlatban való mikénti alkalmazását 
mutatja be, mig a magvai- faipar és kereskedelem fontos 
voltáról főleg az a tölgyfákból épített óriási csarnok 
tanúskodik, mely mint fentebb már emiitettem a Palais 
des Foréts mellett áll. 32 m. magas gyönyörű tölgy szálfá
val a közepén az egész építmény kereskedelmi méretek
kel biró legkülönfélébb választékokból készült akként, hogy 
benne egy kis külön kiállítás foglalhatott helyet, mely a 
tölgyfának feldolgozását és felhasználását szemlélteti. Az 
egész csarnok a vinkovcei kir. főerdőhivatal gyűjteményes 
kiállítása, melyben a legelső tölgyfát feldolgozó vállalatok, 
mint Vuk S. H. és fia, Krafft és Tüköry, Hohr és tsa és a 
Société d'importation de chéne képviselve vannak. Hatal
mas anyagokat állit ki továbbá a Gutman czég, igy pl. 
egy 12 m. hosszú és közel 16 m-t tartalmazó tölgyrönköt, 
melyen az építmény lépcsője nyugszik. Az épület alatt az 
erdőhatóságok fakiállitása foglal helyet, hol az összes többi 
a kereskedelemben vagy iparban Magyarországon felhasz
nált fanemek —'szelvényáru, vagy rönkő alakjában vagy 
pedig különféle ipari czélokra teljesen vagy félig kikészítve 
láthatók. 

Mint nagyobb magán kiállitó az első szászrégeni 
tutaj-kereskedőtársulat fenyőszelvény-árujával és Wolfner 
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S. budapesti fakereskedő különféle tölgyfadongájával emlí
tendő. 

Ebben a kiállításban Horvát-Szlavonország ismét 
külön van képviselve és különösen Bród és Gradiska 
vagyonközségek tűnnek ki kifogástalan minőségű tölgyfa
anyagukkal. 

Ez volna rövid vonásokban kiállításunk tartalma, 
mely mindenesetre elég bő anyagot szolgáltat erdőgazda
ságunk megítélésére. Hogy mily Ítéletet alkothat magának 
a külföld erdőgazdaságunkról, arra következtetnünk lehet, 
ha saját magunkat másokkal összehasonlítjuk és ha mások 
mérvadó kritikáját meghallgatjuk. 

A nélkül, hogy ezidőszerint a párisi nemzetközi ki
állításon képviselt többi nemzetek erdészeti csoportjainak 
bővebb leírásába bocsátkoznék, csak annak kijelentésére 
szorítkozom, hogy a Palais des Foréts-ban képviselt összes 
nemzetek között csak Magyarországnak, Ausztriának és 
Oroszországnak van oly kiállítása, melyből gazdag szak
tudományunk minden oldala kellőképen kiviláglik és 
melyből egy minden tekintetben: az illető ország kulturális 
állapotával arányban álló erdőgazdaságra következtethetünk. 
A többi nemzetek, melyek köztudomás szerint erdőgazda
ságukkal különösen kiválnak, vagy nem állítottak ki, mint 
pl. a német birodalom és Svájcz, vagy pedig oly kiállítást 
rendeztek, mely panorámáival és fényképeivel a laikus 
figyelmét magára vonja ugyan, de a szakembert nem 
elégíti ki; ilyen maga Francziaország, továbbá Svédország 
és az Egyesült-Államok kiállítása; külön kiemelendő a 
japáni császárság kis kiállítása, mely ha a mi fogalmaink 
szerint nem is tökéletes, mégis a rendelkezésre álló kis 
területen a szemlélőre oly benyomást gyakorol, hogy 
Japánban az erdészeti tudományt ápolják és a rendszeres 

49* 



742 

gazdálkodás fontos voltát teljes mértékben felfogták. Kisebb 
erdészeti kiállítása van még Canadának, Romániának és 
Dániának, de ezek inkább az ott folyó erdőhasználatról, 
mintsem rendszeres erdőgazdaságról tanúskodnak. A Palais 
des Foréts összes többi kiállításai elsősorban a halászatra, 
másodsorban a vadászatra, valamint az azokkal kapcso
latos iparra és kereskedelemre vonatkoznak. 

Ezen rövid áttekintésből kitetszik, hogy a magyar 
erdészet kiállítása határozottan kiváló helyet foglal el. A 
kiállításunk által elért hatást illusztrálja az az ítélet, melyet 
ngy franczia, mint számos külföldi szakember már igen 
sokszor hangoztatott és melyet a Timber-Trades-Journal 
legutóbbi száma olvasó közönségével közöl. Az illető czikk 
a következőképpen szól: 

«Magyarország kiállítása leköti a látogató figyelmét, 
csodálatraméltó és nagyszabású kivitele által. Két részből 
áll: egy külsőből, a hol különösen faanyagok vannak ki
állítva (1. az 5. ábrát) és egy belsőből, mely a Palais des 
Foréts a Seine folyóval párhuzamban levő szárnyában 
nyert elhelyezést. Ez a kiállítás az erdészet tudományos 
oldalát domborítja ki a nélkül azonban, hogy vagy kiseb
bített alakban, vagy gyengébb méretű, de igen becses 
faanyagokat mutatna be — oly anyagot, mely a szabad 
ég alatt kárt szenvedett volna. 

Ez a két rész, mely egymást közösen kiegészíti, egy 
összhangzó és tökéletes egészet képez. Kár volna tehát 
azt, a mi együvé tartozik ismét kettéválasztani s ezért 
együtt tekintjük meg az egészet. 

Egy szót azonban a kiállítás rendezéséről és kivite
léről. Magyarország kiállítását királyi fenséggel és tökéletes 
Ízléssel rendezte. S ezért nap-nap mellett részesül a nagy
közönségnek leghizelgőbb elismerésében azért a művészi 



5. ábra. Külső erdós/.eti k'állilás. ((Fakiállitis-
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gondért és elmésségért, mely az elrendezés legapróbb 
részleteiből is kiviláglik. 

Szinte erdei illat lengedez formás, könnyed elrende
zéséből, melynek főkapuzatán belépve szemben találjuk 
magunkat a magyar állam összes erdőségeinek átnézeti tér
képével, mely egyben az uralkodó főfanemeket is kitünteti. 

Ez a dombortérkép valóságos remekmű. Megbecsül
hetetlen értékkel bir, ha meggondoljuk azt az óriási munkát, 
melyet kiállítói, nevezetesen Vaitzik Ede, Térfi Béla és 
Gregersen Béla erdészjelölt urak reá fordítottak. A térkép 
az uralkodó fanemeken kívül feltünteti még az ország 
politikai és erdőfelügyelőségi kerületekre való felosztását. 
Az 1 : 75,000 mértékű, részletes térképeken 50 és 100 
méterenkint feltüntetett szintvonalak segítségével készült, 
melyek pantographikus uton ( 4 . 8-szoros kisebbítéssel) 
megfelelő vastagságú kartonlapra vitettek át. Ezeknek ki
vágása és egymásrahelyezése folytán alakult a térkép 
váza, melyen a lépcsőszerü szintkülömbségek mintázás 
utján megfelelően kiegyenlittettek. A térkép 370 szelvény
ből áll, melyek a földrajzi fokhálózat síkvetületében egy
máshoz illenek. 

Több más érdekes dombormű, terv és graphikon 
nyújt sok irányban felvilágosítást. 

Szintén érdekes látnivaló egy stereoszkop képgyűjte
mény az erdőgazdaság köréből, mely elmésen egy, a 
terület egyik sarkát képező odvas törzsben nyert elhelye
zést. Ez a törzs már egymagában feltűnik természetessége 
folytán, melyet a testéből kinövő sok gomba és egynéhány 
táplálékot kereső harkály még nagyban emel. A képek 
kiállítójának, Ambrus Lajos m. kir. erdésznek sikerült a 
látogató figyelmét 100 felvétellel lekötni, mely mind a 
beszt'TCzebányai m. kir. erdőigazgatóság kerületéből való. 
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Banyáry Gyula asztalos, átiskolázó készüléket állit ki. 
Különleges említést érdemel az Abrudbányay-féle 

csapókapu, melynek működése egy igen gondosan készült 
mintán látható és megítélhető. 

Tömérdek sok tárgyat láttunk ebben a kiállításban. 
Mivel azonban ennek a cikknek a kerete nem engedi 
meg, hogy mindegyiket tüzetesen és érdekességéhez képest 
kiemeljük, a tárgyak lehető legtökéletesebb elősorolására 
szorítkozunk.» 

Miután a czikkiró számos tárgyat megemlített, beha
tóbban foglalkozik a szlavóniai tölgyfa feldolgozását ábrázoló 
mintával, melyről következőképpen nyilatkozik: 

«Ez egy szlavóniai erdőrészlet; egy élénk kép az 
életből, melyen a favágók döntenek, metszenek, hasítanak 
és fürészelnek. Ott a kunyhójuk, mely előtt a szakács a 
szabadban vigan lobogó tűzön főzi a levest. Egy munkás 
dongát hasit, a másik felrakásolja. Ott egy rönkő, melyet 
megbárdolnak. Valamivel tovább fürészelő munkások vas
tag tölgypadlók és wainscoat előállításával foglalkoznak. 
Még a tűzifa előállítását is látjuk. Ez a minta az általa 
ábrázolt tárgyról oly rendkívül élethű és megkapó képet 
nyújt, hogy a laikusok sokasága is meg-megáll előtte és látható 
érdeklődéssel csodálja.» 

Ezután ismét hosszú sorban történik említés a neve
zetesebb kiállítási tárgyakról, minekutána a czikkiró a 
következőképpen fejezi be a szavait: «Egészben véve 
gyönyörű kiállítás, mely mindenkinek tetszik, mert külseje 
és előkelő berendezése az általános érdeklődést már eleve 
magára vonja és ugy az iparost, mint a szakembert 
gazdagsága és páratlan összeállítása által megnyeri. 

Elragadtatva búcsúzunk tőle, miután Magyarország 
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kiküldöttjének előzékeny fogadtatásáért még meleg köszö
netet mondtunk.» 

Ez a kedvező itélet elsősorban annak a szerencsés 
conceptiónak köszönhető, melylyel kiállításunk létesült. 
De ép ugy, mint az előző évben közölt czikk írója 
konstatálja, hogy könnyű törvényeket alkotni, de ne
héz azokat az életben alkalmazni ugy áll az is, hogy 
könnyű terveket összeállítani, de nehéz azokat megvaló
sítani. 

Az erdészeti kiállításon azonban nem látszik meg, 
hogy nehéz lett .volna az eredeti tervet megvalósítani, 
mert mindén egyes alkatrész oly mintaszerűen készült és 
az összeállítás oly rendkívüli gonddal történt, hogy a be 
nem avatott nem is hajlandó azon nehézségekre gondolni, 
melyek a kivitellel jártak, mert mindenki elsősorban ki-
érzi azt a magas törekvést, mely lelkesedéssel odairányult, 
hogy .szakunk méltóan be legyen mulatva a nagy világ 
előtt, hogy a szemlélő mentől tisztább képet nyerjen arról 
a fejlődésről, melyet erdőgazdaságunk az utolsó két év
tized alatt fölmulat. 

Ez a törekvés szól hozzánk az egész elrendezésből, 
sőt minden egyes kiállítási tárgyból. Hogy kiállításunk oly 
kedvező benyomást gyakorol az egyfelől a kiállítók áldo
zatkész, fáradhat]an munkásságának, másfelől annak a 
kiváló rendezésnek tulajdonítandó, mely nemcsak a tár
gyaknak a helyszínén való felállítására, hanem főleg még 
otthon azoknak egységes szellemben való kivitelére 
irányult. 

A kik eddigelé kiállítási tárgyakon dolgoztak tudják, hogy 
minálunk ezen a téren senki sem bír nagyobb gyakor
lattal, mint Földi János m. kir. erdőtanácsos, ki ren
dezői tehetségéről, kiváló jó ízléséről ez alkalommal újból 
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fényes bizonyítékot adott. Szakunk nagy hálával tartozik 
iránta, azért a megkapó és kedvező elrendezésért, 
melylyel mindenki figyelmét kiállításunk iránt már eleve 
felkölti. *) 

Schwarzenberg herczeg csehországi ertíö-
birtoka.**) 

I r ta : Pdlka Gyula, m. kir. erdész. • ' 

Schwarzenberg herczeg uradalmához 131,960, ha. 
erdő tartozik, amelynek csekély része (9068 ha.) Felső-
Ausztriában, Alsó-Ausztriában, Stájerországban, Salzburg
ban és Bajorországban fekszik, legnagyobb része, még 
pedig 122,892 hektár azonban Csehországban, különösen 
annak délnyugati részén terül el, ahol Felső-Ausztria 
északi és Bajorország keleti határán végig húzódik és a 
»Böhmenvald»-nak legnagyobb részét képezi. 

Budweis és Frauenberg környékén a herczegi erdő 
inkább a síkságot és a dombos vidéket foglalja el a 
Moldva folyó mindkét partján (Steinberg 572 m.). A 
»krummaui« erdőkerületben, ellenben az erdő az előhegy-
séget foglalja el (Plöckenstein 1378 m.). 

Ilyen nagy szintkülömbségek mellett a termőhelyi 
minőség és a növekvés is igen külömböző. 

Üzemmód tekintetében az erdőbirtokból 116,377 
hektár (94-69%) szálerdő, 4037 ha. (3'28 ü/ 0) szálaló erdő, 
904 ha. (0-75"/o) középerdő, 883 ha, (0-72"«) a sarjerdő, 

*) Örömmel értesülünk arról, hogy a földmivelésügyi ministér ur személyes 
meggyőződést szerezvén erdészeti, mezőgazdasági és vadászati kiállításaink 
sikeréről, intézkedett, hogy a párisi kiállítás berekesztése után kiállításunknak 
ez a csoportja itthon is közszemlére bocsáttassak. Szerk. 

**) Szerzőnek csehországi tanulmányútjáról a földmivelésügyi minisz
tériumhoz terjesztett jelentéséből. A tanulmány czélja különösen a faértékesi-
tés tanulmányozása volt. Szerk. 
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47 ha. (0*04%) mint őserdő tartatik fenn inkább csak 
mutatványnak, 377 ha. (0*30°„) véderdő és 267 ha. 
(0-22%) vadaskert. 

Fanemre nézve esik: 81,042 ha. (66%) luczfenyőre, 
22,198 (18%) erdei fenyőre, 1888 ha. (1-5%) jegenye
fenyőre, 2393 ha. (2'0° „) veres fenyőre, 1415 (1*0%) 
czirbolyafenyőre, 331 ha. (0 -2%) más tűlevelűre, 4705 ha. 
(4-0°/0) bükkre, 1590 (1*3%) tölgyre, 379 ha. (0-3° 0) égerre, 
280 ha. (0-2%) gyertyánra, 500 ha. (0"5%) más lomb
levelűre, 6171 ha. (5'0° 0) az erdőterülethez tartozó tisztás. 

Feltűnő a fanemek elosztásánál az, hogy oly urada
lomban, ahol már évtizedek óta az erdőtenyésztés ki-
lartó ügybuzgősággal és tetemes költséggel gyakoroltatik, 
a jegenyefenyő tenyésztésére semmi gondot sem fordíta
nak és az ott alkalmazott szakemberek ennek a fanemnek 
tenyésztéséről hallani sem akarnak. 

Reám ez azt a benyomást tette, mintha a régi idő
ben az uradalom alkalmazottai, akik inkább vadászemberek 
mint erdészek voltak, csak arra törekedtek volna, hogy a 
birtokosoknak, kik kitűnő diplomaták, katonák vagy sport
emberek lehettek, de az erdészeti szakdolgokban még sem 
voltak tökélelesen járatosak, a letarolt helyeken mielőbb 
zöld erdőt mutathassanak. Ezt persze inkább a gyorsabban 
növő és kevesebb gondozást igénylő lucz- és erdeifenyő
vel, mint a kényesebb jegenyefenyővel tehették. A jegenye
fenyő lassúbb és nehezebb felnevelése ma is oka sok 
helyen (mi nálunk is), hogy tenyésztését mellőzik. 

Ezen általános feljegyzések után áttérek az erdő
termények kihasználására és értékesítésére, még pedig 
először az e czélra eszközölt becslésekre és annál alkal-
mázott választékolásra. 

Becslést, választékokra való tekintettel - - sőt kihasz-
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nálás elolt vagy értékesítés czéljából való külön — 
becslést egyáltalában egész Csehországban sehol sem 
találtam.*) 

Az egész uradalom már évtizedek óta rendszeres 
üzemtervvel bir, de abban a részletes tarlasztási terv csak 
a hektáronkénti fatömeget tünteti ki, tekintet nélkül a 
választékokra. 

Az előhasználatok fatömege pedig nem is osztagon
ként, hanem csak egy végösszegben szembecslés utján 
illetőleg az eddigi tapasztalat alapján meghatározott fa-
tömegben van kitüntetve. Becslésük tehát igen egyszerű 
és az épület- és tűzifa elkülönítésére sem terjed ki. 

Több erdőgondnokságban, mint pl. az Alt-Thiergarten, 
Neu-Thiergarten, Ponyesitz stb., az erdőgondnokság fa-
vágatási tervet sem készit, hanem az erdőrendezőség tűzi 
ki az évi vágásterületeket s a kezelőtiszt termeli azután 
házilag mindazokat a faválasztékokat, amelyek a fapiaczon 
a kereslet tárgyát képezik s amelyekért a legnagyobb ár 
érhető el. Ezek a választékok az uradalom részéről min
dig elő vannak irva s az épületfa és tűzifa kihasználásá
nak leírásánál elő fogom sorolni. 

Minálunk az üzemterv részletes tarlasztási tervében 
nemcsak az egész fatömeg van holdankint és osztagon-
kint és fanem szerint becsülve, de a becsült fatömeg 
holdanként és osztagonként még haszonfa és tűzifa szerint 
is el van különítve, az épületfa azután még fanem és 
vastagsági osztály, a tűzifa pedig kemény és lágy tűzifa 
szerint van kimutatva szintén holdanként és osztagonként. 

*) Mindenütt ott, ahol a fa kihasználása házilag történik, a faválasztékokra 
is kiterjedő becslés könnyen nélkülözhető munka. Ezért a nyugati államok 
fejlett erdőgazdaságaiban ezt egyáltalában ne keressük. Ily értelemben ez a 
nagyon részletes becslés, mint a tövön való nyers értékesítés egyik követel
ménye, fejletlen, kezdetleges erdőgazdasági viszonyokra vall. Szerk. 
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Ez a részletezés — amely a favágatási tervben még 
tovább terjed — minálunk már csak azért is szükséges, 
mert ma már talán sehol sincsen házi kezelés. (?) 

De ha nincs is Csehországban választékok szerinti 
becslés, annál több a választék magánál a kihasználásnál. 
Az épületfa választékokat már a favágó a vágásban ter
meli s hogy minél inkább ösztönözve legyen — a törzs 
helyes és legjobb kihasználása mellett — értékesebb vá
lasztékokat termelni, a jobb választékok után magasabb 
bért kap. 

A kitermelt épület-, mü-, valamint szerszámfa a kö
vetkező tőárak mellett értékesíttetik: 

• • 

Kisebb eladásnál : 
fenyő szálfa 74 cm. v.-tóT felfelé 1 m 3 30 K. — f. 

« ' «! 60 « « 7 3 o H . - i g l « 28 « 60 « 
« « 47 « « 59 « 1 « 23 « — « 

Xaffi/obb eladásnál: 

fenyő szálfa 36 nn.-től 46 cm.-ig 1 w 8 16 K. 40 f. 
« « 25 « 35 « 1 « 14 « — « 
« « 15 « 24 « 1 •« 12 « —— « 

6 m. aluli hosszban és 24 cm. közép
mérőnél 1 m3 ___ . . . . . . ___ L-l 9 « — « 

I. osztálya rönkfa 
Erdei- Lucz- és jegenye

fenyőnél fenyőnél 
K. ' K. 

21 cm. — 29 cm. középátmérőig 1 m3 14"— 14"— 
30 « — 4 0 « » 1 « 16-60 16-60 
41 « — 55 « « 1 « 20-— 18-80 
56 rw.-től felfelé 23-40 20 '— 
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II. osztályú rönkfa: 
Erdei- Lucz- és jegenye

fenyőnél fenyőnél 

21 cm.— 29 cm. középátmérőig 1 
30 « — 40 « « 1 
41 « — 5 5 « « 1 

m° 

56 cm.-től felfelé 1 

K. 

12*— 
14-— 
16-80 
19-60 

III. osztályú rönkfa: 
30 cm. — 47 cm. középátmérőig 1 
48 cm.-iől felfelé 

m 

K. 

12-— 
3 4 — 
17-— 
17-— 

9-— 
1 1 - — 

Egyéb mü- és szerszámfa töárai: 
k o r 

Tölgyhenger vagy tönk 1 mi 

« rönk minőség szerint 1 « 
Erdeifenyő-henger 1 « 
Bükkrönk 3 minőség szerint 1 m3 

Szil-Juharból kifűrészelt drbok 1 « 
Nyirfákól « 
Kőrisrönk . 
Gyertyánrönk i i . . 
Égerrönk . . . .__ ._. . 
Hárs « . . . 

100 
76 
40 
25 
28 
26 
24 
37 
22 
22 

— 54- 28-— 

40 22-20 16-40 
24-— 
18*— 
14.— 
18.— 
16*--
1 2 ' -

17-— 
1 4 — 

Rud 
Rudak töárai: 

15 cm. v. és 13 m. hosszú 1 drb 1 K. 20 
15 « « « 13—16 m. hosszú 1 drb 1 « 40 
15 « « « 16 m. hosszú felül 1 « 1 « 80 
13 —14 cm, v. és 11 m. h. a lu l i « — « 60 

( « 11 — 13 m. h. 1 « — « 90 
< « 13 m. felül 1 « 1 « 20 
12 cm. v. 9 m. h. alul 36 « — 
12 « « 9—12 m. h. 46 « — 

« 13—14 « 
« 13—14 « 

100 drb rud 10 
100 « « 10 
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100 drb rud 10—12 cm. v. 12 m. h. felül 60 K. — f. 
100 « 7—9 « « 6 « « alul 20 « — » 

100 « « 7—9 « « 6-—8 m. h. 26 « — « 

100 « 7__9 « « 8 m. felül 30 « — « 

100 « komlórud 12 « « 

100 « gereblyerud _ . 6 « . — « 

100 « gúzs bot kemény 5 « — « 

100 « « lágy 4 « — « 

100 « kötő gúzs _ . 1 « 66 « 
100 « gyümölcsfa karó 14 « . — « 

1 « heveder (Unterlagen) — « 56 « 
1 « evező rud .... — « 98 « 

Az elősoroltakból látható, hogy igen sokféle válasz-
tékban termelik az épület- és müszerfát, de az is meg
állapítható, hogy a fának 2-szer, 3-szor oly nagy tőára 
van mint minálunk. Ha tekintetbe vesszük, hogy a vágá
sok 70—80°/ 0 épületfát adnak, az erdők igen jövedelme
zőknek mondhatók. 

A tüzifatermélésnél 14 választékot különböztetnek meg. 
A tűzifát nemcsak 1 m. hosszú hasábokban termelik, 

hanem 0 - 80, 0 6 0 és 0*50 m. hosszúságban is. Utóbbi 
méretben csakis a tuskó, gyökér és rőzsefa. Ezen méretek 
megfelelnek a régi 36", 30", 24" hossznak. 

A rendes rakásolás 1 m., vagy 2 m. magassággal 
történik; az erdőben 10°/0 aszréteget adnak, a raktá
rakon különösen úsztatott fánál 5° o az aszréteg. 

A mi a hasogatást illeti, ez oly szabályok szemelőtt 
tartásával történik, mint a beszterczebányai kerületben, 
t. i. hogy a 15 cm.-nél vékonyabb fát a munkás már nem 
hasítja ketté, a 15 cm.-tői 20 cm.-ig vastag fát 2 hasábra, 
a 20 cm.-nél vastagabb fát pedig 3 és több hasábra hasítják. 

Előfordul azonban, hogy jobb értékesítés czéljából és 
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jobb száradás miatt a 15 cw.-hél vékonyabb dorongokból 
is hasábokat készitenek, különösen áterdőléseknél épületfa 
csupokból stb. s ezt «Schockholz» név alatt árusítják. 

A dorongfához tartozik a 7—15 cm. vastag fa, a 
galyfához pedig a 3—7 cm. átmérőjű galy. A rőzsefát a 
3 cm-nél vékonyabb fa képezi. 

Ha már az erdőben a tűzifánál oly sokféle a válasz
ték, az eladási helyen a raktárban még többet különböz
tetnek meg. 

Amidőn a különféle választékokat elősorolnám, egy
úttal kitüntetem azoknak eladási árát. 

Árak 1 ürm3 után. 

F a n e m és választék 
Tőár 

K. f. 

Erdei 
rakodón 

Frauen-
bergi fa
raktárban 

K. f. 

I. Jó minőségű hasábfa, bükk . . . 

tölgy, nyir . . . — .. — — 

éger - — - — 
erdeifenyő (gesztes fa) — — 
lágy erdei fenyő, nem úsztatott . . . 
lágy, úsztatott . - . . . — ._ — — 

hárs - — — — 
berkenye . . . — - --- — 

II. Göcsösebb hibás hasábfa, bükk 
tölgy, n y i r . . ._. — - - — 
éger — ---
lágy, nem úsztatott . . . . . . . . . . . . 
hárs-berkenye ~ . . . 

III. hasábfa korhadt részekkel, kemény 
IÖ$d<, XOYL l ág y . . . 

IV. Gyengébb hasábfa a 15] kemény 
cm-nél vékonyabb dorongfá- j . 
ból készítve 1. J 

5 
4 
5 
4 
4 
4 
3 
2 
2 
5 
4 

40 

4 0 

60 
40 
80 
60 
80 
40 
20 
20 

2 0 

4 0 

40 

40 
20 
20 
40 

40 

80 

80 

10 
9 
8 
8 
7 

7 
6 
7 
6 
6 
6 
5 
4 
4 

60 
80 
40 
00 
(iO 
80 

80 
40 
40 

80 
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F a n e m és választék 
Töár ' Erdei 

rakodón 
| Frauen-
bergi fa
raktárban F a n e m és választék 

K. f. K. f. K. ! f. 

V. dorongfa 7—15 cm. bükk .. . . . . • 5 20 5 60 7 20 

,, tölgy, nyir ..." . A 40 5 6 40 

éger . . . ; . . . . . . . ; . . . : . . . . . 4 40 5 6 40 

„ lágy és kemény, de vékonyabb 4 — 4 80 6 — 

„ hárs, berkenye . . . 2 60 3 20 4 80 

VI. galyfa vagy botfa, bükk 3 80 4 60 ' 5 80 

tölgy, nyir . . . . . . . . . . . . . . . _ 3 60 4 20 5 40 

3—7 cm. vastag éger . _ . . . . . . ... 3 60 4 20 5 40 

lágy (kem. vékonyabb) . . . _ _ 3 — 3 60 4 60 

hárs , berkenye — — 2 — 2 60 20 
VII. Rőzsefa 3 cm. alul kemény . . . — 

„ lágy — I 

VIII. Tuskófa (földfeletti rész) kemény.. . 5 — 6 80 8 40 

erdeifenyő (gesztes). . . . . . . . . . 3 20 5 20 6 60 

lágv 3 20 5 20 6 60 

IX. Ortott tuskóía kemény — 2 40 4 60 6 — 
erdeifenyő (gesztes) . . . . . . . . 2 20 5 40 5 80 

lásv 2 — 4 20 5 60 
© j 

X. Bodnárfa tölgy. . — — . . — — . . . 15 20 16 —1 17 40 

bükk 14 20 15 16 40 

lágy . 13 40 14 15 40 

XI. Zsindelyfa. . 10 40 11 12 40 

Ha már most tekintetbe vesszük, hogy Magyarorszá
gon még Budapesten sem éretnek el tűzifánál oiy magas 
faraktári árak, mint a Schwarzenberg herczegi uradalom 
Frauenberg községében, amelynek összesen csak 3000 
lakosa van és ha a főárakat közelebbről szemügyre 
vesszük, ugy mondhatjuk, hogy a tűzifa töárai nagyobbak, 
mint Magyarországon az átlagos épületfatőárak, pedig a 
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Schwarzenbergi uradalomban is csak oly fából termelik a 
tűzifát, amely épület- és müszerfának, vagy fürészrönknek 
már nem alkalmas. 

Hogy ilyen magas főárak éretnek el, ennek oka a 
famennyiség csekélysége, viszonyítva a lakosság számához, 
továbbá a jól hozzáférhető vágások, mert évtizedek óta 
rendszeresen fejlesztik kitűnő úthálózatukat, végre a kör
nyéken kifejlődött ipar, különösen asztalos-, kádár-, kerék
gyártó-, házi faipar (képkeretek, faczipők stb.) 

Maga az uradalom nagy részét fogyasztja a tűzifának 
a sörgyárakban, a mezőgazdaságnál, mint a tiszti és al
tiszti személyzet illetménye és az urasági kastélyokban. 

Nagyon emeli a tűzifa főárakat az, hogy a frauen-
bergi erdők a Moldva folyó mellett fekszenek, amelyen 
azután tutajozás alkalmával a tűzifa mint felteher Cseh
ország fővárosába, Prágába, szállittatik. 

Ami pedig a tüzifatermelést, közelitést és az eladási 
helyekre, illetőleg a Moldva folyó parthoz való fuvarozást 
illeti, ennél semmi különös berendezéseket nem találtam; 
a tőnél termelt fát a kitűnő utakon elszállítják. 

Felemlitendőnek tartom, hogy még a paraszt fuvaro
sok vagy földmivesek is igen erős meklenburgi és pincz-
gaui lovakat tartanak. 

Ennek folytán szekerük sokkal erősebb és nagyobb 
és ilyen pár lóval sokkal többet is szállíthatnak el (4-—5 
ürm 3-t) mint a mi tót, rusznyák és oláh fuvarosaink. 

Hogy a vágásban sokat meg ne forduljanak a fuva
rosok s ezáltal az esetleg ott levő alserdény ne szenved
jen és hogy a felújítás minél elébb akadály nélkül végre
hajtható legyen, igen sok helyen kiszállítja a favágó maga 
u tűzifát — rendesen téli időben kézi szánnal — a vágás 

E B D É S Z E T I LAPOK. 50 
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szélére, az utak, nyiladékok mellé, a honnan azután az 
eladás és elszállítás egész éven át történik. 

Az épület-, mü- és szerszámfánál úgynevezett selejtes 
anyagot nem ismernek. Mind a szálfáknak vagy tutajfának, 
mind a fürészrönköknek, mind az egyéb mü- és szerszám
fának ép, egészségesnek kell lennie, az ágaknak simára le
vágva, letisztítva és lekérgezve, mentnek minden korhadt 
résztől, a kereskedelemben megkívánt méretekben ponto
san kivágva. A rönkfánál megkülömböztetnek ugyan 2 
osztályt, de a másik kevésbbé értékes osztálynak is teljesen 
ép, egészségesnek kell lennie s a mig az első osztályba 
a teljesen sima, egyenes darabok sorozíatnak, addig a 
2-dik osztálynál meg van engedve, hogy kissé ágas, gö
csös, esetleg kevéssé görbe is lehet. 

A favágók intelligensebbek, jobbmóduak, jobban 
tápláltak. Az előmunkásra teljesen rá lehet bizni, hogy a 
törzsből a fa teljes és legjobb kihasználása melleit a leg
értékesebb választékokat termelje ki, a mi ellen a legfo-
gasabb vevőnek sem lehet azután kifogása. 

A fuvarerő egyrészt uradalmi oly czélból, hogy a 
magánfuvarosok oktalan követeléseivel szemben az ura
dalom védve legyen. Oly helyen, hol a magánfuvarosok 
az uradalom által megállapított méltányos fuvarbér mellett 
nem akarnak fuvarozni, ott az uradalom saját fogatjaival 
fuvaroztat, miáltal a magánfuvarosok tetemes keresettől 
elesnek s igy óvakodnak tulnagy követelésekkel fellépni. 

Ló és szerszám erős, nagy, szekereik hasonlóképen 
ilyenek, ugy hogy átlag 5 m 8 fát raknak rá s a szükséghez 
képest felfelé 6—8" emelkedéssel bíró utakon is hosszabb 
távolságra fuvaroznak. 

A fuvarosok keresete természetesen nagyobb mint 
nálunk, jegyeztem is egyes vágásokból a i« 3-kénti fuvar-
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bért, de ez igen változó, általában mondható, hogy egy 
fuvaros keresete átlag 10 koronára tehető. 

A döntés s egyáltalán a termelés a síksági, illetőleg 
•dombos vidéken általában télen folyik, amikor olcsóbb a 
munkaerő, a magas hegységben azonban, ahol a magas 
hó és zord tél miatt dolgozni nem lehet, a termelés 
tavaszkor, illetőleg őszkor folyik. 

Az egész uradalom jókarban tartott uthálóval bir. 
Épp ugy mint minálunk a favágatási terv vagy felújítási 
terv bizonyos határidő mellett a jövő évi hitel engedélye
zése végett az egyes erdőgondnokságok által beterjesztetik, 
ép ugy köteles ott minden erdőgondnokság oz utépitésre 
és fentartásra a költségvetést bizonyos határidőben az 
erdőfelügyelőséghez (erdőigazgatósághoz) beküldeni, amely 
azt felülvizsgálva az építkezés illetőleg hitel engedélyezése 
végett a herczegnek bemutatja. 

Hiteles feljegyzések igazolják, hogy az utolsó 30 év 
alatt 1.030,923 m. hosszú uj ut épült, vagyis évenkint 
átlag 34 - 36 kilométer. 

Elvük, hogy az uj utak létesítésénél költséget nem 
kell kímélni. 

Az utak rendesen alapozottak; a jó minőségű kavicsot 
mint fedőanyagot sokszor távolabbról is beszerzik. 

Az utak építése és javítása czéljából 2—3 közel egy
máshoz fekvő erdögondnokság átrakható sínpárokkal bir, 
kavics és földszállításra alkalmas kocsikkal. Az átrakható 
sinek hossza 1 km. és sokszor a faközelitéshez is fel
használtatnak. 

Az egyes erdőgondnokságok kiterjedése átlag 1470 
hektár, ezt kezeli egy főerdész, vagy erdész (Revierförster) 
mint erdőgondnok, aki mellé a szükséghez képest egy 

oo* 
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erdészjelölt (Forstadjunkt) s átlag 8 erdő- és vadőr van> 
beosztva. 

Üzemtervük sokkal kisebb, kevesebb kimutatás, keve
sebb rovat! Üzemterv és nyilvántartás összefüggő, bal
oldal az üzemtervi előírás, jobboldal a nyilvántartás. Az 
egész könnyen kezelhető, szállítható alakban. 

Az üzemnyilvántartást különben nem annyira az 
erdőgondnokság, mint inkább az ellenőrködő főerdész 
vezeti. 

Az eddig elősorolt eladási módok s az ezeknél al
kalmazott árak csak kisebb eladásnál, a helyi fogyasztás
nál fordulnak elő, a nagy fatömeg (évente 100,000 » J 3 ) 
értékesítése Prágában történik olyfprmán, hogy az eladásra 
kerülő fatömeget az uradalom házi kezelés mellett a Moldva 
folyón Prágába tutaj ózva s ott a cseh és szász fakeres
kedőknek eladja, vagy az uradalmi gőzfürésznek Prágában 
átadja feldolgozásra. A tutajozás házi kezelés melletti-
végrehajtását külön tisztviselők intézik, akik a tutajozáson 
kivül a fának értékesítésével is meg vannak bizva. 

E czélhól beutazzák uradalmi költségen az Elba folyó 
melletti fapiaczokat Szászországban, puhatolóznak a fa
árak, a kereslet és kínálat és a választékok után s azután 
a fakereskedők által Írásbeli ajánlatokat tétetnek az ura
dalomnak, amely azután az ő referálásuk folytán egyez
séget köt a szállítandó famennyiség és választékok iránt. 

A tutajozással megbízott személyzetnek feladata 
továbbá az egyes erdőgondnokságok által házilag termelt 
és a folyóparti rakodókra szállított tutajfát, rönkfát és az 
esetleg mint felférhet leszállított tűzifát átvenni, a tuta
jokat összeveretni, felszerelni, felteherrel megrakni, a fát 
számba venni, kobozni s a prágai faraktárnak elszámolni. 
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Ámde a Moldva folyó felső szakaszán a krumaui 
uradalomban tutajba vert fa csak a folyó bizonyos pont
jáig jöhet vizén mint tutaj. Hohenfurt mellett ugyanis a 
folyó medre oly sziklás, oly meredek, hogy azon a helyen 
a tutaj át nem mehet. Kénytelenek tehát a tutajt széjjel 
verni, az egyes szálfákat a vizből kihúzni, szekérre rakni 
s tengelyen a sziklás folyómeder megkerülésével lejebb 
szállítani, ahol a tutajt újból összeállítják és Prágába 
szállítják. Ahol azonban a vasúti rakodóállomások a vágá
sokhoz közelebb vannak, ott a szál- és rönkfát, esetleg 
a tűzifát is vasúton szállítják a Moldva sziklás része alá, 
rendesen Zámost nevü vasúti állomásig s onnan a frauen-
bergi rakodóra, ahonnan azután mint tutaj felteherrel 
Prágába indul. 

Az Elba folyómenti fakereskedelemben a következő 
választékok képezik az adás-vétel tárgyát; egyúttal fel
jegyeztem azokat a faárakat is, amelyek mellett az 1898. 
évben körülbelül 100,000 m3 épület- és szerszámfa el
adatott. 

21 - 5 m.h., 25 cm. felső átmérőtől felfelé 26-— 

I. Erösebb épületfa: 
1 m 3 ára Prágában 
Lucz-ésjeg. firdei-

fenyö fenyő 
2 8 - 5 m. hossz, 25 cm. felső átmérőtől 

felfelé 26-— 28-— 
K. K. 

19'5 « « 25 « « » « 
17*5 « « 25 « « « * 
14"5 és 15'5 m. h., 27 cm. felső átmé

rőtől felfelé —_ __. 
17-5 és 19-5 m. h., 14—24 cm. felső 

25-60 27-— 
25-— 27-— 

24-80 26-20 

átmérővel 22-— 
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II. Gyengébb épület/a: 
1 w 3 ára Prágában s 
Lucz-ésjeg. Erdei-

in iv i'i 
K. 

20-— 
17-60 
17-— 
16-— 

fenyő 
K. • 

20-40 

15-

14-5 és 15*5 m. h., 18—26 cm. felső átmérő 
14*5 « 15'5 ;< « 12—17 « « « 
11*5,11-7, 12*5 fn.h., 14—24 cm. felső átm. 
11-5, 11-7,11-5 « « 10—13 « « « 

III. Fürész rönkfa: 
11 és 10 m. hossz, és 29 cm. felső 

átmérőtől felfelé I. oszt. 22-80 24-40 
11 és 10 m. hossz, és 29 cm. felső 

átmérőtől felfelé II. « 19-60 21-40 
9 m. hossz és 29 cm. felső át

mérőtől felfelé I. « 22 40 
9 m. hossz és 29 cm. felső át

mérőtől felfelé II. « 19-20 
5 - 6 m. hossz és 29 cm. felső 

átmérőtől felfelé : I. « 21-40 11-80 
5 és 6 m. hossz és 29 cm. felső 

átmérőtől felfelé II. « 21-40 19-60 
IV. Tutajrönk : 

6-5, 7-0, 7-5 m. hosszú, 22—29 
cm. középátm. I. oszt. 16"— K. 

6-5, 7-0, 7-5 m. hosszú, 15—21 
cm. középátm. . . . I. « 13'80 « 

6-5, 7-0, 7-5, 11-7, 12-5 m. hosszú, 
18 cm. középátmérő.__ II. « 13 -80 « 

V. Bányafa: 
Lucz- és jegenyefenyő; 

10-5 és 10 m.h., 10—18 cm. felső átmérővel 16-20 K. 
9-0 és 8-5 « 
7-0 

8—13 « 
9—10 « 

15-
13-
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Szászországban csak lucz- és jegenyefenyő bányafa 
képezi az eladás tárgyát, mig Prágában a csehországi 
kőszénbányák számára erdeifenyő bányafát is vesznek. 

1 m3 ára Prá-

VI. Szerszdmfa: 
Tölgy : 3 m. hossztól és 36 cm. f. átm.-től felfelé I. oszt. 47' 

« 3 • 
« 3 « 

Bükk:3 « 
« 3 « 

Hárs: 3 « 
« 3 « 

Éger: 3 « 

II. 

15 cm. v. 

38 
34 
22 
15 
25 
10 
22 
18 

60 

K. 

—•30 

— •050 

« « 36 « « « 
« « 8 « « « « 
« « 30 * « * « 
« « 24—29 cm. f. átmérőig 
« « 29 « « * 
« « 24—28 « * « 
« « 2 6 « « « 

Bükk fékezőfa (dörzsfék) 5 m. hosszú, 13-
VII. Rudak: 

1 drb hántatlan lucz-vagy jegenyefenyő komló-
rud 8—11 m. hosszú, 8—10 cm. vastag . . . 

1 drb hántatlan lucz- vagy jegenyefenyő komló-
rud, 7-—9 hí. hosszú, 6—8 cm. vastag.. . . . . 
(Az átmérő a vastagabb végétől 0'25 m. hossz
ban mérendő). 

Babkaró 1 drb . . . . —'050 
Nyirfarudak gyűrűzve 4 m. hosszú, 8—14 cm. 

felső átmérővel ._ : L_ . ... —. . 
Bükkfarudak gyűrűzve 4, 5, 6 m. hosszú, 8—12 

cm. felső átmérővel . . . 
VIII. Megbárdolt vasidi talpfák (csak erdeifenyő): 

16 cm. magas, mindkét végén 20—20 cm. alsó szélességgel 
méter hossz mellett 

2-5; 2-75; 3-0; 3-25; 3"50; 3"75; 4-0; 4-25; 4'50 
dbja2-60; 3-20; 3-40; 4-—; 4-40; 4-80; 5"40; 5-80; 6-40 
korona. 

—•30 

•24 
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Termelnek 16 cm. magas, 2'5 m. hosszú, de csak 
17—17 cm. alsó szélességgel is, az ily darabnak ára 2 K. 

Ezeket a piaczi árakat — szemben az erdei, vasúti 
vagy Moldva parti rakodón elért főárakkal, még a tutajo-
zási költségek terhelik, amelyek tekintettel a nagy útra 
igen csekélynek mondhatók. így egy tutajért, amely 16—24 
talpból és amely 5—6 m. széles s 115—220 m. hosszú, 
tutajozási bérben fizetnek Frauenbergtől Prágáig: az első 
főtutajosnak 24 K.-t, a II. főtutajosnak 20 K.-t, 1—1 
tutajosnak 16 K.-t, összesen tehát 172 K.-t. A beguri-
tásért és kötésért fizetnek: 
épületfánál: egy 15"5 m. és ennél hosszabb talpért 1*26 K.-t 

« « 1 l '5-14'5ínés ennél hosszabb talpért 1*14 « 
bányafánál: « 9 '0—10'5 « « « « « 1" 16 « 
fürészrönknél:« ÍO'O—1 l'O m. és ennél « « 1*26 « 

« « 9*0 m. és ennél « « 1*14 « 
« « 5 '0 ,5 '5 , 6'0 m, és ennél « « 1*02 « 

rönkfánál: « 11*5—12'5 « « « « « 1*14 « 
« « 5 '5—7'5 « « « « « —'94 « 

A fa osztályozásáért egy 220 m. hosszú tutajnál 7'20 K.-t 
115 m-nél rövidebb tutajnál .__ . . . ___ 3'60 « 

A felteher felrakásáért fizetnek: 
1 ürni3 tűzifáért .__ ___ „ . —'10 K.-t 
1 m 3 bükk, tölgy, éger, hárs, nyir, juhar, kőris 

rönköért .... ___ —'20 « 
1 ms vastagabb épületfáért és rönkért —'20 « 
1 drb épületfáért 14 '5—15'5 m. hossz mellett —'04 « 
1 « « 12-5—11'7 « « —-02 « 
Erdei léczekért darab után ___ . . . . . . —'02 « 
Bükkfarudakért__. — — — __. — —'01 « 
Erősebb komlórudakért — —'.Va « 
100 drb gyengébb komlórudért —'40 « 
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100 drb babkaróért „_ .__ . 
1 drb vasúti talpfáért 2.75 m-től 

—•20 K.-t 
—•02 « 

1 « 2 - 5 m. hosszú vasúti talpfáért ___ —"01 « 
Egy tutajjal a kormányos és a tutaj nagysága szerint 

7—9 tutaj os megy. 
A tutajozási idő Frauenbergtől Prágáig magasabb víz

állás mellett 2 napig, középvizállás mellett 3 napig és 
alacsony vízállás mellett 4 napig tart. 

Egy nagy tutajra 80—140 ürm 3 tűzifa rakható mint 
felteher, vagy ennek megfelelő mennyiségű egyéb rönkfa, 
szerszámfa, vasúti talpfa vagy esetleg fürészáru. 

A tutaj ozási költség nagy átlagban — a guzskötelek 
értékének kivételével — 1 w 3 után 1 K. 10 f., amely 
összegből 30 f. kötés és összeállitásra, 80 f. pedig a 
tutajozásra esik. 

A mi ezen nagy famennyiség értékesitését illeti, az, 
amint már emiitettem, a legkényelmesebb módon történik, 
ugyanis az uradalom adat magának az ismert fakereske-
dőktől ajánlatokat s a fapiaczokon járt 2 tisztviselő refe
rálása alapján a legmegfelelőbbeket elfogadják. Az átadási 
és fizetési feltételeket és az átengedendő fa mennyiségét az 
uradalom állapítja meg. 

A Moldván leérkező tutajokat tulajdonképpen az ura
dalom megbízottja veszi át, ő lesz szállítólevelek utján a 
fatömeggel és annak értékével megterhelve, ő értesiti a 
tutaj megérkezte után a fakereskedöt vagy annak meg
bízottját, aki a felteher lerakása után a tutajt köteles 
azonnal átvenni és a szükséghez képest tovább szállítani. 

Az átadási feltételek közt felemlítendő, hogy egy 
tutajnál 2 ms köbtartalomkülönbség tekintetbe nem jön 
és az átvétel akadályát nem képezi. 

A tutaj fa kötött állapotban vétetik át a vizén közéj)-



764 

útmérő szerint. Az átmérőt csak egy ponton mérik s csak 
az egész centiméterek jönnek tekintetbe. 

A tutaj átvétele után az uradalmat többé semmi kár
térítés nem terheli (árvíznél stb.) Minden átvett tutaj ér
téke azonnal kifizetendő; meg van azonban engedve, hogy 
a vételár fele 3 hónap lejárattal biró elfogadható váltókkal 
is fizettessék. 

Rendesen a kifogástalan, nagyobb méretekkel biró és 
keresettebb famennyiséget engedik át ily módon a fa
kereskedőknek, akik azt legnagyobb részt az Elba folyón 
a határon át Szászországba viszik s ott értékesitik. A cse
kélyebb értékű, kevésbbé keresett választékokat vagy a 
prágai uradalmi faraktárban meghatározott eladási árak 
mellett kisebb mennyiségben eladják, vagy a prágai 
(podoli) uradalmi fürészen keretfává (Kantholz) fürészelik 
fel és a prágai építőknek adják el. 

A herczegi uradalom faértékesitési viszonyainak tanul
mányozásánál különösen feltűnt, hogy ily nagy erdőbir
tokon, oly nagy mennyiségű fakihasználásnál nincsen 
egyetlen egy valamire való fürész sem, kivéve a helyi és 
inkább uradalmi szükségletek fedezésére szolgáló egynéhány 
primitiv 1 pengéjű vizifürészt. Csak Prágában van az 
uradalomnak egy 3 keretes gőzfürésze. 

A midőn az ok után tudakozódtam, azt a felvilágo
sítást kaptam, hogy Prágában sokkal olcsóbban szereznek 
Magyarországból és Galicziából fürészanyagot, mintha ők 
az értékes szálfájukat 50" 0 anyagveszteséggel és nagy 
fürészkezelési költségek mellett felfűrészelnék. 

Találtam is az aussigi vasútállomáson a Gíesinger 
czég által a Garam-völgyből szállított fürészanyagot több 
kocsirakománynyal. 
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A t iszafa a Velebitben 
Irta: Kacsanovszky József kir. erdész. 

Nem czélom a tiszafát a Velebitben felfedezni. 
Tudjuk, hogy eme értékes és mindinkább kivesző fafaj 
elszórtan előfordul szárazföldünknek csaknem minden 
részén vagy legalább megállapítható, hogy a régebbi 
időkben előfordult. Hogy a Velebitben egykor szintén 
nagyobb mennyiségben tenyészett a tiszafa, azt még most 
teljes biztossággallehetkonstatálni, hasonlóképen kimutatható 
egykori előfordulása Horvátország belsejében is. (A plitviczei 
tavak környékén egész csoportok láthatók még ma is). 

A gyakran található és sok-sok évnek viszontagságai
val daczoló tuskók, az elszórtan előjövő sarjak mind 
megannyi bizonyítékai ama feltevésnek, hogy a Velebiten 
aránylag még nem rég, a jegenyefenyő uralma idejében 
a tiszafa elég sürün tenyészett. Ma már majdnem teljesen 
kiveszett, mint kiveszőben van egykori szép büszke társa: 
a jegenyefenyő is. Pedig még élnek a szemtanuk, a kik 
élénken emlékeznek arra az időre, a mikor a Velebit 
jegenyefenyő állabokkal volt borítva s a mostani fő fanem y 

a bükk, csak alárendeltebb mennyiségben fordult elő; 
«Legénykoromban messziről nézve fekete volt a «monte 
santo» oldala a jegenyétől scsak ha bementem az erdőbe,, 
akkor láttam, hogy bükk is van a fenyő alatt és most 
mindenütt csak bükk és csakis bükk!» . . . így fejezi 
ki sajnálkozását és egyúttal méltatlankodását a likai öreg 
granicsár, a mikor mintegy még ő tesz szemrehányást 
nekem, hogy a Velebitről kiveszett a jegenyefenyő. 50—60 
év előtt tehát még a jegenyefenyő volt az uralkodó fanem,, 
de hogy a tiszafa még előbb pusztíttatott ki, az természetes! 
Ritkább előfordulása, értékes és keresve-keresett fája előbb 
mondták ki reája a halálos ítéletet. 
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Mig azonban a jegenyefenyő főleg a Dalmáczia és a 
tenger felé irányuló facsempészet, — mondjuk kivitel — 
tárgyát képezte: addig a tiszafa inkább az itthoni szük
ségletek kiegészitésére szolgált. Szinte csodálatos, hogy 
mennyire kedveli a likai a tiszafát és hogy mennyire a 
természetévé vált annak pusztítása! Nem tud elmenni egy 
sarjhajtás mellett anélkül, hogy le ne vágná; sokszor ő 
maga sem tudja, hogy mire fogja felhasználni; olykor 
talán semmire sem alkalmas az a vékony görbe sarj, 
hanem azért csak levágja azon egyszerű, de egyúttal 
érthetetlen okoskodás alapján, hogy: «talállam tiszafát, 
hát haza viszem» . . . Láttam egyes paraszt házaknál a 
szarufa megé dugva 0*3—O'ó m. hoszú, alig 3—4 cm. vastag 
tiszafa-botokat, görbe, hajlott darabokat; tudja Isten mióta 
száradnak a füstön, de azért a gazdájuk egy szóval sem 
tudja megmondani, hogy mi czélból hozta haza. 

Ily körülmények közt bátran lehet ugy irni, hogy a tiszafa 
a, Velebitben «kiveszett». A népnek ilyen észjárása mellett 
csakis azok a példányok és addig fognak élni, a melyekre 
és a mig a granicsár rá nem talál. Különben nincs ke
gyelem! Sajnos, hogy a védelem tekintetében az erdő
őrökre egyáltalában nem lehet számitani; ezek, ha csak 
tehetik, még megelőzik a granicsárt a tiszafa pusztításában. 
Úgyszólván versenyeznek egymással. 

Mikor erdőgondnokságomban több helyen tiszafát talál
tam, tervbe vettem volt, hogy a fiatalabb példányokat össze
gyűjtöm és a Zárába vezető országút és az országhatár 
mellett álló «mali halán»-i kettős erdőöri lak körül 
vigyázva elültetem boldogult Erzsébet királynénk emlékére. 
E czélból megkérdeztem erdőőreimtől, hogy hol lehetne 
találni tiszafát? Csodálkozásomra csaknem mindenik azt 
felelte, hogy akad itt-ott néhány, de nem sokat ér, görbe, 
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vékony mind; és szinte panaszkodva jegyezték meg, hogy 
ők is sokáig voltak kénytelenek keresni, kutatni, mig egy 
olyan példányt találhattak, hogy abból egy «bukarát» 
(vizes kanna) csináltathattak! Nem tudván, hogy mi czélból 
tettem fel a kérdést, azt hitték, hogy nekem is egy tiszafa-
bukarára fáj a fogam. 

Ezeknek a bukaráknak esett áldozatul a Velebit 
tiszafája. Zömök, felfelé kissé keskenyedő és füllel ellátott, 
1—4 literes edény a bukara; egyetlen valamire való likai 
granicsár-háznál sem hiányzik; ebben adják az asztalra 
az ivóvizet. Keskeny, sokszor csak 2—4 cm. széles don
gákból készíti az illető «mester», aztán ékes sárgaréz 
abroncsokkal szorítja össze. Egy ilyen bukara ára 3—-6, 
sőt 8 frt. Láttam különben ezüst abroncscsal és czimerrel 
díszített bukarát is. Készítenek továbbá tiszafából apró 
1—5 literes hordócskákat, melyekben főleg pálinka
féléket tartanak, vagy pedig ugyancsak tiszafából készült 
tetszetős állványon ilyen kis hordókban adják az asztalra 
a pálinkát. 

El kell ismernem, hogy a bukara-készitők jobb ügyre 
méltó ügyességet és izlést árulnak el. 

Miután a Velebitben már igazán alig lehet találni oly 
tiszafát, a melyből a fentebb leirt keskeny donga is kikerül
hetne, kíváncsi voltam, hogy mégis honnan szerzik be a 
«mesterek» a szükséges anyagot a még mindig élénk 
keresletnek örvendő edények készítéséhez? 

Igen sok esetben Bosznia őserdeiből hozzák át a 
tiszafát, a hol még meglehetős mennyiségben található. A 
kik azonban messzebb laknak Bosznia határától, vagy 
pedig nem folytatják a «mesterséget» nagyban, azok bizony 
csak a Velebit régi tiszafa-tuskóin élősködnek! A bukara-
készitő a szó szoros értelmében monopolizál néhány tiszafa-
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tuskót, melyeknek hollétéről csak neki van tudomása. 
Elrejti kő, moha, falomb közé; titokban, lopva megy 
hozzájuk, nehogy féltett kincsét mások is ellessék; azután 
lehasít egy bukarára valót s ismét elrejti a tuskót. Bámula
tosak a régi időnek eme, maradványai; a geszt oly 
szép, oly egészséges, mintha a fa még néhány nap előtt 
élt volna! Egyik erdőőröm vezetett rá egy ilyen tuskóra. 
A kő és moha-halmaz alatt senki sem sejtette volna a 
tiszafát. Lehetett a tuskó átmérője valamikor 70—80 cm.; 
most már alig van meg a fele a többi részét lassankint 
haza hordták. Látható azonban, hogy a mester a gyökér 
hullámos fáját is feldolgozza; ebből készülnek az apróbb 
dísztárgyak, inkább csecsebecsék. 

Es a Velebitben számos ilyen tiszafa-tuskó rejlik és 
csaknem mindeniknek megvan a maga gazdája. A sarj-
hajtásokat, nehogy azok a tuskók helyét messziről elárulják, 
rendesen le szokták vagdalni, miáltal a fanem további 
tenyésztése és fenmaradása úgyszólván teljesen lehetetlenné 
van téve. • 

Fogynak azonban lassan a régi tuskók is. A mesterek 
kénytelenek fiatal jegenyefenyőkből másféle edényeket 
készíteni, hogy az üzletben pangás ne álljon be. Tiszafa-
bukarára és hordócskára manapság már csak «uri meg
rendelő« számithat, aki jól megfizetheti az árát, mert 
fogytán van a nyers anyag. Ha azonban egyszerű granicsár 
kívánna meg esetleg egy ilyen fényűzési tárgyat — a mester, 
különösen ha nem ad valami sokat a «szenytelen üzleti 
hirnévre» ez esetben sem jön zavarba — készit pompás 
tiszafa-bukarát öreg szilvafa-gesztből, melylyel a vevő 
teljesen megvan elégedve, csak azután az itala vörösödik 
meg benne! . . . Nem tehet a mester arról, hogy a tiszafa 
elfogyott, a megrendelő pedig még nem. 
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IRODALMI SZEMLE. 
Erdei-, lucz- és vörösfenyóból álló elegyes állabokról szól az 

„Alig. Forst- und Jagdztg ." f. é. júniusi füzetének egyik czikke, a 
mely Reiss Isenburg herczegi e rdőmesler tollából ered és érdekes 
tapasz ta la tokat közöl arról, hogy az emiitett elegyben telepitett 
fiatalosok idő multán miként alakultak át mégis elegyetlen álla-
bokká. Reissnak adom át a szót. 

„A midőn 30 év előtt Isenburg herczeg erdészeti szolgála
t ába léptem, a Majna melletti Offenbach közelében fekvő 3342 ha 
kiterjedésű herczegi erdőségek nagy részben visszafejlődő, növedék 
nélküli lombfaállabokból állottak. Ezeket az álla bokát, többnyire 
bükk és tölgy elegyesen, 4 község által kiterjedt mértékben gya
korolt jogosultságok, nevezetesen a lomb-, moha és tüalom nyerése 
talajban és faál lományban annyi ra els i lányitot ta , ' hogy a fenforgó 
'körülmények között a lombfanemek további tenyésztése ugy ter
mészetes mint mesterséges uton kizár tnak látszott. Az erdőtiszt 
feladata tehát az volt, hogy a tarvágás t követőleg mielőbb fenyő
télékkel ujitsa fel a területet . Minthogy azok a tiszta erdei feny
vesek, a melyek valamennyi korosztályban jelen voltak, daczára 
a kíméletlen a lomszedésnek mégis kivétel nélkül kielégítő növek
véssel bírtak, elsősorban természetesen az erdei fenyőt karoltuk 
fel az erdősítésnél. A száraz, ásványilag szegény áradványos homok
talajon az erdeifenyőt minden elegyítés elkerülésével t isztán 
tenyésztet tük. 

Az Offenbachtól délre fekvő erdőrészekben azonban, külö
nösen Götzenhain és Offenthal herczegi erdőgondnokságokban, a 
hullámos terepet vörös homokkő alkotja. Ennek a durva szemcséjű, 
•a levegőn könnyen széteső homokkőnek elmálása által erőteljes, üde, 
a fatenyészetnek és a legkülönfélébb fanemeknek kedvező talaj 
származik. A lucz- és vörösfenyő, a mely ha nem is alkotott össze
függő terjedelmes állabokat, egyenkint és kisebb-nagyobb csopor
tokban mégis a nagyméretű értékes törzsig minden korosztályban 
előfordult, bizonyságául szolgálhatott annak , hogy ez a két fanem 
az emiitett erdögondnokságok több helyén az állabok belsejében 
és szélén alkalmas termőhelyre talált, s hogy az erdei fenyő 
mellett és evvel elegyesen az adott termőhelyi viszonyok között 
régebben teljesen rendesen fejlődtek. Ezt bizonyítják továbbá, 
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különösen ami a vörösfenyőt illeti, ennek a fanemnek a szom
szédos hesseni nagyherczegségi á l lamerdőkben (Langer főerdészség) 
feltalálható egyedei, a melyek hosszúságra és egyenességre nézve 
valóságos díszpéldányok és ugyanolyan vagy hasonló talaj viszo
nyok között, mint az Isenburg herczegi erdőkben a 70—80 éves 
korban 50 cm mel lmagassági á tmérő t és 25 és több méter magas 
ságot érnek el. Közelfekvő és megbocsátha tó volt, hogy ily körül
mények között az erdei fenyő elegyetlen tenyésztése mellett az 
alkalmas helyeken oly vegyes állabok létesítésére is törekedtünk, 
a melyek erdei-, lucz- és vörösfenyőböl állanak. Ennek a czélnak 
az elérése anná l k ívánatosabbnak látszott , mert a herczegi erdő
ségekben az elegyes állabok területe , szemben a szolgalmi viszonyok 
következtében mindinkább szaporodó tiszta erdei fenyvesekkel, 
folytonosan apad. 

A legutóbbi 30 évben mintegy 250 ha vegyes fenyőfiatalos 
létesült a tarvágások helyén. Maga a felújítás, hála a talaj üde-
ségének, és az évek hosszú során át gyakorolt a lomszedés mellett, 
is a fenyőfélék igényeihez mér ten eléggé nagy termőképességének, 
nehézségbe nem ütközött . Pótlások a vörös homokkövön, tör tént 
legyen a felújítás, akár vetéssel, akár ültetéssel, alig emli tésremél tó 
mér tékben voltak szükségesek. Minthogy a termőhely az erdei-
fenyőnek kétségtelenül megfelel s ez a fanem korán befolyó pénz
hozamokat nyújt, a törekvés a r ra irányult, hogy az erdeifenyő-
az elegyes ál labokban is főfanem maradjon. E mellett azonban 
lucz- és vörösfenyőnek elegyítése az erdeifenyő kizárásával , vala
mint másrész t az erdei- és luczfenyőnek egyenlő a rányban való. 
vegyítése nem volt kizárva. 

A talaj minőségéhez , az épen rendelkezésre álló csemete-
mennyiséghez, a magvak minőségéhez és árához képest különféle 
erdősítési módok használ ta t tak. 

1. Teljvetés erdei-, lucz- és vörösfenyőmag keverékével az. 
előzetesen felkapált területen. Ez ese tben egy hektáron 10 Tcg m a g 
használ ta tot t fel és pedig rendesen 3 , Ö erdeifenyő, Vs vörösfenyő 
és x /s luczfenyő. 

2. Teljvetés lucz-és vörösfenyőmaggal az erdeifenyő kizárásával . 
3 . 3—5 éves iskolázott vörös- és luczfenyők ültetése soros-

váltakozással . 
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4. 3—5 éves iskolázott lucz- és vörösfenyők elegyítése kisebb-
nagyobb csoportokban és szalagokban a vetés vagy egy éves erdei
fenyő-csemeték ültetése által létesített erdeifenyő főállabba. 

Miként fejlődtek az okként létesített , jelenleg legnagyobb részt 
10—30 éves állabok eddig s előreláthatólag növekvésük milyen 
lesz a j ö v ő b e n ? 

1. Ami elsősorban az erdei-, lucz- és vörösfenyővel eszközölt 
vegyes vetéseket illeti, ezt a módszer t többfelé ajánlották és alkal
mazták. Előnyéül az egyenlőséget és azt a körülményt emiitet ték, 
hogy egyedül vegyes teljvetés által lehetséges a talaj vál tozataihoz 
alkalmazkodni és sürü, müfatermelésre reményt nyújtó fiatalosokat 
nevelni. Sürü fiatalosokat itt is nyertünk ily módon, azonban a 
fejlődési mene t az volt, hogy a magból kikelő luczfenyö lassú 
növekvése mellett az első években az erdei- és vörösfenyö csak
hamar felülkerekedett és mintegy a 10. évig növekvésben lépést 
tar tva — a luczfenyőt csak mint talajvédő fanemet hagyta há t ra . 
Ettől az időponttól kezdve az erdeifenyő, át lag Va m hosszú évi 
hajtással , oly erélyesen növekedett , hogy a bőségesen elegyülő 
vörösfenyőt mindinkább szorongat ta s a második évtized folyamán 
ezt a fanemet az utolsó szálig kiszorította az állabból. Az állab-
alapi tásnak ezt a módját a Götzenhaini e rdőgondnokság Buchstecken 
és Aberlen nevü tagjai tüntetik fel je l legzetesen. Az első tag, 17 ha 
kiterjedésben jelenleg 10 éves, még jól növekvő erdei- és vörösfenyő 
elegyből áll. A talajt mindenüt t Va m m a g a s luczfenyők fedik. Az 
Aberlen nevü tag, mintegy 9 ha, jól záródott erdeifenyves, a melyből 
m á r valamennyi vörösfenyö eltűnt, s a melyben a talajt védő 
luczfenyők m á r mintegy egy méte r magasságo t értek el. 

Az elegyes vetéssel tehát azt értük el, hogy 20 év mul tán az 
erdeifenyő alkotja a főállabot, a luczfenyőnek pedig csupán a talaj
védő fanem szerepe jut . Az a kísérlet, hogy ily uton vágható korú 
vörösfenyőt neveljünk, teljesen meghiúsul tnak tekinthető. A vörös
fenyő eltűnt, még mielőtt valamelyes csekély e lőhasználatot nyújt
hatot t volna. 

2. Lucz- és vörösfenyő elegyes vetése, az erdeifenyő mellő
zésével csak kisebb területen fordul elő. A két fanem növekvése 
eddig, a fiatalos 14 éves korában, teljesen megfelelő. A 4—5 m 
magas vörösfenyö 2—3 m-rel előzte meg a luczfenyőt. 

E R D É S Z E T I L A P O K . Ő 1 
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3. Ugyanezt a növekvési menete t tanúsí tot ták az emiitett korig 
azok a fiatalosok, a melyek 3—5 éves, átiskolázott luez- és vörös
fenyő csemetéknek soronkint váltakozó ültetése által keletkeztek 
és meglehetősen nagy területet foglalnak el. A 12—14 évtől kezdve 
azonban a luczfenyő oly erőteljes hossznövekvésnek indult, hogy 
a két fanem viszonylagos magassági növekvése egy további évtized 
alat t megfordult és a vörösfenyő addig elért előnye majdnem tel
j e sen elenyészett . 

Amint a luczfenyő belenő a vörösfenyő koronáiba, a vörös
fenyő rákja jelentkezik. Ezen betegségnek tünetei , a hegszerü fekete 
dudorodások és beforradások, a Peziza Willkommiinek a hasadé
kokból kitörő termőtesteivel , a törzseken és ágakon a megfigye
lőnek tömegesen szemébe ötlenek. A tük elfonnyadása, a csúcs
haj tások elszáradása, egész ágak elhalása a tenyészet elenyészé-
sének utolsó jelei. Abban alig lehet kételkedni, hogy néhány év 
leteltével valamennyi vörösfenyőt, a melyek a 20. évig zavar ta lanul 
növekedtek és már 9 m magasságot és 10 cm mellmagassági á tmérőt 
ér tek el, ki kell vágni és legkedvezőbb esetben mint csekély értékű 
rudanyagot lehet felhasználni. E szerint t ehá t itt sem sikerült elér
nünk a kitűzött czé l t : a vörösfenyőt a luczfenyövel elegyesen vág
ha tó korú törzszsé nevelni. Az eredmény a vörösfenyőre vonat
kozólag tel jesen tagadó volt. Egyebekben a vörösfenyőnek kiválása 
a luczfenyő közül hézagokat csak csekély mér tékben vagy egyál
ta lában nem okoz s a választot t 1 — I V 2 m-es sorköz mellett a 
luczfenyő-előhasználatok csökkenésétől sem kell tar tani . 

4. A terület túlnyomó részén az illető lombál laboknak elegyes 
fenyvessé való á ta lakí tása ugy ment véghez, hogy az elegyítendő 
fanemek térbelileg elkülönítve kisebb-nagyobb csoportokban, fol
tokban és szalagokban vegyittettek az erdeifenyő közé. Mindenült 
az erdeifenyő alkotja a főállabot. Ugy erdeifenyő teljvetést, mint 
egy éves erdei fenyő-csemeték sürü ültetését (15—2000 db ha-
kint, egyaránt használ ták. Lucz- és vörösfenyő csak mint erős, isko
lázott ültetési anyag került haszná la tba . Szerencsére a vörösfenyőnek 
a csoportos elegyítésnél a luczfenyövel szemben csak kevés hely 
j u t o t t ; ennek köszönhető , hogy később nagyobb hézagok nem kelet
keztek, mer t itt is ugyanaz a fejlődési mene t mutatkozott . A vörös-
fenyő a 19—12. évig a többi fanemet megelőz i ; a második évti-
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zedben a lucz- 'és erdeifenyő már utóiéri és szorongatja, aztán 
betegeskedik, a törzset és az ágakat vörősfenyő.gombák lepik el, 
mig végül az állabból kiválik anélkül, hogy valamire való elöhasz-
nálatot nyújtott volna. 

A luczfenyő, mely az erdei fenyővel kezdettől fogva lépést 
tar t , a csoportos elegyben, de egyesével is, jól fejlődik. Növekvése 
mindenüt t kielégítő és normál is . Számithatunk arra , hogy hossz
növekvése az erdeifenyőével á l landóan egyenlő lesz s hogy a 
kívánt elegyet veszélyeztető változás a további korszakokban sem 
fog beállani. 

Ami az erdei- és luczfenyő-elegynek előnyeit illeti szemben 
a tiszta erdei vagy luczfenyőállabbal , a másut t tett tapaszta la tok 
s nevezetesen a breslaui erdészeti gyűlésen elhangzott vélemények 
alapján elsősorban kiemelendő, hogy az elegy a változatos te rmő
helyi viszonyokhoz jobban alkalmazkodik. Az alkalmas helyeket fel 
lehet kutatni , a luczfenyőt az üdébb völgyeletekbe füves helyekre, 
az erdeifenyőt ellenben a szárazabb helyekre lehet telepíteni. Az 
egyik fanem továbbá sok tekintetben előnyét látja annak, hogy a 
másik is jelen van. A mély gyökeret verő erdeifenyő ál lékonyabb 
é s az elegyes ál labban a sekély gyökérzetii, vihar által veszélyez
tetet t luczfenyőnek védelmet nyú j t ; az erdeifenyő csökkenti a 
luczfenyőt veszélyeztető fagykárt és lehetségessé teszi, hogy nyirkos 
völgyek alján a luczfenyő a késői fagyok regióját gyorsabban 
elhagyja. Erdei és luczfenyőből álló vegyes állabok rovarkárosi-
tások esetén nagyobb ellentállóképességgel b í rnak , mint a t iszta 
állabok, melyek monophag rovarok tömeges fellépését tapasz ta lás 
szerint rendkívül elősegítik. A talaj ásványi tápanyagai t a fater-
mesztés czéljaira jobban ki lehet használni , mivel azok a fanemek-
eltérő gyökérzete következtében külömbőzö talajrétegekből vétetnek. 
Attól az időtől kezdve, a melyben az erdeifenyő ki kezd ritkulni, 
a luczfenyő még a legmagasabb korig sürü zá ródásban marad és a 
talajt beárnyolja. Ez a körütmény jó hatással van a talajra és a 
talajerő megóvására és gyarapí tására . S habár a luczfenyő az 
át lagköbméter értékére nézve a környék jelenlegi faárai mellett 
az erdeifenyőnek mögötte marad , ezt az értékhiányt a luczfenyő 
nagyobb tömeggyarapodása bőségesen ellensúlyozza. 

Tény az, hogy a gazdaság czéljának teljes elérése végett az 
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állabápolást , legkésőbb a 20—30 éves kortól kezdve nem szabad 
elhanyagolni . Ámde az ál labápolás műveletei a csoportos elegyítés 
mellett egyszerűek. A czélszerü áterdőlések idejéig néhány erdei 
fenyő kiszedésére és oly ágak eltávolítására szorí tkozhatnak, a 
melyek a csoportok szélén a luczfenyő növekvését gátolják, a meny
nyiben ennek csúcshaj tása fölé nyúlnak vagy azt szorongatják. Az. 
ily felnyesési munkák másut t a költségek miatt sok helyen egyál-
tafában vagy legalább is a kivánt mértékben nem foganatosíthatók. 
Az offenbachi kerületben azonban eddig még mindig oly kedvező 
viszonyok uralkodtak, hogy a termelt anyag eladási ára daczára 
a magas munkabéreknek a felnyesés költségeit fedezte. 

Az elegyarány te rmésze tesen nem egyenlő mindenütt , hanem 
a termőhely változásaihoz alkalmazkodva az egyes tagokon belül 
is igen különféle. Némi támponto t az elegyarány megítéléséhez a 
felhasznált csemete és magmennyiségek nyújtanak. A kérdéses , 
mintegy 250 ha nagyságú terület beerdösi téséhez, nem tekintve az 
erdeifenyő-föállab létesítésénél felhasznált nagymennyiségű erdei-
fenyő m i g o t és egyéves csemetéket , fe lhasznál tatot t : 221 ezer 
iskolázott 3—5 éves vörösfenyő, 111 kg vörösfenyő-mag, 670 ezer 
iskolázott 3—5 éves luczfenyő, 167 kg luezfenyömag. 

Ha a telj vetésnél hectaronkint 19 l-g magot és az ültetésnél 
10,000 csemeté t számítunk, akkor a felhasznált erdősítési anyaghoz 
képest az összterületből mintegy 133 ha-t az erdeifenyő, 84 ha-t a 
luczfenyő és 33 ha-t a vörösfenyő foglalna el. Amint azonban 
láttuk, a 20—30 éves állabok szembeötlő módon bizonyítják, hogy 
a vörösfenyő elegyítésének minden alakja hiba volt s hogy az állabok 
jelen állapotából következtetve ennek a fanemnek ál landó vegyí
tésére számítani nem lehet. 

A luczfenyő-mag keverésével a teljvetésnél egészben véve nem 
értünk el egyebet, mint egy talajvédő állab megtelepítését a külöm-
ben elegyetlen erdeifenyves alatt. 

A czélszerü és állandó elegyítésre nézve és a tömegdus , müf'át 
szolgáltató állabok alapí tásának s/.emponljából tehát csakis a 670 
ezer 3—5 éves, iskolázott luezfenyőesemetének a vetése vagy ültetése 
volt eredményes . Az elegy a felhasznált csemeték számából ítélve 
körülbelül 1

 4 luczfenyő és 3 A erdeifenyő. 
Ezekben a lucz-, erdei- és vörösfenyő-elegyeknek viselkedését 
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kívántam ecsetelni, amint azt a vezetésem alatt álló erdőségekben 
hosszú évek során át megfigyeltem. Különösen arra akar tam reá
mutatni , hogy a vörösfenyő telepilésénél igen óvatosan kell eljárni 
s hogy ennek a fanemnek a telepítése daczára régibb időből eredő 
biztató állaboknak, könnyen já r balsikerrel . 

Lehetséges, hogy az eredmény más és jobb lett volna, ha a 
vörösfenyőt nem fenyvek, hanem lombfa közé kellett volna ele
gyíteni. Erre azonban a herczegi erdőségekben nem volt alkalom. 
Klump langen-i erdőmester törekvéseit, hogy a vörösfenyöt a szom
szédos állami erdők lombafiatalosaiba elegyítse, eddig hasonló csa
lódás nem érte. Kívánatos volna, hogy vörösfenyötelepitései a jövő
ben is csak örömet szerezzenek nekie. 

Boden Ferencz porosz kir. erdömester „Die Lárche, ihr leichter 
und sicherer Anbau in Mittel- und Norddeulschland durch die erfolg-
reiche Bekampfung des Lárchenkrebses* czimü legújabb, érdekes 
é s tanulságos füzetében a vörösfenyőnek a szakemberek előtt sok 
helyen leromlott tekintélyét ismét lábra állítani igyekszik. A vörös -
fenyő természetes előfordulási körében tanúsí tot t viselkedésének 
beható tanulmányozása alapján növekedésének feltételeit és beteg
ségeinek jelenségeit kutat ja és szabályokat állit fel ezen fanem 
telepí tésére és ápolására . 

Mindazonáltal az a mottó, hogy „az erdőgazdaság legnagyobb 
rejtélye a vörösfenyő", a melylyel a szerző füzetét bevezeti, a 
jövőre sem fog jelentőségéből veszíteni." (B.) 

KÜLÖNFÉLÉK-
Emlékezetes fák. Az Erdészeti Lapok idei évfolyamá

nak hasábjain már több ízben volt szó oly intézkedések
ről, amelyek a történelmi jelentőséggel biró, vagy kiváló 
szépségeikért és méreteikért fentartásra méltó fák meg
óvására vonatkoznak. Örömmel utalhatunk ezúttal arra, 
hogy o magyar földmivelésügyi kormány egy hasonló 
értelmű rendelkezést bocsátott ki, amely lapunk Erdészeti 
Rendeletek Tára czimü rovata alatt olvasható, s amelyre 
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tisztelt szaktársaink s az erdő minden barátjának figyel
mét avval a kéréssel hívjuk fel, hogy ezen rendelet nemes 
intenczióit e maga működési körében lehetőleg előmoz
dítsa. 

Az Erdészeti Rendeletek Tára 1899. évi évfolyama 
megjelent. Ára az Országos Erdészeti Egyesület tagjai 
részére 3 korona, másoknak 5 korona. 

A bányászati és erdészeti akadémia palotáinak képét, 
a f. é. közgyűlést leiró múltkori czikkünk kiegészitése-
képen pótlólag bemutatjuk. 

I I I l i i 
! 1 1 

I • E l , I i i l 3 I S I .1 i 

| ) f j , l j i | f I f i 1 1 I 
I M I • Í M 

A bányászati és erdészeti akadémia palotáinak képe. 

Balról a legújabban épült palota látható, jobbról a 
már 1891. óta használatban lévő épület áll. Az erdészeti 
tudományoknak tulajdonképen ez az utóbbi az otthona. 

„A m. kir. államvasutak 1898. évi üzleti és for
galmi eredményei" czim alatt a folyó évben megjelent 
értesítőből a hazai erdőgazdaságot érintő következő ada
tokat érdekesnek találom közölni. 

Az áruforgalomra vonatkozó intézkedések közül meg-
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említem, hogy a gyümölcsfa, erdei fa és csemete külde
mények abban a kedvezőbb elbánásban részesültek, hogy 
gyorsáruként a mérsékelt gyorsárura vonatkozó határoz-
mányok szerint kerültek szállításra és elszámolásra. 

A vinkovce—brckai h. é. vasút állomásairól Buda
pestre, Bécsbe és Fiúméba rendelt fára érvényben volt 
díjkedvezmény alapján elszállított mennyiség fokozatos 
emelkedést mutat, mert 1896. évben csak 379,561 q, 
1897. évben 447,955 q, és 1898. évben pedig 361,602 
q, szállíttatott el. 

A külföldi forgalom előmozdítása végett díjszabási 
intézkedések történtek egyéb nyers termények között a 
fa és kéreg kivitelének előmozdítása. így pl. az osztrák-
magyar-bajor vasúti, a rajna westfali osztrák-magyar 
vasúti köteléknél, faszénre pedig akis-bocskói vasúti állomás
ról Bregenz, BuchsLindau és St.-Maigarethen állomásokra. 

E díjszabások folytán a magyar-német fa és kéreg 
forgalomban az előbbi évvel szemben 1898. év folyamán 
82711. q suly és 60,028 márka 56 fillér bevétel emelke
dés mutatkozott; számbavehető emelkedés mutatkozott 
még a rajna-vesztfali osztrák-magyar kötelékben is. A dél 
német osztrák-magyar vasúti kötelékben a cserkivitel 
105,000 q.-ra emelkedett, a mely az ország északkeleti és 
északi vidékeiről kerül forgalomba s alacsony díjtételek 
mellett ugyan, de nagy távolságban futja be a m. k. 
államvasutak vonalait. 

A fának vasúton való szállítására adott díjkedvez
ményt az idézett értesítő a következő érdekes kommen
tárral kiséri. 

Magyarország északkeleti részében s a délkeleti felföl
dön az utóbbi években megnyílt állami és helyi érdekű 
vasutak terjedelmes bükk és tűlevelű erdőket tettek hoz-
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záférhetővé. Ez erdőségekben élénk erdőipari tevékenység 
indult meg, melynek eredményeként nagy mennyiségű 
fürészáru várt csakhamar értékesítésre. A készletek elhe
lyezését a külföldi piaczokon elsősorban a gácsi és buko
vinai hasonló termékek versenye nehezítette meg, másod
sorban pedig az amerikai verseny állt szemben hazai 
termékeinkkel a német piaczokon. Az előbb emiitett ter
melőterületről származó fa az osztrák állami vasutak által 
főkép az odessai és galatzi tengeri útirányok versenye 
folytán engedélyezett alacsony díjszabásokban, az ameri
kai behozatal pedig az olcsó termelési költségekben s a 
fokozatosan fejlődő német folyamhajózás ulján elélhető 
alacsony szállítási költségekben találta versenyképességének 
legfőbb támaszát. 

A hazai termékek részére uj piaczok szerzése, vala
mint az eddigi fogyasztó területek felvevőképességének 
fokozása csakis messzemenő díjmérséklés utján látszott 
elérhetőnek, miért is erdőipari termékeink versenyképessé
gének fokozására a m. kir. államvasutakon 600 fan.-néi 
hosszabb utat befutó kiviteli faküldeményekre az önkölt
ségekkel határos egységtételek engedélyeztettek s ezek 
alapján közvetlen díjtételek hirdettettek ki Kovásznáról 
származó fára, Brassó átmenetről Elberfeldbe, Kölnbe, 
Frankfurt a/M.-ba, Gustavsburgba, Ludvigshafenba, Mainzba 
és Mannheimbe, tehát épen azon helyekre, hol a Rajnán 
és Majnán fölhajózott amerikai fenyő fürészárukkal élénk 
kereskedés folyik kivilelünk nem kis hátrányára. Ugyan
csak mérsékelt alapon díjtételek létesítettek Agostonfalvá-
ról, Nagy-Szebenből, Szepsi-Szt.-Györgyről, Bélyről, Gil-
vácsról és Sárospatakról Oderberg átmenetre, az északi, 
északkeleti és északnyugati német területre szállítandó 
mindennemű fákra. 
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Elsősorban bizonyára ezen díjkedvezmények hatásá
nak tulaj donitható az 1898. évben Németországba irá
nyuló fakivitelünk emelkedése. Mig ugyanis az 1897. 
évben Magyaroszágból a Német birodalomban összesen 
853,740 q. különböző nemű fa vitetett ki, addig 1898.-ban 
a kivitel 1.131,420 q-ra emelkedett, vagyis az előző év 
eredményét 277,680 q.-val multa felül. 

Igyancsak a hazai erdőipar támogatását czélozta 
azon díjkedvezmény is, mely Susine-Gjurgjenováczról 
Németországba szállítandó tölgyfakivonatra engedélyeztetett. 

Hazai kikötőnk faforgalmának emelése érdekében az 
eddigi kedvezmények fentartattak és tovább fejlesztettek. 
A donga kivitel ennek daczára 158,464 q. (18.8°/o-nyi) 
csökkenést mutat ugyan, ez azonban kiegyenlítést nyer 
az egyéb haszonfa kivitelének 247,891 q.-nyi (13.8°o-nyi) 
emelkedésében. (Feltűnőnek találom, hogy Fiúmén át még 
hazánkba is hoztak be 2964 q. dongát.) Ez a körülmény 
azt látszik igazolni, hogy termelőink a tölgyfaállomány 
csökkenése és az amerikai verseny folytán már kevésbbé 
jövedelmező dongatermelés helyett, nagyobb figyelmet for
dítanak a haszonfa kivitelére. A cserléből 22,322 q-val 
(18'3%-kal) többet vittek ki, mint az 1897. évben, mert 
ekkor 121,983 q. 1898.-ban ellenben 144,315 q-t vittek 
ki. Ebből hazai állomásokról 133,482 q. szállíttatott. 
Celluloseból 1898. évben hazai állomásokról 4485 q. volt 
a kivitel, az előző évi 8443 q.-val szemben, a mi közel 
50° o  csökkenést mutat. 

Szerbiába és Törökországba Zimonyon át 26,412 q. 
fa és faáru vitetett ki, mig a behozatal 1962 q-t tett ki, 
a melyből csak 699 szólott hazai helyre, a többi idegen 
területre ment. A kivitelnél az 1897. évhez képest 1986 
q, a behozatalnál pedig 12,330 q. csökkenés mutatkozik. 
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Romániába őszesen 564,838 q, faárut vittek ki, a 
melyből hazai állomásokon 559,343 q adatott fel, a 
többi külföldi állomásokról indíttatott útnak. Az 1897. 
évihez képest itten 193,623 q többlet éretett el. Dongát 
4371 q-t szállítottak, míg 1887.-ben 6540 q-t cellulózét 
12,401, 1897.-ben 11,279, cserzőanyagot 1898.-ban 5667, 
1897.-ben 13,366 q-t. Ugyanonnét a behozatal fánál 
és faáruknál 1898. évben 7329, 1897.-ben pedig 7466 
p-t tett ki. 

A romániai forgalomban az összes faáruknál az 
1898. évi kivitel főképen az erdélyi állomásokra vonatko
zólag mutat nagy emelkedést, mert mig az 1897. évben 
csak 366,632 q, az 1898. évben már 554,661 q-t vittek 
ki, a mi 51 .3% emelkedésnek felel meg. 

A magyar-olasz áruforgalomban Fiume, Ancona, 
Velenczén át kedvezményes közvetlen díjtételek engedélyez
tettek a Toidáról és Zernestről Anconába és Velencébe 
szállítandó cellulose küldeményekre nézve, a mely anyag
ból 1898. évben 2088 q szállíttatott el a magyar-olasz 
áruforgalomban. 

Ugyanitt épület és haszonfából 160,846 q, tűzifából 
126,660, dongából 25,841 q, fakéregből 13,398 q-val 
több szállíttatott mint az előző évben, a faszénből ellenben 
10,985 q-nál kevesebb. Az összes szállított mennyiség ez 
áruforgalomnál nincsen kitüntetve. 

Végül felemlítem, hogy a m. kir. államvasutakon 
beleértve a saját számlájukra kezelt helyiérdekű vasuta
kat is az összes teheráruforgalom fanemükben a követ
kező volt: Fa, épület és haszonfa 14.995,821, tűzifa 
9.374,228, donga 2,839,787, fakéreg 903,662, végül 
faszén 1.104,327 p. 

(Nagy Károly.) 
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A vasutak fafogyasztása. A m. kir. államvasutak 
már emiitett jelentésében érdekes adatokat találtam még 
a hazai vasutak által 1898. év folyamán beszerzett fa
anyagok értékéről. E jelentés szerint az emiitett évben 
a hazai vasutak és a két államvasút! gépgyár (budapesti 
és diósgyőri) összesen 4.858,826 frt értékű erdei terményt 
szerzett be, amely pénzösszegből csak 31,872 frt adatott 
ki külföldön beszerzett erdei termékekre. Maga a m. kir. 
államvasutak 3.575,692 frtot adott ki ezen a czimen, a 
m. kir. á. v. budapesti gépgyára és a diósgyőri m. kir. 
vas- és aczélgyár pedig 362,093 frtot. Külföldön csakis a 
kassa-oderbergi és a szab. déli vasút szerzett be erdei 
termékeket, még pedig az előbbeni 30,475, az utóbbi 
pedig 1397 frt értékben. 

A már kitüntetett összegen kivül még faiparczikkekre 
az összes hazai vasutak által 177,596 frt adatott ki s 
valamennyi tárgy belföldön szereztetett be. 

(Nagy Károly, m. kir. főerdész.) 
A katonaság által okozott károk megtérítésének 

szabályozása. A cs. és kir. közös, valamint a m. kir. 
honvédségi csapatok gyakorlataik közben gyakran jelenté
keny károkat okoznak terményeinkben, ültetvényeinkben 
s ezeknek a károknak megtérítése körül követett eljárás 
sok panaszra és súrlódásra adott okot a polgárság és a 
katonaság között. 

Egyrészt tehát a polgárok tulajdonának a katonaság 
által megokolatlanul okozott károktól való hathatós meg
védése s a károk gyors megtérítése, másrészt viszont a 
katonai csapatoknak illetéktelen zaklatásoktól való meg
kímélése érdekében a földmivelésügyi m. kir. minister a 
honvédelmi m. kir. ministerrel egyetértőleg a székesfőváros 
tanácsához intézett leiratában „határozványokat" adott ki, 
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melyek a mezei és erdei károk megtérítésénél követendő 
•eljárást szabályozzák. 

Jóllehet ez a rendelet egyelőre csak a székesfőváros 
területén állomásozó katonai csapatok által elkövetett 
károkra vonatkozik,-mégis általános érdekkel bir, s ezért 
annak kivonatosan való közlését czélszerünek és idő
szerűnek tartjuk. 

Szigora különbséget kell tennünk katonai csapatok 
által gyakorlat közben és egyes katonai személyek által 
gyakorlaton kivül elkövetett mezei és erdei károknál. 

Az 1895. évi XXXIX. t.-cz. 13. §-a szerint ugyanis 
a katonai igazgatás a magánosok tulajdonában levő föld
területeket gyakorlatok tartására szabadon használhatja s 
e tekintetben azt sem a tulajdonos, sem a polgári bíróság 
nem korlátozhatja. Jövőben azonban az ilyen gyakorlatok 
megtartása felől a hely és az idő megjelölése mellett az 
illetékes ker. elöljáróság előzetesen, rövid uton (telefon 
utján) értesítendő. Az elöljáróság viszont az érdekelt tu
lajdonosokat értesiti azzal a felhívással, hogy földbirtokukon 
lehetőleg jelenjenek meg és hogy alkalmazott mező- vagy 
erdőőreiket a gyakorlat tartama alatt az őrzésükre bízott 
területeken való tartózkodásra utasítsák. Az ilyenkor oko
zott lényegesebb kárt és haszonveszteséget a katonai 
igazgatás lehetőleg a helyszínén tartozik megfizetni, miért 
is a mező- vagy erdőőr a kárt lelkiismeretesen meg
becsülni, a becslés eredményét pedig a gyakorló csapat 
parancsnokával és a netalán jelen lévő károsult föld
tulajdonossal azonnal közölni köteles. 

Ha a becslést ugy a csapatparancsnok, mint a tulaj
donos elfogadja, vagy közöttük, a kár és a haszonvesz
teség tekintetében más megegyezés jött létre, ugy az oko
zott kár azonnal kifizetendő. 
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Ha a károsult tulajdonos nincsen jelen, a mező- vagy 
erdőőr a kárbecslés eredményét a gyakorlat befejezése 
után a tulajdonossal való közlés végett a ker. elöljáró
ságnak annak megemlítése mellett, hogy a kárt mely 
csapat követte el és hogy az illető parancsnok a kár
becslésben kifogásolni valót talált-e vagy sem, azonnal 
írásban bejelenti. 

A ker. elöljáróság a becslést a tulajdonossal azzal a 
felhívással közli, hogy lehetőleg 24 óra, de legkésőbb 3" 
nap alatt nyilatkozzék az iránt, hogy a becslésben bele
nyugszik-e vagy sem? Az elöljáróság azután a kárt okozó 
csapat parancsnokával is haladéktalanul közli a károsultnak 
a becslésre nézve tett nyilatkozatát. 

Ha végre a gyakorlat színhelyén sem a tulajdonos, 
sem a mező- vagy erdőőr nincsen jelen, ez esetben a 
csapat parancsnoka az okozott kárról az elöljáróságot 
értesiti, mely a kár megtörténtét a károsult féllel azonnal 
közli, hogy ez a kár megbecslése iránt intézkedhessek.. 

Ha a tulajdonos jelen nem volt, a kárösszeg a ker. 
elöljáróság utján kézbesítendő. 

Ha a becslést egyik fél sem fogadja el, vagy békés 
egyezség közöttük létre nem jött, akkor az 1895. évi 
XXXIX. t.-cz. 13. §-ában megemlített becslő-bizottsági 
eljárás alkalmazandó, de a katonai igazgatás utasítva van 
a megegyezésre elvből törekedni. 

Tényleg katonai szolgálatban álló személyek gyakor
laton kivül okozott károkért személyesen felelősek s ez 
esetben a katonai büntető törvénykönyv 344. §-a értel
mében is a mezei vagy erdőőrőket, mint közbiztonsági 
közegeket, a mezei vagy erdei vagyon rongáláson vagy 
lopáson ért katonai személylyel szemben ugyanazok a jogok 
illetik meg, mint más polgáremberrel szemben. A mező-
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vagy erdőőr köteles tehát a kárt okozót a kár nagyságá
nak leírása mellett 24 óra alatt az illetékes hatóságnak 
bejelenteni, mely azután az iratokat az illető katonai 
parancsnoksághoz teszi át. 

Kívánatos volna, ha ez az üdvös, a fentebbiek szerint 
okozott mezei és erdei károknak gyors és rövid eljárás 
utján való megtérítését biztosító és sok kellemetlenséget 
elhárító szabályzat az egész országra kiterjesztetnék; ez 
azonban, mint értesülünk, csak a székesfőváros területén 
erre vonatkozólag szerzendő tapasztalatok alapján később 
fog megtörténni. (Cserny Gy.) 

Szárnyazott vadkacsa mint csalkacsa. Már második 
esztendeje, hogy használom ezt a vadászali módot, még 
pedig igen jó eredménynyel. Augusztus és szeptember 
hónapokban van az ideje, de még később is, a meddig 
csak a vizek be nem fagynak, gyakorolható. 

Július végére a fiatal vadkacsák már teljesen ki
nőttek és ilyenkor estefelé kisebb-nagyobb seregekben 
hagyják el zsombékos, kakás nappali tanyájukat és ki
húznak a gabonaföldekre, tarlókra, nagyobb nyílt vizekre, 
ahol az éjt töltik és csak hajnalban, szürkületkor térnek 
vissza a mocsárba. A seregek rendesen nyilt vízterületek 
körül fekvő gabonatáblákra, vagy egyenesen a vizbe 
szállnak, hogy onnét éjjel a tarlóra kilátogassanak. Ha 
tehát útjukat és éjjeli tartózkodási helyüket kipuhatoltam, 
megválasztom a leshelyet, lehetőleg buza- vagy árpa
tarlón a nyilt vizhez lőtávolnyira. Ha a keresztek még 
kinn fekszenek, amelyik a legalkalmasabb, abba vonom 
meg magamat, ha azonban a földekről már lehordták, 
akkor lesgödröt készíttetek. Átmérője körülbelül 1 méter, 
mélysége pedig annyi, hogy állva kényelmes kilövés essék 
belőle, de a guggoló vagy ülő vadászt teljesen elfödje. 
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Az aljában padka áll, mert a néha hosszú várakozásban 
bizony elfárad az ember. Azelőtt gödör helyett leskunyhót 
készíttettem nádból és abból próbáltam szerencsét, de 
észrevettem, hogy a vad nagyon óvakodik tőle és azon
kívül akadályozza a szabad kilátást, szóval távolról sem 
oly alkalmas, mint a lesgödör. 

Már júliusban, mikor a mocsaras, lápos helyeken 
vadászom, egy vagy két kacsát, melyeket megszárnyaz-
tam, de máskülönben.bajuk nincsen, életben hagyok és 
otthon ketreczben etetem őket. Ezek a csal-kacsák. Meg
próbáltam ugyan már sötétszinü házikacsát is kivinni és 
kikötni csalogatónak, de a húzók ezekre többnyire rá sem 
hederítettek. Nem tudom azért-e, mivel megismerték, hogy 
nem vérbeli rokonuk az ott lenn, vagy hogy nem is 
vették észre; annyi tény, hogy csak ritkán szálltak le 
melléje és ha nem siettem a lövéssel, mindjárt megint 
felemelkedtek. Azért utóbb csakis szárnyazott vadkacsákat 
használtam. Ezeket este, vagy félórával naplemente előtt 
kivittem a leshelyre, ott mindeniknek 10—12 méter hosszú 
spárgát kötöttem a lábára és az egyiket a nyilt vizén, a 
másikat leshelyemtöl 25—30 lépésnyire kis faczövek se
gélyével kikötöttem. Ha a kacsák arra felé húztak, egy 
párszor a fejem fölött keringve, többnyire leereszkedtek 
vagy a vizre, vagy a tarlóra a kikötött kacsák közvetlen 
közelébe. Még a távolabb repülők is eltérültek felém, 
amit különösen annak tulaj donitok, hogy a két csalkacsa 
ugy a szárazon, mint a vizén ide-oda mozogott, tipegett, 
úszkált, hogy a spárgától valamikép szabaduljon. 

Ha egy ruczacsapat leszállt, mindaddig ott maradtak 
fogolytársuk körül, mig rájuk nem lőttem, a csekély távol
ság folytán majd mindig eredménynyel. A vizre való 
lövésnél csak az volt a baj, hogy rendesen annyira körül-



786 

fogták a csalkacsát, hogy előbb fel kellett őket riasztanom 
és a levegőből lőnöm, nehogy a csalogatót is megsebez
zem. Még csak azt akarom megjegyezni, hogyha egyik
másik vadásznak talán nem sikerülne szárnyazoít kacsára 
szert tenni — bár ez a vadászatok alkalmával igen gyak
ran előfordul — ugy legjobban teszi, ha apró, repülni még 
nem tudó, egy-két kis kacsát fogat az árkokban, vagy láposon 
és azokat otthon ketreczben eteti és felneveli, hogy 
majd augusztus és szeptember hóban, esetleg később is, 
mint csalkacsákat használhassa. (ifj. Bartal Aurél.) 

Közlemények a keskenyvágányu vasutak teréről. Ily 
czimen a Roessemann és Kühnemann czég Nagel Zsigmond 
szerkesztése mellett egy havi folyóiratot indított meg, a 
mely az erdei, mezőgazdasági, ipari vasutak, sodrony
kötélpályák, siklók stb. ügyét karolja fel, ily berendezé
seknek jól sikerült képekkel illustrált leírását hozza és 
egyéb műszaki természetű közleményeket tartalmaz. Meg
jelenik minden hó 10-én, ingyen. Szerkesztőség és kiadó
hivatal Budapest, VI., Külső-Váczi-ut 7y. 

Halálozás. Böhm Ferencz ny. káptalani erdőmester, 
az Orsz. Erd. Egy. alapító tagja, úgyszintén Boér János fő-
erdőőr és Tauber Manó fakereskedő, rendes tagok, el
hunytak. Béke hamvaikra ! 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
Hirdetmény 

az 1900. év őszén megtartandó erdészeti államvizsga tárgyában. 
Az őszi erdészet i ál lamvizsga folyó évi október hó 29-én és-

az erre következő napokon a fennálló szabályzat ér te lmében Buda
pes ten az országos erdészeti egyesület székházában d. e. 9 órakor 
fog megkezdetni és folytatólag megtar ta tni . 

A vizsgára jelentkezők felhivatnak, hogy a vizsga le tehetésére 
nyer t engedélyt a vizsga megkezdése előtt a bizottság e lnökének 
bemutassák . M. kir. földmivelémgyi miniszter. 
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Egyesületi hirdetések. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi könyvkiadmányokból az egye

sületi tagok csak egy példányt szerezhetvén meg a megállapított 
kedvezményes áron, több példány megrendelése ese tében a többi 
példány u tán a nem tagok számára megállapí tot t ár küldendő be . 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest , V., Alkotmány-
utcza 10. sz.) a következő müvek rendelhetők meg: 

„Az erdőór" vagy „Az erdészet alapvonalai kérdésekben és 
feleletekben." I r t a : Dr. Bedő Albert. VII. k iadás . 1896. Erdészeti 
műszaki segédszolgálatra készülő egyének részére . Ára 6 K.; 55 fill. 
postaköltség beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

„Az erdórendezéstan kézikönyve." I r t a : bölcsházai Belházy 
Emil. I. rész. Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K. 

„Erdészeti növénytan." I r t a : Fekete Lajos ós Mágócsi-Dietz 
Sándor . I. kö te t : Általános növénytan . Ára tagoknak 5 K. 60 fill., 
nem tagoknak 8 K.; 55 fill. postaköltség beküldése esetén bér
mentve küldetik. — II. kö te t : Növényrendszer tan. Bészletes 
növénytan. Növény-földrajz. Ára tagoknak 12 K., nemtagok
nak 18 K. 

„Erdei facsemeték nevelése." I r t a : Tomcsányi Gusztáv. Ára 
tagoknak 3 K., nem tagoknak 4 K . ; 45 fill. postaköl tség beküldése 
esetén bérmentve küldetik. 

„Erdészeti Épitéstan." I r t a : Sobó Jenő . I. rész, 1. és 2. kö te t : 
Középitéstan. Egy-egy kötet á ra tagoknak 11 K. 20 fill., nem 
tagoknak 16 K. — II. r é s z : Ut-, vasút- és hidépitéstan. Ára 
tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. 

„Magyar Erdészeti Oklevéltár." Szerkesztet te és történeti 
bevezetéssel e l lá t ta : Tagányi Károly. 3 kötet. 1896. Ára tagoknak 
20 K., nem tagoknak 40 K. 

„Erdészeti Rendeletek Tára ." 1880—1884. (I—IV.) és az 
1885—89. (V—IX.) évfolyam tel jesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat 
az egyesület mérsékelt áron visszaváltja.) 

Az 1890. (X.) évfolyam tel jesen elfogyott. 
Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 

1 K. 20 fill. 
Az 1892. (XII.) évfolyam teljesen elfogyott. 
Az 1893—94. (XIII. és XIV.) évfolyam á ra tagoknak 1 K. 

20 fill., nem tagoknak 2 K. 40 fill. 
Az 1895. (XV.) évfolyam á ra tagoknak 60 fill., nem tagoknak 

1 K. 20 fill. 
E R D É S Z E T I L A P O K . 52 
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Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fül., nem tagok
nak 1 K. 

Az 1897. (XVII.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagok
nak 1 K. 20 fill. 

Az 1898. (XVIII.) évfolyam ára tagoknak 70 fill., nem tagok
nak 1 K. 40 fill. 

Az 1899. (XIX.) évfolyam ára tagoknak 3 K., nem tagok
nak 5 K. 

Az Erdészeti Rendeletek Tára egyes füzetei 45 fill. posta
költség beküldése esetén bérmentve küldetnek. 

„A legelóerdók." I r t a : 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 fill.; 55 fill. 
postaköltség beküldése esetén bérmentve küldhető. 

„A selmeczbányai m. k. erdőakadémia története és ismertetője.' 
I r t a : Vadas Jenő. Ára 4 K. (erdőgyakornokoknak 3 K., akadémiai 
hallgatóknak 2 K.). Kapható a szerzőnél (Selmeczbányán) is. Az 
Orsz. Erd. Egyesület a megrendelésnek csak akkor tehet eleget, 
ha a t. megrendelők a könyv árával egyidejűleg 55 fill. posta
költséget is beküldenek, a mikor a könyv bérmentve, ajánlva 
adatik postára . 

Az „Erdészeti zsebnaptár" 1900. évi (XIX.) évfolyama tel
jesen elfogyott. 

„Ö felsége nagy fénynyomatu arczképe." Ára tagoknak 7 K., 
nem tagoknak 8 K. Bérmentve küldetik. 

„Erdészeti induló" és Nemes sziv-keringö" zongorára . I r t a : 
Szmik Gábor. Ára az indulónak 1 K., a keringőnek 2 K. Az 
eladásból befolyó összeg az Erzsébet királyné-alapitvány gyarapí
t ásá ra fordittatik. 

Az Orsz. Erdészeti Egyesületnél továbbá megrendelhetők a 
következő népszerű nyelven irt müvek, melyek, ha a t. megren
delők árukon kivül egyenkint 45 fill. postaköltséget is beküldenek, 
bérmentve küldhetők: 

„Az erdei vetésről és ültetésről." 
„A vágásra érett erdő kihasználása." 
„Az erdők felújítása kapcsolatosan azok rendszeres kihasz

nálásával." 
„Az erdők berendezése." 
Valamennyi t Fekete Lajos irta. Egy-egy füzet á ra 2 K. 
Erdészeti ponyvairodalmi füzetek. A nép számára való kiosztás 

czéljából ingyen megküldi az Orsz. Erd. Egyesület. I. füzet: 
Cseres Józsi és Boros Rózsi szép históriája. I r t a : Arató Gyula. 
II. füze t : Hogyan ment férjhöz Gödör Julcsa. I r t a : Arató Gyula. 
III. füzet: Hogyan lett igazzá a bolond beszéde. I r ta : Boros M. 
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A szerzőknél rendelhető meg: 
„Erdömiveléstan." I r t a : Vadas Jenő (Selmeczbánya) . Ára 

t agoknak 7 K., nem tagoknak 10 K. 
„A tölgy és tenyésztése." I r t a : Fekete Lajos (Selmeczbánya) . 

Ára tagoknak 4 K., nem tagoknak 6 K. 
„Erdöértékszámitástan." II. kiad. I r t a : Feke te Lajos (Selmecz

bánya) . Ára 6 K. 
„Erdészeti nyereségszámitástan." I r t a : Fekete Lajos (Selmecz

bánya) . Ára 4 K. 
„A szálaló erdők berendezése." I r t a : Fekete Lajos (Selmecz

bánya ) . Ára 1 K. 20 f. 
„Erclöbecslestan." II. kiad. I r t a : Sóltz Gyula és Feke te Lajos. 

(Kapha tó Feke te Lajos m. k. főerdőtanácsosnál Selmeczbányán.) 
Ára 8 K. 

„A legelöerdók berendezése, kezelése és hasznosítása." I r t a : 
Már ton Sándor . Ára tagoknak 4 K. 80 fill., nem tagoknak 6 K. 

Egyebütt megrendelhető magyar erdészeti müvek: 
„A magyar állam erdőségeinek gazdasági és kereskedelmi 

leírása." Szerkesztet te : dr. Bedő Albert. 4 kötet, egy térképpel . 
Kiadta a földmivelésügyi m. kir. ministerium. 1896. 

„Az erdő hasznalattan kézikönyve." I r t a : Szécsi Zs igmond . 
II. k iadás . Ára tagoknak 12 K., nem tagoknak 16 K. (Kapható 
J o e r g e s A. özv. és fiánál Selmeczbánya. ) 

„Általános földméréstan." I r t a : Cséti Ottó. II. k iadás . (Kap
ha tó Joerges A. özv. és fiánál Selmeczbányán.) Ára 9 K. 

„Erdövédelemtan." I r t a : Téglás Karoly. (Kapható ugyanot t . ) 
Ára 5 K. 40 fill. 

„Erdészeti ta la j tan" I r t a : Fekete Lajos. II. k iadás . 1891. 
(Kapható ugyanott .) Ára 5 K. 

„A mezőség kopárainak befásitása." I r t a : Fekete Lajos. 
{Stein J á n o s könyvkeresk. Kolozsvárt.) Ára 2 K. 

„Beszélgetések az uj erdőtörvényről." I r t a : Feke te Lajos. 
(Kapha tó ugyanott .) Ára 40 fill. 

„Az erdőtörvény magyarázata." I r t a : dr. Klekner Alajos. 
Frankl in- társula t . Ára 4 K. 

„Az erdőtörvény magyarázata." I r t a : ifj. Sárossy-Kapel ler 
Fe rencz . Budapest , W e i s s m a n n testvérek. Ára 4 K. 

„Erdészeti segédtáblák." Megrendelhető a földmivelésügyi 
>min. erdőszámvevőségénél Budapesten. Ára 8 K. 

„Termési táblák." 1886. Kiadta Fülöp Szász-Coburg herczeg 
•erdőrendezősége. (Jolsva, G ö m ö r m ) Ára 2 K. 

„Magyarország faipara és fakereskedelme." I r t a : Engel 
Sándor . 1882. Grill K. könyvkeresk. Budapest . 

52* 

III 
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Erdészeti Rendeletek Tára. 
i. 

Valamennyi Jcir. erdöfelügyelöségnek. 

21527/1900. földm. min. — A történelmi és egyéb neve
zetességgel biró fák és facsoportok fentartása, megőrzése és meg
jelölése ügyében jelen szám alatt a kincstári és állami e rdőha tó
ságokhoz intézett rendele tem máso la tá t azzal a meghagyással kül-
d3m meg a kir. erdőfelügyelőségnek, hogy arról a kerületében lévő 
erdőbirtokosokat hivatalos utazásai alkalmával oly felkéréssel érte
sítse, hogy a bir tokukban levő erdőségekben előforduló emléke
zetes fákat megőrizni és azokat akár a kir. felügyelőség utján, 
akár pedig közvetlenül, azok tüzetes leírásával és esetleg rajzaival 
együtt, nekem ez év végéig bejelenteni szíveskedjenek. 

Budapest , 1900. jún ius 25. 
Darányi s. k. 

II. 

Valamennyi kincstári erdöhatőságnak, erdörendezöségnek, állami erdő-
hivatalnak, erdőőri szakiskolának, a beszterczei erdőigazgatóságnak 

és a bányászati-erdészeti akadémia igazgatóságnak. 
(Az emlékezetes fák megóvása ügyében.) 

21527/1900. földm. min. — Valamint az elmúlt időkből reánk 
marad t régi történelmi, művelődés-történet i és művészeti emlé
keknek a lehetőség szerinti fentar tása már ál talános érvényre jutott 
közóhajt képez, melynek megvalósí tása érdekében maga az ál lam 
is tevékeny részt vesz, ép oly kívánatos, hogy hazánk mulandó 
természet i szépségeinek megóvására és fentar tására is lehetőség 
szerint közreműködjünk. 

Ehez képest kerületében a boldogult királyné Ö Felsége emlé
kére ültetett emlékfákat, valamint oly fákat és facsoportokat, me 
lyekhez valami történelmi emlék, monda , vagy szájhagyomány fűző
dik, vagy melyek igen magas kor, rendkívüli nagyság, vagy ren
destől eltérő formájuknál fogva kiválnak, továbbá egyes tájképek 
szépségét emelő faegyedeket, avagy földrajzi elterjedésüknél és 
fekvésüknél fogva azon a vidéken ritka és érdekes fapéldányokat 
vagy facsoportokat fentartani, megőrizni és á l landóan megjelölni 
kívánván, utasí tom a czimet, hogy a kerületében előforduló ily 
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megóvásokra és fentar tásra é rdemes fákat, facsoportokat és álla
gokról szerezzen megfelelő módon kellő tájékozást s azokról az 
előfordulási hely megjelölésével tegyen nekem ez év végéig rész
letes jelentést , egyúttal javas la to t t evén ar ra nézve is, hogy milyen 
módon vélné azokat fentartani, megőrizni és mily megjelöléssel 
ellátni. 

Az ilyen emlékezetes és nevezetes fákról esetleg rendelke
zésére álló rajzok vagy fényképek szintén bemuta tandók. 

Budapest , 1900. június 25. 
Darányi s. k. 

III. 

Jegyzőkönyv 
•a föídmivelésügyi m. kir. minisztérium szolgálati ügyköréhez tartozó 
állami erdötisztek gyermekeinek nevelését segélyzö-alap intéző bizott
ságának Budapesten. 1900. évi jnlius hó 21-én tartott rendes üléséről. 

Jelen vol tak : Sóltz Gyula miniszteri tanácsos , elnök, Bar tha 
Gyula főerdőtanácsos, a bizottság előadója, továbbá Havas József 
erdőigazgató, Tavi Gusztáv főerdőtanácsos, Törzs Kálmán és Szenes 
József erdőtanácsosok, bizottsági tagok, Guráuyi István erdész, az 
a lap pénz tá rosa és Doroszlai Gábor alerdőfelügyelö, jegyzőkönyv
vezető. 

Elnök üdvözli a megjelent bizottsági tagokat s az ülést hatá
rozatképesnek nyilvánítva, megnyi t ja ; továbbá megemlíti , hogy 
Lai tner Elek,[Simenszky Kálmán és Lászlóffy Gábor bizottsági tagok 
távolmaradásukat kimentet ték. 

I. Előadó bemutat ja a közzétet t pályázati felhívás folytán, 
segély elnyerése iránt beérkezet t kérvényeket és az ezek alapján 
összeállí tott tájékoztató k imuta tás t . 

Egyúttal előadja, hogy a beérkezet t 151 folyamodványban 
összesen 221 gyermek, még pedig 119 fiu- és 102. leánygyermek 
részére kérnek segélyt ; minthogy a z o n b a n a szabályzat ér te lmében 
el nem engedhető kellékek h iánya miatt , valamint a segélyben 
való részesülés i ránt intézkedéseket t a r ta lmazók 6. § a lka lmazása 
folytán 26 fiu és 13 leánygyermek a pályázatból kiesik, az 
1900/1 . tanévre kiosztható segélyösszeg képen megál lapí tot t 
35,200 K. felosztásánál csak 93 fiu és 89 leánygyermek vehető 
figyelembe. 
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A bizottság elsősorban egyenként tárgyalta azokat a folya
modványokat , melyekben a szükséges kellékek kimutatva nem vol
tak s továbbá figyelembe véve a szabályzatnak a segélyben része
sülés iránti egyéb feltételeit is, azt találta, hogy a segélyezhetök 
sorából 25 fiu és 14 leánygyermek esik ki. 

Minthogy pedig a rendelkezésre álló 35,200 K. összegből, a 
szabályzat 4. §.-ában megállapított - 3 : 1/« arány szerint 23,400 K. 
fiu- és 11,800 K. leánygyermekek segélyezésére fordítandó, és 
minthogy a szabályzat 7. §-a ér te lmében a legkisebb segélyösszeg 
200, a legnagyobb 400 K.-val van megállapítva, ezen körülmé
nyekre, valamint a tájékoztató kimutatás adata i ra való tekintettel 
a bizottság javasla tkép e lhatározta , hogy a fenti megál lapí tása 
szerint segélyben részesí thető 94 fiúgyermek közül 84, még pedig 
35 egyenként 200, 32 egyenként 300 és 17 egyenként 400 K., 
továbbá a segélyben részesíthető 88 leánygyermek közül összesen 
49, még pedig 31 egyenként 200, 16 egyenként 300 és 2 egyen
ként 400 K. segélyben részesitettessék. 

Az 1900/1. tanévben segélyezésre j avaso l t a tnak : 
1. a következő fiúgyermekek: 

a) 1. Merényi Gyula, 2. Cornides Donát, 3 . Lange János , 
4. Lange Gyula, 5. Szondi János , 6. Mozolovszky Sándor , 7. Kele-
csényi Ferencz, 8. Stark Vilmos, 9. Apáti László, 10. Lumnitzer 
Béla, 11. Pető Endre, 12. Jánosi Gyula, 13. Budai Lajos, 14. 
Aladics Béla, 15. Gyürky Gábor, 16. Sághy György, 17. Emericzy 
Győző, 18. Mihalcsics Vidoje, 19. Ritter Károly, 20. Rákóczy Béla, 
2 1 . Erdélyi Árpád, 22. Járos Béla, 23. Zareczky Jenő , 24. Sziklai 
Béla, 25. Rónai László, 26. Környei Zoltán, 27. Illés László, 2 8 . 
Halász János , 29. Csiby Sándor , 30. Debreczy Béla, 3 1 . Debreczy 
Zoltán. 32. Rappensberger László, 33 . Czeiszberger István, 34. 
Njegován Vladimír, 35. Polinac György, egyenként 200 K.-val. 

b) 1. Várnay Elemér, 2. Cserei Árpád, 3. Boda Béla, 4. Földes 
Tibor, 5. Eröss Gyula, 6. Dávid Iván, 7. Stark Aurél, 8. Szmik 
Zoltán, 9. Szmik Miklós, 10. Poldner Adolf, 11 . Rezy Jenő , 12. Zsuffa 
Béla, 13. Solc Szvetozár, 14. Solc Henrik, 15. Vassányi Mihály, 
16. Vassányi Aurél, 17. Giller Zoltán, 18. Pukács Endre, 19. Wolf 
Dezső, 20. Tellyesniczky Nándor, 21 . Németh Pál, 22. Szojka 
Ernő, 23. Radó Endre, 24. Czékecs György, 25. Karácsony Sándor , 
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26 /Lász ló Géza, 27. Hajdú János , 28. Szepesház i Vilmos, 29. Deák 
Ferencz , 30. Goró Andor, 3 1 . Földvári Adolf, 32. Ruzicska Ja ro -
szláv, egyenként 300 K.-val. 

e) 1. Pellion Árpád, 2. Garcsár Sándor , 3 . Fal ler József, 4. 
Rochlitz Béla, 5. Seyfried József, 6. Seeberg Mór, 7. Bálás Imre, 
8. Szilárd Tivadar , 9. Divald Béla, 10. Pe te r sberger Pál , 11. Wol-
finau Béla, 12. Be lházy Ernő, 13. Zachá r József, 14. Derecskéi 
Károly, 15. Früstök István, 16. Garic J ános , 17. Jerbics Antal, 
egyenként 400 K.-val. 

2. A következő leánygyermekek. 
«) 1. Molnár Ilona, 2. Rozinszky Irma, 3. Lászlóffy Juliska, 

4 . Györké Ilona, 5. Györké Margit, 6. Trnovszky Anna, 7. Rochli tz 
Ella, 8. Zachá r Ilona, 9. Orosz Anna, 10. Hoensch Jolán, 11. P r u . 
zsinszky Mária, 12. Ral lás Margit, 13. Panek Auróra , 14. Divald 
Mariska, 15. H a m m e r Hildegard, 16. Kauffmann Margit, 17. Wol-
flnau Paula , 18. Benkő Margit, 19. Dercsényi Etelka, 20. Friebeisz 
Margit, 2 1 . J akab Edit, 22. Bodor Jolán, 23 . Jakó Anna , 24. P a p p 
Judi th , 25. Kovács Sarol ta , 26. Brai la Matild, 27. Pékh I lona, 28 . 
Gerő Etelka. 29. Diószeghy Aranka , 30. Sablic Anna , 3 1 . Drácsár 
Alma, egyenként 200 K.-val. 

b) 1. Hantos Kornélia, 2. Csaszkóczy Erzsébet , 3. Kol lmann 
Margit, 4. Marenic Gizella, 5. Petykó Anna, 6. Szántó Erzsébet , 
7. Blat tny Lenke, 8. Pisó Emilia, 9. Nagy Gizella, 10. Bévai Ida, 
11 . Lengyel Mariska, 12. Burdá t s Irén, 13. Drenovácz Krunoslava, 
14. Bucs Szidónia, 15. Nickmann Ilona, 16. Giricsek Mária, egyen
ként 300 K.-val. 

c) 1. Jenöfi Riza, 2. Tölg Mária egyenként 400 K.-val. 
Egyúttal a bizottság megjegyzi, hogy Szondi J á n o s és Sablic 

Anna részére a segély feltételesen adatik, a menny iben előbbinek 
az elmúlt t anévben — a polgári fiu iskola I. osztályáról — nyert 
b izonyí tványa bekövete lendő s a segély csak abban az ese tben 
lesz kiuta lványozható , ha a tanulási előmenetel a szabályzathoz 
képes t megfelelőnek ta lá l ta t ik ; Sablic Anná t illetőleg pedig hite
lesen beigazolandó, hogy a mult t anévben az iskolából betegsége 
miat t m a r a d t ki s illetve, hogy ennek következ tében évzáró vizsgát 
sem tet t . 

Továbbá á l ta lános feltételképen kiköttetik, hogy a meny-



794 

nyiben a segélyzett gyermek évközben m á s n e m ű segélyben vagy 
ösztöndíjban is részesülne , ezen körülményt a szülő, illetve gyám 
a bizot tságnak azonna l bejelenteni tartozik. 

I. A pénz tá ros beterjeszt i és felolvassa az a lapnak az ülés 
napján muta tkozó pénztár i á l ladékáról szóló kimutatást , a mely 
szerint v a n : 

I. Értékpapírokban. 
A magyar leszámítoló és pénzvá l tóbankban elhelyezett 
a) 90 ,000 K. névér tékű 

4°/o-os koronajárad . kötv. . . . 90,000 K. — f. 
b) 20,000 K. névér tékű 

4Vss-os reg. kár t . kötv. 20 ,000 K. — f. 110,000 K. — f. 
11. Készpénzben, 

á) A magyar leszámitoló-
és pénzvá l tóbankban a 25.451. 
sz. betétkönyv szerint 17,205 K. 86 f. 

b) az erdészet i házi pénz
tárban 78 , 72 „ 17,284 K. 58 f. 

Ö s s z e s e n : 127,284 K. 58 f. 

Ebből az összegből esik 

1. az alaptőkére. 
a) é r tékpapírokban . . . 56,000 K. — f. 
b) t akarékbe té tekben . . . 3,483 „ 02 , 59,483 K. 02 f. 

2. a folyókezelésre. 
a) az 1899/1900 t anévre 

engedélyezett , ki nem fizetett 
segélyre . . . . . . . . . . . . 330 „ — „ 

b) az 1900/1 . t anévre ki
osztható segé lyre . . . . . . . . . . . . 35 ,200 „ — „ 

.c) a beszerze t t 40 ,000 K. 
névér tékű koronajár . kötv. 
névér téke és beszerzési á ra 
közötti k ü l ö n b ö z e t r e . . . . . . . . . 3,600 „ — „ 

d) az 1900. évi t iszta-
jövede lemre . . . 28,671 „ 56 „ 67,801 , 56 „ 

Összesen : 127,284 K. 58 f. 



795 

III. A pénztáros bejelenti, hogy özv. Cserei Gyuláné az 189P. 
évi július hó 28-iki ülésben adományozot t 300 K. segélyt nem 
vette fel, mert fia a mult évben polgári iskolában t a n u l t ; továbbá 
előadja, hogy özv. Lózert Adolfné Sigismunda leányát évközben 
az iskolából kivette, minélfogva a nevezet t leány részére engedé
lyezett 300 K. segélynek ez év június havára esedékes volt utolsó 
részlete ki nem fizettetett. 

A jelentés tudomásul vétetett és e lhatároztatot t , hogy a ki 
nem fizetett szóban levő 330 K. az alaptőkéhez csatolandó. 

Több tárgy nem lévén, a jegyzőkönyv azzal a megjegyzéssel 
záratik le és iratik alá, hogy az, az alapszabályok 5. §.-a értel
mében jóváhagyás végett, a tájékoztató kimutatással együtt a m. 
kir. földmüvelésügyi miniszter ur 0 nagyméltósága elé terjesztendő. 

K. m. f. 

Bartha Gyula s. k., Doroszlai Gábor s. k., Sóltz Gyula s. k., 
m. kir. főerdőtanácsos, kir. alerdőfelügyeló. orsz. főerdőmester, min. 

előadó. jegyzőkönyvvezető. tanácsos, elnök. 
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések. 

1900. évi jxdius hóban. 
A r ö v i d í t é s e k m a g y a r á z a t a 

' k . = alapítványi k a m a t ; att. = alapítványi töketörlesztés ; k. a. = készpénz alapitvány j 
WKa. = Wagner Károly a lapi tvány; TLa. = grf. Tisza Lajos alapitvány; BAa. = Bedö Albett 
alapitvány ; E. a. = Erzsébet királyné alapítvány ; t. ny. a. = titkári nyugdijalap ; td. = tag
sági dij ád. = hirdetési dij ; ld. = lapdi j ; kid. = kedvezményes lapdij ; pk. = postaköltség ; 
Ert. — Erdészeti Rendeletek Tára; áb. = átfutó bevétel ; rb. = rendkívüli bevé te l ; 
EL. = Erdészeti Lapok egyes füzetei; Npt. = Erdészeti Zsebnaptár; nvt I. — Erdészeti 
Növénytan I. rósz; nvt II. = Erdészeti Növénytan II. rósz; OFa. = 0 Felsége fénynyomatu 
arczképe; Ecs = Erdei facsemeték neve l é se : Evü. — Fekete Lajos. Az erdei vetésről és 
ültetésről; Eáh- = Az erdők ápolásáról és használatáról; Eb. = Az erdők berendezése; Ek. 
A vágásra érett erdők k ihaszná lása ; Ef. = Az erdők felújítása; Eht . *= Erdőhasználattan; 
ik. — takarékpénztári időközi kamatok; Ék. = Értékpapírok kamatai. Rz. = Erdőrendezóstan ; 
FL. = Földes J. „Legelő-erdők"; M. L . : Márton Sándor: A legelő erdők berendezése s t b . ; 
EOT. = Magyar Erdészeti Oklevéltár; Eép. I. 1. = Erdé-zeti épitéstan I. rész (középitéstan) I. 
kötet ; Eép. I. Erdészeti épitéstan 1. rész 2. kötet ; Eép. 

rész (Ut, vasút- é s hidppitéstan.) 

Befizetések K. 
Antony Károly td.. . 16.— 
Asehner Vilmos td. — .__ 2 0 . — 
Almássy Dénes gróf jószágfel-

ügyelöje h d . . . 9.95 
Artner Ferencz ld. 4 . — 
Apatini erdöhivatal áb — 17.84 
Antal János ld ... — 4 . — 
Ács Sándor ak. 48.—, pk. —.36 48.36 

Bodor Gábor td. 16. 
Bléga Miklós ld - - 8. 
Bund Károly t. ny. a. . . . — 42. 
Balogh Dezső td. .__ 16. 
Benedek Albert td. 16. 
Beszterczebányai erdöigazgató-

ság áb 122 
Bartha Abel td. - 48 
Brassó vármegye alispánja áb. 
Barkóczai Ferencz td. . . . — 
Bészler Kálmán td. — — — 
Bereczky Gyula ak. ._. 15 .— 
Bogsch Árpád td. . . . 10.— 
Brassó város Ert - — 4.32 
Bártfa város hd . . — — 17.95 
Boór Károly td - .-- — 16 .— 
Binder Béla td 32 .— 

0 7 

4.60 
16.— 
10.— 

Átvitel 514.09 

II. = Erdészeti épitéstan It 

Befizetések K. 
Áttétel 514.09 

Bükhel Antal td 16.— 
Boboth Ede td. . . . . 

Csórak Iván td. _.. . 
Dr. Csiky Gergely td. 
Cionca Miklós td 

1( 

Dobó Jenő td 8 .— 
Deé Mihály td - 8 .— 
Dologh Jenő td . . 10.— 
Draskovich József td. . . 10 .— 
Dobren János áb. _ 2.10 
Dióssy Dezső td _ — — 4 . — 
Deutsch Zsigmond Nvt. I. és II. 26 .— 

Erőss Gyula td _ 10.— 
Ercsényi Béla WKa. . . . 10.— 
Erösdi Bálint td, . . . 37.52 
Ember Lajos Npt _ ._ 2.12 

Fekete János td 8.— 
Ferenczi Béla td. . . . 4 . — 
Földmivelésügyi minister ld. 

és hd — 491.90 
Földmivelésügvi minister hd. 55.07 
Fritze Bódog td - 15 .— 
Fábián Béla td. ... — 6 . -

Átvitel 1273.80 
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Befizetések K. 
Átlétel 1273.80 

Fasan Károly td. 16.— 
Felsőbánya város hd 13.71 

Gábbon könyvkereskedő czég 
ld . ._ - — 8 .— 

Gödöllői m. kir. erdőhivatal ld. 
(pótlás) - —.40 

Gaszner Imre td. 16.— 
GIósz Alajos td 30 .— 
Greiner Lajos td 4 0 . — 
Gergely Tamás td. ._. . . . 4 . — 

Hohoss János td 8.— 
Huszár József att._ 10.— 
Hamar László td. ._. ... ._. ... 4 . — 
Hantos Ernő td . . . 4 0 . — 
Hermel Ágost td. . . . ._. ... 3 . — 
Horváthy Ferencz td . . . . . . 16.— 
Harvich Ernő td 16.— 
Horváth József td 20.— 
Huszár Pál td - ... 16.— 
Hinfner György td - — 16.— 
Hunyad vármegye pénziára hd. 16.25 

Jánosi Kálmán td . . - ._ _ . 16.— 
Jüngling János td — 16.50 

, Eép. II. 1 2 . -
Joerges Ágost Eép. 1.1, Eép. 

1.2 és Eép. II. — 760.38 
Janicsáry Sándor td. 96.—, pk. 

- . 1 7 — — 96.17 
Juhász József td — — — 16.— 

Konstenszky Béla td - . . . 4 .— 
Kostyál Gyula td 16.— 
Krajnyák János td 16.— 
Kulas Antal td 32 .— 
Királyhalmi erdőőri szakiskola 

ab— - 4.94 
Kisjenői fbg. uradalom ld. ... 8.— 
Kisszebeni polgárm. hivatal hd. 14.7 

Átvitel 2579.90 

Befizetések K. 
Áttétel 2579.90 

Kacsanovszky J. A. td — 10.— 
Keleti Lajos td __. ... 16.— 
Kohont János Eép. II 12.12 

Liftner István td. .__ — 16.— 
Lutonszky Géza td. — — „ . 10.— 
Liptóujvári főerdőhivatal áb. 70.31 

Mayer Gyula WKa. ... 20 .— 
Mirtse János td. 4 . — 
Mikes János ak. ._. - 12.— 
Méhes Péter Pál td - 20 .— 
Mezey Rezső td - — — 10.— 
Magyar leszámítoló és pénzváltó 

bank t. ny. a. ik. 91.65 
Mattassovich Károly 48.— td., * 

—.36 pk.._. 48.36 
Márton Benedek td. — 12.— 
Mick Rudolf hd 1.95 
Mike Imre td. 64.—, pk. —.36 64.36 
Muránszky Kálmán td. —. — 20 .— 
Máramarosszigeti erdöigazgató-

ság Ö. F. A. pótlás... —.40 
Michna Bertalan td. . . . — — 8.— 
Mitták Vilmos td. - 20 .— 
Molcsányi Ernő ak. 48.—, pk. 

—.66 48.66 
Mirtse János td. — 4 . — 

Nagyváradi 1. sz. káptalan hd. 8.35 
Nagy László ak __ 16.— 
Nagy Pál Eép. I.». 11.20, Eép. 

II. 12.12 23.32 
Nagybányai főerdőhivatal Eép. 

I. 1. 16.—, Eép 1.2. 16.—, 
Eép. II. 16.—, EOT. I—III. 
40.—, pk. 12.— 88.12 

Nagy Károly hd - —.80 

Pásztor Sándor td. 16.— 
Pétermann Keresztély td. — 3 0 . -

Átvitel 3282.30 
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Befizetések K. 
Áttétel 3282.30 

Perroy Pál td., pk. 32.36 
Papp József td . . . 20 .— 
Plenczner Rezső td 80 .— 
Púza Jenő td - 16.— 

Rózsay Rezső att. _. . . . 40 .— 
Reschner Rezső td. - _ 5.20 
Rosmanith Albert t d . . . . — . . . 16.— 
Ruttkay Géza att — .. . 10.— 
Rozim József td. .__ . . . ... 16.— 

Szászsebesi m. kir. erdőhivatal 
Eép. 1 . 1 . 16.—, Eép. 1.2. 
16.—, Eép. II. 16.—, EOT. 
39.70 . . . - 87.70 

Schmidt Román td. . . . . . . 8 .— 
Szmik Gábor td 8.— 
Szalay József hd ... 14.75 
Solti Arnold ak 12.— 
Stéger Antal ak. 10.— 
Szepessy Elek t d . . . . . . . 4 . — 
Cs. Szűcs Kálmán td ... 4 8 . — 
Szvaty Béla td. . . . . . . . . . . . . 16.— 
Solomon Emil Eép. II. 12.—, 

td. —.40 - 12.40 
Szászsebesi erdőhivatal áb. . . . 95.14 
Simon Gyula ak. . . . . . . . . . 16 .— 
Schuster Lajos td _ 16 .— 
Steiner M. ld. . _ — - - 3 . — 

Átvitel 3868.85 

Befizetések K. 
Áttétel 3868.85 

Salix Gyula td. 16.— 
Sényi János td -- 4 - — 

Sujánszky Imre td. . . . 64 .— 
Ifj. Szepesy Gusztáv td. .__ .-- 16.— 
Seh Jenő td 3 2 . — 
Szűcs M. János ld. . . . — — 4 . — 

Tavassy Lajos td . . . . . . — 8 .— 

Virlics Gyula ld. . . . . . . . . . . . . 8.— 
Vadas Gyula att 10.— 
Várnai Sándor ak.._. 14.— 
Varga János td. . . . . . . . . . . . . 20 .— 

Wiegandt Henrik td. . . . 12.— 
Wolf György td. 4.—, pk. —.36 4.33 
Wurm Ödön hd. 3.55, WKa. 

—.93 4 .48 

Zachár István td. ... . . . . . . . . . 48.— 
Ziegler Mihály td . . . . 4 . — 
Znióváraljai közalapitv. erdő

gondnokság hd . . . . . . 13.85 
Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal 

hd. 11.35 
Zsarnóczai m. kir. erdőhivatal 

Ert. . . . 3.50 
Július hóban befolyt 4166.39 
Jan.—június havi bevétel 46694.20 

Összesen . . . 50860.59 



Hirfletö-meUéklet az „Erdészet i Lapot" 1900. év i VIII. ftoétaz. 

Az „Erdészeti Lapok" mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabályzat. Az első negyven (40) sorért soronkint nyolczvan 
80) fillér, az er re következő husz (20) sorért , illetőleg a 41 
gész 60-ik sorig, soronkint ha tvan (60) fillér, mig a 60-ik soron 

télül következő minden sorért egyenkint negyven (40) fillér 
számíttatik. 

Táblázatok nyomdai szabály szerint kétszeres árral számí t ta tnak . 

Egyetemes busszóla-műszereket 
és erdei busszólákat 

M P o p t i k a i t á v o I s á g m é r é s s e l . T H í 
Ar S5 írttól felfelé. 

Méríi-UNztaSoKat n ^ z ^ t s v o u a l z ó k k a l , m é r ő 
s z a l a g o k a t , fa&tlaltfkat , r a j z e s z k ö z ö k e t , t e r ü -
XetmérŐket (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosítását al 

NEUHÖFER és FIA 
csász . és kir. udvari látszerész- és műszergyáros 

Jiéct, (I., Kohlmarkt 8.) 
Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen é s bérmentve-

Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. (1.) 

Spath L. faiskolája 
Baumsdiulenweg, Ber l i n mel le t t . 

— K i t e r j e d é s e : 3 5 0 k ai h o l d . — 
N a g y kész le t g y ü m ö l c s f á k b a n , m i n d e n f e l e a l a k b a n ( m a g a s 
és l e i m a g a s tö rzsek , r edé ly fák , g u l n n ö v é s ü e k . s ö v é n y e k 
s tb . ) rózsák, sorfák, díszfák és cserjék, bogyós 
gyümölcsök, gyümölcsfa-alanyok, erdei csemeték, 

szamócza és spárgapalánták, virághagymák. 
Ár jegynek ingyen és bérmentve. — 

' (VI. 3 1 
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Erdőeladás. 
Báró Bánffy Albert válaszüti lakos magántu

lajdonát képező Szi lágymegyében, Füzes - Paptelek, 
Kraszna-Tóthfalu, Jaáz , Túsza, Felsőszék községek ha tá rán 
mintegy 2577 hold ős bükkerdő-fája szabad kéz
ből eladó. 

Felvilágosítással szolgál az uradalmak igaz
gatósága Válaszúton. (Pos ta : helyt.) 

(5. I I I . 2.) 
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lajdonát képező Szi lágymegyében, Füzes - Paptelek, 
Kraszna-Tóthfalu, Jaáz , Túsza, Felsőszék községek ha tá rán 
mintegy 2577 hold ős bükkerdő-fája szabad kéz
ből eladó. 

Felvilágosítással szolgál az uradalmak igaz
gatósága Válaszúton. (Pos ta : helyt.) 
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Erdei üzemtervek munkálata. A lévai u rada lom erdészeti 
üzemterveinek felújítását s azoknak németből magyarra való for
dí tását e lhatározván, felkéretnek az erre vállalkozó szakemberek, 
miszerint ezen a helyszínén mintegy másfél évre terjedő munka 
tá rgyában alulirthoz fordulni szíveskedjenek. A lévai uradalom 
igazgatósága Léván (Barsmegye). (3 I I I 2) 

Pályázat erdőtiszti állásra. 1226/1900. sz. — Gróf Almássy 
Dénes u r ö méltósága hitbizományi uradalmai erdőségeinél egy 
az elméleti szakteendők el látására rendszeresí te t t erdészellenőri 
állás betöl tendő. 

Az állás évi 1500 korona törzsfizetés s átlagos számítással 
évi 500 koronára tehető jutalék, egy bútorozott szobából álló lakás 
s 12 ürköbméter hasáb tűzifa il letménynyel javadalmaztat ik . 

Megkívántatik a selmeczi e rdészakadémiának sikeres elvég
zése s az erdészi szolgálatra való testi képesí tet tség. 

Az erdészi ál lamvizsga sikeres letétele u tán fizetés, valamint 
kedvező ese tben fokozatos előléptetés biztosíttatik. 

Az állás azonnal elfoglalandó. (4. 2.) 
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GOLDSCHMIDT É S REIGH 
g SZISZEK. H 
g ( « I N . I . ) k 

Haszonfaeladási hirdetmény, 4381 1900. sz. — A besztercze-
bányai m. kir. erdőigazgatóság tanács te rmében folyó évi szeptember 
hó 27-ik napján délelőtt 10 órakor az alább megnevezet t erdő
gondnokságokban az 1901. évtől kezdve 5 (öt) éven át te rmelhe tő 
fenyő, szil, j uhar és kőris épület- és müszerfának értékesítése 
i ránt nyilvános árverés fog tar tatni és ped ig : 

/. Szeleli árverés. 
A zólyom-lipcsei, luczatői és szent-andrási erdőgondnoksá

gokból alkotott I. csoportban 
aj a terület szerint fizetendő 4 4 8 2 8 holdon álló mintegy 

67 ,000 ma haszonfára holdanként 752'36 korona kikiáltási á r r a l ; 
b) a köbtartalom szerint fizetendő 188'00 hold fokozatos fel

újító vágásterületen kihasználható mintegy 13,000 mz haszonfára 
a szerződési feltételekben kitüntetett állandó egységárak mellett. 

Az üzlethez a beszterczebányai gőzfürész tartozik, melyért 
évente 4200 korona haszonbér fizetendő. 

Bánatpénz 8000 korona. 

II. írásbeli versenytárgyalás. 
A) A jeczenyei és péterii erdőgondnokságokból alkotolt II. 

csoportban 
a) a terület szerint fizetendő 339'81 holdon álló mintegy 

52 - 000 m 3 haszonfára holdanként 883"72 korona kikiáltási á r r a l ; 
b) a köbtar ta lom szerint fizetendő 3 8 9 2 hold fokozatos fel-

Ö T  CZ ' ^ 
1̂  Ezennel ajánljuk horvát-szlaioniai származású ^ 

§ „ T ö l g y - v e t ő " m a k k o t , § 
válogatott minőségben és garantá l t csírázó képességgel. ^ 
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ujitó vágásterületen kihasználható mintegy 35 '520 wi3 haszonfára 
a szerződési feltételekben kitüntetett á l landó egységárak mellett. 

Az üzlethez a péterii gőzfürész tartozik, a melyért évente 
4000 korona haszonbér fizetendő. 

Bánatpénz 10,000 korona . 
B) A rezsöparti , kisgarami, sziklai, benesházai és vaczoki 

erdőgondnokságokból alkotolt III. csoportban 
a) a terület szerint fizetendő 106541 h. álló mintegy 

276,000 m 3 haszonfára holdanként 1741 '88 korona kikiáltási árral 
b) a köbtar talom szerint fizetendő 399 '8 hold fokozatos fel

újító vágásterületen termelhető mintegy 23,700 ms haszonfára a 
szerződési feltételekben kitüntetett ál landó egységárak mellett. 

Az üzlethez a rezsöpart i gőzfürész tartozik, melyért évente 
8000 korona haszonbér fizetendő. 

Bánatpénz 40,000 korona. 
Bővebb felvilágosítással az alólirt erdőigazgatóság szolgál. 
Az általános árverési és szerződési feltételek ugy a földmive-

lésügyi m. kir. minis ter iumnál , mint ezen m. kir. erdöigazgatóság-
nál 1900. évi augusztus hó 6-ik napjától kezdve átvehetők. Besz-
terczebányán, 1900. évi július 23 . H kir. erdőigazgatóság. (6) 

Pályázat erdööri állásra. 387/1900. sz. — Dobsina (Gömör-
megye) rendezet t t anácsú városnál egy erdőőri állás üresedésben 
lévén, ar ra ezenne l pályázat nyittatik. 

Ezen állásnak a j avada lmazása a következő : 
a) 600 korona évi fizetés, mely utólagos havi részletekben 

fizettetik. 
b) 60 korona l akpénz , előleges félévi részletekben vagy ter

mészetbeni lakás. 
c) 24 köbméter lágy tűzifa fuvarral együtt. 
d) 2 drb s z a r v a s m a r h á r a szabad nyári legelő. 
e) Erdőőri egyenruha. 
f) 20 korona es izmapénz . 
A saját kezűleg í randó és aláírandó s 1900. évi szeptember 

15-ig alulírott polgármester i hivatalhoz benyújtandó pályázati kér
vény kellékei: az erdőőri oklevél, a feddhetetlen előélet és az elért 
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24-ik életkornak igazolása, valamint a magyar és német s lehető
leg tót nyelvben is való já r tasság . 

Az ál lomás legkésőbben 1900. évi október 1-én foglalandó 
el. Az erdőőr egyelőre félévi próbaidőre fogadtatik fel és csak 
ennek sikeres lejárta u tán véglegesittetik. 

A megválasztandó erdőőr a városi nyugdíjintézetbe belépni 
köteles. Dobsinán 1900. évi július 27-én Csermák János h. polgár
mester . (7) 

(Utánnyomat nem dijaztatik.) 

Hirdetmény. 3006,1900. sz. — Folyó évi szeptember hó 15-én 
délelőtti 9 órakor nyilvános á rverésen e ladásra kerül a Szászsebes 
tulajdonát képező „Manuila" nevü bükk-szállerdőnek 308 kat. 
holdján előforduló 58,835 törzsköbméterro becsült bükkfatömeg, 
mi azon megjegyzéssel kihirdettetik, hogy a becslési e redmény és 
a részletes eladási feltételek alulirt városi tanácsnál a hivatalos 
órákban az árverés napjáig betekinthetök. 

Kikiáltási ár 35,301 korona, bána tpénz ezen összeg 10%-ja . 
Szászsebes, 1900. évi augusztus hó 1-én. A városi tanács. (9) 

Pályázati hirdetmány. 21 1900. sz. - 1900. évi október hó 
1-én való belépésre kerestetik erdőőri szakvizsgával biró szakava
tott vadőr ki egy 1000 holdas erdő kezelését felügyelet mellett 
teljesíteni képes. 

Feltétel : teljes já r tasság a duvad ki i r tásában, vad-fáczányos 
és hasznos vadak gondozásában , valamint kellő j á r t a s ság a vadász
ebek idomitásában, pályázótól megkívántatik. Nős állapot s a ma
gyar nyelven kivül a román nyelvnek bírása előnnyel bir. Sajátkezű
kig irott pályázatok a feltételek megjelölésével s az okmányok 
másolataival (melyek vissza nem küldetnek) in tézendők: Uradalmi 
mtézöség Aga (Temes m.) (10) 

Faeladási hirdetmény. 73/1900. sz. — Közhírré tétetik, hogy 
1900. évi szeptember hó 22-ik nap ján d. e. 9 órakor Berencsfalu 
község házában a berencsfalusi v. u rb . erdejében üzemtervi leg 
99—901 évekre előirt, mintegy 16 - 0 kat. holdnyi vágásterületek 
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összes fakészlete zárt ajánlatokkal egybekötött nyilvános á rve
résen a legtöbbet Ígérőnek elfog adatni . 

A 48%-ny i épületfa és 52%-ny i tűzifából álló és 1920 m 8 

becsült tölgyfakészlet kikiáltási ára 12,064 korona. 
A kihasználási időtar tam 2 év. 
Az árverés megkezdése előtt a kikiáltási ár 10°/o-ka kész

pénzben vagy óvadékképes ér tékpapírokban, mint bána tpénz az 
árverés vezetőjének kezébe le teendő. 

Utóajánlatok tekintetbe nem vétetnek. 
A zár t a jánlatokra nézve kiköttetik, hogy csak akkor vétet

nek figyelembe: ha a h i rde tményben kitűzött á ra előtt nyújtatnak 
be, ha a megajánlot t összeg azokban számjegyekkel is kiiratik, ha 
a borí tékon az értékesítés tárgya ugy jelöltetik meg, mint ezen 
h i rde tményben, ha lepecsételve és ivenként 1 K. bélyeggel láttat
nak el, ha oly nyilatkozatot ta r ta lmaznak, hogy ajánlat tevő az ár
verési és szerződési feltételeket ismeri és elfogadja végül ha a 
megajánlot t összeg 10%-á t mint bána tpénzt ta r ta lmazza . Kelt 
Ipolyságon, 1900. év július hó 8-án. Polgárdíj itt. kir. föerdész. 

(11) 

Faeladási hiredetmény. 3713/1900 sz. — A lippai m. kir. fő
erdőhivatal i rodájában 1900. évi szeptember hó 20-án d. c. 10 
órakor a vályemárei erdőgondnokság pozsogai bulzai 1900 — 1909. 
évi 1279"556 holdas vágásaiban tövön álló tölgycser- és bükkfa-

készletnek e ladása i ránt zár t írásbeli ajánlatok tárgyalásával kap
csolatos nyilvános szóbeli á rverés fog tar ta tn i . 

Kikiáltási á r 246 '500 korona, bána tpénz 24.650 korona. 
Bővebb felvilágosítással a lippai m. kir. főerdőhivatal és a 

vályemárei m. kir. e rdögondnokság szolgál. Lippán, 1900. augusztus 
hóban . Magy. kir. főerdőhivatal. (12) 

(Utánnyomat nem dijaztatik). 

Szemán Mihály, 39 éves gör. katolikus vallású, nős, volt 
csendőr, jó sikerrel tette le az erdöőri szakvizsgát, 2 éve hogy az 
erdőgondnoksági i rodában mint íőerdőőr foglalkozik, erdőgazda
sági teendőkkel , ugy mint épület-, tűzifa, és fürészanyag átvétel , 
k iadás és bevétel , kiszámítás- és elkönyveléssel. Jó magaviseletű, 
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józan, pontos, megbízható ember. Nagyobb urada lomban vagy a 
kincstárnál erdőőri állást keres . (13) 

Faeladási hirdetmény. 3712/1900. sz. — A lippai m. Jcir. fő-
erdőhivatál irodájában 1900. évi szeptember hó 17-én 10 órakor 
a csálai 1900—1904 évi vágásterületek két ha rmadrészén az az 
69 '95 holdon álló tölgy-, szil- és nyárfakészletnek e ladása i ránt 
zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalásával egybekötött nyilvános szóbeli 
árverés fog tar tatni . Kikiáltási ár 78,010 korona, bána tpénz 7801 K. 
Bővebb felvilágositással a lippai m. kir. erdőgondnokság szolgál . 
Lippán, 1900. augusztus hóban. M. kir. főerdöhivatal. (14) 

Tölgyfaárverési hirdetmény. 4957/1900. sz. — Nagy-Küküllő 
vármegye, Nagysink j á rá sában fekvő Kálbor községnek engedélye
zett rendkívüli fahasználat fatömege, zár t írásbeli ajánlatokkal 
kapcsolatos nyilvános árverésére , a ha tá rnapo t 1900. évi szeptem
ber hó 17-én reggel 9 órára, az illető község irodájába tűzöm ki. 

Eladásra kerül a 20,356. 1/2—900 sz. magas rendelet alapján 
engedélyezett s törzsenként felvett 1869 drb tölgyfa, megbecsül t 
3449 M I 3 műfa és 10,974 m 8 tűzifa vá lasz tékka l ; 48,780 K. 80 f. 
kikiáltási árral . 

A kérdéses erdőterület jó megyei ut közvetlen szomszédsá
gában, Fogaras vasúti állomástól mintegy 4"5 kilométer távol
ságra fekszik. 

Árverelni szándékolok kötelesek az árverés megkezdése 
előtt bána tpénz fejében a kikiáltási ár 10°/o-át, az árverelő bizott
sági elnök kezeihez készpénzben vagy óvadékképes ér tékpapí rban 
letenni. 

Zárt és kellő bánatpénzzel ellátott írásbeli ajánlatok, melyek
ben árverelők kijelenteni tar toznak, hogy az árverezési feltételeket 
ismerik s magokat azoknak alávetik, a szóbeli árverés megkezdé
séig elfogadtatnak. 

Az árverezési feltételek s a részletes becslési adatok, az il
lető község előjáróságánál s a nagysinki m. kir. já rás i erdőgond
nokság irodájában bármikor megtekinthetők. Nagysinken, 1900. 
augusztus hó 5-én. A főszolgabíró. (15) 
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Hirdetmény. 3377/1900. sz. — Ezennel közhírré tétetik, hogy 
Szebenvá rmegye szerdahelyi j á r á sába bekebelezet t Omlás község 
erdejében „A" üzemosztály II—9-ik osz tagában 16-32 kat. holdnyi 
kiterjedéssel biró területen 3488\35 tms tölgyfa és 233" 11 tms 

bükkfamennyiség a foldmivelésügyi m. kir. ministerium 71,658/899 
számú magas ongedélyozése alapján 1900. évi szeptember hó14-én 
d. e. 10 órakor Omlás község irodájában nyilvános árverés utján a 
legtöbbet Ígérőnek el fog adatni . 

Az á rverés szóbeli, de ennek megkezdése előtt az 1 korona 
bélyeggel és 1 0 % bánatpénzzel ellátott zár t ajánlatok is el
fogadtatnak. 

A kikiáltási ár 17,318 kor. 52 fii. 
Minden árverezni szándékozó köteles ak ik iá l lás i á rnak 10%-át 

készpénzben vagy óvadékképes papírokban az árverezés megkez
dése előtt letenni. 

Aftovábbi feltételek Omlás község elöljáróságánál és a szerda
helyi m. kir. jár . erdőgondnokságnál betekinthetők. Szerdahely, 
1900. évi augusztus hó 12-én. A jár. főszolgabíró. (16) 

Bükkfaeladási hirdetmény. 3314/1900. sz. — A zsarnóczai 
m. kir. erdőhivatal i rodájában 1900. évi szeptember hó 17-én d. 
e. 10 órakor Írásbeli zár t ajánlatokkal kapcsolatosan nyilvános 
szóbeli árverés fog tar ta tni , melyen e ladásra kerül a bródi m. kir. 
erdőgondnokság kerületében 242 '3 kat. hold erdőterületen talál
ható és mintegy 2160 tömörköbméter mü- és 44,717 ürméter tűzi
fára becsült bükkfatömeg tövön az erőben. 

Kikiáltási ár 40,837 korona. 
Bánatpénz 4100 korona . 
Bővebb felvilágosítás az alulírott ni. kir. erdőhivatalnál 

nyerhető . 
Utóajánlatok el nem fogadtatnak. Zsarnóczán, 1900. évi aug. 

hó 14-én. M. kir. erdőhivatal. (17) 

Erdősítési czélra őszi szállí tásra 200 mázsa tölgymakk (Quer-
cus peduncula ta és sessilillora) kerestetik. Ajánlatok a tihanyi 
apátság erdőmesteri hivatalához Somogy Endrédre küldendők. (18) 
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Pályázat erdöőri állásra. A szabada lmazo t t oszt rák-magyar 
á l lamvasut társaság alólirott főtiszttartósága kerü le tében há rom erdö
őri állás megüresedvén, ezen állásokra pá lyázat nyittatik. 

J avada lmazás 2 korona napibér . 
Megfelelő sikeres egy évi próbaszolgála t u t án a felvett egyén 

véglegesen fog kineveztetni 60 K. havi bér, 20 ürm. kemény tűzifa 
a házhoz hordva és 3 hold földjárandósággal kedvezményes áron. 

Az illető a társasági társ ládája betegsegélyző pénz tá rának 
kötelező tagja leend, azonban nevezet t tá rs láda nyugbérpénz tá rá -
nak tagja is lehet. 

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy sajátkezüleg irt bélyegte-
len kérvényüket az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37. §-ában körülirt 
szakképzet tségüket igazoló okmány, a betöltött 24 éves életkort 
bizonyító keresztlevél, erkölcsi bizonyítványt, a német - román avagy 
a magyar - román nyelvnek bi rásá t igazoló okmány, a h ibát lan testi 
szervezetüket , különösen jó látó- , halló- és beszélöképességüket 
igazoló orvosi bizonyítvány kíséretében folyó évi szep tember 5-éig 
posta utján vagy személyesen nyújtsák be. Oravicza, 1900. júl ius 
17-én. Fötiszttartóság. (19) 

Faeladási hirdetmény. 5356/1900. sz. — A l ó l i r o t t főszolgabíró 
által közhírré tétetik, hogy a köpeczi volt ké tágkatonaság tulajdo
nát képező 2 8 0 1 k. hold erdő területén 1926 m 3 - ra b e c s ü l t t ö v ö n 
álló tölgyfa, melyből 1166 ms műfa és 760 m. tűzifa, folyó év 
szeptember hó 2-án d. e. 9 órakor Köpecz községházánál Írásbeli 
zár t ajánlat tal egybekötött nyilvános szóbeli á rverésen eladatik. 
Kikiáltási á r : 8082 K., azaz nyolczezernyolczvankettö korona. 

Versenyzők kötelesek az á rverés megkezdése előtt a kikiál
tási ár 10 (tiz) százalékát bána tpénz gyanánt alat t irt főszolgabíró 
kezéhez letenni. írásbeli zá r t ajánlatokhoz, melyek a szóbeli ár
verés megkezdése előtt nyújtandók be, szintén a kikiáltási ár 10 
(tiz) százaléka készpénzben vagy óvadék képes ér tékpapírban bá
natpénz gyanánt melléklendő. 

Utóajánlatok nem vétetnek tekintetbe. Az árverési és szerző
dési feltételek Köpecz községházánál bármikor megtekinthetők. 
Nagy-Ajtán, 1900. aug. hó 16-án. Konya Miklós, főszolgabíró (20) 
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Hirdetmény. 1933/1900. sz. — Felsőbánya sz. kir. rendezet t 
t anácsú városnál ü resedésbe jöt t és évi 390 K. havi u tó l agosan 
fizetendő bér és 89 K. 60. f. évnegyedes részletekben fizetendő 
tüzifaváltsággal va lamint évi 20 K. faraktár-őrzési díjjal javadal 
mazot t erdőőri á l lásra pá lyázat hirdettetik. 

Megkívántatik, hogy a pályázó ép, egészséges és szolgálat 
teljesítésére a lkalmas testalkat tal s jó látó, halló képességgel bír
jon , mit hiteles orvosi bizonyitványnyal tartozik igazolni . 

Megkívántatik továbbá, hogy az 1879. évi XXXI. t. cz. 37. 
§-ában előirt minősítéssel bírjon. 

Pályázat i kére lmek Folyó évi szep tember hó 15-ig a polgár
mesteri hivatalhoz czimezve nyújtandók be és csak szakvizsgázott 
erdőőrök kérelme vétetik figyelembe, a határ időn tul beérkező 
kérvények figyelembe nem vetetnek. Fe l sőbányán , 1900. aug. 8. 
Farkas polgármester . (21) 

Eladó szépen kifejlődött uhu (nagy-suholy) ára 50 korona. 
Sütő András Klicz, u. p . Kucsulát . (22) 

Pályázat. 618/1900. sz. — Baranya vármegye törvényhatósága 
terüle tén az 1898-ik évi XIX. t.-cz. a lapján állami kezelésbe vett 
erdők s illetve a még későbben á tveendő kopár területek törvény
szerű őrzésére (5) öt I-ső, (4) négy Il-od osztályú járás i , kerületi 
erdőőri és (2) kettő erdőszolgai ál lásra — egy évi próbaidő kikö
tése mellet t pályázat hirdettetik. 

Az I-ső osztályú erdőőrök évi bére 560 kor., a Il-od osz tá-
lyuaké 480 kor. és az erdőszolgáké 320, illetve 240 korona. 

Az erdőőrök évi lakbére Pécs székhelyen 160 kor. a többi 
székhelyeken 120 kor., az erdőszolgáké pedig 80 korona . 

• A betöl tendő erdőöri állások közül 5 já rás i erdőőri kerületben 
évi 120 kor., a pécsi kerületben pedig évi 160 kor. ut iá ta lány jár. 

Az erdőőri ál lomások székhelyei : Pécs, Sásd, Magyar-Egregy, 
Oszró, Hegy-Szent-Márton, Villány, Helesfa és Duna-Szekcső uti-
á ta lánynyal , ezek közül 2 ál lomás a jelenlegi erdőőrök által lesz 
elfoglalandó. — továbbá Rácz-Pet re , Egerág és Cserkút közvetlen 
őrzés ut iátalány nélkül. 

Az erdőszolgai állások székhelyei : Iván-Battyán és Mohács. 
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Pályázni óhajtók felhívatnak, hogy sajátkezüleg irt és 1 kor. 
bélyeggel ellátott kérvényeiket Baranyavármegye közigazgatási 
erdészeti bizottságához czimezve alulírott erdöhivatalhoz legkésőbb 
folyó évi szeptember hó 20-ig nyújtsák be. 

Az erdőőri állásokért folyamodók magyar állampolgári jogukat 
illetőségi igazolványnyal, feddhetlen életüket hatósági bizonyítvány-
nyal, életkorukat születési anyakönyvi kivonattal, szakképzettségüket 
erdőőri szakvizsgálali bizonyítvánnyal, egészséges testalkatukat, 
hibátlan beszélő, látó és halló képességüket közhatósági orvosi 
bizonyitványnyal tar toznak igazolni. 

Az erdöszolgai állásokért benyújtandó folyamodványok ugyan
csak fent elősorolt okmányokkal szorelendők fel, az erdőőri szak
vizsgálati bizonyítvány azonban nem feltétlenül szükséges. 

A kérvényben kifejezés adandó annak, váljon folyamodó az 
esetleg kért I. osztályú állás és a megjelölt székhely el nem nye
rése esetén a lacsonyabb fizetéssel j á ró és más székhelyhez kötött 
ál lásra is pályázik-e. 

Kellőleg nom okmányolt és a kitűzött határ időn tul érkező 
kérvények figyelembe vétetni nem fognak. Kelt Pécsett , 1900. évi 
augusztus hó 14-én. M. kir. állami erdőhivatal, (23) 

Pályázati hirdetmény. 3360/1900. sz. — Az alólirott m. kir. 
erdöhivatal kerületében megüresedet t erdőőri ál lásra évi 600 K. 
fizetéssel és á l lományszerü egyéb il letményekkel, illetve előlépte
tés esetén egy 1. oszt. illetve egy II. oszt. és illetőleg egy III. oszt. 
erdölegényi ál lásra pályázat nyittalik. 

Pályázók felhivatnak, hogy az 1879. évi XXXI. t. cz. 37. §-ában 
körülirt szakképzettségüket, az á l lamerdészet szolgálatába újonnan 
belépni kivánok pedig ezen felül ép és erős testalkatukat , külö
nösen jó látó, beszélő és halló képességüket kincstári erdészeti 
orvos, vármegyei főorvos, vagy honvéd törzsorvos által kiállított 
bizonyitványnyal, valamint életkorukról és illetőségükről tanúskodó 
anyakönyvi kivonattal, továbbá a hivatalos magyar nyelvnek szó
ban és i rában való tökéletes bírását igazoló okmányokkal felsze-
és sajátkezüleg irt kérvényeket f. évi szeptember hó 30-áig az 
alulírott m. kir. erdőhivatalnál nyújtsák be. 
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Kellő tájékozásul megjegyeztetik, hogy az erdőlegényi állo
más ra pályázóktól az idézett törvényszerű minősí tés kimuiatása 
n e m követeltetik. Zsarnóczán , 1900. évi augusztus hó 19-én. 
M. kir. erdőhivatal. (24) 

Vadászterület bérbeadása. 2719/1900. sz. — Á beszterczei 
m. kir. erdőigazgatóság kezelése alatt álló volt naszódvidéki köz
ségi erdőkben és az ezekkel összefüggő havas területeken 
(összesen mintegy 315,000 kat. holdon) gyakorolható vadászat i 
jog bé rbeadása iránt az 1900. évi szeptember hó 15-én 
d. e. 11 órakor a földmüvelésügyi m. kir. ministerium erdészeti 
főosztályának helyiségében kizárólag szóbeli nyilvános versenytár
gyalás fog megtar ta tn i , a melyben csakis nagykorú magyar hon
polgár vehet részt. 

A bérlet időtar tama az 1901. évi j a n u á r hó 1-től számított 
tiz é v ; az évi bérösszegre vonatkozó kikiáltási ár egyezerhatszáz 
korona s a bána tpénz egyszázhatvan korona. 

A részletes árverési s szerződési feltételek a földmivelésügyi 
ministerium erdészeti főosztályában (Nádor-utcza 5. I., 5.) valamint 
a beszterczei erdőigazgatóságnál a hivatalos órákban megtekinthe-
ők. Budapes ten . 1900. augusztus hó 21-én. Földmivelésügyi minister. 

(25) 

Erdészsegéd felvétetik gróf Károlyi Mihály Párád hitbizományi 
uradalmi erdőhivatalához. Pályázat i kérvény a selmeczbányai erdé
szeti akadémia sikeres végzési bizonyítványával alulírotthoz in
tézendő. 

J a v a d a l m a z á s : évi rendszeres fizetésben 480 kor. tiszti élel
mezés a hivatali főnöknél, — t iszta jövedelmi száztóli mintegy 
300 kor. — butorzott lakószoba fűtéssel és kiszolgálással. Párád 
(Heves m.) 1900. augusztus hó 22. Bajzinger Antal, hitbiz. ura
dalmi erdőmester . (26) 
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Bükkfaeladási hirdetmény. 3314/1900. sz. — A zsarnóczai 
m. fcif. erdőhivatal i rodájában 1900. évi szep tember hó 17-én 
délelőtt 10 órakor Írásbeli zár t ajánlatokkal kapcsola tosan nyil
vános szóbeli á rverés fog tar ta tni , melyen e ladásra kerül a bródi 
m. kir. e rdőgondnokság kerületében 242'3 kataszt . hold erdő
területen ta lá lható és mintegy 2160 tömörköbméter mü és 44,717 
ürméter tűzifára becsült bükkfatömeg tövön az erdőben. 

Kikiáltási ár 40,837 K. 
Bánatpénz 4100 K. 
Bővebb felvilágosítás az alólirott m. kir. erdöhivata lnál 

nyerhető . 
Utóajánlatok el nem fogadtatnak. Zsarnóczán . 1900. évi 

augusztus hó 14-én. M. kir. erdőhivatal. (27) 

Pályázati hirdetmény. Gyöngyös város t anácsa részéről a 
város tulajdonát képező a pta-benczi nagy erdőnél megüresedet t 
erdöőri ál lásra nyilvános pályázat hirdet tet ik. 

Felhivatnak tehát mindazok, akik ezen erdőöri állást el
nyerni óhajtják, hogy a szakvizsgát igazoló okmánynyal , erkölcsi 
bizonyitványnyal felszerelt kérvényeiket, esetleg egyéb szolgálati 
bizonyítványainak kapcsán, 1901. évi j a n u á r hó 1-sőig a polgár
mester i h ivatalnál nyújtsák be . 

Ezen erdöőri állással egybekötött j avada lmazás a természet 
beni szabad lakáson és kerten kivül évi 600 K., 54 K. talpalló-
illetmény, 12 méter kemény tűzifa fuvarral és 1 drb szarvas
m a r h á r a szabad nyári legelő. 

A sajátkezüleg i randó kérvény alulírott ha tóságnak 1901. 
j anuá r l-ig adandó be. 

• Az állás mindjárt elfoglalható. Gyöngyösön, 1900. évi aug. 
hó 18. napján tar to t t tanácsülésből . A polgármester. (28) 

Árverési hirdetmény. 3504/1900. sz. — Alólirott főszolgabíró 
által ezennel közhírré tétetik, miszerint a nagymél tóságú föld
mivelésügyi m. kir. Minister ur 1899. évi 92 ,223. számú engedé
lyével Nagy-Dobrony község tulajdonát képező erdejének alant 
kitüntetett faál lománya tövön folyó évi szeptember hó 27-én dél-
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előtt 9 órakor Nagy-Dobrony községházánál meg ta r t andó nyilvános 
á rverésen el fog adatn i és p e d i g : 

1. „ A " üzemosztályban: 
6., 7., 8., 12., 14. és 16. számú osztagokból 947 - 9 k. hold terü le ten 

1803 drb tölgyfatörzs 4148 - 23 m3 fatömeggel, 
me lybő l : 

1 5 % rönkőfa becsér téke 8711 K 22 fit 
2 5 % dongafa „ 10,370 ., 60 „ 
2 0 % talp- és épületfa becsér téke . . . . . . . . . ___ 6637 ,. 20 ., 
4 0 % tűzifa becsér téke 3318 ., 58 

Összesen : . . . 29,037 K. 60 fii. 

1638 drb szil-, juhar- , kőrisfa 2434 4 78 m?> 
fatömeggel, me lybő l : 

3 5 % keréktalpfa és épületfa becsér téke 4260 K. 86 fii. 
6 5 % tűzifa becsér téke 1899 ,. 13 

Ö s s z e s e n ; _.. 6159 K. 98 fii. 
Tehá t ,,A'1 üzemoszt . fatömeg b e c s é r t é k e : . . . 35.197 ., 58 .. 

II. ,,Blí üzemosztályban : 
1., 2., 3., 4., 5. s zámú osztagokban 889 '4 kat. ho'd területen 

1438 drb tölgyfatörzs 2467-40 ™ 3fatömeggel, 
melyből : 

5 % rönkőfa b e c s é r t é k e . . . 1973 K. 92 fii. 
3 0 % dongafa „ - 9624 „ 16 „ 
2 0 % ta lp- és épületfa becsér téke . . 6785 ., 35 „ 
4 5 % tűzifa becsér téke . . . 2467 „ 49 .. 

Összesen : _ 20 850 K. 83 fii. 
262 drb szilfa 380-95 m* fatömeggel, melyből: 
4 0 % keréktalpfa és épületfa becsér téke . . . 1C66 K. 66 fii. 
6 0 % tűzifa becsér téke 502 .. 85 .. 

Összesen : . . . 1569 K. 51 fii. 
Tehát a „ B " üzemoszt . fatömeg b e c s é r t é k e : . - 22.420 .. 34 .. 
Együtt , , . 1 ' ' és ,,-B1'- üzemosz t . fatömegének 

összes becsér iéke . . . .__ — . . . . . . - . — 57 617 K. 92 fi'. 
azaz ö tvenhétezerhatszáz t izenkét K. 92 fillér, mely kikiáltási becs-
á ra t képez, melyen alul nem lehet árverezhetni . 
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Az árverés szóbeli, de írásbeli ajánlatok is elfogadtatnak. 
A zárt írásbeli ajánlatok 1 koronás bélyeggel el látandók és a 
szóbeli árverés megkezdése elölt beadandók. Az ajánlathoz fent
irt becsér téknek 10°/o-a bánatpénzül vagy készpénzben, vagy 
óvadékképes ér tékpapírokban melléklendő. Az ajánlott vételár ugy 
számokban, mint betűkkel pontosan és világosan kiírandó ; továbbá 
magában kell foglalnia az ajánlatnak azon kijelentést is, hogy az 
ajánlattevő az árverési feltételeket ismeri , azokat elfogadja és 
magát azoknak feltétlenül aláveti. Oly ajánlatok, melyek ezen fel
tételeknek meg nem felelnek, vagy olyanok, melyek a tett feltéte
lektől eltérő kötelezettségeket foglalnak magukban, vagy amelyek 
elkésetten adatnak be, tekintetbe nem vétetnek. 

Szóbeli árverés az „A" és ,.2?" üzemosztály faál lományára 
külön-külön fog történni , el lenben írásbeli zár t a jánla tban mind
két üzemosztály összes fatömegére tehető ajánlat. A szóbeli ár
verésen résztvevők kötelesek az árverés megkezdése előtt a fentirt 
becsérték 10°, o-át vagy készpénzben, vagy pedig óvadékképes 
ér tékpapírokban az árverési bizottság kezéhez letenni és az ár
verési feltételeket aláirni. Az árverési feltételek egyszersmind 
szerződésként szolgálnak, melyek elfogadott a jánlat tevőre azonnal , 
eladóra nézve azonban csak felsőbb hatóságának jóváhagyása u tán 
érvényesek. Ezen árverés eredményte lensége esetében a második 
árverés fentnevezett helyen f. é. október hó 8-án délelőtt 9 órakor 
fog megtar tatni . 

Az árverés i feltételek a mező-kaszonyi főszolgabírói hivatal
nál és Nagy-Dobrony község elöl járóságánál betekinthetek, ahol 
az árverés tárgyát képező tölgyfákról részletes becsjegyzék és 
felvilágosítások adatnak . Kelt Mező-Kaszony, 1900. augusztus 18. 
A főszolgabíró. (29) 

Pályázat erdógyakornoki állásra. Az esztergomi főkáptalan 
kis-apáti (Barsmegye) erdögondnokságában f. évi október hó 1-én 
egy erdőgyakornoki állás töl tendő be, melylyel 1000 korona kész
pénzfizetés, egyszobás lakás, 12 ürméter tűzifa, legalább 200 K. 
száztóli s az uradalmi birtokokon életbeléptetet t szabályszerű 
nyugdíjjogosultság van egybekötve. 
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Pályázhatnak, akik akadémiai végbizonyitványnyal bírnak, 
katonai kötelezet tségüknek eleget tet tek s az erdészeti szolgá
latnak megfelelő testalkat tal és egészséggel bírnak. 

Sajátkezüleg irt és bizonyítványokkal felszerelt folyamodvá
nyok a méltóságos esztergomi főkáptalan nevére alulirt erdő
hivatalhoz Esztergomba küldendők. FőMptalani uradalmi erdő-
hivatal. (30) 



A „Pátria" irt vállalat és piai részvény-társasáénál 
Budapest, Köztelek 

a k ö v e t k e z ő g a z d a s á g i s z a k l l l l l l l k á k o l c s ó n b e s z e r e z h e t ő k : 

GAZDASÁGI SZÁMVITELI NAPTÁR 1900. évre. Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület k iadásában czimmel egy' díszesen s teljesen vászonba kötött, 
naptár részszel és gazdasági tudnivalókkal ellátott nagy alakú egyszerű 
számviteli könyv, a melyet minden gazda számvitelének bejegyzésére az egész 
éven á t használhat . Ára díszesen bekötve 75 kr., portómentes megküldéssel 
85 kr. 

BAROMFI HIZLALÁSA és a hízott baromfi értékesítése. I r t a : az Országos 
Magyar Gazdasági Egyesület megbízásából Hreblay Emil állattenv. magy. 
kir. felügyelő. 45 szövegközti képpel, csinos vászonkötésben. Ára portó
mentes küldéssel 85 kr. 

AZ ÚJLAKI URADALOM ÜZLETI BERENDEZÉSE az „Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület" kiadásában, a „Köztelek" szerkesztősége által kitüntetett pályamű 
Két tábla hat ábrával. I r t a : Wiener Moszkó. Egy hazai belterjes uradalom 
üzleti ágának jövedelmezőségére é s az egyes üzleti ágak viszonyára vonat
kozó részletes adatok ismertetése. - 104 oldalas csinos könyv, ára portómentes 
megküldéssel: 55 krajczár. i 

EGYSZERŰ GAZDASÁGI SZÁMVITEL. Irta : Suschka Richárd, a magyaróvári 
gazd. akadémia intézője. Az 0 . II. G. E. által 1000 frt pályadíjjal koszorú
zott pályamű. Bolti ára csinos vászonkötésben 3 frt. Kedvezményes áron 
portomentes küldéssel csinos vászonkötésben 2 frt 30 kr. 

A SERTÉS JAVÍTÁSA ÉS HIZLALÁSA gazdák és hizlalók használatára. I r t a : 
K. Ruffy Pál uradalmi főtiszt. Ára portómentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

A MESTERSÉGES BOROK KÉSZÍTÉSÉNEK forgalomba hozatalának tilalmáról 
szóló Tőrvény. Magyarázó jegyzetekkel ellátta : dr. Lónyai Ferencz. Ára 80 kr. 

KÖZTELEK ZSEBNAPTÁR. Megjelenik minden évben. Szerkeszti Rubinek Gyula 
és Szilassy Zoltán az Orsz. Magy. Gazd. Egyes, titkárjai. Ára 1 frt 60 kr. 

A MEZŐGAZDASÁGRÓL ÉS MEZŐRENDŐRSEGRŐL szóló 1894-dik évi XU-dik 
törvényczikk, a végrehajtására vonatkozó miniszteri rendelet, magyaráza
tokkal ellátva, egy füzetben. Ára bérmentes küldéssel 1 frt 10 kr. 

I. KÁTÉ KÖZSÉGI MEZŐ- ÉS HEGYŐRÖK SZÁMARA. A mezőgazdaság és mező-
rendőrségről szóló 1894. év,i Xll-ik törvényczikk alapján összeállítva. Ára 
portómentes küldéssel 20 kr. II. KÁTÉ AZ URADALMI CSŐSZÖK SZÁMÁRA 
Ára portómentes küldéssel 20 kr. Összeállította : dr. Balkay Béla. Mindkettő 
csinos zsebkönyvalaku keménytáblába van kötve és 20 oldalas jegyzék
naplóval ellátva. 

AZ UTMESTEREK KÉZIKÖNYVE javított és bővített kiadása. A kereskedelem
ügyi m. kir. minisztérium megbízásából. Ára portomentes küldéssel 1 frt 40 kr. 
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E r d é s z e t i R e n d e l e t e k T á r a : I. A történelmi és egyéb neve

zetességgel biró fák fentartása ügyében. — II. Az emlékezetes 
fák megóvása ügyében. — III. Jegyzőkönyv a löldmivelésügyi magy. 
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tisztek gyermekeinek nevelését segélyző alap intéző bizottságának 
Budapesten 1900. évi július hó 21.-én tartott rendes üléséről ___ 790 
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Hirdető melléklet I—XVI 


