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Megjelenik minden h ó n a p 1.' és 15-ik n a p j á n . 

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

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

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
BUDAPEST, V., Alkotmány-utcza 6 . szám 

(Telefon: 37—22) 

A lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a i. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatio" teendő. 
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Munkatársaink tájékozásául! 'tjggSlfölgi 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felveszszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ívnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 K, ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K, oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel, 16—24 K. 

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

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

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomátokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K, 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

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

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak 

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

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

ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron, 

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

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

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

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

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

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K, másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 
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ERDÉSZETI LAPOK 
• ' AZ O R S Z Á Q O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T , 

XLY1II. ÉYF. l / A T I A M \ / C lí. FÜZET. K Ö Z L Ö N Y E 
K I A D J A : A Z O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

Szerkeszti : 

B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

S z e r k e s z t ő s i g es k iadóh iva ta l : Budapesten, Lipótváros , A lko tmány-u tcza 6. sz., II. em. 

9 K A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéit közöltetnek, «« 
„ fj (Telefon: 37—22.) 5--~^, 

Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi közgyűlését 
augusztus hó 26-án Fenyőházán (Liptó megye) tartja meg 
és az ezt követő napokon kirándulást rendez Árvaváralja 
és a Magas-Tátra megtekintésére. 

A közgyűlésnek és a kirándulásoknak napirendje a 
következő: 

Augusztus hó 25-én az esti (esetleg augusztus 26-án hajnali) 
vonatokkal megérkezés Budapest, Pozsony és Kassa felől Fenyő
házára. Elszállásolás. Esti 8 órakor ismerkedési estély (közös 
vacsora) a fürdőtelep vendéglőjében. 

Augusztus hó 26-án. Reggel 9 órakor közgyűlés a fürdő 
nagytermében. 

Tárgysorozat: 
1. Jelentés az egyesület működéséről a legutóbbi közgyűlés óta. 
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2. Tiz választmányi tag választása, valamennyi 4 évre. Az 
alapszabályok értelmében a választmányból kilépnek, de újból 
megválaszthatok: Darányi Ignácz, Marosi Ferencz, Nagy Károly, 
Pech Kálmán, Schmidt Ferencz, Scholtz Ottó, Soltz Gyula és 
Vadas Jenő. Két hely lemondás, illetőleg halálozás következtében 
üresedett meg. 

3. Jelentés az 1908. évi számadások megvizsgálásáról és az 
1910. évi költségvetés megállapítása. 

4. Jelentés a Deák Ferencz-alapitvány kamataiból kiirt pályá
zatok eredményéről. 

5. Szabó Ferencz m. kir. főerdőmérnök felolvasása a fenyő
házai m. kir. erdőgondnokság erdeinek gazdasági viszonyairól és 
az ottani villamos erdei vasútról és fürészről. 

6. Indítvány az 1910. évi közgyűlés helyére és tanácskozási 
tárgyaira nézve. 

7. Indítványok az egyesület czéljainak előmozdítására általá
ban. (Ily indítványok az alapszabályok értelmében a közgyűlést 
megelőző napig a titkári hivatalnak írásban bejelentendők.) 

12 órakor közös ebéd. 
D. u. 2 órakor a résztvevők csoportonkint megtekintik az 

áramfejlesztőtelepet és a villamos fürészt s azután ugyancsak 
csoportonkint villamos vasúton kirándulnak a Lubochna völgyébe, 
ahol a csemetekertet, a fiatalosokat és a vágásterületeket tekin
tik meg. 

Estére visszatérés Fenyőházára. 8 órakor közös vacsora. 
Augusztus hó 27-én a résztvevők egyik része reggel 5 óra 

28 perczkor vasúton Csorbatóra utazik. Megérkezés 9 óra 45 
perczkor. Kirándulás két csoportban a fátyolvizeséshez (oda-vissza 
kényelmesen és jó uton 2 óra) és a poprádi tóhoz (oda-
vissza kevésbbé kényelmes uton, de lényeges emelkedés nélkül 
3 óra). 

Ebéd Csorbatón 1 órakor. 
Délután 2 órakor kocsival a turista-uton Ó-Tátrafüredre. 

Útközben alkalom nyilik a tátrai erdők megtekintésére. Érkezés 
Ó-Tátrafüredre 4 órakor. A fürdő megtekintése után 4 óra 30 
perczkor csoportonkint villamos siklón Tarpatakfüredre. Innen 



sik uton fél óra alatt a Zerge-szállóhoz. A tarpataki vizesések 
megtekintése után jó gyalogúton másfél óra alatt Tátralomniczra, 
ahol elszállásolás és közös vacsora. • 

Aki nem óhajt gyalog menni, az a vízesésektől visszatér 
a siklóhoz és Tátrafüredről kocsin megy Tátralomniczra. 

A résztvevők másik csoportja reggel Fenyőházáról (később 
közlendő menetrenddel) különvonaton Árvaváraljára megy. A gyö
nyörű fekvésű, újjáépítés alatt álló ősrégi vár és a benne lévő 
történelmi emlékek és gyűjtemények megtekintése. Délben az 
árvái közbirtokossági uradalom vendégül látja a kirándulókat. 
Délután a társaság a reggeli különvonatnak kocsijaiban, amelyek 
az Árvaváraljáról d. u. 3 óra 10 p.-kor induló rendes vonathoz 
csatoltatnak, Csorbára, illetőleg Csorbatóra utaznak (érk. 8 óra 
50 p.), ahol elszállásolás és közös vacsora. Ejjelezés. 

A társaság megosztását az a körülmény teszi szükségessé, 
hogy az egész társaságnak Csorbatóról Tátralomniczra való szál
lításához elegendő kocsi nem áll rendelkezésre. 

Augusztus hó 28. A résztvevőknek az a csoportja, mely Tátra-
lomniczon töltötte az éjjelt, megtekinti a tátralomniczi vadászati 
berendezéseket és azután a zerge régióig vezetett ösvényeken és 
cserkelő utakon felmegy a lomniczi gerinczre, onnan a kis tar
pataki völgybe a Téry-menedékházhoz, onnan a Zerge-szállóhoz 
és estére ismét Tátralomniczra. 10 órai gyaloglás. 

Aki a magashegységi kiránduláson résztvenni nem óhajt, 
Tátralomniczon marad és a nyaralótelep és környékének meg
tekintésével tölti el a napot, esetleg kirándulhat a közeli Madár
házára és Barlangligetre (bélai cseppkőbarlang). 

A Csorbatón éjjelezett csoport reggel 8 órakor indulva 
ugyanazt az utat teszi meg, amelyet a másik csoport előző napon 
tett meg. 

Este Tátralomniczon mindkét csoport egyesül, 7 órakor közös 
vacsora s ezzel a kirándulás befejezése. 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. 
tagjait felkérni, hogy közgyűlésünkön és a vele kapcsolatos 
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kirándulásokon minél számosabban résztvenni szívesked

jenek. 
Budapest, 1909 július hóban. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöksége. 

* 

Ezzel a meghívóval kapcsolatosan van szerencsénk a t. tag
társakat felkérni, hogy a közgyűlésen való részvételi szándékukat 
legkésőbb folyó évi augusztus hó 15-éig Valtzlk Emil urnák 
Llptóujvár, postautalvány szelvényén a résztvenni szándékozók 
nevelnek, állásának és lakczlmének pontos felsorolása mellett be
jelenteni s egyúttal minden egyes bejelentett személy után abban 
az esetben, ha aug. 27-én Árvaváraljára szándékoznak kirándulni, 
48 K-át, ellenesetben pedig 45 K-át beküldeni szíveskedjenek. 

(Tisztelettel megjegyezzük, hogy a két útirány költségei tulaj
donképen közel azonosak, amennyiben a 45 K-t fizető csoport 
28-án délben élelmezéséről maga gondoskodik.) 

A beküldött összeg ellenében a jelentkezők mindegyike jegy
füzetet kap, melyek egyes szelvényeivel egyenlítik ki az augusztus 
hó 25-én tartandó ismerkedési estélytől egészen az augusztus hó 
28-án este 7 órakor tartandó közös vacsoráig tartó időre eső 
összes étkezéseket (reggeli, ebéd, vacsora) ital nélkül, továbbá az 
éjjeli szállások, a vasúti utazás (II. oszt.), a Csorbatótól Tátra-
lomniczig való kocsiút és a tarpataki sikló költségeit. Kivételt 
csupán a 27-én, illetőleg 28-án a Zerge-szállóban, továbbá a Téry-
menházban tartandó étkezések képeznek, nemkülönben azok a t. 
tagtársak is külön fedezik ebédjük költségeit, akik augusztus 28-át 
Tátralomniczon töltik. Aki 28-án este nem utazik el Tátralomniczról, 
a további szállás költségeit szintén maga fedezi. 

Étkezések alkalmával, a szállodákban és a podgyászszállitásnál 
szokásos borravalót kiki külön adja, mig a közösen adandó ily 
kiadásokról (vonatvezetőknek stb.) a befizetett összeg terhére tör
ténik gondoskodás. 

A befizetések összegéből fennmaradó netáni csekély marad
vány az Országos Erdészeti Egyesület valamely jótékony alapít
ványához fog csatoltatni. 



Csakis teljes jegyfüzetek adatnak ki és a jegyfüzetek árának 
visszatérítésére csak az tarthat igényt, aki a közgyűlésen való 
résztvételben váratlanul megakadályoztatik és ezt a jegyfüzet 
visszaküldése mellett aug. hó 30-ig az Országos Erdészeti Egye
sületnek (Budapest, V., Alkotmány-u. 6. sz.) bejelenti. Részben 
már igénybe vett jegyfüzetek nem váltatnak vissza. 

Aki csupán a fenyőházai közgyűlésen kivan résztvenni, a 
kirándulásokon ellenben nem, ebbeli szándékát Vaitzik Emil 
urnák Liptóujvárra aug. 15-éig szintén bejelenti, de pénzt nem 
küld be, hanem összes kiadásait maga készpénzben fedezi. 

A résztvétel előzetes és aug. 15-éig való bejelentése annál 
szükségesebb, mert különben nincs elegendő Idő a jegyfüzetek meg
küldésére és az ügyvezetőség nem gondoskodhatnék szállásról és 
kocsikról. 

Terjedelmes podgyászdarabok mellőzését és a podgyász lehe
tőség szerint való korlátozását kérjük. 

Azon t. tagtársakat, akik a magyar kir. államvasutakon vagy a 
kassá—oderbergi vasúton más alapon nem birnak igénynyel menet-
dijkedvezményre, felkérjük, hogy kedvezményes menetjegy váltására 

jogosító igazolvány megküldése végett levelezőlapon legkésőbb 
augusztus hő 15-ig alulírott titkári hivatalhoz fordulni szíves
kedjenek. 

Figyelmeztetjük egyúttal t. tagtársainkat, hogy a menetjegy 
váltásánál mindkét igazolvány előmutatása mellett közvetlen jegyet 
kérjenek Fenyőházára, illetőleg a visszatérésnél Tátralomniczról 
utazásuk czélpontjára, mert külön Kassára, illetőleg Ruttkára vagy 
Zsolnára s onnan ismét külön Fenyőházára váltva, a jegy jóval 
drágább. 

Fenyőházáról, illetőleg Árvaváraljáról Csorbáig együttesen 
fognak kedvezményes jegyek váltatni, az egyenkint való jegyváltásra 
tehát ezen közbeeső útnál szükség nem lesz. 

Budapest, 1909 július hó. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 

titkári hivatala. 
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Uj alvázas kocsi- és fékrendszerem ismertetése. 
Irta: Bóra Elemér, az arad—csanádi egyesült vasutak művezetője. 

iután az iparvasutak tulajdonosai és azok üzemvezetői 
nem vasúti járműépitő technikusok, legtöbb esetben 
jármüveik beszerzésénél az ezekkel foglalkozó gyárosokra 

kénytelenek bizni jármüveik megszerkesztését. 
Ennél a körülménynél fogva igen sok esetben nem is tudják 

az egyes gyárosok előtt kívánalmaikat üzemükre vonatkozólag 
kellőképen kifejezni s igy később maguknak kell, hogy tulajdo
nítsák, ha a beszerzett jármüvek az üzem különböző igényeinek 
nem felelnek meg. 

Harmincz évi gyakorlati tapasztalataim alapján arra a meg
győződésre jutottam, hogy az iparvasutak jármüveinek rendszerein 
évtizedek óta semmiféle lényeges tökéletesítés nem történt, ugy 
hogy még máig is az alább ismertetett hiányos rendszereket 
gyártják. A kocsiknak a rosz rendszerekből eredő állandó ron
gálódását sohasem azok rosz rendszerében, hanem mindig az 
iparvasutak számos más hátrányaiban vélték feltalálni, pedig éppen 
a jó kocsi- és fékrendszer van hivatva, hogy az iparvasutak és 
jármüveik hátrányait leküzdje. 

Alábbi ismertető leírásomban, mielőtt szabadalmazott alvázas 
kocsi- és fékrendszeremet ismertetném, a gyakorlatban szerzett 
tapasztalataim alapján az összes régi rendszereket fogom ismertetni, 
még pedig, hogy a régi rendszerek hátrányait kimutassam, azokat 
a rendes nagy vasutak jármüveivel állítom szembe. Uj rend
szereim ismertetésénél mindenki felismerheti azok előnyeit, 
melyek főként abban állanak, hogy daczára annak, hogy a beszerzési 
ár alig emelkedik, mégis az eddigi üzemköltség 70—80%-a meg
takarítható s a fékezőmunkások élete, testi épsége biztosítva van. 

A rendes nagyvasúti alvázas koesirendszerek alapelvei. 

Hossztermékek szállítására, nemkülönben a hirtelen kanya
rokkal biró pályákon a rendes kéttengelyű kocsi nem alkalmas. 
E czélra oly kocsirendszert készítenek, amelynél az asztallap alá 



két kis, összevont tengelytávú kocsit szerelnek, mely rendszert 
alvázas kocslrendszernek neveznek. (Lásd az 1. ábrát.) 

Ez a kocsirendszer három főrészből áll, úgymint az asztal
lapból (14) és a két alvázból (4, 5). 

Az asztallap alá szerelt két kis kocsin négy tengely van. 
Iparvasutaknál ez a rendszer a legelterjedtebb, mert a leghirte
lenebb kanyarokon sem siklik ki és mert kétszeres tengelyszáma 
folytán tengelynyomása felére száll le. 

Hátránya azonban, hogy összetett rendszerénél fogva kevéssé 
ellentálló, mert a kereszt-hordgerendái (11, 12) közé szerelt derék
szögeket (10, 10) az egyes alvázakra ható különböző erők oldalt 
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támadják, amely oldalirányú igénybevételnek legkevésbbé tudnak 
ellentállni, minek következtében elgörbülnek vagy eltörnek. 

Nagyvasúti alvázas kocsinál e hátrányok nem lépnek fel, mert 
azokat kellő szilárdságura épitik, önsúlyuk kétszeresénél jobban 
meg nem terhelik és végre, mert a nagy vasutak pályái jobban 
épülnek és tartatnak fenn. 

A nagyvasúti alvázas kocsiknál az ütközőket (6, 7) és a fékező-
állványt (8) mindig a kocsi asztallapjára (14) szerelik. 

Alvázas koesirendszerek iparvasuti pályákon. 

Keskenyvágányu iparvasuti pályákon az alvázas kocsirend
szertől megkívánjuk, hogy necsak a rendes hosszúságú asztal
lappal és kis tengelytávval, hanem kis önsulylyal is birjon és 
önsúlyának 3—4-szeresével legyen megterhelhető. Ezenkívül pedig 
olcsónak is kell lennie. 



Miután az iparvasutak különösen az erdőüzemeknél sokszor 
még a fővölgyekben is ideiglenes jellegűek, a számos mellék
völgyben pedig, ahol legtöbb esetben nagy emelkedők és éles 
kanyarok szoktak lenni, csak néhány hónapra épülnek; a pálya
építés nem oly szilárd és pontos, mint a nagy vasutaknál. 

Az iparvasuti kocsik tulnagy igénybevétele és azon körülmény, 
hogy a rosszabb pályákon közlekednek, hozza magával, hogy 
az alvázakat vezető kereszt-hordgerendák (11, 12), továbbá a 
függőleges derékszögek (10) kis ellentálló képességük miatt állandó 
és nagymérvű elgörbüléseknek és összetöréseknek vannak kitéve. 
(Lásd a 2. ábrát.) 

2. ábra. 

Rendes nagyvasúti alvázas koesik legelterjedtebb kézifékberendezése. 

Az alvázas kocsi, mint láttuk három főrészből áll, az asztal
lapból és a két alvázból. A nagy vasutaknál a fék egyes alkat
részeit részben az asztallapra és részben az egyes alvázakra széjjel
szerelik. Mint az 1-ső ábrán látható, az (1) fékcsavarorsót a 
(14) asztallapra, mig a fék többi alkatrészeit a (4) alvázra 
szerelték. 

Ha ezen külön kocsialkatrészekre széjjelszerelt fék működését 
megfigyeljük, a következőket tapasztaljuk. Az asztallapra szerelt 
fékcsavart meghúzva, az a hozzá kötött (2) vonórudat maga felé 
húzza és a vonórúd az alvázra szerelt féktuskókat is magával viszi, 
azaz a kerekekhez szorítja. A féktuskók azonban csak ugy szorul
hatnak az alváz kerekeihez, ha az alváz helyzetéből el nem mozdul
hat. Az alváz állását az asztallap alatt a (10 és 10) derékszögek 
biztosítják. 



Széjjelszerelt fékrendszer iparvasuti alvázas kocsiknál. 

Mint már fennebb láttuk, az iparvasuti alvázas kocsit, önsúlyá
hoz képest három, sőt négyszeres mérvben is megterhelik, s e 
kocsik olcsón és rosszul épített és fentartott pályákon közlekednek, 
az alvázakat vezető hordgerendák és azok derékszögei nagymérvű 
elgörbüléseknek vannak kitéve, ami által az alvázaknak is állandó 
helyzetváltoztatása áll elő. (Lásd a 2 ábrát.) 

Az alváz helyzetváltozása a külön vagy széjjelszerelt fék
rendszer működését bizonytalanná teszi, mert a fékszoritó csavar 
által meghúzott vonórúd, mint láttuk, csak ugy tudja a féktuskó-
kat a kerékhez szorítani, ha az alváz helyzetéből el nem mozdul-

3. ábra. 

hat; ha azonban a fentebb emiitett elgörbülés folytán az alváz 
a fékszoritó csavar felé közeledett, akkor a (2) vonórúd hosszúvá 
lett és a féket már csak részben tudja megszorítani, amiért is 
a széjjelszerelt fékrendszer iparvasuti alvázas kocsiknál a gyakor
latban teljesen megbízhatatlannak bizonyult. 

A 3. ábra ugyancsak külön vagy széjjelszerelt fékrendszert 
mutat, azon különbséggel, hogy itt mindkét alváz külön-külön 
széjjelszerelt fékrendszerü. Hátrányai ugyanazok. 

A széjjelszerelt fékrendszernél, továbbá az a körülmény, hogy 
a fék vonórudja az alvázakat az asztallap derékszögéhez is szorítja, 
az alvázak szabad elforgását a kanyarokban megnehezíti, miáltal 
a kerekek nyomkarimáinak és a kanyarok vezető sínjeinek kiéle
sedését nagy mértékben előmozdítják, ami pedig iparvasutaknál, 
ahol az egész pálya gyakran egymást követő kanyarokból áll, igen 
hátrányos már azért is, mert a kocsik kisiklását is elősegíti. 



Összevont fékrendszer iparvasuti alvázas kocsiknál. 

A széjjelszerelt fékrendszerek fent ismertetett hátrányait azon 
körülmény bizonyítja legjobban, hogy a nagyobb lejtviszonyokkal 
biró pályákon közlekedő kocsiknál megbízhatóbb fékrendszert 
voltak kénytelenek alkalmazni, hogy azonban ezt elérhessék, el
tértek a rendes nagy vasutakon alkalmazott széjjelszerelt fékrend
szertől és az alvázas kocsirendszertől is. (Lásd a 4. ábrát.) 

Ezen rendszernél a fékcsavayorsót (1) már nem a kocsi asztal
lapjára, hanem magára a fékezendő alvázra szerelték s igy a fék 
összes alkatrészeit összevonták, mig a széjjelszerelt fékrendszer
nél a féket részben az asztallapra és csak részben a fékezendő 
alvázra szerelték. Ezáltal kiküszöbölték a széjjelszerelt fékrendszer 
azon hátrányait, hogy az asztallap alatt az alváz helyzetváltoztatása 
a fék működését zavarja. Mert e rendszernél az alváz helyzet-
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4. ábra. 

változtatásánál összes fékalkatrészeivel együtt mozdul el s igy a 
vonórudaknak hossza mindig helyes marad, vagyis a kocsi különböző 
helyzetváltoztatásánál is biztos fékezést nyerünk. A széjjelszerelt 
fékrendszer azon hátrányait, hogy a fék vonórudjánál fogva a 
fékezési erő nagyságával az alvázat is a kocsiasztal derékszögei
hez húzza, szintén kiküszöbölték s ezáltal a széjjelszerelt fékrend
szer e hátrányaiból eredő káros következményeket is elhárították. 

A felmerülő egyéb hiányok azonban ezt a kocsirendszert is 
teljesen megbízhatatlanná teszik s az ilyen üzem még mindig 
drága és életveszélyes maradt. 

Itt ugyanis az alváz végeit az asztallap alól kinyújtották, hogy 
arra a fékező állványt (5) és az ütközőket (6, 7) felszerelhessék. 

Ezen kocsirendszer hátránya, hogy az ütközőket a kocsi 
asztallapja helyett az alvázakra szerelték s ezáltal az ütközőket 



5. ábra, 

folytán, kétszeres rongálódásnak is vannak kitéve. (Lásd az 5. és 
6. ábrát.) 

Annak, hogy az ütközők az asztallap helyett az alvázakra 
vannak szerelve, további nagy hátránya, hogy gőzüzemnél a 
mozdony tolóerejét nem tudja kihasználni, mert az alváz külső 
vége, hogy azon a fékezőállvány elhelyezhető legyen, nagyon ki 
van a központjától — ahol a derékszög vezeti — nyújtva; ezen 
egyoldalú hosszú nyúlvány elé jön még az ütköző, ami az alváz 

6. ábra. 

központjától való eltávolodást még inkább növeli és végre, mert 
csak egy ütköző van a középen alkalmazva, a mozdony tolóereje 
az alváz ezen hosszú végét az ivekben mindjárt oldalt nyomja 
és kilöki. (Lásd a 7. ábrán.) 

Ezen hátrányos körülmény különösen hegyi erdei üzemek
nél érvényesül nagy mértékben, mert itt a mozdony a számos 

érő nagyobb erők itt az alvázas kocsiknak amúgy is gyengén 
ellentálló asztallap kereszt-hordgerendái és az azok közé ágyazott 
függőleges derékszögeken át (10, 10) vannak továbbítva, tehát ezen 
gyengén ellentállni tudó alkatrészek most már nemcsak a rossz 
pályaviszonyok okozta igénybevételnek vannak kitéve, hanem az 
ütközőkre ható nagyobb erőknek is, tehát kétszeres igénybevételük 



mellékvölgyben az üres kocsikat mindig tolni kénytelen. Ezen 
mellékvölgyekben rendesen az emelkedés is nagy. Egyrészről 
tehát, mert üres kocsit kell nyomnia, amelyet csak önsúlya nyom 
a sinre, másrészt, mert a nagy emelkedésen való tolás nagy 
ellentállást fejt ki, a mozdony tolóerejét csak kis részben tudja 
kifejteni, ami miatt a mozdony egyszeri forduló helyett, két-három-

7. ábra. 

szor kénytelen fordulni. Ez az üzemet tetemesen akadályozza és 
drágítja, továbbá veszélyessé is teszi, mert a fékezők ezen könnyen 
kibillenő alvázvégeken állnak. 

A nyolczadik ábra ugyanilyen összevont fék- és kocsirendszert 
mutat, tehát az előbbinek összes hátrányai itt is megvannak, azon 
különbséggel, hogy itt már mindkét alváz vége annyira van 
kinyújtva, hogy a mindkét alvázra alkalmazott fék állványa 
elhelyezhető legyen. Ezen rendszert nagy emelkedésű pályá
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8. ábra. 

kon használják. Ezen kocsirendszer még hátrányosabb, amennyiben 
itt már mindkét alváz külső vége hosszura van kinyújtva, tehát 
az alvázak oldalnyomás folytáni kilökése gyakori és a mozdony 
toló erejének kihasználása még kedvezőtlenebb. Hátrányosabb 
még azáltal is, hogy az egyik fékező mindig a kocsi haladási 
iránya előtt áll a nagy lejtőkön való lebocsátkozásnál, ami annak 



személybiztonságát még inkább veszélyezteti. A kocsirendszer 
üzeme drágább is, mert két fékezőt igényel. 

Fenti hátrányai daczára a régi fékrendszerek között ez volt 
a legmegbízhatóbb fékberendezés. 

A 4. és 8. ábrán bemutatott alvázas kocsi- és fékrendszereknél 
tehát, mint láttuk, azért, hogy jó fékezőeredményt érjenek el, az 
alvázas kocsirendszer alapfeltételeitől kellett eltérniök, hogy pedig 
ezen eltérésből eredő hátrányok a gyakorlatban tényleg meg
vannak, legjobban bizonyítja azon körülmény, hogy ilyen rend
szerű alvázas kocsit a rendes nagy vasutaknál sehol sem alkal
mazhatnak. Elképzelhető tehát, ha ezen rendszerek még a 
minden követelményeknek megfelelő rendes nagy pályákon sem

válnak be, mily káros következményei lehetnek az iparvasuti 
pályákon. 

A 9. ábra is régi rendszerű alvázas kocsi- és kettős fék
rendszert ábrázol. Ezen rendszernél az (5) alvázon összevont és a 
(6) alvázon széjjelszerelt fékrendszert alkalmaztak. 

A 8. ábrán látható összevont fékrendszer azon hátrányait 
akarták ezen vegyes fékrendszerre kikerülni, hogy egy kocsihoz 
csak egy fékezőt kelljen — a két alváz fékjének használata mellett — 
alkalmazni, s hogy ez a haladási irány mögött állhasson. Ezen célt 
azonban csak részben érték el, mert mint látjuk, a második alváz 
itt is széjjelszerelt fékrendszerü, azzal a különbséggel, hogy itt 
a 2 fékszoritócsavar nem az asztallapon, hanem az (5) al
vázon van, máskülömben a széjjelszerelt fékrendszer összes hibáit 
birja. Sőt még többet, amennyiben a (4) vonórúd a fék meg
húzása alkalmával itt már mindkét alvázat a derékszögekhez szo
rítja, továbbá az asztallap kereszt-hordgerendáit és a függő-

9. ábra. 



leges derékszögeket szintén nemcsak a rossz pályaviszonyok, 
hanem mert az ütközők is az alvázakon vannak, kétszeresen 
támadják. Tehát a két alváz egymáshozi viszonyát kétszeres 
körülmény zavarja, ami által a 6 alváz széjjelszerelt fék (4) merev 
vonórudja még több esetben válik hasznavehetetlenné. Ugy, hogy 
a gyakorlatban e rendszer szinte állandó javítást igényel, drága és 
veszélyes üzemet nyújt. 

A 4., 8. és 9. ábrákon vázolt alvázas-fékes kocsirendszereket 
iparvasutaknál még azért is alkalmazzák, mert mig az 1. és 2. ábrán 
vázolt széjjelszerelt fékrendszernél az alvázakat asztallap nélkül 
szálfaszállitásra nem használhatták, addig ezen kocsi- és fékrend
szernél, ha az asztallapot leemelik az alvázak forgózsámolyok 
alkalmazása mellett szálfaszállitásra is alkalmasak, mert az ütközői, 
fékező állványa és az összes fékalkatrészek mind az alvázakra 
vannak helyezve. 

Ilyen fékrendszerü és szálfaszállitásra is alkalmas rend
szer iparvasutaknál a legelterjedtebb, daczára, hogy kocsi
rendszere a fent ismertetett hátrányokkal bir. 

Régi rendszerű forgózsámolylyal felszerelt szálfaszállitó alvázas 
kocsik ismertetése. 

Miután az alvázas kocsik alvázai szálfaszállitásnál, különösen 
gőzüzemmel üres állapotban külső és belső ütközőiknél fogva 
tolhatók és húzhatók, szintén veszélyes üzemet nyújtanak, mert 
mint már előzőleg emiitettem, az egyes alvázak egyoldalulag 
hosszan vannak kiképezve s a mozdony őket tolás alkalmával 
keresztbe fordulva nyomja a sinek között, ami különösen éles 
kanyarokban vagy a nagy emelkedőkre való feltolásnál jár igen 
káros következményekkel. 

Az egyes hosszan kinyújtott alvázvégeken állnak a fékezők; 
elképzelhetni, mily veszélyes a helyzetük már azért is, mert ha 
az alváz hosszan kinyújtott végére több ember áll fel, az alvázat 
lebillentik, ami feltétlenül kisiklást okoz, ha csak nem tulnehéz 
és nagy tengelytávval biró az alváz. 

Az egyes alvázakat sok esetben belső tág láncz kapcsolása 
köti össze, mely körülmény gőzüzemnél nagymérvű rángásoknak 
teszi ki az egyes alvázakat és az azokon álló fékezőket. 



10. ábra. 

vonóereje az egyes alvázakat igen könnyen a szálfák alá üti, 
vagy kirántja azok alól, különösen a rövidebb szálfák alatt, 
ahol a tapadási erő kicsi. Elképzelhetni, mily veszélyes hely
zete van a kocsik között álló fékező személyzetnek. Annál is 
inkább, mert itt, ha az alváz a rakomány alá üttetett, vagy a 
lendületben levő vonatnál az alól kirántatik, a fékező a nagy és 
egy darabból álló nehéz tönkhöz szorul, amely körülménynek 
már több esetben emberélet áldozata is volt. 

Minthogy az ütközők és a vonókészülékek a szálfaszállitó 
alvázakra vannak szerelve, nehogy a mozdony vonó- vagy toló
ereje az alvázakat a rakomány alól kiránthassa, az egyes alvázak 
belső végeire alkalmazott akasztólánczokat meghosszabbítják és 
a két alváz belső végét összekötik. Ezzel az intézkedéssel az 
alvázak kirántását tényleg megakadályozták, de azok szabad elfor-
gását is megakadályozták, mert az alvázak közepén levő,derék-

Ha rakott állapotban figyeljük meg üzemüket, azt fogjuk 
találni, hogy ez is épp oly rossz kocsirendszer, mint mikor a 
4., 8. és 9. ábrán vázolt alvázas kocsik még az asztallapjukkal 
voltak használva, mert tulajdonképen itt az asztallapot a szálfa 
rakománya helyettesíti s igy a kocsirendszer ugyanaz maradt. 
Az ütközők ebben az esetben is az alvázakon vannak, miáltal az 
alvázakon át továbbítják a vonó- vagy tolóerőt" a reájuk rakott szál
fákra. 

Itt azonban több oknál fogva még veszélyesebb az üzem. 
Minthogy a szálfák az egyes alvázakat csak önsúlyuk tapadási 
erejénél fogva vezetik, az egyes alvázak helyzete a szálfa rako
mánya alatt igen bizonytalan, mert a mozdony toló- vagy 



11. ábra. 

az alvázakon vannak, a nagyobb ütközések vagy a forgózsámoly 
derékszögjét, vagy a széjjeltartó rudat görbítették el. Annál is 
inkább, mert ezen széjjeltartó rudat oly erősre nem készíthették, 
hogy a fenti igénybe vételnek ellentállhasson, mert nagy hosszá
nál fogva az lehetetlen. 

Mint a fenti sikertelen kísérletekből láthatni, a szálfaszállitásra 
felszerelt alvázak üzemét sem tudták előnyösen megoldani. 

A 10. és 11. ábrákon vázolt szálfaszállitó kocsi fékrendszereire 
egész pontossággal reá lehet olvasni a 4 — 8 . és 9. ábrákon vázolt 
asztallapos kocsi fékjeinek hátrányait, azért azok újbóli felsorolását 
mellőzöm. 

Eszerint a gyakorlatban bebizonyult tény, hogy a régi, fent 
felsorolt összes alvázas iparvasuti kocsik és fékrendszereik, akár 
asztallappal, akár forgózsámolyokkal működnek, tökéletlenek. 
Van ugyan még néhány kombinált rendszerű alvázas kocsi és 

szögek körül nem foroghatnak s igy a keréknyomkarimákat 
erős kanyarokban nagymérvű súrlódásnak és kopásnak teszik ki. 

Oly üzemeknél, ahol a mozdony nagy erővel tolni is kénytelen,, 
e kocsikat a két alváz belső végén az (5) feszítő rúddal is 
össze szokták kötni (lásd a 10. ábrát), amely eljárásnál azonban a 
fenti hátrányok megkétszereződnek. Mert ha a kocsi éles kanyarba 
jut, a feszitőrud kénytelen a forgózsámolyokat a rakomány alatt 
összébb húzni, a kanyarból kijövet pedig ismét az eredeti állásába 
visszanyomni. Tehát itt a keréknyomkarimának fenti káros feszülése 
kétszeresen mutatkozik. 

Végre szokták még a széjjeltartó rudat (6) a két forgózsá
molyra, vagyis az alvázak középpontja felé szerelni (lásd a 11. 
ábrát); itt már a fenti hátrányokat kikerülték, de mivel az ütközők 



fék, de mivel azok szintén a fent ismertetett alapelvekkel birnak, 
azokra nem terjeszkedtem ki, mert azok a gyakorlatban még-
megbizhatatlanabbak. 

A fentiekből tehát mindenki világosan meggyőződhetik, 
hogy mindazon iparvasuti kocsirendszer, amelynél az ütköző
ket, a fékezőállványt az asztallap helyett a könnyen kibillenthető 
kis tengelytávú alvázra helyezték, legyen az akár asztallappal, 

12. ábra. 

akár forgózsámolylyal felszerelt kocsi, csakis rossz, drága és élet
veszélyes üzemet nyújthat. 

A fékrendszerekre vonatkozólag pedig iparvasuti alvázas 
kocsiknál — kivéve az emberi üzeműt és a sik pályájú lóüzemüt — 
a széjjelszerelt fékrendszer szintén csakis rossz, drága és életve
szélyes üzemet nyújthat. 

Ez tulajdonképpen az a két rossz rendszer, amelyet ki kell küszö
bölni. Sajnos, ez eddig nem volt lehetséges s igy eddig a pálya viszo
nyaihoz képest a két rossz közül a kevésbbé rosszat voltak kény
telenek választani, még azon üzemtulajdonosok vagy üzemvezetők 
is, akik a fenti hibákra már a gyakorlatban rájöttek, mert a gyáro-



sok eddig ezen kérdést jól megoldani maguk sem tudták, mit a 
forgalomban levő régi rendszerek legjobban bizonyítanak. 

A régi rendszerek fennebb ismertetett összes hátrányait a 
gyakorlatban bárkinek be tudom bizonyítani, sőt arról minden 
üzemtulajdonos maga is meggyőződhetik, ha régi rendszerű ko
csijait, különösen ismertető leírásom segélyével, alapos vizsgálat 
tárgyává teszi. 

Szabadalmazott uj rendszerű alvázas kocsirendszereim ismertetése. 
Magyar szabadalmak száma 45175. és B. 4377. Osztrák 36943. és 2083. Orosz 

5721. és még több külállamban szabadalmaztatás alatt. 

Mint ismeretes, az alvázas kocsirendszer egyik hátránya, hogy 
nagy az önsúlyuk. Ezen körülmény hegyi pályákon igen hátrányos, 
mert sok esetben a tulnagy emelkedésnél, ahol e miatt a gőzüzem 
már kiszorul és az üres kocsikat lovakkal kell felvontatni, sok 
esetben 100°/oo emelkedőkön, sőt még azon felül is, a kocsi nagy 
önsúlya ezt igen megnehezíti. Ezen körülményeknél fogva a kocsik 
szerkesztését két ellentétes érdek befolyásolja. Az egyik az, hogy 
a kocsit mentől kisebb önsúly mellett készítsük, hogy a még 
megjárható emelkedőkre esetleg lovakkal is felvontatható legyen. 
A másik érdek pedig az, hogyha már a kocsit a nagy emelke
dőkre felvontatták, azokra minél többet lehessen felrakni, mert a 
kocsi terhével a lejtőn lefelé magától gördül, tehát a nagyobb 
sulyu rakomány szállítása az üzemköltséget redukálja. 

Befolyásolja még a kocsi szerkesztését azon körülmény is, 
hogy sok esetben a kocsikat részben mozdonynyal, részben lovak
kal vontatják, miért is a kocsi szerkezetének oly erősnek és 
ellentállónak is kell lennie könnyű önsúlya mellett, hogy 40 vagy 
50 lóerejü gőzmozdony igénybevételénél is ellent tudjon állani. 
Ezen alapelvek betartása azért is ajánlatos, mert a mellékvölgyek 
más-más emelkedési viszonyokkal birnak, továbbá mert az erdei 
üzemek gyakran ideiglenesek, s igy az évtizedeken át eltartó kocsik 
más és más terepviszonyok mellett, más és más üzemigényeknek 
kell hogy megfeleljenek, s a kocsik az egyes üzemek befejezte 
után még mindig értékesithetők maradnak. 

Alvázas kocsirendszerem mindezen kívánalmaknak eleget tesz. 
A régi alvázas kocsirendszerek ismertetett különböző hátra-



nyait azzal igyekeztek mérsékelni, hogy a kocsit sokkal erősebb 
vasakból szerkesztették és az egyes alvázak tengelytávjait meg
nagyították, az alvázas kocsik önsúlyát jóval emelték, ami pedig 
a kocsiknak lovakkal való esetleges vontatását megnehezítette, 
nemkülönben a beszerzési árat is jóval emelte. 

Ezzel szemben uj kocsirendszereimnél azáltal, hogy az asztal
lapokat mindkét végénél elszükitett kerettel képeztem ki (lásd 
a 13. ábrán), mely elszükitéseket egyúttal fékező állványoknak hasz
náltam fel, a kocsi asztallapját sokkal ellentállóbbá tettem minden 
más drága és súlyos merevítés nélkül, mert az ütközők és vonó
készülékek ágyazását képző homlok kereszt-hordgerendákat rövi
dekké, tehát ellentállóbbakká is tettem; továbbá azáltal, hogy a 

13. ábra. 

felhasznált idomvasak csak az igénybevétel iránya felé birnak erős 
bordákkal, mig az ellenkező oldalon gyengékkel • vagy egyáltalán 
féloldaluakat alkalmaztam. 

A kocsikat az igénybevétel irányában még külön, a gyakor
latban bevált merevitésekkel láttam el, különösen az asztallap 
azon kereszt-hordgerendáit, melyekben a forgócsapok vannak 
ágyazva és az alvázak azon kereszt-hordgerendáit, melyek a forgó
csap perselyét tartják, ugy hogy a kocsik megkívánt szilárdságát 
még növeltem is, daczára, hogy könnyebb méretű idomvasakból 
szerkesztettem. Igy az iparvasutaknál a rossz pályaviszonyok foly
tán előforduló kisiklások és nagyobb ütközések sem tudják a 
kocsik egyes alkatrészeit elgörbíteni vagy eltörni. Az alvázaknál 
a tengelytávot nem növeltem, mert az alvázakra sem fékező-
állványnak, sem az ütköző ágyazására helyet nem kellett kiképez-



nem, sem az asztallappal, sem a szálfaszállitásnál használt alvázaim
nál. (Lásd a 14. ábrát.) 

Igy a lehető legrövidebb alvázakat alkalmaztam, ami által 
szintén sokkal könnyebb méretű idomvasakból is készíthettem 
azok kereteit. Rövidségüknél fogva épp oly szilárdan ellentállók 
maradtak könnyű önsúlyuk mellett. Minthogy az egyes alvázakat 
rendszeremnél a mozdony közvetlenül sem nem tolja, sem nem 
húzza és igy a kocsik a már említett oldalnyomásnak a sinek 
között nem lesznek kitéve, az alvázak ezen hátrányát a nagyobb 
tengelytáv nem kell hogy enyhitse, mint a régi rend
szereknél. 

Szálfaszállitásnál pedig, minthogy uj rendszeremnél a féke-
zők nem az alvázakon állnak, szintén nem szükséges attól tartani, 
hogy a fékezők súlya az alvázakat felbillenti, ennek ellensúlyozására 

tehát a tengelytávot szintén nem 
kell megnagyítani. 

A régi széjjelszerelt fékrend
szer azon hátránya, hogy az 
alvázakat az asztallap derékszögé
hez szorítja, uj fékrendszeremnél, 
mint látni fogjuk, ki van zárva s 
igy ezért sem kell a tengelytávot 
nagyítani. 

Az asztallap alátámasztásának 
rendszere, a régi rendszerekkel szemben szintén, mint később 
látni fogjuk, nem kívánja a tengelytáv nagyítását. 

Mindezek alapján alvázas kocsirendszerem azon előnynyel 
bir a nagyobbá tett tengelytávúakkal szemben, hogy a leg
élesebb kanyarokban is könnyen eljárhat, mert kis tengely
távolsága folytán az asztallap alatt az alvázak eltérő mozgása a 
a legszűkebb határok közé lett szorítva, ami pedig az egymást 
követő, csupa élesebb kanyarokkal biró hegyi iparvasuti pályák
nál lényeges előny. 

Mindezekből kifolyólag egy 1 5 t önsúlyú alvázas kocsimmal 
13—14 ürm3 tűzifa szállítható, ami 7—8 / súlynak felel meg. Az 50 ló
erejü gőzmozdony igénybevételének teljesen ellentáll, könnyű ön
súlyánál fogva pedig lovakkal 100 ü/oo emelkedésekre is felvontatható. 

14. ábra. 



Az uj iparvasuti alvázas kocsirendszeremmel nem tértem el 
a rendes nagy vasutakon közlekedő alvázas kocsirendszertől, mert 
az ütközőket, ezekkel a vonókészüléket és a fékezőállványt, mint 
a 12. és 13. ábrán látható, én is a kocsi asztallapjára szerel
tem, ami nélkül, amint a régi rendszerek ismertetésénél láttuk, 
jó alvázas kocsirendszert szerkeszteni lehetetlen, mert üzem közben 
a nagyobb ütköző- és tolóerőket a vízszintes kocsi keretei egyene
sen és előnyösen csak igy továbbithatják, éppúgy mint a rendes 
nagyvasúti alvázas kocsiknál. Az előzőleg ismertetett, függőlegesen 
lefelé álló, kevéssé ellentálló forgócsap és hordgerendái, rend
szeremnél szintén, éppúgy mint a nagy vasutaknál, már 
csak az egyes alvázak vezetésére szolgálnak, nem pedig, amint 
több régi rendszernél láttuk, arra, hogy az alvázakra szerelt ütközőkön 
át, továbbítsák a vonó- vagy tolóerőket, amiáltala kocsik ezen gyengén 
ellentálló alkatrészeinek gyakori és nagymérvű rongálódását, az 
iparvasuti alvázas kocsirendszerek többi ismertetett hátrányaival 
együtt, uj alvázas kocsirendszeremmel teljesen kiküszöböltem. 

Hogy az alvázakat kellő szilárdsága mellett könnyűekké 
és a tengelytávot kicsinyre tehettem, ezt részben az általam 
készített, olajban forgó golyós csap alkalmazásával értem el. 
Ez abból áll, hogy én a régi rendszerektől eltérőleg, a kocsi 
asztallapját az alvázzal a forgócsap oldalán, felülről zártam 
össze s igy az alvázakra szerelt forgócsap perselyét alul csukottra 
készíthettem. Ezáltal elértem azt, hogy az olaj az alsó csészéből 
alul nem folyik ki, hanem abban megáll s igy a golyósvégü 
forgócsap állandóan olajban forog. Továbbá elértem azt, hogy 
a golyós forgócsap középpontján fekszik fel, amiáltal az alváz 
elforgásai közben a lehető legkisebb súrlódási ellentállásnak van 
kitéve. Végre, ha esetleg az asztallap gerendái, melyek a 
forgócsapot vagy a forgócsap perselyét tartják, mégis elgörbül
nének, a golyósvégü forgócsap mindig megtarthatja középponti 
felfekvését s igy könnyű forgása az elgörbülések után is meg
marad. 

A régi, különféle tányéros forgócsapoknál, ha üzem közben 
az azokat tartó hordgerendák elgörbülnek, e tányéros forgócsap 
felső része az alsó résznek az elgörbülés következtében fölfelé 
álló legmagasabb élén fekszik, amiáltal az alváz elforgása 



már igen meg van nehezítve. Továbbá mivel ezen elterjedt tányéros 
forgócsap felfekvése, nem a középponton van, hanem két 
oldalt, mert a középen az összezáró derékszög nyúlik le, tehát 
széles fölfekvési felülettel bir, amit megkenni sem lehet, oly nagy 
az alvázak súrlódási ellentállása, hogy a nagyobb tengelytávot 
feltétlenül szükségessé teszi, hogy az alvázak kisiklását az ivek után 
való forgásai közben megakadályozza, vagy pedig a kerék nyom
karimáinak nagymérvű káros súrlódását enyhítse. 

Különben a gyakorlat legjobban bebizonyítja állításaim való
ságát, mert nem kell egyéb, csak megfigyelni egy régi tányéros 
forgócsappal fölszerelt kocsit üzem közben. Még pedig a követ
kezőképen: Ha a kocsit nagy lejtőn bocsátjuk le, a fék erős 
meghuzázával lehet csak megakadályozni, hogy az meg ne szaladjon. 
Ha azonban a kocsi éles kanyarba jut, miután az alváz fenti okok
ból nehezen tud az iv után fordulni, a kerék nyomkarimái oly 
nagy súrlódási ellentállásra találnak, hogy a kocsi, ha fékjét fel 
nem eresztik, a nagy lejt daczára az ivben megáll. 

A külön szerelt fékrendszerü kocsiknál, hol a fék vonórudja 
az alvázat a derékszöghez vagy forgócsapjához szorítja, kétszeres 
mérvben lehet a fenti hátrányt tapasztalni. 

Uj alátámasztási rendszeremnél, ha a kocsi az éles kanya
rokba is jut, a fékjét épp ugy kell meghúzva tartani, mert az 
különben még az éles ivben is megszalad, amiből világosan 
bebizonyítható, hogy a régi rendszerek nagymérvű feszülését, 
káros következményű súrlódását az olajban forgó alátámasztásom 
és a külön szerelt fékrendszer mellőzése teljesen kiküszöbölte még 
a kisebb tengelytávval biró alvázaimnál is. 

Sőt rendszeremnél az alvázak könnyed elforgásuk folytán a 
legelhanyagoltabb pályán sem siklanak ki. A kerék nyomkarimáit, 
az ivek vezető sínjeinek koronáját nem koptatják, nem élesítik ki. 
A régi rendszerekkel szemben a hosszabb használat után bekövetkező 
folytonos kisiklásokat is kiküszöböltem annyira, hogy rendszerem
nél a sok évig használt és idő multán mégis kiélesedett kere
kekkel sem siklik ki a kocsi. Tehát a kerekeket még éles nyom
karimákkal is lehet használni a fenti káros következmények nélkül. 

A fentebbieket összevonva, jó alvázas kocsirendszert értem 
el, mert a kocsit könnyűre, amellett nagy hordképességüre, ellent-



állóvá, személybiztonságot nyújtóvá készitettem, ugy az asztallapos 
mint a szálfaszállitó kocsiknál, mely előnyei mellett a mozdony 
teljes toló- és vonóerejét minden irányban és veszély nélkül ki 
tudja fejteni. Könnyű járásuak, mert az egyes alvázak szabadon 
mozoghatnak az ivekben és sem a toló-, sem a vonóerő azokat 
abban nem akadályozza, vagy oldalt nem nyomhatja. Végre az 
alvázak könnyed elforgását a megrakott asztallapok alatt olajban 
forgó golyós végű forgócsapommal is biztosítottam. 

Mindezen körülmények összessége a kocsik rongálódását, 
azok javítását és az ezzel járó anyagpótlást, az egyes munkaléczek 
felújításán kivül nagy mértékben alászállitja. S igy a munka is 
állandóan folytatható és tartalékkocsik beszerzése felesleges. 
Mindebből világosan látható, hogy a legolcsóbb és a legnagyobb 
személybiztonságot nyújtó üzem ezen kocsirendszerrel bonyolít
ható le. (Folyt, köv.) 

ú£ c 2 ? ó% 

Erdőgazdasági mozgalmak Franczia- és Angol
országban. 

II. 

zinte ötletszerüleg, meglepetésszerűen vetette fel Anglia is 
nagyszabású erdőpolitikai programmját a legutóbbi időben, 
amelynek körvonalai most egyszerre hatalmas arányokban 

bontakoznak ki előttünk. Még nincs három éve, hogy 1906 jul. 6-án 
tizenhárom tagból álló királyi bizottság küldetett ki a tenger 
hullámai által a királyság partvidékének több pontján okozott 
rombolások megvizsgálására s a bajok orvoslási módjainak tanul
mányozására. Valószínűleg a gascogne-i öböl „pignade"-ja által 
elért eredmények adták meg az ösztönzést erre legközelebbről, 
amely hatalmas erdőség ma egy milliárd értéket képvisel s éven
ként ötven milliót hajt a vidék lakóinak munkabérekben, nyere
ségben és a földérték emelkedésében. 1907 ápril havában e bizott
ság elnöke, Ivor Churchill Ouess már be is adta jelentését, ami
dőn a kérdés váratlanul ujabb fordulatot nyert a munkanélküliek 
zavargásai következtében, minek folytán a bizottság kibővült 
hatáskört kapott 1908 márczius 31-én s két uj taggal szaporodva 



meg, azt az utasítást nyerte, hogy vizsgálja meg, nem volna-e 
czélszerü a tenger hatása alól kivont, vagy más vidékeken erdők 
ültetésével tenni kísérletet a munkanélküliek foglalkoztatása czél
jából. 

Ötven ülést tartott ez a bizottság s nyolczvan szakértőt hall
gatott ki, nem is említve a parlament és a hatósági közegek által 
rendelkezésére bocsátott iratokat és dokumentumokat. Munkála
taiban eltérve eredeti feladatától, a tenger hatása alól kivont terü
letek befásitásának kérdésétől, a fősúlyt arra fektette, hogy meg
állapítsa lehető pontossággal azokat a területeket, melyek befásitás 
után nagyobb jövedelmezőséget nyernének, mint ma. 

A bizottság ez év elején terjesztette elő első jelentését, mely 
két oldalról tartalmaz becses adatokat és észrevételeket és pedig 
ugy a munkahiány nagy szocziális problémája megoldásának 
módjai, mint másfelől az angol erdőgazdálkodás ujjáteremtése 
szempontjából. Mindkettő már magában véve is elég nagy hord
erejű kérdés, hogy a törvényhozás munkáját lekösse, együttvéve 
és egymással viszonyitva azonban jelentősége még hatványozottnak 
mutatkozik. 

Ami először is az utóbb emiitett szempontot illeti, elég 
rámutatnunk azokra a megbeszélésekre, melyeket Anglia akcziójá-
tól függetlenül Amerikában Roosevelt elnök kezdeményezett 
Amerika őstermesztményei védelme és megmentése érdekében, az 
összes államok kormányzóival egyetértőleg. Ezekből a megbeszé
lésekből kitűnt, hogy Amerikának 1830-ban még szűz erdőségei 
alig fedezhetik a szükségletet 1930-ig. Tényleg Amerika, melynek 
évi vágatása 40.000 millió köblábra megy, minden évben három
szor annyi fát fogyaszt, mint amennyit erdői termelnek. Ezzel 
pedig nem csupán bányaipara válik mind költségesebbé, nem
csak a szén és vas ára emelkedik mind magasabbra, de leg
nagyobb iparainak egyike, a fontosságra nézve negyedik helyen 
álló fürészipar is teljes csőd elé kerül. Joggal mondhatta 
tehát Roosevelt azon az ankéten, melyre fentebb czéloztunk, 
hogy az őstermelés és a természeti kincsek védelme ma Amerika 
legkomolyabb életproblémája, amelylyel számolni kell, s hogy az 
Egyesült-Államok népeinek jövője nem a hadsereg és a hajóhad 
kezében van, hanem attól függ, hogy a javak elosztása méltá-



nyosabb alapon biztosittassék s az oktalan pusztításnak minden 
téren, de különösen az erdőgazdálkodás terén valahára gát vet
tessék. 

Tudjuk különben, hogy ami a fát illeti, nemcsak Amerika, 
hanem az egész világ tőkéjét fogyasztja, nem pedig termeléséből 
él. Rengeteg erdőterületeket irtottak ki mindenütt s oly országok, 
melyek eddig nagy kivitelt folytattak, most saját szükségleteiket 
sem fedezhetik. 

Ami már különösebben Angliát illeti, az 1907-iki hivatalos 
kimutatások szerint Angliának erdőterülete a mondott évben 
5 -3°/o volt, Skócziáé 4 -6°/o, Walesé 3 - 9 % , Írországé pedig csak 
r5° /o . Ugyanez időben Ausztriában 3 2 % volt az erdőség, Magyar
országban 2 7 % , Francziaországban 1 7 % , Belgiumban szintén 17%, 
Németországban 2 6 % , Hollandiában 8%, Dániában 7%. 

De nemcsak azt konstatálta a bizottság, hogy az egyesült 
királyság erdős területeinek aránya kisebb az ország kiterjedésé
hez mérve, mint bármely más államban a kontinensen, hanem azt 
is, hogy az állami erdőbirtok is kevesebb a magánerdőbirtokok
hoz arányítva, mint bárhol másutt. Már pedig belátta azt a 
bizottság, hogy helyes erdőüzem és erdőpolitika csakis oly terv
szerű kezelés mellett valósítható meg, amelyet magánosoktól ritkán 
lehet várni, mert a magános, aki legelőjét beültetni akarja, 
kétszer is meggondolja, hogy vájjon feláldozzon-e bármily csekély 
rögtönös hasznot is, csak azért, hogy oly tőkebefektetést tegyen, 
mely egész életén át talán semmit sem fog számára kamatozni. 
A magánosok kezdeményezésére tehát aligha lehetne támaszkodni uj 
erdők ültetésénél. Ellenben az állam örökéletű s igy minden 
bizonynyal megéri beruházásai megtérülését is, annyival inkább, 
mert az erdőtermékek értékesítése igen könnyű s úgyszólván 
automatikusan megy végbe. 

Ez volt oka, hogy minden meghallgatott szakértő a legnyoma
tékosabban az uj erdőültetvények állami eszközökkel való meg
teremtése és állami kihasználása mellett foglalt állást, ugy hogy 
a bizottságnak csak arra kellett szorítkoznia, hogy az alkalmas 
területek kijelölését javasolja — 8 millió hektár csaknem műve
letlen földből 3,600.000 hektárt, mely alkalmas volna befásitásra, 
a művelés alá fogott területek érezhető csökkenése nélkül is, 



továbbá a hatóságok törvényes felhatalmazását arra, hogy egyez
kedés vagy esetleg kisajátítás utján megszerezzék a szükséges 
területeket. Végre nem zárkózott el a bizottság attól sem, hogy 
bizonyos esetekben az erdősítésre saját elhatározásukból vállalkozó 
magánosok is állami támogatásban részesüljenek, de ebben az 
esetben is hangsúlyozta, hogy csupán az állam nyújthat garancziá-
kat a nemzeti erdőségek okszerű művelésére. 

Az Anglia által importált fának ma 87%-a fenyő, 3%-a tölgy, 
10%-a mahagóni stb. és más luxusfák. Ennélfogva 90%-a az 
Angliába behozott fának, vagyis 9 millió tonna oly fanem, ame
lyet Anglia otthon is előállithat 6—7 millió hold befásitása által. 
Már pedig a jelenlegi angol import teljes értéke alig marad a 
30 millió font sterling alatt. Ennek az összegnek csak egy csekély 
töredéke is elég arra, hogy számos munkanélkülit foglalkoztas
son ültetéssel stb. Szakértők becslése szerint minden ezer hold 
erdősitése 16 embernek adna munkát, akik összesen 81 lelket 
képviselnek, nem véve figyelembe azokat, akik a szállítással és 
különféle ipari feldolgozással foglalkoznának, mint pl. szék-
csinálás, bognárság, butorasztalosság, ládakészités, orsó- és szerszám-
esztergályozás, épületfa és vasúti talpfa előállítása stb. stb. 

Ha fölteszszük, hogy 2500 holdnyi juhlegelő egy juhász fel
ügyelete alatt áll, akkor ugyanakkora erdőterületen minden száz 
holdon egy ember alkalmazása volna szükséges, vagyis 20 ember 
egy helyett. A számitások mindenesetre csak nagyon csekély mér
tékben térhetnek el, ugy hogy kétségtelenül beigazoltnak vehet
jük, hogy az erdőbirtok kezelése több embert foglalkoztatna, ami 
nagy előny a munkanélküliség veszedelmével küzködő országokra 
nézve. 

Ami az erdőmüvelés alá fogható területeket illeti, ki van 
mutatva, hogy Angliának 2,371.000 hold kopár hegye és legelő
pusztája alkalmas erre, Walesnek 1,288.000 hold földje, Skócziá-
nak 9,088.000 holdja, Írországnak 2,244.000 hold területe, vagyis 
mindössze 14,922.000 hold föld. Azonkívül Írországnak van még 
2,000.000 holdat meghaladó posványos pusztája és kopár hegy
vidéke, amelynek egyharmada szintén alkalmas a beültetésre. 
Hasonló jellegű nagy területek léteznek Angliában, Skócziában és 
Walesben is, ugy hogy terület bőven áll e czélból rendelkezésre 



és pedig tekintve, hogy jelenleg ezek holdanként 1 shilling— 
2 shilling 6 pennyért vannak bérbe adva, kétségkívül nagyobb 
haszonnal volnának erdőségek gyanánt értékesíthetők. 

Azt hiszik, hogy Angliában egy ily akczió pénzügyileg is 
teljes sikerrel kecsegtet, ugy az éghajlati viszonyok, mint a másutt 
tett próbák tanulságai szempontjából. Szászországban például 
1904-ben az erdőségek tőkeértéke 19,070.606 font sterlinget tett 
ki, ami, a költségeket beleszámítva, 3 1/2°/o-os összetett kamattal 
holdanként 48 font 8 shillingnek felel meg, a szász erdőségeket 
mind egybevéve, jót, roszszal együtt, a jelenlegi tőkeértéknek 
2 1,2°/o-os jövedelmezősége mutatható ki. 

1907 június 25-én Londonban egy erdészeti kongresszuson 
dr. Schlick a 208 hold kiterjedésű, Herbert Lewis tulajdonát 
képező vörösfenyőerdőről a következő részletes számításokat közölte: 
A fát néhány év előtt vágták ki, a terület igen meredek domb
oldal s a talaj könnyű homok, de nem mély. A birtok bérértéke 
szerint eredetileg évenként és holdanként 5 shillinget hozott. 
Jelenlegi jövedelmezősége következőképen alakul: ritkításokból 
4500 font, végleges vágatás 50 éves korban 14.500 font. Együtt
véve elegyesen mindkettőt, a teljes hozam 19.000 font, vagyis 
91 font holdanként 50 éves korban. Ha az ültetés költségeit 
5 fontra teszszük holdanként, ami több, mint amennyibe kerüi, a 
végeredmény az, hogy ez az ültetvény 5 1/2°/o kamatos kamatot 
hozott. 

Érdekes czikkben mutat rá Frazer Story is a Manchester 
Ouardianban a nyugateurópai erdőültetvények jövedelmezősé
gére. Szerinte a Harz hegység holdankint 14 shillinget jöve
delmez, mig a sziléziai Óriás-hegység vadon területe körül
belül holdanként egy fontot. Zürich város erdőségei holdanként 
tiszta 30 shilling hozadékot képviselnek, ami mutatja, mit lehet 
elérni kedvező körülmények között. A több mint 16 millió holdat 
kitevő német állami erdőségek, jót, rosszat vegyesen véve, holdan
ként évi 11 shillinget hajtanak s emellett közel 100.000 embert 
foglalkoztatnak. 

Már pedig különösen ez az utóbbi szempont az, mely Anglia 
erdősítési politikáját vezeti. Nem oly pontosak ugyan azok a 
számitások, melyek a foglalkoztatható munkások számára vonat-



koznak, de általában ugy számitnak, hogy 2.500,000 ember 
találhat munkát 17 millió hold rendelkezésre álló terület be
ültetésénél. És az erdőültetés e nagy gazdasági reform-tervének 
legelőnyösebb oldala az, hogy később főleg téli időben igényli és 
köti le a munkáskezeket, ami alkalmassá teszi arra, hogy a 
falusi mezőgazdasági kereset kiegészítéséül szolgáljon. 

A művelet pénzügyi végrehajtását illetőleg, tisztában volt a 
bizottság azzal, hogy az erdősítés jelentékeny tőkének hosszabb 
ideig való immobilizálását követeli meg, hanem azután oly jöve
delmet biztosit, mely kamatos kamattal tériti meg a befektetett 
tőkét. Éppen ezért indokoltnak tartja kölcsön utján fedezni a 
szükséges kiadásokat, mert nem is volna méltányos a jelenlegi 
nemzedékre hárítani minden terhet, amikor a haszon teljes 
élvezete a jövendő nemzedékeké. Nyolczvan évi forgási időt véve 
alapul, a bizottság két megoldást javasol. Az első évenként 
60.000 hektár terület beültetése, de ez szigorú erdészeti szem
pontból némi hátránynyal jár, mert a minden évben ültetés alá 
vett terület meg kellene hogy feleljen az egész befásitásra szánt 
terület egy nyolczvanad részének, azonkívül ez 4 - 81°Vkal csökken
tené a hústermelést. Igaz, hogy ez az ellenvetés némileg súlyát 
veszti, mikor elsősorban a munkanélküliek foglalkoztatásáról van szó. 

A második módozat csupán 2,400.000 hektár beültetését veszi 
czélba, évi 30.000 hektárral. Ez csak rosszabb minőségű területekre 
szorítkoznék, a juhtenyésztés kisebb arányú csökkenésével járna 
s csak félannyiba kerülne, mint az első kombináczió. Egyharmad 
negyven évi forgási idő alapján volna kihasználható, kétharmad 
pedig nyolczvan év alapján. A ritkítási munka a huszadik év után 
kezdődnék. Első évben az államnak 1,125.000 K-t kellene költenie 
s a kiadás emelkednék a negyvenedik évig, amikor meghaladná a 
39 millió K-t, de a negyvenedik évtől a hetvenedik évig az erdő 
jövedelme ellensúlyozná már a kölcsön terheit. A 71-ik évtől 
kezdve a bevétel meghaladná a kiadásokat, ugy hogy a 80-ik 
évtől kezdődőleg a tiszta jövedelem több lenne 3 - 80%-nál. Ebben 
az időben már a tiszta jövedelem felülhaladná a 248 millió K-t 
s az állami erdőségek értéke 8 milliárd K-t tenne ki, vagyis 
kerekszámban másfél milliárddal többet, mint amibe került. 

Mindezek a számitások a jelenlegi faárakra vannak alapítva s 



számításba vették a kézimunkának, munkanélküliek foglalkoztatása 
folytán előálló megdrágulását is a akiket kiválasztani, lakással 
ellátni s felügyelet alá helyezni lesz szükséges. Nem lehetett 
ellenben számításba venni az tüzek, rovarok pusztításai, hó és 
vihar által okozható értékcsökkenéseket, melyeket azonban minden 
valószínűség szerint bőven pótolna az árak várható emelkedése, 
tekintve, hogy a fogyasztás napról-napra fokozódik, a termelés 
pedig csökken a czivilizált országokban elharapódzott irtó gaz
dálkodás és a szűz erdőségekben nagy pusztításokat okozó tüz-
veszedelmek következtében. Maga Stanley Wilson is, aki elégte
lennek találta a kézimunka tulköltségeinek kiszámítását, meg van 
arról győződve, hogy a feldolgozott fa árának emelkedése bőven 
kiegyenliíi az apró számitásbeli hibákat. 

Azt is konstatálta munkálatai folyamán a bizottság, hogy az 
erdősítés fokozni fogja a szomszédos területek produktivitását s 
hogy a kisbirtokrendszer erős lendületet venne az uj erdők ülte
tésével, fenntartásával és kihasználásával járó állandó és ideigle
nes foglalkoztatások révén s következéskép a vidék elnéptelene
dése elé erős gátat vetne. Általában és megközelítőleg a 3,600.000 
hektár erdősítését czélzó első kombináczió állandólag 90.000 embert 
foglalkoztatna, a második, 2,400.000 hektár befásitására irányuló 
módozat pedig 60.000 embert, nem számítva az erdő által télen 
át a mezei munkásoknak nyújtandó ideiglenes foglalkozást. 

Anglia e messze kiható erdősítési politikáját különben 
támogatja és kiegészíti a „Small holding" neve alatt ismert moz
galom is, mely az erdősítések keresztülvitelével párhuzamosan 
törekszik arra, hogy a vidék elnéptelenedésének útját állja. 
A „Small holdings act" által biztosított kedvezmények alapján 
(small holding alatt egy holdnál nagyobb, de öt holdot rend
szerint meg nem haladó birtokot értünk) nemcsak a népesség 
fogyasztó képességének emelését remélik, de azt is, hogy a nagy 
városok foglalkozás nélküli népét állandó helyhez köthetik s kap
csolatban a nagyszabású keretekben mozgó erdősítési program
mal, tisztességes keresetforráshoz juttatják. 

Várnai Sándor. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1909. évi június hó 
12-én Budapesten tartott üléséről. 

Jelen voltak: Báró Bánffy Dezső elnök, dr. Bedő Albert 
I. alelnök, Almássy Andor, Csupor István, Oaul Károly, Hlrsch 
István, Lászlóffy Gábor, Schmidt Ferencz, Téglás Károly vál. 
tagok, Bund Károly titkár és Gaal Károly pénztáros. 

Távolmaradásukat kimentették: Horváth Sándor alelnök, 
Arató Gyula, Csik Imre, Havas József, Hoffmann Antal, Krajcsovits 
Béla, Máday Izidor, Marosi Ferencz, Tomcsányi Gyula, Török 
Gábor, dr. Tuzson János, Vadas Jenő, Vuk Gyula. 

I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
dr. Bedő Albert I. alelnököt és Hlrsch István vál. tagot kéri fel. 

II. Az elnök a meleg részvét szavaival emlékszik meg az 
igazgató-választmány egyik régi buzgó tagjának, Vadászfy Jenő 
kir. közalapítványi erdőtanácsos elhunytáról. 

A választmány őszinte sajnálatának és részvétének jegyző
könyvi kifejezést ad. 

III. Az elnök jelenti, hogy Garlathy Kálmán vál. tag hivat
kozással arra, hogy megrendült egészségi állapota miatt a választmány 
üléseit nem látogathatja, a választmányi tagságról lemondott. 

Az igazgató-választmány sajnálattal veszi tudomásul régi 
tagjának eme elhatározását. 

IV. Az elnök továbbá megemlékszik arról, hogy a legutóbbi 
választmányi ülés óta a Magyar Tudományos Akadémia a választmány 
egyik tagját, dr. Tuzson Jánost levelező tagjává választotta. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
V. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést ter

jeszti e lő : 
A bevétel f. évi január hó 1-től a mai napig . . . 59.411 K 98 f 
A kiadás ugyanazon idő alatt . . . . . . . . . . . . 33.812 » 21 ( / 

Rendkívüli befizetések czimén a következő összegek foly
tak b e : 

Kötvényben tett alapítványok törlesztésére 203 K ; a Wagner-
Károly-alap javára pedig 39 K 14 f. 



Jelenti továbbá a titkár, hogy a számadásvizsgáló bizottság 
az egyesületi pénztárt f. hó 11-én váratlanul rovancsolta és rend
ben lévőnek találta. 

Tudomásul szolgál. 
VI. A titkár bemutatja az Arad-, Temesvár-, Déva-, Lugos-

vidéki Erdészeti Egyesület következő átiratát: 

Az Országos Erdészeti Egyesület tekintetes Igazgató-választmányának. 
Budapesten. 

Az A. T. D. L. vidéki erdészeti egyesület f. évi május 9-én Temesvárt 
tartott közgyűlésén Halász Géza egyesületi tag, a telepítési és parczellázási 
törvényjavaslatra vonatkozólag, a teljes szövegében ide mellékelt indítványt 
nyújtotta be. A közgyűlés az inditványnyal behatóan foglalkozva, azt letárgyalta 
és egyhangúlag a következő határozatot hozta : 

Az A. T. D. L. vidéki erdészeti egyesület megkeresi az Országos Erdé
szeti Egyesületet, hogy a törvényjavaslatnak ugy nemzeti, mint erdőgazdasági 
szempontból szükséges módosítása iránt, hathatós közreműködését latba vetve, 
a kormányhoz és illetőleg a törvényjavaslatnak tárgyalása alkalmával ezen 
javaslatban előadottak figyelembevétele iránt az országgyűléshez felterjesztést 
intézzen. Kifejezést adva felterjesztésében annak is, hogy ahhoz a par excellence 
nemzetiségi vidéken működő A. T. D. L. vidéki erdészeti egyesület is a leg
szorosabban csatlakozik. 

Kérve ezen tiszteletteljes megkeresésünk szives figyelembe vételét, maradtunk 
Apatelek, 1909. évi június 4-én 

teljes tisztelettel 
Ajtay Sándor s. k. Báró Solymossy s. k. 

titkár. elnök. 

INDÍTVÁNY 

a telepítési és birtokeldarabolási (parczellázási) törvényjavaslat módosítása tár
gyában. 

Mondja ki a közgyűlés, hogy az A. T. D. L. vidéki erdészeti egyesület 
csatlakozik az Országos Erdészeti Egyesületnek f. évi márczius hó 29-én tartott 
igazgató-választmányi ülésén a földmivelésügyi kormány által a törvényhozás 
elé benyújtott telepítési és birtokeldarabolási törvényjavaslat oly értelmű módo
sítására irányuló törekvéséhez, hogy az alkotandó törvényben az ország perifériáin 
fekvő állami erdőgazdaságokban rejlő nemzeti, gazdasági és politikai erő bizto
síttassák és fokoztassék s hazai erdőgazdaságunk érdekei minden irányban kellő 
méltánylást nyerjenek és megóvassanak. 

E czélok elérése érdekében szükségesnek tartja a közgyűlés, hogy az alko
tandó törvény keretében a következő intézkedések kifejezésre jussanak: 



1. Az állami erdőbirtokok, melyek nemzetiségi vidékeken fontos politikai 
és gazdasági hivatást töltenek be, épségben fenntartandók. 

2. A kötött erdőbirtok magánkézre jutása lehető legteljesebb mértékben 
megakadályozandó, sőt ilyenek létesítése megkönnyítendő. 

3. Ugy az állami, mint minden más erdőbirtoknál, mielőtt azok telepítési 
czélokra irtatnának, tekintet nélkül a talaj minőségre, a legszigorúbb mérlegelés 
alá veendő a létesítendő telepek, a környékbeli lakosság s ipar faszükséglete, 
valamint az országnak s hazai faterményeinkkel elfoglalható külföldi piaczoknak 
bizonyos fanemekre, főkép a folyton apadó és dráguló tölgyre irányuló igényei. 

4. Az 1879. évi XXXI. t.-cz. 2. §-a alá tartozó véderdők és 4. §-a alapján 
feltétlenül fenntartandó erdők a telepítésből kizárandók, avagy amennyiben a 
telepítésre egészben alkalmas birtok egyes részei a most jelzett t.-czikk 4. §-a 
szerint minősülő erdőterületek volnának, azok közös osztatlan állapotban, mint 
telepes közbirtokossági erdők a törvényes intézkedésnek megfelelően legyenek 
kezelendők. 

5. A feltétlenül fenntartandó erdők fogalma szigorúan meghagyandó azon 
keretben, melyet az 1879. évi XXXI. t.-cz. 4. §-a megállapít s a másnemű gaz
dasági müvelésre állandóan alkalmas terűletek meghatározása a legelővel ki ne 
bővíttessék. 

6. Törvényes intézkedéssel lehetővé teendő, hogy oly községek lakosai, 
kiknek birtoka részben vagy egészben nem alkalmas állandó mezőgazdasági 
müvelésre s birtokukat értékesíteni nem tudják, pénzzel pedig nem rendelkez
nek, hogy telepeseknek mehessenek, cseretelepités utján juthassanak jobb minő
ségű s megélhetésüket lehetővé tevő földbirtokhoz. 

7. Aki mezőgazdasági müvelésre alkalmas ingatlanát telepítési czélokra az 
államnak eladja s a vételáron erdőterületet szerez, mindkét adásvételi jogügyletre 
nézve bélyeg- és illetékmentességben részesítendő s amennyiben erdejét a föld
mivelési m. kir. miniszter által jóváhagyott rendszeres gazdasági terv szerint 
kezeli, erdeje ingyen állami kezelésben részesüljön. 

8. Az ingyen állami kezelés kedvezménye kiterjesztendő mindazon kis- és 
középbirtokosokra, kik közös használatra magántulajdont képező erdőterületeket 
vásárolnak vagy felosztott állapotban lévő erdőterületeiket egyesítve, erdőbirto
kukra nézve közbirtokossággá alakulnak. 

9. Kimondandó volna a törvényben, hogy erdőnek részletekben való 
eladása csak akkor nem tekintetik feldarabolásnak, ha az egyes részletek területe 
legalább is 100 kat. hold, minden más esetben az eldarabolás ténye meg
állapítandó s a törvény értelmében ellenőrizendő és engedélyhez kötendő, az 
1879. évi XXXI. t.-czikk 2. és 4. §-ai alá tartozó erdőkben pedig egyáltalában 
megakadályozandó. 

10. A kir. erdőfelügyelő a törvényhatósági telepítési tanács tagjai közé 
felveendő s az elsőfokú telepítési tanács telepítés czéljaira szánt erdőterületek minő
sítése tekintetében a kir. erdőfelügyelő véleményét mindenkor kikérni kötelezendő. 

Amennyiben ezen kívánságok az alkotandó törvényben kielégítést fognak 
nyerni, a közgyűlés biztosítottnak találja azon érdekeket, melyek a törvény-



javaslat nyomán hazai erdőgazdaságunkhoz fűződnek, ellenkező esetben a tör
vény sok üdvös intézkedés mellett egy elsőrangú közgazdasági tényezőt, az 
erdőgazdaságot fogja súlyos válságba dönteni, sőt alapjaiban megingatni. 

Ennek elhárítására szükségesnek tartja a közgyűlés, hogy az ország összes 
erdőgazdasági tényezői, elsősorban pedig a szakegyesületek közös erővel 
emeljék fel intő szavukat s a tizenkettedik órában minden lehetőt elkövessenek, 
hogy a törvényjavaslat ne erdőgazdaságunk hátrányára, hanem az általános 
közjó s minden érdekelt fél javára váljék törvénynyé. 

Mindezeknél fogva megkeresi a közgyűlés, illetőleg az A. T. D. L. vidéki erdé
szeti egyesület az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy a törvényjavaslatnak ugy 
nemzeti, mint erdőgazdasági szempontból szükséges módosítása iránt hathatós 
közreműködését latba vetve, a kormányhoz s illetőleg a törvényjavaslat tárgya
lása alkalmával fent előadottaknak figyelembevétele iránt az országgyűléshez 
felterjesztést intézzen, kifejezést adván felterjesztésében annak is, hogy ahhoz a 
par excellence nemzetiségi vidéken működő A. T. D. L. vidéki erdészeti egye
sület is a legszorosabban csatlakozik. 

Megkeresi továbbá az A. T. D. L. vidéki erdészeti egyesület a többi vidéki 
erdészeti szakegyesületeket, hogy fent előadottakat magukévá téve és esetleg 
részükről még szükségesnek talált más javaslatokkal kiegészítve, a közös akczióban 
rejlő nagyobb suly érdekében az Országos Erdészeti Egyesülethez hasonló meg
keresést intézzenek. 

Temesvár, 1909. évi május hó 9-én. 
Halász Géza s. k. 

Az igazgató-választmány arra való tekintettel, hogy a fent
nevezett erdészeti egyesület javaslata némely pontban átlépi az 
Országos Erdészeti Egyesületnek ez ügyben már is tett felterjesz
tésének kereteit, ezen eltérő pontok s általában a birtokpolitikai 
téren még felmerülő kívánalmak tárgyalására Sóltz Oyula elnök
lete alatt, Csupor István, Muzsnay Qéza és Téglás Károlyból álló 
bizottságot küld ki. 

VII. A titkár előterjeszti a földmivelésügyi miniszter urnák a 
természeti emlékek megóvására vonatkozó átiratát. 

Az igazgató-választmány készséggel támogatja a miniszter ur 
nemes czélu kezdeményezését és tudomásul veszi a titkár abbeli 
jelentését, hogy az Erdészeti Lapokban erre vonatkozó felhívást 
tett közzé. 

VIII. Az igazgató-választmány elhatározza, hogy az 1 9 1 0 . évi 
bécsi nemzetközi vadászati kiállításon, miután vadászati kiállítási 
tárgyakkal nem rendelkezik s másfelől nem találja helyénlévőnek, 
hogy az erdőgazdaság a kiállítás programmjában mint a vadászat 
függeléke szerepel, a maga részről nem vesz részt. 



IX. A kereskedelemügyi miniszter a közutakról és vámokról 
szóló törvénytervezetet megküldte az egyesületnek véleményadás 
végett. Az igazgató-választmány a Marosi Ferencz és Tomcsányi 
Gusztáv vál. tagok részéről beérkezett vélemények alapján oly 
értelmű felterjesztést határoz el, amelyben az egyesület kéri, hogy 

1. a törvénytervezet 39. §-ának 1. pontjához még a következő 

szöveg vétessék fel: 
„Abban az esetben psdig, ha a községi közutak több község határában 

ezeu községek közvetlen érintése nélkül, de ezek gazdasági érdekeit szolgálva, 
vonulnak keresztül, az ilyen községi utak hálózatát, valamint ezen útvonalnak 
a hálózatba való fölvételét, illetőleg abból való kihagyását az egyes érdekelt 
községek képviselőtestületéből választott és a járási főszolgabíró elnöklete alatt 
működő 3—3 tagból alakítandó bizottság állapítja meg. Ezen bizottságnak 
hivatalból tagja, mint előadó az illetékes m. kir. államépitészeti hivatalnak mű
szaki kiküldöttje és az útvonal által érdekelt nagybirtokosok, illetve azok kép
viselői, kik szintén birnak szavazati joggal." 

Ezzel kapcsolatosan a szükséges kisebb szövegmódosítás az 
összefüggő többi szakaszokban is keresztülviendő. 

2. A 44. § 9. pontjában a hidak építésére megszabott 5 év 
mellőzésével oly rendelkezés veendő fel, hogy a kisebb teher
bírású hidak csakis akkor építendők át legalább 6000 kg teher
bírásra, amikor az átépítés szüksége különben is felmerül. 

3. A közutaknak sajáthasználatu vasutakra való igénybevétele 
csak akkor legyen megtagadható, ha azok a közforgalmat veszé
lyeztetik. 

4. A 79. § 1. pontjában foglalt az a rendelkezés, hogy 
minden közút mindkét oldalán 10—10 méteres szabad tér 
hagyandó, mellőzendő, vagy legalább is oda módosítandó, 
hogy ily pászták csupán az állami és törvényhatósági közutaknál 
kívántassanak meg, ellenben a járási és községi közutaknál nem. 
Azonban az állami és törvényhatósági közutaknál is engedtessék 
meg, hogy e pászták oly módon hasznosittassanak, mely az utak 
kiszáradását nem gátolja (alacsony fordulóju sarjerdő, karácsonyfa
termelés stb.) s azonfelül idős erdőkben ez utmenti pászták csak 
a felújítással kapcsolatosan létesíttessenek, nehogy a fák kivágása 
által a széldöntésnek, héjaszásnak és közvetve rovarkároknak ut 
nyíljon. 

5. Engedtessék meg kivételesen, hogy ott, ahol a helyi 



viszonyok azt elkerülhetlenné teszik, a közutak széle erdei termé
kek ideiglenes lerakására felhasználtassanak. 

X . A segédtitkári állást az igazgató-választmány Czillinger 
János kir. alerdőfelügyelővel tölti be az eddigi illetmények mellett. 

XI . Az igazgató-választmány elhatározza, hogy a Selmecbányái 
főiskolai ifjúsági körnek az „Erdészeti Lapok"-at Erdő" 
czimü lapot 2 — 2 példányban díjmentesen megküldi. 

XII . Új rendes tagokként felvétetnek: Neuwirth Zsigmond 
mérnök, aj. Förster Gyula; Osterer Károly urad. főerdész, aj. Barna 
György; Sváb Károly földbirtokos, aj. a titkár; Tanka Sándor 
urad. erdész, aj. Barna György. 

K. m. f. 
Butid Károly s. k. Báró Bánffy Dezső s. k. 

titkár. elnök. 

tiirsch István s. k. 
vál. tag. 

Hitelesítésül 

ú% ú£ úA 

Dr. Bedő Albert s. k. 
alelnök. 

KÜLÖNFÉLÉK. 
Gőzteherautomobil. Közöltük lapunk egyik utóbbi számában 

Gogl Adolf uradalmi főerdész meghívását, amelyben a szakközön
séget az általa Angolországból hozatott gőzteherkocsi megtekinté
sére felszólítja. Időközben, május hó 26-án Kegyén, Szatmár 
megyében a gőzkocsi, amelyet a Mann-féle Leeds-i gyár szállított, 
megtette próbaútját, amelyről a jelenvoltak jegyzőkönyvet vettek 
fel. Eszerint a névleg 10 lóerőt kifejtő, 5 tonna teherbírású 459. 
számú teherautomobil Alsószopor állomásról a kegyei Szekeres 
nevü erdőre vivő 8 % km-nyi ut alatt fél vízkészletét fogyasztotta 
el. Oly uton, amelyen helyenkint 6 % emelkedések is előfordultak, 
üresen és 5 tonna hasábfával rakottan egyaránt 9 km óránkénti 
sebességgel haladt. A napi üzemköltség 30 korona. 

Az amerikai dió (Juglans nigra) csirázóképessége. Huszon
hét év előtt tettem a sistaroveczi m. k. erdőgondnokságban azt a 
felfedezést, hogy a frissen szedett kőrismag, ha azonnal elvettetik, 
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hat hét alatt kikel; mig a magkereskedőnél hevert és száradt kőris
mag csak a második évben. Ez utóbbi hátrányos körülménynek 
azáltal veszszük most már élét, hogy az ilyen magot a föld
mivelési miniszter által elrendelt módszer alapján egy évig elföl
delve tartjuk előbb s csak azután vetjük el. 

A magnak ilynemű magatartását legújabban f. évi június 25-iki 
kirándulásom alkalmával az amerikai diónál is észleltem ugyan
csak fent idézett erdőgondnokság kerületében a gornikkövesdi 
csemetekertben. 

Itt az 1908. év tavaszán vetett l - 4 hektoliter amerikai dióból 
ugyanabban az esztendőben csak 250 db. kelt ki. 

Annál feltűnőbb volt, hogy egy év múlva, folyó év tavaszán 
kelt ki a többi, a rendkívül kedvező nedves időjárásban. Volt még 
olyan is, mely csak június 25-én, ottlétem alkalmával bujt ki a 
földből. Én e csemetéket megolvastattam mind és 1528 darabot 
találtam s igy a mult évben csak 16°/o kelt ki. 

Ugyanezt a jelenséget találtam az erdőgondnokság summor-
niczi csemetekertjében is, hol a mult év tavaszán elvetett amerikai 
dió zöme szintén csak az idén kelt ki. 

Itt még azt a feljegyezni való észleletet tettem, hogy e csemete
kert nyugoti léczkeritése mentén egy sáv, a többitől élesen el
különítve, sokkal erőteljesebb és üdébb növekedést mutatott, mint 
a mellette növő többi amerikai diócsemeték. A talaj ott nedvesebb 
is volt, mint hová a kerítés árnyéka nem ért. 

Ebből két tanulságot meríthetünk. 1. A kereskedésből vett, 
kiszáradt s hosszasabban hevert amerikai diót, hasonlóképen 
mint a kőrismagot, egy évig kell földelni s azután elvetni, mig 
ellenben az őszszel lehullás után mindjárt szedett s zöld burkával 
együtt mindjárt elvetett ilyen dió rendesen fog kikelni. 

2. Nagyon czélszerü, hogy mint más kényesebb magvaknál, 
ugy az amerikai dióvetés fölé, vagy mellé is fényáteresztő 
árnyalókat alkalmazzunk. 

Földes János. 
Az 1910. évi nemzetközi vadászati k iá l l í tás magyar országos 

bizottságában működő intéző bizottság az elmúlt napokban ülést 
tartott a földmivelésügyi minisztériumban Esterházy Miklós herczeg 
elnöklete alatt. Az ülés tárgyát képezte a kiállítás területén épi-



tendő magyar vadászkastély terveinek megállapítása, a művészeti 
szakosztály munkakörének meghatározása, a kis- és nagyipar, vala
mint az erdő- és mezőgazdasági szakosztályok megalakítása iránt 
teendő intézkedések. Esterházy Miklós herczeg, az országos bizott
ság elnöke bejelentette, hogy a király O felsége, továbbá József 
főherczeg, valamint Coburg herczeg O fensége magyar vadászati 
kiállításukkal a magyar vadászkastélyban fognak résztvenni. A 
magyar vadászkastély tervezője bemutatta a vadászkastély terveit 
s a bizottság örömmel győződött meg azokból arról, hogy az épí
tendő kastély motívumaiban magyar s amellett egy kiállítási csar
nokhoz, de egyúttal egy vadászkastélyhoz fűzött igényeket szeren
csésen egyesíti. A vadászkastély tervezője, az e végből már 
megtartott zártkörű eszmei tervpályázat nyertese, Fischer József 
műépítész. 

Hosszas megbeszélés tárgya volt a külön teremben rende
zendő történelmi kiállítás kérdése. Ezen kiállításnak rendezése 
érdekében a bizottság a legszélesebb körű mozgalmat indította 
meg s ezúton is felkéri azokat, kik történelmi vadászati tárgyaik
kal ezen érdekes és nagyszabásúnak Ígérkező csoportban résztvenni 
óhajtanak, hogy ez ügyben a kiállítás magyar országos bizottságá
hoz (V., Zoltán-utca 16. Telefon: 163—88) fordulni szíves
kedjenek. 

A kiállítás anyagának gazdagítása érdekében az intéző bizottság 
az elnöklő herczeg javaslatára a kiállításban való jelentkezés határ
idejét 1909. év szeptember hó l-ig hosszabbította meg; egyúttal 
elhatározta, hogy erről a kiállítani szándékozókat külön értesíteni 
fogja. Mindaddig, mig az erre vonatkozó értesítést a bizottság 
meg nem küldi, ezúton hozza azt az érdeklődőknek tudomására. 
A bejelentett tárgyak elhelyezésének kiszemelésénél a jelentkezések 
beérkezésük sorrendjében részesülnek előnyben. A kiállításra 
vonatkozó minden ügyben az országos bizottság (V. Zoltán-utca 
16. Telefon 163—88) készséggel ad felvilágosítást. 

Halálozás. Hegedűs Béla m. kir. segéderdőmérnök, az 
Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja Sepsiszentgyörgyön 
mult hó 26-án 40 éves korában elhunyt. Béke hamvaira! 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 

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

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Molcsányi Gábor m. kir. erdőtanácsost, 
sok éven át teljesített kitartó szolgálatának elismerése mellett, állandó nyugalomba 
helyezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Rottler József m. kir. főerdőmérnököt 
állandó nyugalomba helyezte. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Csik Imre m. kir. főerdő-

tanácsost Liptóujvárról Budapestre, Levitzky Albert m. kir. főerdőtanácsost 
Budapestről Szászsebesre, Hubay Zsigmond m. kir. főerdőtanácsost pedig Szász
sebesről Nagybányára és megbízta Csik Imrét a földmivelésügyi minisztérium 
I/B—2. (kincstári erdők) ügyosztályának, Levitzky Albertet a szászsebesi m. kir. 
erdőhivatalnak, Hubay Zsigmondot pedig a nagybányai m. kir. főerdőhivatalnak 
a vezetésével. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi erdők 
szolgálati ágazatánál Tóth Gyula m. kir. főerdőmérnököt, a nyitrai m. kir. állami 
erdőhivatalhoz kinevezte erdőtanácsossá, továbbá Schlosser István m. kir. etdő-
mérnököt a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz főerdőmérnökké és a magyar
országi kincstári erdők kezelésének szolgálati ágazatánál Kfllossy Imre erdő
mérnököt a beszterczebányai m. kir. erdőigazgatósághoz főerdőmérnökké. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek összesített közös 
rangsorozati létszámában Dezső János, ifj. Benkő Rezső, Zathureczky Nándor, 
Erdey János, Hauszmann Béla, Binder Károly, Papp András, Lányi Ákos, 
Szabó Lajos, Kpzony József, Bechine Ferencz és Keiner Rezső m. kir. erdő
mérnökgyakornokokat, valamint Adriányi Pál és Friistök István okleveles erdé
szeket m. kir. erdőmérnökjelöltekké nevezte ki ; László János m. kir. erdőmér
nökjelöltnek állásáról történt lemondását pedig elfogadta. 

* 

A m, kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte az állami kezelésbe vett 
községi erdők szolgálati ágazatánál Förster Gyula m. kir. erdőtanácsost Alsó-
kubinból Beregszászra a m. kir. állami erdőhivatalhoz (hivatalfőnöknek), 
Porubszky Gyula m. kir. főerdőmérnököt Nagyváradról Alsókubinba a m. kir. 
állami erdőhivatalhoz (hivatalfőnöknek) és Rónay Antal m. kir. főerdőmérnököt 
Beregszászról Nagyváradra a m. kir. állami erdőhivatalhoz (hivatalfőnöknek). 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter Török Aladár m. kir. segéderdő
mérnököt Beszterczebányáról Kisgaramra, Illés László m. kir. segéderdőmérnököt 
pedig Beszterczebányáról Garampéteribe helyezte át s előbbit a kisgarami, utóbbit 
pedig a jeczenyei erdőgondnokság vezetésével bízta meg. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Braxatoris Zoltán m. kir. erdőmérnök
gyakornokot a liptóujvári főerdőhivataltól, Jonásch Kornél m. kir. erdőmérnök
gyakornokot a bustyaházai erdőhivataltól, Fábián János m. kir. erdőmérnök
gyakornokot pedig a szászsebesi erdőh'vataltól a máramarosszigeti m. kir. erdő
igazgatósághoz helyezte át. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Barkóczai Ferencz kir. 
főerdőmérnököt Koszinjból Zsupanjére (erdőgondnoknak), Jakab István kir. erdő
mérnököt Zsupánjáról Vinkovczére (a főerdőhivatal központi szolgálatához, ellen-
őrködőnek), Melcsiczky Pál kir. erdőmérnököt Knsznóról Svetirokra (erdő
gondnoknak), Boeriu Virgil kir. erdőmérnököt Qoszpicsról Krasznóra (erdő
gondnoknak), Vassányi Mihály kir. segéderdőtnérnököt Brlogról Susakra (az 
erdőrendezőséghez), Horváth Sándor kir. segéderdőmérnököt Svetirokról Zágrábba 
(az erdőigazgatóság központi szolgálatához), Stojanovics Illés kir. segéderdő
mérnököt Udbináról Ooszpicsra (erdőgondnoknak), Finke Mihály kir. segéd
erdőmérnököt Zágrábból Koszinjba (erdőgondnoknak), Budisavljevics Tódor 
erdőmérnökjelöltet Susakról Udbinára (erdőgondnoknak), Suszter Rezső kir. 
erdőmérnököt pedig jelenlegi működési körében való meghagyása mellett ideig
lenesen a brlogi erdőgondnokság vezetésével is megbízta, 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Baumgartner Emánuel m. kir. erdő
mérnökjelöltet az apatini m. kir. erdőhivatal kerületéből, az orsovai m. kir. erdő
hivatal kerületébe helyezte át. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett községi erdők 
kezelesének szolgálati ágazatánál kölcsönösen áthelyezte Ács Sándor m. kir. 
erdőmérnököt Déváról Marosillyére és Létai Gyula m. kir. erdőmérnököt 
Marosillyéről Dévára. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Wundszám Sándor erdőmérnök
gyakornoknak állásáról történt lemondását elfogadta. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

RENDELET 

a birtokrendezési törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 1908. évi 
XXXIX. t.-cz. végrehajtása iránt kiadott igazságügyminiszteri rendeleteknek a 
a törvény hatálya területén lévő közigazgatási erdészeti bizottságokkal, kir. 
erdőfelügyelőségekkel és m. kir. állami erdőhivatalokkal való közlése tárgyában. 

8831/I /A—1. sz. földmiv. m in .—Az 1908. évi69492. sz. alatt 
kiadott rendeletem kapcsán értesítem a czimet, hogy a m. kir. 
igazságügyminiszter ur az 1908. évi X X X I X . t.-cz. végrehajtása 
ügyében kibocsátott és az idézett rendeletemben már ismertetett 
15500/1908. és 18200/1908. I. M. számú rendeleteken kivül, a 
törvény 4. és 8. §-ában nyert felhatalmazás alapján az érdekelt 
szakminiszterekkel egyetértőleg még több rendbeli, minden irány
ban részletes utasításokat tartalmazó rendeletet' adott ki, amely 
rendeletek 1909. évi május hó első napján léptek életbe. 

A szóban levő összes rendeletek a vonatkozó törvényekkel 
együtt a mellékelt „Magyarországi birtokrendezés" czimü könyv
ben vannak egybegyűjtve és magyarázatokkal ellátva, amely köny
vet a czim, illetőleg a m. kir. járási erdőgondnokságok részére 
tudomás és miheztartás végett 1 — 1 példányban idecsatolva 
azzal a felhívással küldöm meg, hogy azt gondosan tanulmá
nyozza át. 

Különösen is felhívom azonban a czim figyelmét a 20/1909. 
és 30/1909. I. M. számú rendeletekre. Az előbbi rendelet az 
idézett törvény hatályosságának területén a tagosítás hasznos volta 
és czélszerü keresztülvitele kérdésében hozandó határozatokról, az 
állandó gazdasági szakbizottságról, a gazdasági és erdészszakértők
ről, az arányosítás után közösben maradó erdők és legelők 
átcsatolásáról és a közlegelők felosztásáról szól: a 30/1909. I. M. 
számú rendelet pedig a birtokrendezési, különösen az úrbéri 
elkülönítési, arányositási és tagositási ügyekben követendő eljárást 
szabályozza. 

Az utóbbi rendeletnek főleg a 22, 74, 111, 115, 117, 149, 
152, 154, 155, 173, 174, 175, 206. és 215. §-ai azok, melyek az 
erdészetet közelebbről érintik és az erdészeti közérdekek meg
védésére alapot nyújtanak. 



Nevezetesen módot nyújtanak arra, hogy a kir. erdőfelügyelő
ség és az állami erdőhivatal közegei a birtokrendezési ügyek 
tárgyalásain résztvehessenek és ott a közérdeket érintő észre
vételeiket megtehessék. Módot nyújtanak továbbá arra, hogy az 
ideiglenes birtokállás birói fentartásánál és az erdei használatok 
megállapításánál, az erdők osztályozásánál és becslésénél, az úrbéri 
elkülönítéseknél, az erdők tagosításánál, a beerdősitendő kopárok 
számbavételénél, a közbirtokossági erdők arányosításánál, az egyéni 
birtokilletmények elkülönítésénél és az uj birtokállapot hitelesí
tésénél stb. az 1879 : X X X I . t.-cz. közérdekű rendelkezései a birtok
rendezési eljárás során figyelembe vétessenek, iltetőleg az erdé
szeti szakszempontok érvényesüljenek. 

Végül módot nyújtanak arra, hogy az erdészeti közérdek 
szempontjából sérelmes bírósági határozat ellen a törvényhatósági 
tiszti ügyész jogorvoslattal élhessen. 

Felhívom tehát a kir. erdőfelügyelőséget és a m. kir. állami 
erdőhivatalt, miszerint az 1908. évi 69492. számú rendeletemben 
megjelölt uton és módon a maga részéről is hasson oda, hogy a 
30/1909. I. M. számú rendeletnek az erdészeti érdekek megvédését 
czélzó rendelkezései és a 20/1909. I. M. számú rendelet kapcsolatos 
intézkedései éppen ugy mint a 15500/1908. I. M. számú rendeletek 
idevonatkozó szabályai megfelelő alkalmazást nyerjenek. 

Végül hivatkozással a 60492 1908. számú rendelet utolsó be
kezdésében foglaltakra, értesítem a czimet, hogy az arányosítás 
után közösben maradó erdők és legelők átcsatolása körül követendő 
eljárás részleteit a 20/1909. I. M. számú rendelet 38. 39. és 40. §-ai 
szabályozzák. Ezekre nézve netaláni félreértések elkerülése végett 
szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a közös erdők és legelők 
átcsatolásának a most idézett szabályok értelmében és az azokban 
előirt eljárás alkalmazásával csakis az arányosítás folytán és ennek 
befejezése után közösen maradt erdőknél és legelőknél s önként 
érthetőleg mindig csak egy és ugyanazon közbirtokosság tulaj
donában lévő erdő- és legelőterületeknél van helye. Ellenben nem 
terjednek ki a szóban lévő anyagi és eljárási szabályok a még 
nem arányosított közbirtokossági erdőkre, továbbá a volt úrbéresek 
erdeire, amelyeknek, mint általában az 1879: X X X I . t.-cz. 17. §-ának 
hatálya alá tartozó többi erdőknek is, a legelőhöz való csatolása 



és mivelési ágának megváltoztatása az eddigi gyakorlatnak és az 
1909. évi 20. I. M. számú rendelet 11. §-ának 9. pontjában is 
hangsúlyozott általános elveknek megfelelően egyébként indokolt 
esetekben is csak oly feltétel mellett engedhető meg, ha a birtokos 
az átcsatolni kivánt erdőt megfelelő más területtel pótolja. 

Ehhez képest tehát mindazon esetekben, midőn közbirtokossági 
erdő- és legelőterületeknek a hivatkozott jogszabályok értelmében 
való átcsatolásáról lesz szó, az eziránt beérkező kérelmek érdemi 
tárgyalása előtt elsősorban mindig azt a kérdést kell kétségtelenül 
tisztázni, hogy az átcsatolni kivánt közbirtokossági erdő- és legelő
területek arányosítása tényleg megtörtént és jogerős befejezést 
nyert-e már s az engedélyezési eljárást is természetesen csak ennek 
az alapfeltételnek az igazolása után lehet folyamatba tenni. 

Az engedélyezési eljárás és az érdemleges tárgyalás ered
ményéről a 20/1900. I. M. számú rendelet 39. §-a értelmében 
elém terjesztendő közigazgatási erdészeti bizottsági előterjesztésében, 
melyhez a gazdasági kerületi felügyelőség véleményét is mindenkor 
csatolni kell, egyebek között ki kell mutatni azt is, hogy a köz
birtokosságnak összesen hány kat. hold legelője, hány kat. hold 
legeltethető erdeje, vagy más területe van, mennyi az állat
állománya s hogy ehhez képest a meglevő legelő és legeltethető 
erdő, vagy más területek mennyiben elégítik ki a közös birtokosok 
legelőszükségletét ? 

Budapest, 1909. évi június hó 18-án. 
A miniszter helyett: 

Mezőssy 
államtitkár. 

ó& 



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

A rövidítések magyarázata: 
Alapítványi kamat = ak. 
Alapítványi tőketörlesztés - = att. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Bedő Albert alapítvány = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb = Btr. 
Egyéb bevétel — — — = Egy. 
Erdei facsemeték nevelése - = Ecs. 
Erdészeti épitéstan I. rész (középi-

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

vasút- és hidépitéstan) = Eép. II. 
Erdészeti Géptan... — — — = Egt. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei = E L . 
Erdészeti Növénytan II. rész — — = Nvt. II. 
Erdészeti Nyereségszámitástan = Enyt. 
Erdészeti rendeletek tára — = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár... — = Npt. 
„Erdő" czimü lap = Eld. 
Erdőbecsléstan II. kiadás = Ebt. 
Erdőértékszámitástan II. kiadás — = Eét. 
Erdőőr — = Eő. 
Erdőrendezéstan - = Rz. 
Erdőrendezéstan (Fekete) — ... = Rzf. 
Erdők berendezése - = Eb. 
Erzsébet királyné alapítvány = E. a. 
Értékpapírok kamatai — — Ék. 

Hazánk házi faipara (Qaul Károly) •-
Értekezések az erdőrendezés köréből 
Hirdetési dij az E . L -
Hirdetési dij az „Erdö"-ben ; 
Időközi kamatok (takarékpénztári) 
Kedvezményes lapdij— — — 
Készpénzalapitvány — -
Külföldi fanemek tenyésztése --
Lakbér : 

Lapdij (Erd. Lapok) — : 

Legelő erdők (Földes J . ) : 

Legelő-erdők berendezése : 

Magyar Erdészeti Oklevéltár — ... 
Népszerű növénytan — : 

Ó Felsége fénynyomatu arczképe— 
Perköltség _ 
Postaköltség .-
Rendkívüli bevétel — — — 
Szálaló Erdők Berendezése 
Számtan erdőőri szakiskolák részére 
Tagsági dij— . . . 
Tangens-táblázatok . . - - — : 

Gr. Tisza Lajos-alapitvány -• 
Titkári nyugdijalap — 
Tölgy és Tenyésztése — — : 

Vadászati ismeretek kézikönye •-
Wagner Károly alapítvány... 

H. F . 
Ee. 
hd. 
Ehd. 
ik. 
kid. 
k. a. 
Kft. 
lb. 
Id. 
F L . 
M. L. 

: EOT. 
N. Nvt. 
ÓFa. 
Prk. 
pk. 
rb. 
Szeb. 

: Sz. 
td. 
Tt. 
TLa. 
t. ny. a. 
Töt. 
Vik. 
WKa. 

Ajtay Sándor hd. 10.—; Alsókalocsai v. urb. hd. 29.10; Alsódelniczei körjegyző
ség hd. 57.25; Alsókubini erdőhiv. Ert. 6.—, pk. —.45. Alsólendvai főbérnökség 
6.35; Bund Károly tnya. 46.— ; Bellai v. urb. hd. 18.60; Brannich Kálmán td. 
16.—; Beszterczebányai erdőig, hd. 15.15; BlocknerJ. hd. 5.35; Boór Károly td. 
16.—; Beszterczei erdőig, hd. 35.05; Bosnyák kormány hd. 88.17; Bossányi 
István ak. 16.— ; Bacsák Béla att. 40.—; Breznóbánya város hd. 22.15; 
Boda Dénes td. 16.— ; Barkóczay Ferencz td. 16.— ; Boitner Gyula td. 16.—; 
Bauhof Károly td. 16.— ; Budovszky János td. 16.—. Chalupeczky János td. 
16.— ; Csetneki közbirt. td. 16.—; Cservenka Antal td. 16.—. Daniek Géza 
td. 20.— ; Donáth Sándor att. 160.— ; Dipold Imreak. 16.— ; Draskovich József 
td. 16.—. Ercsényi Béla td. 16.—; Egri főkápt. att. 100.— ; Erdőre 266.94. 
Földmiv. min. hd. 78.80; Földhitelintézetek. 4506.36; Fodor Lipót hd. 14.40; 
Földhitelintézet ék. 160.20; Földmiv. min. hd. 60.15; Faukal Henrik hd. 9.—; 
Fekete Zoltán td. 16.— Felsőszászújfalu község hd. 43.45; Földmiv. min. hd. 
111-60. Glózer László td. 16.— ; Gruber Gyula td. 25.— ; Grill K. Eő. 6.— ; 
Geschwind Lipót td. 20.— ; Gohn Emil td. 32.— ; Goldberger A. V. hd. 3.20; 
Guary Kálmán td. 16.—. Herrmann János td 16.— ; Hacker Gyula td. 16.— ; 
Horváth Béla ak. 16.— ; Hoffmann Brúnó ak. 30; Heim Károly td. 10.— ; 
Hoffmann Sándor ak. 10.— ; Halász Géza td. 20.—. Ifftsits József td. 16.— ; 
Ivancsó Bertalan td. 16.— ; Inkey Pál báró att. 400.— ; Igló város k. a. 
100.—. Járos Ferenc td. 16.— ; Justh Ferencz td. 48.— ; Juhász József 
td. 6.—. Kalliwoda Andor td 14.— ; Kovordány Tamás td. 16.— ; Karvas 



Emil td. 16.—; Körmöczbánya város Ert. 3.50, pk. —.12; Kiss István 
td. 16.—; Kriszta Gyula td. 20'—; Kovács Aladár ak. 6.—: Kirinyi 
Béla att. 320.— ; Kőfalussi Viktor td. 11.— ; Kovács Antal td. 1 6 . - ; 
Krauze Manó td. 16.—; Kundrat Emil td. 8.—. Libohorszky József 
t. ny. a. 3 .—; László Miksa lb. 62.—; Lippóczy Béla td. 48.—; Lászlóffy 
Gábor att. 100.—, ak. 11.— ; Lange Pál att. 20.—, ak. 16.— ; Lenhard 
Antal td. 6.— ; Lipcsey László td. 8.—. Magyar Leszámítoló bank ik. 46.50; 
Moldován János td. 20.—, Ecs. 3.—, Tt. 1.—, lef. 1.40, Kfn. 3.—; Máthé 
Ambrus td. 16.— ; Molnár Imre Eő. 12.—; Marginén község hd. 37.15; Mezey 
Rezső td. 20.—; Mazanecz János td. 10.— ; Mogyorós István Eö. 6. — ; Mihályi 
János dr. hd. 28.45; Mányay Imre hd. 12.75; Matusovits Károly td. 16.—. Nagy-
enyedi erdőhiv. Ert. 14.10, pk. —.66; Nagyszalatnai főszolgabíró hd. 24.35; 
Nedorosi v. urb. hd. 1.18; Neuhöfer-Sohn hd. 10.50. Osztrák államvasút Eő. 6.—, 
pk. —.12; Ötvös Sándor Eő. 6.—, pk. —.55; Osterer Károly td. 16.— ; Oravecz 
Mihály Eő. 12.—, pk. 1.10. Persián Iván lb. 53.—; Petresi körjegyzőség hd. 
23,05; Pfttndtner Károly td. 16.— ; Pásztohy Ernő ak. 15.—, pk. —.38; 
Pruzsinszky Károlyné özv. ak. 10.— ; Proksch Ferencz hd. 5.55; Preszler 
József td. 4 8 . — ; Pálka Gyula td. 16.—; Pankovits Béla td. 8.— ; Patzl Jenő 
hd. 15.35; Petricsek István td. 16.— ; Puskás Jenő td. 16.—. Rutényi Károly 
td. 16.— ; Rettich Károly td. 8.— ; Rettich Károly td. 4.— ; Rónay Imre 
td. 18.— ; Ronchetti Gáspár td. 16.— ; Rainis István td. 16.—. Széchényi 
Imréné özv. Eő. 6.—, pk. —.12; Sailer György td. 16.—; Simon István Eő. 
6.—, pk. —.56; Szeleczky János td. 16.— ; Selmecz Lajos Eő. 6.—, pk. —.55; 
Selmeczi főiskola hd. 19.03; Sváb Sándor hd. 6.— ; Szepessy Elek td. 4.— ; 
Simon Gyula ak. 32.— ; Széchényi Sándor gr. ak. 16.— ; Szenes József td. 16.— ; 
Sorbán Károly Eő. 6.—, pk. —.55 ; Stegmann Gusztáv td. 48.— ; Szádeczky 
Miklós td. 16.—; Sttsaki erdőhiv. hd. 23.35; Selmeczi kaszinó ld. 8.—; 
Szklabinyai v. urb. hd. 5.92. Tyápay Péter Sz. 1.50, pk. —.50; Tompa Kálmán 
td. 1 2 . - ; Topánfalvi erdőgond. WKa. 12.34; Tanka Sándor td. 16.— ; 
Tarsoly Árpád td. 8.— ; Tomasovszky Imre td. 13.—. Vaitzik Emil td. 8.— ; 
Várnay Ödön td. 30.—; Vollnhoffer Pál td. 20.—; Veszprémi adóhiv. hd. 13.15; 
Vidor Ignácz td. 8.—. Willhelmb Gyula td. 10.—. Zachár Mihály td. 20.—. 

<D% ú% 



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

Az E R D É S Z E T I L A P O K mel le t t m é r s é k e l t köz lés i díjért 
a lap i rányáva l n e m e l l e n k e z ő h i r d e t é s e k k iadatnak . 

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

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

(1. X I I . 7) 

Egyetemes busszóla-müszereket 
és erdei bnsszólákat 

M T o p t i k a i t á v o l s á g m é r é s s e l . " * * ® 
Á r 6 5 í r t t ó l f e l f e l é . 

M « F O - n k x t a l o h a t n é B f f é s v o n a l s t f f e f c a l , m é r o -
s z a l a g o k a t , f a a t l u l é k a t , r a j i e i t i k l i i U k e t , t * r t t -
l e t m ' . r ö U e t (planimeter), valamint mindennemű földmé
rési műszereket készít a legpontosabb kivitel biztosításával 

N E U H Ö F E R é s FIA 
csAwz. és kir. udvari látszerész- és műszergyároa 

Wien: raktár: I., Kohlmarkt 8., 
gyár és iroda; V„ Hartmanngasse 5. 

Az 1900. évi párisi világkiállításon aranyéremmel 
kitüntetve. 

Kimerítő illusztrált árjegyzék ingyen és bérmentre . 
Javításokat leggyorsabban és legpontosabban teljesít. Minden
féle műszerből készletet tart. 

MAGYAR FAKERESKEDŐl 
j=g=Budapest, V., Nagykorona-utcza 32 b.=B=-

a l e g e l t e r j e d t e b b m a g y a r f a k e r e s k e d e l m i s z a k l a p , m e l y e t 
m i n d e n be l - é s külföldi fa termeló ' o l v a s . :: :: :: 

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

E R D Ő ~ É s F A E L A D Á S O K H I R D E T É S É R E 
M u t a t v á n y s z á m i n g y e n . (2. XXIV. 13.) 



H A U P T N G R - f é l e N T E S Ö - O L L Ó R 

G E I T T N E R é s R A U S C H c z é g n é l K £ 2 í . ? £ ' . £ i 

ORENSTEIN é s KOPPEL 
Budapest , VI. , Andrássy-ut 102. Pusztaszentlőrinci nyaraló. 

Erdei vasutak eladása és bérbeadása h o s s z f a - és hasábfaszáll ításra, 
Nagy s í n - , v á g á n y - , kocs i - és mozdonykészlet uj és hasznait álla
potban, * » * * * * * Vasutak nyomja lzése és építése, 
• w Mintajegyzék ingyen és bérmentve. 

Faárverés i hirdetmény. F. 24/908. sz. — Közhírré tétetik, hogy 
Fehéregyház község „Hébesz" nevü legelőjén levő — 12.951 K 
40 fillérre becsült — 174 db. tölgyfájának szóbeli, de a szóbeli 
árverés kezdetéig szabályszerű zárt Írásbeli árverés utján leendő 
eladására a versenytárgyalás 1909. év szeptember hó 11-ik napján 
d. e. 10 órakor fog ezen község irodájában megtartatni. 

kiválóan alkalmas fia'al vágá
sok felnyesésére, c s e m e t e 
v isszavágásra stb. 5. cm. vas
tagságig zúzódás nélkül simán 
vág. Árak csomagolással együtt 
8.70 k o r . d a r a b o n k é n t 

(3. X X . 13.) 

(4 . X I I . 7.) 



Kikiáltási ár 12.951 K 40 fillér. 
Versenyezni óhajtók kötelesek a versenytárgyalás előtt bánat

pénzül a kikiáltási árnak 10%-át készpénzben, vagy óvadékképes 
papírokban az árverési bizottság kezéhez letenni, úgyszintén az 
írásbeli ajánlatok megfelelő bánatpénzzel látandók el. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a hivatalos órákban 
a fehéregyházi körjegyzői irodában (u. p. Dipse, Besztercze-Naszód 
m.) megtekinthetők. 

Fehéregyház, 1909. év június hó 5-én. 
A község elöljárósága: 

Kimpián Sándor (8. II. 2.) Schneider Mihály 
körjegyző. főbiró. 

D I E T L Á G O S T O N f 
FŐERDÉSZ l™» 

Ivál la l mindennemű 
erdészeti üzemberen-

r dezést, erdőbecslést, 
ERDÉSZETI IRODÁJA szakvéleményadást, üzem-

BUDAPEST, V., Z O L T A N - U . 7. \e™ é , s revizionális mun-
' kalatok készítését, felme

réseket, erdővételt és eladást, erdőbirtokok felügyeletét és 
kezelését, vadászterületek, vadlelövések bérbeadását és vételét, 
azok szakszerű berendezését, fáczánosok létesítését. Erdőőrök, 
vadőrök részére állások díjtalanul közvetíttetnek. ( 5 . X I I . io> 

Egy nagyobb erdőki termelő és faértékesitő vállalat széles 
látkörü, tapasztalt főtisztet, illetve üzemvezetőt keres. Bizonyítvá
nyokkal felszerelt ajánlatok az igények megjelölése mellett a kiadó
hivatalba kéretnek. (7. III. 3.) 

D n D n 7 ft n ft M cc tádca V e s z n e k m i n d e n n e m ű » e n i c n y t a t e s pedig t o u y - , nUDU£ U U u n tS I M KSH k ő r ! s _ ( j i v o r . _ ^ x % . t gyertyán-, bükk-, éger-, 
k e m e n y f a k l y i t e l c s e r r S 7 n y e - , körtefát stb. gömbölyű é s metszett 

B u d a p e s t , V. , V á c z i - k o r n t 8 2 a . állapotban. (6. X I I . 4.) 

Termeltfenyőhaszonfaeladás. 8918 / I /B / l . s z .—A mihályteleki 
m. kir. erdőgondnokság kerületében termelt és erdei rakodókra 
kihozott 15547 fm fenyőrudfa, 710-47 ms 12—19 cm-es, 1931-54 
m3 20—28 cm-es, 5359 - 50 m3 29 cm-en felüli fenyőhaszonfa és 
60—69 m3 juhar-, kőris- és szilhaszonfa 8 csoportra megosztva 
Beszterczebányán folyó évi július hó 26-án délelőtt 10 órakor a 



m. kir. erdőigazgatóság tanácstermében tartandó versenytárgyaláson 
zárt írásbeli ajánlatok utján el fog adatni. 

Az eladási csoportokra való megosztás, a kikiáltási árakra és 
faválasztékokra vonatkozó adatokkal, valamint az árverési feltételek 
s az ajánlati űrlapok és borítékok a földmivelésügyi minisztérium 
I/B. erdészeti főosztályánál és a beszterczebányai erdőigazgatóságnál 
f. évi június hó 23-tól szerezhetők be. 

Budapest, 1909. évi június hóban. 
(10) A m. kir. földmivelésügyi miniszter. 

IAAGYAR FAIPAR ÉS FAKERESKEDELEM 
A hazai fa ipar , f a te rme lés és fakereskede lem szaklapja. 

S z e r k e s z t ő s é g é s k i a d ó h i v a t a l : 

B U D A P E S T , V I . , P O D M A M I C Z K Y - U . 6 1 . 

Fakereskedőknek szán t f a á r v e r é s i h i rde tmények és e r d ő -
e ladások közzé té te lé re legalka lmasabb o r g á n u m . ( 9 _ 2 ) 

Árverési hirdetmény. 47238. sz. — Az ungvári m. kir. 
főerdőhivatalhoz tartozó s alant A) alatt részletezett vadászterületeknek 
és ezek tartozékát képező halászati jognak, továbbá a tó [sóvári 
m. kir. erdőhivatalnak alárendelt diósgyőri uradalomhoz tartozó s 
B) alatt felsorolt vadászterületeknek bérbeadása érdekében az 
ungvári m. kir. főerdőhivatalnál, illetve a tótsóvári (Sáros megye) 
m. kir. erdőhivatalnál f. évi augusztus hó 2-án d. e. 10 órakor 
írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni azzal, hogy 
amennyiben az ezen vadászterületek értékesítése iránt kitűzött eme 
harmadik árverés nem vezetne kellő eredményre, a vadászterületek 
nem bérbeadás utján, hanem házilagos kezelés mellett fognak 
hasznosittatni. Utóajánlatok nem fogadtatnak el. 
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Ví 

Ezen árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal 
biró magyar honpolgár, társulat azonban, valamint kincstári és 
állami tisztviselők ki vannak zárva. Amennyiben egyes bérbevenni 
szándékozók nemcsak egy, de több vadászterületet óhajtanának 
kibérelni, szabályszerűen felszerelendő Írásbeli zárt ajánlataik 
minden egyes vadászterületre nézve külön-külön adandók be. 
Bővebb felvilágosítást a földmivelésügyi minisztérium VII/3 ügy
osztályában, továbbá az ungvári m. kir főerdőhivatalnál és a tót
sóvári erdőhivatalnál szerezhetők. 

Budapest, 1909. évi június hóban. 
(11) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Alerdészi állás. Kerestetik egy magyar nyelven kívül tótul, 
vagy lengyelül beszélő alerdész, ki szakmájában teljes jártassággal 
bír, jó bizonyítványokkal rendelkezik és kisebb mezőgazdasággal 
kapcsolatos erdőgazdaságot vezetni képes. A gazdaság Oalicziá-
ban fekszik és az állást szeptember 1-én kell elfoglalni. 

Folyamodványok „Uradalmi Igazgatóság, Ötvenes, posta 
Sofronya" czimre intézendők. (12. III. 1.) 

Árverési hirdetmény. Az alsóapsai közbirtokosság „Dum-
brava" nevü erdőrészében (a törvényhatósági ut és a Tisza folyó 
közvetlen szomszédságában) jogerős felsőbb jóváhagyás alapján 
119 6 katasztrális holdon kijelölt fatömeg 1909. évi július hó 20. 
napján d. e. 10 órakor Alsóapsa (Máramaros megye) községházá
nál megtartandó zárt Írásbeli nyilatkozattal egybekötött nyilvános 
árverésen eladásra kerül és pedig a hivatalos becsár szerint 
1854 db. tölgytörzs mintegy 972 ma haszonfatömeggel, 424 db. 
gyertyántörzs 53 m2 haszonfatömeggel, továbbá 11.351 db. bükk
és gyertyántörzs mintegy 1415 m3 vegyes tűzifa tartalom mai. 

Becsérték és egyszersmind kikiáltási ár 34.132 K. Bánatpénz 
a kikiáltási 10 (tiz)°/o-a vagyis 3413 K 20 f. 

A zárt írásbeli ajánlatok a szóbeli árverés megkezdése előtt 
nyújtandók be s csak az esetben vétetnek figyelembe, ha a meg
felelő bánatpénz készpénzben vagy megfelelő óvadékképes papí
rokban a közbirtokossági elnöknél letétetik s ajánlattevő kijelenti 
az ajánlatban, hogy az árverési és szerződési feltételeket ismeri és 
magára kötelezőknek tekinti. 



Utó-, elkésett és feltételes ajánlatok figyelembe nem vétetnek. 
A kijelölt fatömeg becsértéken alól el nem adatik. 
Az árverési és szerződési feltételek a máramarosszigeti m. kir. 

erdőhivatalnál, a szigetjárási m. kir. erdőgondnokságnál és Alsó-
apsa község elöljáróságánál megtekinthetők. 

Alsóapsa, 1909. évi június hó 20-án. 
(13) Iváskó László 

gör. kath. lelkész, 
alsóapsai közbirtokossági elnök. 

Kincstári vadászterület bérbeadása. 47168/VII/3/1909. sz. 
— A máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületéhez tartozó 
vaséri m. kir. erdőgondnokságban fekvő 27179 kat. holdas vadász
területnek az 1909. évi június hó 1-ső napjától számítandó 10 
(tiz) egymásután következő évre leendő bérbeadása érdekében a 
máramarosszigeti m. kir. erdőigazgatóságnál folyó évi július hó 
30-án délelőtt 10 órakor Írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Kikiáltási ár 2500 korona évi haszonbér. 
Bánatpénz 250 korona. 
A terület vadállománya: fővad, medve, őz, vadsertés és kevés 

apróvad. 
Ezen árverésen részt vehet minden önrendelkezési joggal 

biró magyar honpolgár, társulatok azonban, valamint kincstári és 
állami tisztviselők ki vannak zárva. 

Bővebb felvilágosítások a földmivelésügyi minisztérium VII/3 
ügyosztályában, továbbá a máramarosszigeti erdőigazgatóságnál 
szerezhetők. 

Budapest, 1909. évi június hó 29-én. 
(14) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázati hirdetmény. 6439/I/A/3 1909. sz. — A kir. erdő
felügyelőségek személyzeti létszámában kettő, a IX. fizetési osztályba 
sorozott s évi 2200 K fizetéssel, az 1904. évi I. t.-cz. alapján járó 
személyi pótlékkal s a törvényszerű lakpénzzel javadalmazott 
II. osztályú kir. alerdőfelügyelői állásra pályázatot hirdetek. 

Pályázni kívánók felhivatnak, hogy érettségi bizonyitványnyal, 
a selmeczbányai erdészeti főiskolán előirt tanulmányok bevégzését 



igazoló főiskolai leczkekönyvvel, az erdészeti államvizsgának bel
földön történt letételét igazoló erdészeti oklevéllel, továbbá ép és 
erős testalkatukat, különösen jó látó-, halló- és beszélőképességüket 
igazoló s kincstári erdészeti orvos, vármegyei főorvos vagy 
honvédtörzsorvos által kiállított bizonyitványnyal, valamint élet
korukról és illetőségükről tanúskodó anyakönyvi kivonattal, a 
hivatalos magyar nyelvnek szóban és írásban való tökéletes birását, 
katonai kötelezettségi viszonyukat, feddhetlen előéletüket és a már 
alkalmazásban állók eddigi alkalmaztatásukat is igazoló okmányok
kal felszerelt és sajátkezüleg irt kérvényeiket folyó évi augusztus 
hó l-ig és pedig az állami szolgálatban levők közvetlen felettes 
hatóságuk utján, az állami szolgálatban nem állók pedig a szék
helyükre nézve illetékes főispán utján nyújtsák be. 

Budapest, 1909 június 23. 
(15) M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Pályázat erdőgyakornoki állásra. Főméltóságu Pappen-
heim Siegfried gróf és grófné uradalmaiban Buják székhelylyel 
egy erdőgyakornoki állás töltendő be f. é. szeptember hó 1-én. 
Évi javadalmazás: 600 K készpénz, 12 ms I. oszt. kemény hasábfa, 
bútorozott szoba és természetbeni ellátás a főerdésznél. Szolgálat
ban uradalmi hátasló. 

Pályázók felhivatnak, miszerint selmeczi erdészeti főiskola 
sikeres elvégzését igazoló okmánynyal és keresztlevéllel felszerelt 
kérvényüket augusztus 15-ig terjeszszék be. 

Pappenheim Siegfried gróf és grófné főerdészt hivatala 
(16) Buják (Nógrád megye). 

(Utánnyomások nem dijaztatnak.) 

Erdészsegédi állás azonnal betöltendő a Méltóságos és Fő
tisztelendő egri Főkáptalan uradalom erdőhivatalánál Sajóvár-
konyban. 

Ezen állással egybekötött évi járandóság: 900, azaz kilenczszáz K 
készpénz — élelmezés az erdőmester asztalánál — egyszobás 
lakás bútor nélkül, fűtés. 

Index- és keresztlevélmásolattal felszerelt pályázati kérvények 
a Főkáptalan czimzésével az urad. erdőhivatalhoz küldendők. (17) 



Árverési hirdetmény. 961/1909. kj. sz. — Közhírré teszszük, 
hogy Feketehalom község 1909 július 19-én d. e. 10 órakor a 
községi irodában következő levágott és rövidített tölgytörzseket 
szóbeli és írásbeli árverésen elad: A „Steinlage" nevü dűlőben 
1040 drbot 854773 m3 űrtartalommal a „Tenndorf" nevü dűlőben 
520 drbot 277247 m% űrtartalommal, a »Pisseltonich" nevü dűlő
ben 204 drbot 166856 ms űrtartalommal. 

írásbeli ajánlatok az árverés megkezdéséig beadhatók. 
A kikiáltási ár 19483 K 14 fillérben állapittatik meg. Bánat

pénz 10°/o. 
Közelebbi feltételek a községi irodában a hivatalos órák alatt 

megtekinthetők. 
Feketehalom, 1909 július 6. 

(18) Az elöljáróság. 

Élő vadat : élő nyulat, foglyot, fáczánt, őzet, szarvast, minden
nemű szőrmés vadat és madarat bármely mennyiségben magas 
árakon veszek és ajánlatokat kérek. 

Nyulak tömeges befogására való saját hálókat és a befogást 
vezető egyént díjtalanul rendelkezésre bocsátom, esetleg foglyok 
fogására szolgáló hálókat is. 

Biztosíték és magyar uradalmaktól való elsőrendű referencziák 
rendelkezésre állanak. 

Július Mohr jun. Kóniglicher tioflleferant, Wildexporteur, Tier-
grosshandlung, Ulrn a. D. (19. VI. 1) 

cO* úA ú% 





Az „Erdészeti Lapok" 1909. évi XIV. füzetének 

tartalma : 
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ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Ára tagoknak 
3 K, nem tagoknak 4 K; 4 K 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 

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

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

ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 1880—1884.(1—IV.) és az 1885—89. (V—IX.) 
évfolyam teljesen elfogyott. (Ezen évfolyamokat az egyesület mérsékelt áron 
visszaváltja.) Elfogyott továbbá a z 1890. (X.), 1892—5. és 1899. (XIX.) 
évfolyam. 

Az 1891. (XI.) évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1896. (XVI.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., nem tagoknak 1 K. 
Az 1897. (XVII.) é v f o l y a m ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1898. (XVIII.) é v f o l y a m ára tagoknak 70 fill., nem tagoknak 1 K 40 fill. 
Az 1900. évfolyam ára tagoknak 60 fill., nem tagoknak 1 K 20 fill. 
Az 1901—1903. (XXI—XXIII.) évfolyam ára tagoknak 3 K, nem tagoknak 5 K. 
Az 1904. évi (XXIV.) évfolyam ára tagoknak 1 K 50 fill., másoknak 2 K 40 fill. 
Az 1905. évi (XXV.) évfolyam ára tagoknak 50 fill., másoknak 1 K. 
Az 1906. és 1907. évi egyesitett f ü z e t á r a tagoknak 1 K 50 f, másoknak 2 K 50 f. 
Az 1908. é v i XXVIII. évf. á r a tagoknak 1 K, másoknak 2 K. 
Az E r d é s z e t i Rendeletek Tára e g y e s füzetei 45 f i l l . postaköltség beküldése esetén 

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

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

1895. é v i I—V. füzetében közölt munkának.) Á r a tagoknak 1 K. 60 fill. 
nem tagoknak 2 K 40 f; 55f. postaköltségbeküldéseesetén bérmentve küldhető 

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

HAZÁNK HÁZI FAIPARA. Irta Gaul Károly. Á r a tagoknak és könyvkereskedők
nek 1 K 40 f i l l . , másoknak 2 K. Bérmentesitésre 45 f i l l . küldendő. 

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

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

SZÁMTAN. Erdőőrök részére irta Béky Albert. Á r a tagoknak 1 K 50 f, mások
n a k 2 K 40 f. Bérmentesitésre 45 f küldendő. 

ÉRTEKEZÉSEK AZ ERDŐRENDEZÉS KÖRÉBŐL. Irta: Bund Károly. Ára 4 K. 
A SZÁLALÓ ERDŐK BERENDEZÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára 1 K 20 fill., 

ill. 90 fill. 
ERDÉSZETI GÉPTAN. Irta: Kövesi Antal. Ára tagoknak 4 K, másoknak 5 K. 
Ő FELSÉGE NAGY FÉNYNYOMATU ARCZKEPE. Ára tagoknak 7 K, nem 

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

egyenkint 45 f i l l . postaköltséget beküldenek, bérmentve küldhetők: 
AZ ERDŐK BERENDEZÉSE. Á r a 2 K. 
NÉPSZERŰ ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. I. füzet. Spórás növények. Elfogyott 

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



Az Országos Erdészeti Egyesületnél és Fekete Lajos ny. min. tanácsos urnái 
(Selmeczbánya), mint szerzőnél egyaránt megrendelhetők a következő művek, 
melyek után egyesületi tagok és könyvkereskedők, ha az egyesületnél rendelik 
meg azokat, 25 százalék árengedményben részesülnek: 

ERDŐRENDEZÉSTAN. Ára 12 K, ill. 9 K. 
ERDŐÉRTÉKSZÁMITÁSTAN. II. kiadás. Ára 6 K, ill. 4-50 K. 
ERDÉSZETI NYERESÉGSZÁMÍTÁSTAN. Ára 4 K, ill. 3 K. 
ERDŐBECSLÉSTAN. II. kiadás. Irta: Sóltz Gyula és Fekete Lajos. Ára 8 K, 

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

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

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

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

Egyebütt megrendelhető m a g y a r erdészeti művek: 
A MAGYAR ÁLLAM ERDŐSÉGEINEK GAZDASÁGI ÉS KERESKEDELMI 

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

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

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

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

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

Ára 5 K. 
BETÜSOROS TÁRGYMUTATÓ AZ ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA 

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

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

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

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

KEDVEZMÉNY. Dr. F a r k a s Márton vízgyógyintézetének (Budapest, 
V., Báthory-u. 3. sz.) hévizi iszapkezelési osztályában az Országos 
Erdészeti Egyesület tagja i 3 5 % árkedvezményben részesülnek. — 

A dr. Herezel-féle fasor-szanatorium (Budapest, VII., Városligeti
fasor 9. sz.) vizgyógyintézetében az Országos Erdészeti Egyesület tagja i 
25°/o kedvezményben részesülnek. Kedvezményes j egyre szóló utalvány 
az egyesület t i tkári hivatala utján kapható. 


