
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS 
az erdészeti államvizsga ügyében. 

Fnlyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók fel
hivatnak, hogy az ehhez szükséges engedélyért benyújtandó kér
vényeiket kellően felszerelve legkésőbb folyó évi augusztus hó 
végéig az erdészeti államvizsgálóbizottság elnökének czimére 
(Budapest, V., Zoltán-utcza 16.) bérmentve küldjék be. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Borsod, Gömör, Heves megyék Erdészeti Egyesülete július 
hó 4-én Gyöngyösön tartotta közgyűlését, melyet Oesztes Lajos 
érs. erdőmester, alelnök délelőtt 11 órakor Mátrafüreden nyitott 
meg, szives szavakkal üdvözölve a megjelenteket. 

A közgyűlésen a m. kir. földmivelésügyi minisztériumot 
Zachár István kir. erdőfelügyelő képviselte. Megjelent Gyöngyös 
város országgyűlési képviselője, Török Kálmán főesperes-prépost, 
képviseltette magát még Gyöngyös városa, a Hevesmegyei Gazda
sági Egyesület, a Mátrai Turista Egyesület, az Országos Erdészeti 
Egyesület (Podhradszky Andrással), Baranya, Somogy, Tolnamegyei 
Erdészeti és Vadászati Egyesület (Seeh Jenő m. kir. főerdőmérnök-
kel), az Arad-, Temes-, Déva- Lugosvidéki Erdészeti Egyesület 
(Mitske Gusztáv társ. erdőgondnokkaljP, Dobsina r. t. város, Jolsva 
r. t. város. 

Napirend előtt Kemény János polgármester Gyöngyös város 
közönségének nevében üdvözölte a közgyűlést, bejelentve, hogy 
Gyöngyös városa, mint erdőbirtokos, az egyesület tagjainak sorába lép. 

A mult ülés jegyzőkönyvének felolvasása és hitelesítése után 
Mitske Gusztáv titkár az egyesület mult évi működéséről terjesz
tette elő jelentését, melyből kiemeljük, hogy az egyesület az 
igazságügyi miniszter ur által beterjesztett birtokrendezési törvény
javaslatnak az erdő fokozottabb védelme érdekében szükséges 
kiegészítése iránt Elek István indítványa értelmében feliratot inté-



zett a képviselőházhoz, megküldve azt egyben az összes ország
gyűlési képviselőknek. A képviselőház mérlegelés alá vette a 
feliratot s ha az abban lefektetett kívánalmak az immár szentesitett 
törvényben nem is jutnak kifejezésre, a mozgalomnak meg volt 
azon erkölcsi haszna, hogy törvényalkotóink figyelmét erdőgazdál
kodásunkra s hazánk erdőségeinek rohamos csökkenésére felhívta. 

Felirattal fordultak — ugyancsak Elek István indítványa 
alapján — a képviselőházhoz a „telepítésről, ingatlan feldarabolásról 
s egyéb birtokpolitikai intézkedésekről" szóló törvényjavaslat be
nyújtásakor is, mert aggodalommal látták, hogy ezen törvényjavaslat 
az ország erdőgazdasági érdekeit nem védelmezi meg kellőleg. 
Kiterjeszkedik a jelentés arra is, hogy hasonló akciót fejt ki az 
„Arad-, Temes-, Déva-, Lugosvidéki Erdészeti Egyesület". 

Az orvvadászat megfékezése tárgyában tett felterjesztés már 
elintézést nyert, amennyiben a belügyminiszter ur leiratában arról 
értesiti az egyesületet, hogy a fegyvertartásnak az egész országra 
kiterjedő egységes szabályozása van tervbe véve. 

Mozgalmat indítottak a mezőgazdasági kamarák törvényjavas
latának tervezete ellen, miután az bevonta erdőgazdaságunkat is 
a törvényhozás utján létesítendő érdekképviseletbe, anélkül azon
ban, hogy a meghozandó anyagi áldozatokon kivül erdőgazda
ságunk szükségleteit és érdekeit a mezőgazdasági élet és termelés 
szükségleteinek kielégítése mellett kellőleg számbavette volna. 
Miután gazdatársadalmunk intéző körei ez irányban uj törvény
tervezeten fáradoznak, a jelentés az eredmények bevárását java
solja azon reményben, hogy e fontos kérdés mindkét gazdasági 
ág igényeit kielégítő méltányossággal s egymás érdekeinek tiszte
letbentartásával lesz megoldva. 

A három vármegyének erdőbirtokain dívó fatermelési és 
faeladási egységárak gyűjtését megkezdették s azokat rendszeresen 
összeállított árlap keretében a „Magyar Erdész" szaklapban már 
közölték is, hogy eladót és vevőt egyaránt a fatermelési költségek 
és főleg a faárak felől biztos adatokkal tájékoztassák. 

A M. E. szaklap tiszta jövedelméből irodalmi alapot létesítettek, 
s egyelőre 100 K pályadijat tűztek ki az erdőgazdaság vagy vad
tenyésztés köréből szabadon választható tárgyról egy nyomtatott 
ivnyi terjedelemben megirandő értekezésre. Csupán a selmecz-



bányai m. kir. bányászati és erdészeti főiskola erdőmérnök hallgatói 
pályázhatnak. Biráló bizottság az egyesületi választmány. 

Stainer Gyula körmendi magpergető czég 100 K adományát 
az „Erdészek háza" alapjának növelésére fordították. 

Jelenleg a tagok száma 125, kik közül 14 alapitó es 111 
rendes tag,, még pedig 1 egyesület, 14 erdőbirtokos és 96 erdőtiszt. 

A Fankovics Imre halálával megüresedett választmányi tag
sági helyet Ferenczy Ede urad. erdőmesterrel töltötték be. 

A titkári jelentés egész terjedelmében tudomásul vétetvén, 
Szénássy Béla pénztáros mutatta be az egyesület vagyoni állását, 
mely jelenleg 642099 K-t tesz ki. 

Miután az elnökválasztás kérdése Kostenszky Pál urad. főerdész 
indítványára a napirendről levétetett, Tornay Gyula fkpt. erdő
mester előadta „A magánerdőtisztek helyzetének javítása"-ra vonat
kozó bizottsági jelentést. A nagy tetszéssel fogadott indítványt 
megküldik az Országos Erdészeti Egyesületnek is, s igy lesz 
alkalmunk ezzel bővebben foglalkozni. 

Ezután Elek István m. kir. erdőmérnök tartotta meg felolva
sását a „Birtokpolitiká"-ról. A vonzóan előadott, eszmegazdag 
tanulmány mindenkit magával ragadott, s az éljenzés és taps 
csillapultával Török Kálmán országgyűlési képviselő adott kifeje
zést elismerésének. A nemzeti politika hathatós eszközének látta a 
felvetett, uj csapásokra térő eszméket. Azok mennél szélesebb 
körben való széthintését nemzeti gazdasági érdeknek mondotta s 
fölszólította a közgyűlést, találjon módot, hogy az érdekes fel
olvasás a kormányhoz és az országgyűlési képviselőkhöz eljusson. 

A közgyűlés elhatározta, hogy Elek István felolvasása a 
„Magyar Erdész"-ben közlendő s külön lenyomatként, röpirat 
alakjában széles körben szétküldendő. A röpiratot annak idején 
ismertetjük. 

A jövő közgyűlés helyéül Kellner Viktor erdőmester indít
ványára Dobsina város jelöltetett meg. 

Az indítványok során Mayer Géza urad. erdőmesternek az 
erdőtisztek czimkérdésére vonatkozó indítványát a közgyűlés el
fogadta. 

Elfogadta a közgyűlés Mitske Gusztáv titkár indítványát az 
alapszabályok módosítására vonatkozólag s a választmányra bízta 



az új alapszabályok kidolgozását, örökös tiszteletbeli elnök, egy 
segédtitkár és 5 választmányi tag közbepótlásával. 

Táviratban üdvözölve még dr. Darányi Ignácz földmivelés
ügyi minisztert és Podhradszky András hgi. erdőigazgatót, elnök 
a közgyűlést berekesztette. 

Közgyűlés után a társaság fehér asztalhoz ült' melynél O 
felségére Borhi Borhy György mondott felköszöntőt. M. 

Amerika száradófélben lévő erdeinek hasznositása. Az 
Egyesült-Államokban a nagyobb arányokat öltő erdei tüzek igen 
sok értékes fát tesznek tönkre, másrészt pedig az elszáradófélben 
lévő, kihasználatlanul visszamaradt törzsek elősegítették a káros 
rovarok elszaporodását s igy a tüzek közvetve is érzékeny kárt 
okoztak. 

Ebből kifolyólag a kormány elrendelte, hogy a kiszáradófélben 
lévő törzsek használhatóságának megállapítására az állami erdő
ségekben kísérletek végzendők. 

A kiszáradófélben lévő törzsek nagyobbára tüz által vesztet
ték el életüket s igy a kísérletek is inkább ezirányban folytat
talak. 

A kísérletek beigazolták, hogy igen sok törzs — jóllehet 
éveken át állott lábon kiszáradva — részben még haszonfa gyanánt 
is felhasználható volt. Nyilvánvaló lett, hogy a lábon lassankint 
elszáradó törzs még egyszer olyan szilárd, mint a frissen vágott, 
de kellően ki nem szárított fa, egyébként pedig (pl. a jegenye
fenyőnél) a jól kiszárított faanyaggal szemben szilárdságának csakis 
mintegy Vio részét veszti el. Igen alkalmas az ilyen fa ládák 
készítésére, mert teljesen száraz, nem vetemedik és nem aszik 
össze. Éppen ugy alkalmas telegráfpóznának, mint bányafának és 
talpfának, aminek alkalmazva, tartósság tekintetében is kitűnően 
bevált. 

Az impregnálásnál szintén előnyben részesül az ilyen fa, mert 
elesik a mesterséges uton való szárítás költsége, amelynek külön
ben is — a fa műszaki tulajdonságait illetőleg — megvannak a 
maga hátrányai. 

Végül főelőnye az ilyen fának, hogy olcsóbban szállítható. 
Elmulasztván a rengeteg erdők megóvását és konzerválását, most 

legalább a visszamaradt csontokat kapargálják össze. OömörL 



Erdei kihágások Szászországban. Az emberiség maholnap 
mindjobban fogja érezni a kultúra előretörésével képződött kor
látokat s lassankint mi erdészemberek csakugyan irigylésre méltó 
lényei leszünk a teremtésnek, akiknek még szabad lesz az illatos 
pázsitra leheveredni, pirosló szamóczát tépni s az erdő magá
nyát bújni. 

Az erdészetileg úgyszólván legmagasabb fokon álló Szász
országban az erdei és mezőrendőri kihágások az 1909. évi május 
hó 1-től életbeléptetett uj törvény szerint szigorúbb elbírálásban 
részesülnek, amely változás nem egy „zöldbe" kiránduló városi 
embert fog érzékenyen érinteni. 

Büntetendő immár az engedély nélküli eprészés, málnázás, 
gombázás, sőt még a mezei virágok szedése is, arról nem is 
szólva, hogy az erdei magvak, tobozok stb. szedése főbenjáró bün. 

Vigasztalásul szolgáljon azonban, hogy a fáradságtól elcsigá
zott utas, aki éhen-szomjan egy-egy üditő málnabogyó leszakitása 
folytán kerül az emiitett törvénynyel ellenkezésbe, csak az esetben 
lesz büntethető, ha a birtokos a málnázást egyébként is eltiltotta 
s ezen tilalom az ez ellen vétő tudomására jutott. 

Érzékenyebb még a törvénynek az a rendelkezése, mely szerint 
az erdőbirtokosnak jogában áll megtiltani, hogy erdejében és 
magánutain bárki is járhasson s aki ezt tudva megteszi, büntetendő. 

El nem vitatható, hogy erdőkárok, de legfőkép vadászati szem
pontok tekintetében ezen tilalom meg fogja hozni a maga gyü
mölcsét, de általánosságban az emberiség szabad lélekzetvételén 
esett csorbának minősíthető. Az igy nyert előny azonban nem 
áll arányban azzal a sok zaklatással, aminek az emberiség gerin
cét alkotó, az erdei jó levegőre nagyon is rászoruló városi lakos
ság elkerülhetetlenül ki lesz téve, holott nincs egyéb óhaja, csak 
a hetedik napon üde erdei levegővel szivni tele agyonkinzott 
tüdejét. 

Egynek azonban örvendtem: külön büntetőszakaszt iktattak 
be a szászok az erdőben eldobált papírdarabokkal, konzerves 
bádogskatulyákkal, üveggel stb. szemetelő járókelők megbünte
tésére. 

Kicsinyes intézkedés talán, de jó ízlésre vall! 
Hányszor jutott eszembe, hogy mi is okosan tennénk, ha 
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turistáinknak ezen keleti jellegű bűnben leledző részét valami uton-
módon leszoktatnánk arról, hogy az istenadta virágos szép gyep
szőnyeget féktelen jókedvükben ne éktelenitsék el elhajigált zsiros, 
túrós papírdarabjaikkal. 

Dobogókő! Visegrád! Csak egy évig terjesztetnék ki rátok 
ez a büntető rendelkezés, községeitek a bírságokból palotát emel
hetne szegényei részére. (Gömörí.) 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 

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

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Takács Zsigmond erdőmérnökgyakor
noknak állásáról történt lemondását elfogadta. 

* 
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Krause Tivadar m. kir. erdőmérnök

jelöltet az apatini erdőhivataltól a lugosi erdőigazgatósághoz helyezte át. 
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ERDÉSZETI RENDELETEK TÁRA. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter ur a kincstári erdőigaz
gatóságokhoz, főerdőhivatalokhoz és erdőhivatalokhoz a következő 
körrendeleteket intézte: 

I. 
43609/VII—3. szám. 

Feloszlásnak indult vad ló'dlja. 

Folyó évi 2441. számú jelentésére a k. . . .i erdőgondnokság 
által követett azon eljárást, mely szerint a mérgezés útján elejtett 
rókák beigazolásánál a 64141/1/1—a 1904. szám alatt kiadott uta
sítás 21. §-ában előirt rendelkezésektől némileg eltérően és kivé
teles esetekben, amidőn nagykiterjedésű védőkerületek nehezen 
megközelíthető részeiben az elhullott rókák csak későn s már 


