
bejegyzés sem igényel sok időt, mert 40000—50000 szám helyett 
mintegy 10500 számot irunk s egy kis gyakorlat után a bejegyzés 
gyorsan halad. 

Mindezekből látható, hogy a vastagság szerinti csoporto
sítás segélyével a köbözést lényegesen könnyitjük még akkor is, 
ha a törzsek hossza egész méterekből áll. Sokkal nagyobb munka 
és idömegtakaritást érünk el azonban ott, a hol a fanemek érté
kesebb voltánál fogva, a törzsek hossza nincs egész méterekre 
kikerekitve, hanem a hossznál a decziméterek is szerepelnek. Az ily 
törzsek köbözésére, ha az törzsenkint eszközöltetik, tudvalevőleg 
nem elegendők a rendes hengertáblák, hanem a tizedesek kedveért 
külön hengertáblákat kell összeállítanunk. A köbtartalom kiolvasása 
ezen felette sok rovatu táblázatból nemcsak nagyon is időrabló 
és szemrontó, hanem a kiolvasásnál könnyen ejthetünk hibákat, 
melyeknek kijavítása egy vaskos könyvön sok munkát igényel. 
Mindezen nehézségek majdnem teljesen elvesznek a csoportosí
tással való köbözésnél. 

A vastagság szerinti csoportosítással való köbözés előnye még 
az is, hogy a köbözés pontosabb, a mennyiben elesik a sok kie
gészítés s e mellett, a hosszadalmas leirás és köbözés elmaradván 
nem ejthetünk annyi hibát, mint a törzsönkinti köbözésnél. 

Lényegesen meg van könnyítve a munkája nem csak annak, 
a ki a köbözést végzi, hanem annak is, a ki azt utánszámitja. 

A csoportosítással való köbözésnek természetesen csak akkor 
van helye, ha nagyobb mennyiségű, pl. 300 drbnál több törzszsel 
van dolgunk. Minél nagyobb a köbözendö törzsek mennyisége, 
minél több a hosszaknál a tizedestört, annál több időt és munkát 
takarítunk meg ezen egyszerűsített köbözéssel. 

A községi stb. erdóDirtokokon foganatosítandó 
erdósitések kérdéséhez. 

Irta: Bindner Béla, m. kir. erdészjelölt. 

Igazán jóizün mosolyogtam, mikor Craus Géza kollégámnak 
az „Erdészeti Lapok" április havi számában „Vidéki levél" czim 
alatt megjelent szellemes közleményét elolvastam. 

Mintha csak lelkemből beszélt volna, akárcsak az itteni 
viszonyokat ecsetelte volna élethűen és találóan, bár jó messze 



esik Erdélynek bérezés vidéke a Bakony most már sajnos nagyon 
is ritkuló bükköseitől. 

Ugylátszik közmunka tekintetében egyformán vagyunk széles 
e Magyarországon s bár az erre vonatkozó általános nézeteit 
mindenben osztom is — kivált a mi a mindenkor elmaradhatatlan 
áldomásivásokat illeti, — fejtegetéseivel mindenben, kivált a mi az 
erdősítések keresztülvitelére ajánlott módot illeti, egyetérteni még 
sem tudok. 

Megengedem, hogy az ottani viszonyok között, melyeket 
egyáltalán nem ismerek, ez általa ajánlott expediens a kellő ered
ményhez vezet, kivált ha a kerületi, itt járási erdőőrre csak 5—6 
község esik, de ami viszonyaink között az a mód keresztülvihetetlen. 

Megkísértették itt is e módot, de én hála Istennek már 
mindenütt kiküszöböltem, mert az eddigi eredmények a lehető 
legrosszabbak voltak. 

Oly községeknél, a melyeknél a közmunka kivetése az 1890. 
évi I. t.-cz. alapján könnyen eszközölhető, az erdősitendö terüle
tek beosztása, kivált ha csak 6—8 községről van szó, nagy nehéz
ségbe szintén nem ütközhetik, de ott, a hol egy erdötiszt kezelése 
alatt 50 s még több erdöbirtok van, majdnem ugyanannyi község 
határában, ott ez a munka már physikailag is kivihetetlen, külö
nösen ha az erdőbirtokok 4, s-része volt úrbéres közbirtokosságok 
tulajdonát képezi, mely volt úrbéres közbirtokosságok tagjai a 
természetben lerovandó közös munkát az 1898. évi XIX. t.-cz. 
33. §:ának második bekezdése értelmében a jogosultság arányában 
kötelesek teljesíteni. 

Tessék csak most elképzelni, hogy miként lehetne annyi 
birtokon az erdősitendö területeket mind a jogosultság arányában 
felosztani? Ez mint már előbb is emiitettem, teljes lehetetlenség! 

Azonban nemcsak ez a körülmény indított ennek a módnak 
a kiküszöbölésére, hanem méginkább az, hogy az egyes jogosul
tak a rájuk eső területen, az erdősítést a lehető legrosszabban 
végezték épen azért, hogy „minél hamarabb készen legyenek". 

Ez azután már a birtokosságok érdeke ellen is van, mert 
azok java azt követeli, hogy minél értékesebb, jövedelmezőbb 
erdőik legyenek,' azt pedig csakis az erdősítések tisztességes és a 
czélnak megfelelő keresztülvitelével lehet elérni. Ha azonban a 



beerdősitendö terület egy része jól, más része rosszul erdösittetik 
be, ez a czél elérve nincs. Igaz ugyan, hogy a rosszul ültetöt 
lehet arra kötelezni, hogy a terűletet újra beültesse, de hátha akkor 
is rosszul végzi munkáját? Hogy és miként lehet felelősségre 
vonni? Ugy az erdőtörvényben mint az 1898. évi XIX. t.-cz-ben 
erre vonatkozólag szakaszt hiába keresünk ! 

Mindenesetre legjobb volna az erdősítéseket mindenütt 
napszámosokkal teljesíttetni, bár a rossz ültetés akkor sincs kizárva, 
de addig is, mig ez lehetséges lesz s mig a birtokosok ez eljárás 
czélszerüségét belátják (vannak egyes birtokosok, kik már igy 
dolgoztatnak) addig is az itteni viszonyokat véve tekintetbe, leg
jobbnak tartom a közmunkát. Még pedig legfőképpen azért, mert 
ha az egyest a rosszul teljesitett erdősítési munkálatért nem is 
lehet felelősségre vonni, lehet a birtokosokat összességükben mint 
erkölcsi testületet. Abból a nézetből indulok ki ugyanis, hogy a 
rosszul teljesitett, a czélnak meg nem felelő erdősítés annyiba 
vehető, mintha egyáltalán meg sem történt volna, s akkor az 1879. 
évi XXXI. t.-cz. akár 48. §-a, akár 53. §-a alapján a birtokosokat 
felelősségre lehet vonni, pedig ha egyébtől nem, a büntetéstől 
mindenütt félnek. Igy aztán az olyan is kénytelen jól végezni 
munkáját, a ki máskülönben nem tenné, mert a többiek, a kik 
mégis birnak némi érzékkel a saját érdekük és a közjó iránt, 
szemmel tartják és a munka tisztességes elvégzésére ösztökélik. 

Mindenesetre szigorúan kell arra felügyelni, hogy minden 
munkálat s igy az erdősítés is a birtok arányában teljesít
tessék. 

Ez nem is oly nehéz feladat, mint a milyennek látszik, bár 
eddig az volt szokásban, hogy a vagyonosabbak minden közmunka 
alól kivonták magukat, mert nincs nagyobb aristokrata és egoista 
a magafajtáju emberek között a gazdag parasztnál ! 

Minden elnök, minden erdőszolga kell hogy birtokában legyen 
a birtokosok névjegyzékének, mely egyúttal az arányrészeket is 
tartalmazza. Valahányszor tehát az erdőgondnokság vezetője kör
útját végzi, kérje számon ugy az elnököktől, mint az erdöszol-
gáktól e jegyzéket s ha talál oly birtokost, a ki a reá kirótt köz
munkát nem teljesítette, vettesse ki annak egyenértékét az illetőre 
pénzben. 



Ily eljárás mellett a közmunkával is lehet elég szép ered
ményeket elérni. 

Mindenesetre azonban ugy az erdőtisztnek mint a járási 
erdőőröknek és erdöszolgáknak pontosan és lelkiismeretesen kell 
teljesíteni épen az erdősítési munkálatok idejében kötelességüket. 
Semmi esetre sem indokolt az, hogy az erdőgondnokság vezetője 
ez időszakban más munkálatok által vonassék el feladatának telje
sítésétől, mert utóvégre a községi stb. erdők kezelésével megbízott 
erdőtisztek nem gyakorolhatják tisztán csak a felügyeletet, hanem 
az erdöbirtokok összes kezelési teendőit kötelesek ellátni, ezt köve
teli legalább a birtokosok s igy az ország érdeke is. 

Megemlítem még, hogy ezen a vidéken az erdősitési munká
latok felosztásának egy másik módja is divatban volt s ez abban 
állott, hogy a birtokosok között az elültetendő csemetéket osztották 
el birtokarány szerint s mindenki akkor ültette el csemetéit a 
beerdősitendö területen, a mikor ráért. No ez meg épen a kész 
rablógazdaság! Mert ezen módnál a felelősséget épen nem lehet 
megállapítani, az elültetés után csak Isten lévén a megmondhatója! 
ki hol ültette el csemetéit. Erről a kiválóan furfangos és az illető 
elöljárók kényelemszeretetét legjobban istápoló munkafelosztási 
módról szintén sikerült már a birtokosokat leszoktatni, még pedig 
azon radikális eljárás által, hogy egy helyen mult évben 25,000, 
másik helyen pedig az idén 23,000 drb csemetének újból való 
elültetését rendeltem el, utalva arra, hogy utasításom nem teljesí
tése esetén a birtokosokat az erdősítés elmaradása miatt erdő-
rendészeti áthágás czimén fel fogom jelenteni. 

Az előadottakból, ha más talán nem is, az legalább is kitűnik^ 
hogy a községi stb. erdőknél a kezelő erdötiszt helyzete az erdő
gazdaság épen legfontosabb műveleténél, az erdő felújításánál a 
lehető legnehezebb. Sok mindennel, de különösen a birtokosok 
nem törődömségével, tudatlanságával, még jó ha nem határozott 
rosszakaratával kell küzdenie, a miért is aztán egy jól sikerült 
erdősítés annál nagyobb örömmel töltheti el szivét, mely az elis
merést ugy is csak a jól végzett munka, a hazának tett üdvös 
szolgálat tudatában leli meg. 

Kitűnik továbbá az is, hogy a mi az erdősítési munkálatok 
keresztülvitelét illeti, egyik helyen jó és sikerre vezet oly mód, 



mely a másik helyen épen nem mondható czélhoz vezetőnek, a 
miért is azt hiszem, csak hasznos munkát végez az, ki e kérdéshez 
hozzászól, mert sehol sem czáfolja meg a gyakorlat az elméletet 
oly gyakran, mint az erdőgazdaság körében. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. 

Felhívás 
az állami erdötisztek gyermekeinek nevelését segélyzö alapból kioszt

ható segélyek ügyében. 
Á m. kir. földmivelésügyi ministerium szolgálati ügyköréhez 

tartozó „állami erdőtisztek gyermekeinek nevelését segélyzö alap"-
ból az 1901 1902-iki tanévre a szabályzat értelmében a segélyek 
folyó évi július hóban osztatnak ki. 

Segélyben részesülhetnek a m. kir. földmivelésügyi ministe
rium szolgálati ügyköréhez tartozó, avagy az államerdészet szol
gálati köréből nyugdíjazott, s illetve elhalt erdőtiszteknek nyilvános 
joggal biró gymnasiumokban és reáliskolákban, vagy a selmecz-
bányai m. kir. erdészeti akadémián tanuló, illetve ezen tanintéze
tekbe az 1901. év őszén belépő fiúgyermekei, illetve árvái: nem
különben leányiskolákban, vagy női tanitóképezdékben tanuló, 
ilietve ilyen intézetekbe belépő leánygyermekei, illetve árvái abban 
az esetben, ha a sikeres tanulási előmenetelt igazoló bizonyítvá
nyaikban kimutatott osztályzatoknak legalább fele „jeles" és „ jó" . 

A jelenleg segélyben részesülők is újra folyamodni tartoznak 
és egy-egy tisztviselőnek nemcsak egy, hanem megokolt esetben 
kettő, sőt három gyermeke, illetve árvája is kaphat segélyt. 

Az évi segélyösszeg a tanév folyama alatt 10 (tiz) egyenlő 
havi részletben szolgáltatik ki. 

A kiosztandó segélyeknek legalább 2/3-ad része fiuknak adatik. 
A szülök vagy törvényes gyámok által benyújtandó írásbeli 

kérvényekben az esetben, ha egynél több gyermek van, kimuta
tandó, hogy azok közül hány van ellátva s hány ellátatlan, továbbá 
hogy van-e valamelyik gyermeknek ösztöndija, vagy más ilynemű 
állandó segélye s ha igen, kitől és honnan kapja azt? Továbbá 
ezen kérvények felszerelendők a szülők, illetve árvák vagyoni álla
potát feltüntető hatósági bizonyitványnyal és a tanulóknak a leg
utóbbi tanévről nyert iskolai bizonyítványával. 

Felhivatnak ennélfogva az érdekelt szülök, illetve gyámok, 
hogy segélyben való részesülésért beadni kivánt kérvényeiket 


