
Erdősítési jutalmak, 1886-1914 
Oroszi Sándor

Az 1879. évi erdőtörvény egyik célja volt a kopárok befásításának 
elősegítése. Ezek a kopárok lehettek erdőkként nyilvántartott, de 
faállománnyal nem borított területek, ugyanakkor lehettek más művelési 
ágba tartozók, például legelők vagy éppen terméketlen területek is. Az 
1879. évi XXXI. törvénycikk 165-176.§-ai a kopárok befásítására akár 
erdősítő társulat alakítását is lehetővé tették. Ilyen társulatok azonban az 
egész vizsgált időszakban nem alakultak. Helyettük az állam által 
biztosított egyéb kedvezményekkel igyekeztek mind a törvény által 
előírt, mind az önkéntes elhatározás alapján vállalt feladatokat teljesíteni. 
Melyek voltak az állam által nyújtott támogatások? íme:

1. a terület (általában 20 éves) adómentessége;
2. ingyen biztosított mag és csemete;
3. pénzkölcsön;
4. pénzsegély (1879: XXXI. te. 177.§).

Ezen négy legfőbb területen kívül még két másikat is számon tartottak, 
mégpedig

-  a beerdősítés alá volt terület ingyenes államerdészeti 
kezelését és

-  az erdősítési jutalmakat.
Mostani vizsgálódásunkba ez utóbbit vonjuk be. Igyekszünk kitérni az 
állami segélyezés ezen formája kialakulására, a pályázat feltételeire és 
legfőbb, évenként közzétett eredményeire. Ezen eredmények ugyan a 
szaksajtóban rendszeresen megjelentek, de itt célszerű egyetlen 
táblázatban közreadni. A közlést indokolja az is, hogy a 
Földművelésügyi Minisztérium levéltárát 1913-ig erősen megselejtezték, 
így az erdősítési jutalmak iratanyaga is hézagosan maradt meg. Vannak 
olyan évek, amelyekről csak a földművelésügyi miniszter évi 
jelentéseiből tudunk, illetve amelyek csak az említett szaksajtóbeli 
közleményekben találhatók.

A jutalomosztás lehetőségeinek megteremtése

A földművelésügyi miniszter erdősítési jutalma előzményeként 
mindenképpen meg kell említenünk az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület 1880-ban tartott, a gazdasági bajok „kipuhatolása” ügyében
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rendezett tanácskozását. Az erdészeti ügyek előadója, BEDŐ Albert már 
ekkor megemlítette, hogy a futóhomok befásításában jeleskedők számára 
„kis jutalmat kellene kitűzni” Főleg azért, mert „az emberek legnagyobb 
részt csak akkor hajlandók ilyen munkát teljesíteni, ha annak pénzügyi 
hasznáról meggyőződnek” A haszon azonban sokkal később jelentkezik. 
Tehát a sok munka látható, lemérhető eredménye is időben kitolódik. 
„Kívánatos volna tehát -  mondta BEDŐ - ,  ha a földmívelési 
minisztérium költségvetésébe évenkint 5-600 aranyat felven[n]e azok 
jutalmazására, kik oly futóhomok területet, mely magában összetett 
erdőtestet képez, beerdősítenek és azon tettleg már oly erdőt neveltek, 
mely biztosítékot nyújt az iránt, hogy annak területén a homok többé 
futó nem lesz.” 1

A kopárfásítási jutalmak kérdésében azonban mégsem a 
földművelésügyi, hanem a vallás- és közoktatásügyi tette meg az első 
lépést.2 A miniszter a közalapítványi birtokokat illetően „megengedte és 
elrendelte”, hogy „1880. évi január hó 1-től kezdve a vezetése alatt álló 
minisztérium által helybenhagyott tervezetek szerint létesített 
erdősítéseket, ha azok nem sarjadzás, de ertvényezés, vetés, ültetés vagy 
dugványozás útján, eszközöltettek, és azok létesítésétől számított három 
éves korában legalább 0,8 részben sikerültnek bizonyulnak, az illető 
tisztek és szolgák pénzjutalomban részesülnek.” Tehát itt egyértelműen 
csak a résztvevő erdészeket, nem pedig a birtokosokat akarta jutalmazni, 
s ennek megfelelően három kategóriát állított fel. Az elsőben a jobb 
talajon álló, a másodikban a közepes, míg a harmadikban a 
„futóhomokos, vagy sziklás és tökéletesen televénytelen talaj” 
erdősítésére adott 2-4, 3-5 és a harmadikra pedig 4-6 forintot katasztrális 
holdanként. Az összeget 20%-ban a kerületi erdőmester, 70%-ban a 
kezelő erdész, míg 10%-ban „a közremunkált erdőőr” kapta meg. 
Látható, hogy ezzel az egész erdészeti vonalat igyekezett a sikerben 
érdekeltté tenni. A kezdeményezés eredményeiről azonban nem tudunk, 
mert a közalapítványi erdőkkel kapcsolatos különböző híradásokban, 
uradalmak bemutatójában ennek nem bukkantunk a nyomára.

A földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium az 
erdősítési pályázatát3 legelőször 1886-ban hirdette meg Az előzőektől 
eltérően itt az erdőtulajdonosokat hívták fel a pályázásra, mégpedig két 
főkategóriában. „Nagyjutalom”-ra legalább 25 kh-nyi (14,4 ha), egy 
tagban lévő erdősítéssel pályázhatnak, s a főkategórián belül 1., 2. és 3. 
díjat adtak ki. Az „elismerő jutalom” főkategóriájába az egy tagban
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legalább 10 kh-nyi (5,8 ha) beerdősített területtel lehetett pályázni, s ez 
utóbbi esetben is háromféle díjat osztottak. Fontos kikötés volt, hogy a 
pályázó az adott erdőre államsegélyt nem vett igénybe (ez a 
későbbiekben úgy módosult, hogy a jutalom mellett esetleg neki 
államsegélyt is megszavazhattak), továbbá a pályázatra történő 
jelentkezés és a bírálat között eltelt öt év alatt a birtok tulajdonosa nem 
változott.

A pályázatra ugyanis őszi (december 25-ig) és tavaszi (július 31-ig) 
erdősítéseket lehetett beadni, de úgy, hogy az eredményességet majd a 
jelentkezést követő 5. évben bírálják el. A pályázatokat a megyék 
közigazgatási bizottságának erdészeti albizottsága továbbította a 
minisztériumba, s az illetékes erdőfelügyelő véleményét is kikérték. A 
pályázat elfogadása során csak a formai követelményeket figyelték, míg
5 év múlva, a pályázatok bírálatára az országos főerdőmester vezetésével 
létrehozott öt tagú bizottság a kimondott szakmai szempontokat vizsgálta 
meg.

A miniszteri rendelet szerint a pályázattal elnyert pénzjutalom 
kétharmad része az erdősítést végző tulajdonost, míg egyharmada „az 
erdősítést teljesítő erdőtiszteket illeti.” Ez utóbbi kitétel 1897-től úgy 
módosult, hogy az erdősítésben közreműködő erdészek, sőt az erdősítést 
szorgalmazó egyéb személyek (például községi elöljárók stb.) külön 
pénzjutalmat is kaphattak. Szintén későbbi, 1908-tól kezdődő 
módosulást jelentett az írásbeli elismerést különböző, „hazai művész 
által készített” plakettokkal, festményekkel megtoldani. Ez utóbbiakat 
főleg azok a nagybirtokosok kapták, akik egyébként nem voltak az 
erdősítési jutalomra ráutalva. (Lásd az 1. számú mellékletet.)

A jutalmak száma is emelkedett; a kezdeti hatról előbb tizenkettőre, 
majd 1899-től tizennyolcra. Ez természetesen nem jelentette azt, hogy 
minden évben valamennyi kategóriában hirdettek győztest, csak a 
pályázat lehetőségét. A bíráló bizottság ugyanis fenntartotta magának a 
jogot kevesebb jutalom kiadására is.

Az erdősítési jutalmak szakmai kérdései

Az 1886. évi első pályázati felhívásban egyértelműen leszögezték: „az 
országos erdei alapból [támogatják az erdősítést] a magasabb hegységek 
fen[n]síkjainak, tetőinek és gerinczeinek vagy meredek oldalainak s 
illetve a közgazdasági érdekből erdészetileg művelendő oly területnek
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beerdősítésére, melyeken hegyomlások, hó- vagy kőgörgetegek 
megakadályozása, szélvészek és vizek rombolásának, valamint a 
fiitóhomok továbbterjedésének meggátlása végett az 1879. évi XXXI. t. 
ez. 165.§-ában megjelölt erdősítés közgazdasági szempontból szükséges, 
s a melyeken létrejövő erdők véderdőkül fognak szolgálni.” Tehát nem 
gazdasági, hanem kimondottan véderdők létrehozása volt a cél. Ebből 
következően aztán a pályázók a legkülönfélébb szélsőséges 
termőhelyeken létesített erdőiket nevezték be. Közülük talán az 
Alacsony-Tátra Király-hegyén 1896-ben ültetett véderdejét, vagy 
ellenkező példának a veresegyházi futóhomokon 1895-ben ültette 
(helyesebben: ekkor jutalmazott) erdősítését említhetjük meg.

Az erdősítési jutalmak évenkénti eredményei

Az 1891-től kezdődő bírálatok évenkénti eredményeit a 2. számú 
mellékletben foglaljuk össze.4 Megjegyezzük, hogy az ilyen 
részletességgel általában csak az Erdészeti Lapokban jelent meg, mivel a 
földművelésügyi minisztérium évi jelentéseiben csak összefoglalók 
szerepelnek. Például az 1909. évről szólóban5: „Az 1904. évben 
teljesített és 1909-ben megbírált versenyerdősítésekre annak idején, 
összesen 9000 K értékben, 6 nagy és 12 elismerő jutalom tűzetett ki. 
Ezek közül a 6 nagy és 7 elismerő jutalom 8 községnek, 2 volt 
úrbéresnek és 3 magánerdőbirtokosnak 7800 K értékben kiadatott; 5 
elismerő jutalom ezúttal nem volt kiadható, ellenben egy község- és egy 
községnek volt úrbéresei a nyert elismerő jutalomdíjon felül, az 
erdősítési költségek részben való megtérítéséül 100, illetve 150 K állami 
segélyben is részesítettek.

Ezeken a jutalomban részesített birtokosokon kívül olyan 
erdőbirtokos, a ki pénzbeli jutalmazásra nem szorul, összesen 2294 K 
értékű művészi festményt vagy bronzszobrot nyert jutalmul.

Az itt felsorolt jutalmakon fölül 3 erdőtiszt, 13 uradalmi, községi és 
kerületi erdőőr, végül egy közbirtokossági elnöknek az illetékes főispán 
útján miniszteri elismerés fejeztetett ki.”

Idézzük az 1897. évi írásbeli leismerésben részesítettek névsorát is.6
1. Kecskemét város Ballószeg, Bugacmonostor és Szikra 

határrészeken teljesített 222,15 kát. holdnyi (127,85 ha) 
erdősítéséért.

125



2. Észak-magyarországi Kőszénbánya- és Iparvállalat Rt. 
Mátraszele (Nógrád) határában a Pétervölgy- és Hollóvölgy- 
dülőben végzett 40 kh-nyi (23 ha) erdősítéséért.

3. Szilárdy Ödön Salgótarján (Nógrád) határában a Kiserdő- és a 
Kuczor-dűlőkben végzett 70 kh-nyi (40 ha) erdősítéséért.

4. Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. Zagyvaróna (Nógrád) határában, a 
Verebes- és Macskakő-dülőkben végzett 80 kh-nyi (46 ha) 
erdősítéséért.

5. Gróf Pejachevich Artúr Karancskeszi (Nógrád) határában, a 
Karulyos-dűlőben teljesített, 50 kh-nyi (29 ha), továbbá 
Nógrádludány, Cseple-dűlőben 15 kh-nyi (9 ha), Dolány, 
Majorhegy-dűlőben 16 kh-nyi (9 ha) és Pöstyén, Kiserdő- 
dűlőben 10 kh-nyi (6 ha), összesen 91 kh-nyi (52 ha) 
erdősítéséért.

6. Gróf Apponyi Lajos Nagyappony (Nyitra) község határában, a 
Polánka-dűlőben teljesített 25 kát. holdnyi (14 ha) erdősítéséért.

7. Özv. Ledeczi-Schenk Adolfné, született báró Popper Jeanette 
Krasszarovne (Trencsén) község határában, a Pikre-dülőben 
végzett 90 kát. holdnyi (52 ha) erdősítéséért.

8. Gróf Nádasdy Ferenc Kiskeszi (Fejér) község határában, a 
Sárrét-dűlőben végzett 50 kh-nyi (29 ha) erdősítéséért.

9. Báró Todesco örökösei, akik Nagyvázsony község (Veszprém) 
Nőzsír nevű dűlőjében 11,16 kh-on (6,42 ha) teljesítettek 
erdősítést.

10. Báró Edelsheim Gyulay Lipót Felsőelefánt (Nyitra) község 
határában a „Pokreini vrch” dűlőben 25 kh-nyi (14 ha) erdősítést 
végeztek.

Az erdősítések körül kifejtett buzgalmukért szintén írásbeli elismerést 
adtak „Sporzon Ernő volt országgyűlési képviselőnek, mint a Rudnay 
Dénes örökösök gondnoksági meghatalmazottjának, Velits Ödön Torda 
város polgármesterének, Leporis Dénes, Krohn Albert sissói 
nagybirtokos jószágigazgatójának, Mahr Károly, Eszterházy Ferencz 
gróf erdőmesterének és végül Huszár Ignácz Weiszenbacher Endre 
karancs-berényi földbirtokos kasznárjának.”

Végül hadd idézzük a Csíki Magánjavak igazgatójának levelét, amelyben 
az 1912-ben kapott tárgyjutalomért mondanak köszönetét:7 
„örvendetesen vettük tudomásul, hogy a Gyergyóholló-Tölgyes-Bélbor
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községek határában a /.../ kopárterületek sikeres beerdősítéséért 
Nagyméltóságod nekünk Edvi Illyés Aladár festőművész »Levélhullás« 
czímü festményét ítélte oda. Most midőn a gyönyörű festmény sértetlen 
átvételét is igazolhatjuk, nem mulaszthatjuk el, hogy Nagyméltóságod 
nagybecsü elismeréséért hálás köszönetünket nyilvánítsuk.”

Az 1914. évi pályázatok sorsa

1913-ig az összes pályázatok elbírálása rendben folyt, az eredményekről 
mind az érdekelteket, mind a szélesebb közvéleményt értesítették. Nem 
úgy 1914-ben, amikor az 1909-ben bejelentett pályázatok elbírálását a 
háború kitörése megakadályozta. „Az öt év előtt -  írta a miniszter az évi 
jelentésében - ,  vagyis az 1909. évben létesített erdősítések az 1914. 
évben lettek volna felülbírálandók, de miután a háborús állapot miatt a 
versenyerdősítések sikerének elbírálása nehézségekbe ütközik, a díjak 
kiosztása is késedelmet szenved.”7

Tegyük hozzá, hogy ez nemcsak 1914-re, hanem a további háborús 
évekre is érvényes volt. Legközelebb erre a témára majd csak 1921-ben 
tértek vissza, amikor az 1909-1915 közötti erdősítéseket jutalmazták -  
de már csak az új országhatárok között.8

A levéltárban azonban fennmaradt az 1914. évi pályázatok anyaga.9 
Ezt célszerűnek tartjuk részletesen ismertetni, mivel ebből kiviláglik a 
pályázat rendszerének egész ügymenete.

Legelőször lássuk magát a pályázati felhívást (3. számú melléklet), 
amire még ugyanabban az évben talán több visszajelzés érkezett be, de
1914-ben, a bírálat évében már csak a következők jelentkeztek: Újbánya 
város, Rózsahegy város, Korpona város, Zolván István nagykállói 
birtokos, a csobánkai volt úrbéresek birtokközössöge, a zirci apátság, a 
Csíki Magánjavak, gróf Teleki Arctur Kolozs vármegyei birtokos és báró 
Montbach Imre és Jenő Szolnok-Doboka vármegyei birtokosok. Mi most 
ez utóbbiak pályázatait tekintjük végig, amihez dokumentumokat a 4. 
számú melléklet közlünk.

Tehát a birtokosok 1909 augusztusában az erdőfelügyelőségnél 
bejelentették pályázati szándékukat; az összesen 26 k.hold és 1046 üöl 
(15,31 ha) területükkel -  amely több tagban fekszik -  a 600, illetve 800 
koronás nagyjutalomra tartottak igényt.

Ugyanazon év novemberében a kolozsvári erdőfelügyelő, 
GYÖNGYÖSSY Béla a pályázatot szakvéleménnyel látta el, s a
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vármegyei erdészeti albizottsághoz továbbította. Az erdészeti albizottság 
javaslatára a vármegyei elöljáróság a Montbach fivérek pályázatát a 
minisztériumba küldte. A minisztériumi ügyosztály a versenyerdősítést 
nyilvántartásba vette, amiről az érdekelteket megfelelő módon értesítette. 
Az ügyre legközelebb majd csak 1914 májusában tértek vissza, amikor 
az erdőfelügyelő helyszíni szemlét tartott. Jelentéséből kiemeljük, hogy 
az erdősítés állami ingyencsemetékkel, de saját munkaerővel történt. 
Ráadásul 1913-ban az erdősítésből 8 kh-nyi (4,6 ha) az esőzések nyomán 
beállt földcsuszamlás következtében megsemmisült, míg a többi részen a 
siker 40-70%-os.

A vármegyei elöljáróság a pályázat erdőfelügyelői értékelését 1914 
nyarán továbbította elbírálásra. A minisztérium azonban a kitört háború 
miatt nem tudott az üggyel foglalkozni, hanem 1914 október 15-i 
keltezéssel a következő levelet küldte (mint ahogyan az említett többi 
pályázónak is) a vármegye közigazgatási bizottságának: „Értesítem a 
bizottságot, hogy a folyó évben elbírálandó versenyző erdősítések 
megszemlélése s így a 73.632/1909. FM. rendelettel kitűzött jutalmak 
kiosztása a háborús viszonyok okozta közlekedési stb. nehézségek miatt 
csak a jövő évben lesz megejthető, miért is felhívom, hogy az érdekelt 
birtokost ezen körülményekről értesítse.”

Ma már tudjuk, hogy a következő évben sem tudtak a kérdésre 
visszatérni, hanem majd csak 1921-ben.

Összefoglalás

Az 1886-ban megteremtett, az erdőtelepítéseket, véderdő-létesítéseket 
elősegítendő erdősítési pályázati rendszer egyértelműen sikeres volt. 
Bizonyítja ezt a pályázók évről évre egyre nagyobb száma, de bizonyítja 
az is, hogy a földművelésügyi kormányzat az ingyencsemetéken kívül itt 
tudta a leghatékonyabb propagandát kifejteni az erdőtelepítések ügye 
mellett. A pályázati feltételeket vállalók az erdőtelepítést helyenként 
igen szélsőséges termőhelyeken is megkísérelték. Az erdészek szakmai 
kihívását a birtokosok -  ezen pályázatok tanúsága szerint -  támogatták.

Ha a résztvevők hosszú sorát végignézzük, kitűnnek egyes vidékek, 
ahol kimondottan jelentős számú pályázat érkezett be. Példaként 
említhetjük meg Nógrád megyét, vagy a Balaton-felvidéket, amelyek a 
trianoni Magyarországon is jelentős kopárfásítással érintett területeknek 
számítottak. Ugyanakkor a közreműködő erdészek szerepe sem
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elhanyagolható. Gondolunk itt például Hódosi KARÁCSONY Sándorra, 
aki a hétfalusi csángók kopárfásítását szorgalmazta.10 S itt arra is 
utalhatunk, hogy az erdészek számára világossá vált: a kopárfásítás 
nemcsak szakmai kihívást jelent, hanem annak megfelelő 
propagandájáról, a szélesebb közvéleménnyel történő megismertetéséről 
is gondoskodni kell. Az ilyen irányú tapasztalatok majd a Trianon utáni 
alföldfásítási munkák során értékelődnek fel.11

Nem feledkezhetünk meg a jutalmak egyéb „hozadékáról” sem. Ez 
pedig a hazai szobrász- és festőművészek támogatása, mivel a jutalmak 
között az ő alkotásaik is szerepeltek. Tehát a földművelésügyi 
kormányzat ennek révén a hazai szellemi életet is támogatta.

Az erdősítési jutalmak a két világháború közötti időszakának 
történeti feldolgozása egy másik tanulmány feladata lehet. Azonban már 
itt is jelezzük, hogy a sikeres továbbélése bizonyítja: BEDŐ Albert 
1880-ben megfogalmazott ötlete valóban a társadalom széles rétegeit 
megmozgatta, tettekre ösztönözte.
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1. melléklet

Erdősítési ju ta lm ak  kiosztása. A földmivelésügyi miniszter 
íiz 1903. évben kopár területeken önként teljesített erdősítésekért 
deczember hóban ítélte oda a kitűzött jutalmakat, és pedig:

1. a két 1000 koronás I-ső rendű nagy jutalmat a szeben- 
vármegyei Felsőpián községnek 48'7 és a nagyküküllővármegyei 
Szászdálya községnek 40 k. holdnyi erdősítésért;

2. a két 800 koronás 11-od rendű nagy jutalmat Forró Móricz 
háromszékmegyei sepsibesenyői lakosnak 34'7 és a nyitravármegyei 
sasvári volt úrbéreseknek 25 k. holdnyi erdősitésért;

3. a két 600 koronás IH-ad rendű nagy jutalmat Rosenberger 
Bernát kolozsvármegyei gyalui lakosnak 70 és a brassóvármegyei 
Csernátfalu községnek 32-66 k. holdnyi erdősitésért ;

4. a három 500 koronás I-ső rendű elismerő jutalmat a 
háromszékvármegyei kézdiszentléleki közbirtokosságnak 27-7, 
Thuránszky Zoltán liptóvármegyei turapataki lakosnak 31*5 és a 
brassóvármegyei Barczarozsnyó községnek 14*8 k. holdnyi erdő
sitésért ;

5. a három 400 koronás Il-od rendű elismerő jutalmat Nagy 
Dénes marostordavármegyei mezőbergenyei lakosnak 14*0, a 
kolozsvármegyei nagyalmási volt úrbéreseknek 12'8 és a liptó
vármegyei Rózsahegy r.-t. városnak 11-5 k. holdnyi erdősitésért; végül

6. két 300 koronás Ill-ad rendű elismerő jutalmat Bocz 
Gábor háromszékmegyei köpeczi lakosnak 7'9 és a hunyadmegyei 
Ósebeshely községnek 25 k. holdnyi erdősítésért. A kézdiszent
léleki közbirtokosságot ezenkívül még 200 K pénzsegélyben is 
részesítette.

A versenyben szintén résztvett nagybirtokosok, u. m. a Szent- 
Benedekrendi tihanyi apátság 200, báró Schosberger Viktor 53, 
Malatinszky Ferencz 84, gróf Königsegg-Aulendorf Ferencz 28, 
Báró Springer Gusztáv 26'47 és Szeged sz. kir. város 10-5 k. 
holdon létesített erdősitésért, ezen közhasznú tevékenységük 
elismeréseül egy-egy hazai festőművész által készített művészi 
kivitelű festményt kaptak.

Azok az alkalmazottak pedig, akik a versenyre bocsátott

131



erdősítések létesítése körül érdemeket szereztek, megfelelő jutal
makban részesittettek. Nevezetesen:

Kiss Ferencz m. kir. erdőtanácsos 400, Fekete Sándor, a br. 
Schosberger-féle urad.tiszttartója, Hajdú István, a br. Schosberger-féle 
urad. intézője és Borsos István a tihanyi apátság erdőmestere 
egyenkint 250, Barvics Károly, a gr. Königsegg urad. főerdésze 200, 
Kholl Antal, a br. Springer urad. erdésze és Adamovics János 
fiumei főerdőőr egyenkint 120, Dura Vazul Felsőpian község 
bírája, Bélteky Antal erdőőr és néhai Pospiech Károly urad. 
főerdész jogutódja egyenkint 100, ifj. Gergely János, Stefanescu 
Avram, Mayer Jakab, Bogdán Emil, Floch József, Teleky János, 
és Sághy Márton erdőőrök egyenkint 80, néhai Horváth József 
erdőőr jogutódja, továbbá Marczell János, Krafft András, Henning 
György, Krivokláczky Miklós és Lakatos István erdőőrök és 
Matula Pál erdőgazda egyenkint 60, végül Kromár János gazdasági 
cseléd 50 korona pénzjutalommal tüntettettek ki.

Ezenkívül a miniszter az illető vármegyék főispánjai utján 
Pfaff Mihály barczarozsnyói és Schuszter János szászdályai községi 
jegyzőknek, Gödri Mihály csernátfalui községi segédjegyzőnek, 
Busch József barczarozsnyói és Schuszter Tamás szászdályai 
községi bíráknak és a sasvári volt úrbéresek elnökének, Obecska 
Ferencznek a megjutalmazott erdősitésekérdekében kifejtettdicséretes 
buzgalmukért elismerését fejezte ki
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Az erdő fekvése

A jutalom  éve/ 
minősége

A birtokos neve Község/Megye Helyrajzi száma/kiterjedése Részletes leírása

1891. év
Elsőrendű 
nagyjutalom 1000 
frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Kisterenye (Nógrád) 152 l/a.
56,64 kát. hold (32,60 ha)

Kopár, vízmosásos 
területen akác-, erdei
fenyő-, tölgyerdősítés

Másodrendű 
nagyjutalom 800 
frank

G róf Zichy család 
senioriális uradalma

Vámosfalva (Nógrád) 1565, 1569, 1572, 1580. 32 
kát. hold (18 ha)

Kopár, vízmosásos 
területen akác-, 
erdeifenyő-erdősítés.

Harmadrendű 
nagyjutalom 500 
frank

Brassó szab. kir. város Brassó (Brassó) 25.403, 3231,6705, 6703. 
61,27 kát. hold (35,26 ha)

Kőtörmelékes, mere
dek hegyoldalban lúc-, 
erdei- és vörösfenyő- 
maggal és -csemetével 
való erdősítés.

Elsőrendű 
elismerő jutalom 
400 frank

Jeney Lajos Mezősámsond (Maros- 
Torda)

970, 971, 1778, 1779. 11,5 
és 10,4 kh (6,6 és 6,0 ha)

Teljesen kopár, kiélt 
és vízmosásos terüle
ten akác-, kőris-, szil-, 
juhar-, tölgy-, erdei-, 
fekete- és vörösfenyő- 
csemetékkel történő 
erdősítés.

Másodrendű 
elismerő jutalom 
200 frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Laksárújfalu (Pozsony) 6,31.
13,7 kát. hold (7,9 ha)

Buckás futóhomokon 
erdeifenyő-csemeték- 
kel történő erdősítés.

m
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Harmadrendű 
elismerő jutalom 
100 frank

gróf Apponyi Gusztáv Jablonc, Cerova (Nyitra) 1938 és 1483.
24,313 kát. hold (13,992 ha)

Kopár, kőtörmelékes 
területen fekete-, 
erdei-, vörösfenyő- és 
tölgycsemetékkel való 
erdősítés.

1892 .év
Elsőrendű 
nagyjutalom 1000 
frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Burszentmiklós (Pozsony) 2508,2510.
25 kát. hold (14 ha)

Futóhomok-területen 
erdeifenyő-csemetével 
történő erdősítés.

Másodrendű 
nagyjutalom 800 
frank

G róf Pejacsevich Artúr Karancskeszi (Nógrád) Marakodó-puszta 506-512, 
540-546.
60 kát. hold (35 ha)

Vízmosások által 
megszaggatott homo
kos agyagtalajon 
akác- és tölgycseme
tékkel való erdősítés.

Harmadrendű 
nagyjutalom 500 
frank

Község Ujradna (Beszterce-Naszód) 530,
„Fata-Inentinlaj” 53 kát. 
hold (31 ha)

Kopár, sziklás, mere
dek, sekély talajú 
helyen lucfenyő
maggal és -csemetével 
történő erdősítés.

Elsőrendű 
elismerő jutalom 
400 frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Székelyfalu (Pozsony) 6316.
25 kát. hold (14 ha)

Durvább szemcséjü 
homoktalajon erdei- 
fenyő-csemetékkel 
történő erdősítés.



Másodrendű 
elismerő jutalom 
200 frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Vizslás (Nógrád) 1446, 1447, 1448. 
14 kát. hold (8 ha)

Vízmosásos fehér a- 
gyagos talajon akác
csemetékkel való 
erdősítés.

Harmadrendű 
elismerő jutalom 
100 frank

Manekutza János 
„földmívelő,'

Almásmező (Fogaras) 106-108, 110, 2648-2652. 
11 kát. hold (6 ha)

Vízmosások által 
megszaggatott homo
kos agyagtalajon luc-, 
erdei- és feketefenyő- 
maggal, továbbá 
tölgy- és kőris
csemetékkel történő 
erdősítés.

1 893 .év
Elsőrendű 
nagyjutalom 1000 
frank

Közbirtokosság Kovászna (Háromszék) 8428/b.
66 kát. hold (38 ha)

Sekély, kőtörmelékes 
homokos agyagterü
leten fenyőcsemeték
kel végzett erdősítés, 
„mely erdősítés által 
nemcsak a beerdősített 
terület lett az elkopá- 
rosodástól megvédve, 
hanem az alatta 
elterülő értékes mező- 
gazdasági területek 
termőképessége is 
megóvatott és a ko-



vásznai gyógyfürdő 
környéke egészség- 
ügyi szempontból 
kellemessé tétetett.”

Másodrendű 
nagyjutalom 800 
frank

G róf D ’Harcourt Emanuel Teplicska (Terencsén) 720.
28,54 kát. hold (16,42 ha)

Kopár, vízmosásos 
területnek éger- és 
fenyőfa-csemetékkel 
való erdősítés, „mely 
erdősítés által az alatta 
elvonuló hadászati 
fontosságú út is 
megvédetett.”

Harmadrendű 
nagyjutalom 500 
frank

Zilah város Zilah (Szilágy) 1145,5240.
31 kát. hold (18 ha)

Lucfenyőcsemetékkel 
600-718 m magas
ságban végzett erdő
sítés, mely által a 
„kőtörmelékes és víz
mosásos területek ter
mőképessége bizto
síttatott”, továbbá ez
zel „az alatta elterülő 
nagyterjedelmü érté
kes mezőgazdasági 
területek is a beisza- 
polástól megóvattak.”



Elsőrendű 
elismerő jutalom 
400 frank

Község Rohonc (Vas) 3702.
20,24 kh (11,65 ha)

20-30 fokos lejtésű se
kély, kőtörmelékes 
talajon fenyő-, tölgy- 
és akáccsemetékkel 
végzett erdősítés.

Másodrendű 
elismerő jutalom 
200 frank

Herceg Metternich 
Richárdné

Nagyság (Esztergom) 5072.
15 kát. hold (9 ha)

Vízmosásos márga- 
talajon fenyő- és 
akáccsemetékkel vég
zett erdősítés.

Harmadrendű 
elismerő jutalom 
100 frank

G róf Zichy család divényi 
szenioriális uradalma

Vámosfalva (Nógrád) 1542, 1545, 1552-1554, 
1558, 1561, 1562.
28,25 kát. hold (16,26 ha)

Vízmosásos, meredek 
területen akác-, fenyő- 
és tölgycsemetékkel 
tel jesített erdősítés.

1894 .év
Elsőrendű 
nagyjutalom 1000 
frank

Körmöcbánya szabad 
királyi és főbányaváros

Körmöcbánya (Zólyom) 2479,3.
32,7 kát. hold (18,8 ha)

Sekély, kőgörgeteges 
területen teljesített 
erdősítés, „mely erdő
sítés által nemcsak a 
századok óta termé
ketlenül heverő, való
ságos kőtenger lett 
tökéletesen befásítva 
és az elkopárosodástól 
megvédve, hanem az 
alatta elterülő értékes 
mezőgazdasági



területek termő- 
képessége is meg- 
óvatott.”

Másodrendű 
nagyjutalom 800 
frank

Eszak-magyarországi 
Egyesített Kőszénbánya- és 
Iparvállalat Rt.

Mátraszele (Nógrád) 296-305.
134 kát. hold (77 ha)

Meredek, „szaka- 
dásos” és vízmosások 
által megrongált terü
leten akác-, tölgy- és 
fenyőcsemetékkel 
tel jesített erdősítés.

Harmadrendű 
nagyjutalom 500 
frank

Selmec- és Bélabánya 
szabad királyi város

Selmec- és Bélabánya 
(Hont)

4754.
26 kát. hold (15 ha)

Sekély, kőgörgeteges 
talajon fenyőcseme
tékkel teljesített erdő
sítés, „mely erdősítés 
által nemcsak a 
beerdősített terület, 
hanem az alant fekvő 
belsőségek és lakó
házak is megvédet
tek.”

Elsőrendű 
elismerő jutalom  
400 frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Borsa (Máramaros) 7354.
30 kát. hold (17 ha)

Meredek, kőomlásos 
terület fenyőcseme
tékkel történő erdősí
tése.

Másodrendű 
elismerő jutalom 
200 frank

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Kásva (Maros-Torda) 617/i.
20 kát. hold (12 ha)

Meredek, kavicsos te
rületen akác-, fenyő-, 
juhar-, tölgy- és kőris-



csemetékkel végzett 
erdősítés, mely által 
„nemcsak a beerdő- 
sített terület, hanem az 
alant fekvő házak és 
belsőségek is megvé
dettek.”

Harmadrendű 
elismerő jutalom  
100 frank

Felső- és középvisói 
közbirtokosság

Felsővisó (Máramaros) 7393.20 kát. hold (12 ha) Meredek, kavicsos, 
csuszamlásra hajlamos 
területen fenyőcseme
tékkel történt erdő
sítés.

1895. év
Elsőrendű 
nagyjutalom 1000 
frank

Stephany Lajos Korlát (Nógrád) 274, 333, 335, 375, 379. 30 
kát. hold (17 ha)

Kopár, szakadásokkal 
és vízmosásokkal át
szelt területen végzett 
erdősítés.

Másodrendű 
nagyjutalom 800 
frank

Község Veresegyház (Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun)

2032.
40 kát. hold ( 23 ha)

Futóhomok-területen 
„teljes zárlat” mellett 
foganatosított erdő
sítés, „mely erdősítés 
által nemcsak a futó
homok köttetett meg 
és tetetett termőké
pessé, hanem a szom
szédos kertek,



kaszálók, szántóföldek 
és a belsőségek is 
megvédettek.”

Harmadrendű 
nagyjutalom 500 
frank

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Csejte (Nyitra) 8704-8890, 8891-8981, 
8991, 8983-8992, 8993, 
3636.
225 kát. hold (130 ha)

Meredek, kopár, 
kőgörgeteges terület 
erdősítése.

Elsőrendű 
elismerő jutalom 
400 frank

G róf Eszterházy Miklós 
József

Szőllős (Komárom) 3876,3877.
11 kát. hold (6 ha)

Futóhomok-terület 
erdősítése, „mely 
erdősítés által nem
csak a futóhomok lett 
megkötve és ter
mőképessé téve, ha
nem a szomszédos 
nagy terjedelmű sző
lők is megvédettek.”

Másodrendű 
elismerő jutalom 
200 frank

Község Kudzsir (Hunyad) 104 kát. hold (60 ha) Kopár, vízmosásos 
területen végzett erdő
sítés, „mely erdősítés, 
s illetve a vízmosások 
és szakadások meg
kötése által nemcsak a 
terület maga, hanem a 
belsőségek, kertek és 
közlekedési utak is 
megvédettek.”



Harmadrendű 
elismerő jutalom 
100 frank

Község Rozávlya [Rozália] 
(Máramaros)

2051,2056,2119. 
13 kát. hold (8 ha)

Meredek és szaka- 
dásos területen végzett 
erdősítés.

1896. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 frank

Község Brezova (Nyitra) 30850, 10864,30865. 
76 kát. hold (44 ha)

„Teljesen kopár, 
helyenként kavicsos, 
igen meredek legelő
területen, teljes zárlat 
mellett kiváló gonddal 
és szakértelemmel fo- 
ganatosított”erdősítés.

Volt úrbéresek birtok
közössége

Tihany (Zala) „Visszhangoldal”
26,2 kát. hold (15,1 ha)

Meredek, kőgörge
teges és helyenként 
csuszami ásos területen 
„kiváló szorgalommal 
és sok nehézséggel 
teljesített” erdősítés, 
„mely erdősítés által 
nemcsak a terület ma
ga, hanem a község és 
az ottani zárda is 
megvédve lettek.”



Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 frank

Közbirtokosság Borsa (Máramaros) 4848.
50 kát. hold (29 ha)

Kőgörgeteges, mere
dek kopár területen 
végzett erdősítés, 
mely által a vízmo
sásokat és a csuszam- 
1 ásókat is megkötöt
ték, így a terület alatt 
haladó állami utat is 
megvédték.

Todesko báró örökösei Nagyvázsony (Veszprém) 2272.
36,83 kát. hold (21,20 ha)

Meszes, köves talajú 
területen „valóságos 
kőtenger lett befásítva 
és az elkopárosodástól 
megvédve.”

Harmadrendű 
nagyjutalmak 500- 
500 frank

Közbirtokosság Kisgalambfalva
(Udvarhely)

6550/1,6553/1.
33,8 kát. hold (19,5 ha)

Meredek, kőgörge
teges, „napnak és 
szélnek” kitett terület 
erdősítése, amellyel az 
alatta fekvő állami 
utat és vasutat is 
megvédték.

Szász-Coburg-Gothai Fülöp 
herceg hitbizományi 
uradalma

Sumjac (Gömör-Kishont) „Királyhegyi 
80 kát. hold (46 ha)

1500 m magasságban 
„meredek kőgörgete
ges, kopár havasi 
legelőkön végzett er
dősítés, ,.mely



erdősítés által nem
csak az eddig érték
telen terület lett hasz
nosítva, hanem az 
erdő felső tenyészeti 
határa is emelve, 
minek következtében 
az alantabb fekvő 
területek a kőgör
getegektől való behor- 
dás ellen megvédet
tek.”

Elsőrendű 
elismerő jutalmak 
400-400 frank

Volt úrbéresek birtok
közössége

Rohonc (Vas) 6640.
34 kát. hold (20 ha)

Meredek, köves kopár 
erdősítése.

Nyitra város Nyitra (Nyitra) 1950, 1955.
15 kát. hold (9 ha)

Sekély talajú, kavicsos 
vízmosásos terület, 
amellyel a szom
szédos mezőgazdasági 
területeket, továbbá a 
vasutat is megvédték a 
kőtörmelékekkel való 
behordás ellen.

Másodrendű 
elismerő jutalm ak 
200-200 frank

Község Bazéd (Maros-Torda) 1770/a, 1770/b.
11,6 kát. hold. (6,7 ha)

Meredek, vízmosásos 
terület erdősítése, 
mely által „a



közvetlen alatta fekvő 
belsőségek, községi 
lakóházak, templom, 
mezőgazdasági föl
dek, sőt ember és 
állatélet is megvédet
tek.”

Thonet család Nagyugróc (Bars) 2058/2.
36 kát. hold (21 ha)

Meredek, kőgörge- 
teges terület erdő
sítése, amellyel az 
alatta futó törvény- 
hatósági utat is meg
védték.

Harmadrendű 
elismerő jutalmak 
100-100 frank

Közbirtokosság Középvisó (Máramaros) 1740, 1793.
20 kát. hold (12 ha)

Meredek, szakadásos 
terület erdősítése, 
mely által „az alatta 
fekvő kaszálók és 
vízfogó gát is 
megvédetett.”

Volt úrbéresek birtok
közössége

Görgényorsova (Maros- 
Torda)

„Dealu arsica”
10,2 kát. hold (5,9 ha)

Véderdőben teljesített 
erdősítés.

1897. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 frank

Község Hosszúfalu (Brassó) 9678. „Hegyeshegy” 
57,87 kát. hold (33,30 ha)

Volt úrbéresek birtok- Garamszentbenedek (Bars) 245. „Klicsa”. -



közössége 35 kát. hold (20 ha)
Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 frank

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Búrszentpéter (Pozsony) 7208, 7209, 7210, 7211/1. 
„Piszkin Dobjánszke”
26 kát. hold (15 ha)

Közbirtokosság Vargyas (Udvarhely) 5934, „Erösoldal”
16,2 kát. hold (9,3 ha). 
4207, 4231, 4237, 4239, 
4241, 4243. „Sebes-domb” 
17,5 kát. hold (10,1 ha) 
Összesen: 33,7 kh (19,4 ha)

Harmadrendű 
nagyjutalmak 500- 
500 frank

Község Erked (Udvarhely) 12328. „Hanzane Hem- 
men” 30 kát. hold (17 ha)

Református egyház Mezőkövesd (Maros-Torda) 710,711. „Nagyerdő” 
28 kát. hold (16 ha)

-

Elsőrendű 
elismerő jutalmak 
400-400 frank

Torda rendezett tanácsú 
város

Torda (Torda-Aranyos) 6226, 6227. „Sóbánya- 
dűlő”
18,9 kát. hold (10,9 ha)

Község Bácsfalu (Brassó) 1802. „Gyepoldal” 16,49 
kát. hold (9,49 ha)

-

Másodrendű 
elismerő jutalm ak 
200-200 frank

Község Kadicsfalva (Udvarhely) 2629, 2630. „Réz-dűlő” 15 
kát. hold (9 ha)

Volt úrbéresek birtokközös
sége

Bia (Pest-Pilis-Solt-Kiskun) 2362. „Dobogó-dűlő” 12 
kát. hold (7 ha)

-



Harmadrendű 
elismerő jutalmak 
100-100 frank

Közbirtokosság Zsögöd (Csík) 8444, 8445. „Köves-oldal” 
20,45 kát. hold (11,77 ha)

—

Község Mezőmadaras (Maros- 
Torda)

673. „Borjútilalmas” 10,99 
kát. hold (6,32 ha)

1898. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Község Tatrang (Brassó) 3329, 3397, 3398, 3590. 
„Buska”dülő.
44,16 kát. hold (25,41 ha)

Putnoky Domokos Mezőerked (Kolozs) 742, 743. „Putnoky kútja” 
45,50 kát. hold (26,18 ha)

Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Község Hosszúfalu (Brassó) 9678, 9712. „Hegyes hegy” 
52,53 kát. hold (30,23 ha)

Község Csíkszépvíz (Csík) 2191. „Pogány havas” 
44,60 kát. hold (25,67 ha)

-

Harmadrendű 
nagyjutalmak 500- 
500 korona

Község Laksárújfalu (Pozsony) 1562. „Podoskom” 
28 kát. hold (16 ha)

Alitisz Miklós Bolgárom (Nógrád) 259-267. „Karek hegy” 56 
kát. hold.

Nevezett birtokos a 
Gömör megyei Sid 
község határában, a 
„Girind”, Bábavölgy” 
és „M argit-tanya” 
dűlőben, összesen 25



khon (14 ha) is 
teljesített sikeres 
erdősítést.

Elsőrendű 
elismerő jutalmak 
400-400 korona

Község Pálosnagymező (Bars) 1233. „Bachhübel” 20,62 
kát. hold (11,87 ha)

Község Nagyoklos (Torda-Aranyos) 4484. „Begyisza”
10,50 kát. hold (6,04 ha)

Másodrendű 
elismerő jutalmak 
200-200 korona

Község Csíkszentkirály (Csík) 7381. „Köveshegy” 
„Csereoldal” 10,50 kát. 
hold (6,04 ha)

Község Magura (Torda-Aranyos) 1370. „M agura la Varatyik 
la Riptyi”
11 kát. hold (6 ha)

Harmadrendű 
elismerő jutalmak 
100-100 korona

Deutsch Antal Sipek (Nógrád) 254-256, 266. „Szentei 
ortás”
45 kát. hold (26 ha)

Község Sinfalva (Torda-Aranyos) 3002, 3003. „Vontató” 11 
kát. hold (6 ha)

1899.év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Közbirtokosság Kovászna (Háromszék) 30 kh (17 ha).

Község Brezova (Nyitra) 31 kh (18 ha). -



Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Község Bácsfalu (Brassó) 36,97 kh (21,28 ha).

Község Búrszentgyörgy (Pozsony) 35 kh (20 ha). -

Harmadrendű 
nagyjutalmak 500- 
500 korona

Község Hosszúfalu (Brassó) 83,80 kh (48,23 ha).

Református egyház Mezősámsond (Maros- 
Torda)

37,5 kh (21,6 ha). -

Elsőrendű 
elismerő jutalm ak 
400-400 korona

Község Lupsa (Torda-Aranyos) 15 kh (9 ha).

Másodrendű 
elismerő ju 
talmak 200-200 
korona

Község
Volt úrbéresek birtok
közössége

Tatrang (Brassó) 
Visnyó (Nyitra)

57,20 kh (32,92 ha). 
12 kh (7 ha).

Község Szászkézd (Nagy-Küküllő) 43 kh (25 ha). -

Harmadrendű 
elismerő ju 
talmak 100-100 
korona

Község Csütörtökhely (Szepes) 15 kh (9 ha).

Község Beszterce (Pozsony) 10,50 kh (6,04 ha). -



1900. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Község Hosszúfalu (Brassó) 95,75 kh (55,10 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Peselnek (Háromszék) 50,60 kh (29,12 ha).

Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Község Völc (Kis-Küküllő) 101,90 kh (58,64 ha).

Község Csernátfalu (Brassó) 40,35 kh (23,22 ha). -

Harmadrendű 
nagyjutal
mak 500-500 
korona

Község Tatrang (Brassó) 58,85 kh (33,87 ha).

Község Szibiel (Szeben) 25,00 kh (14,39 ha). -

Elsőrendű 
elismerő jutalm ak 
400-400 korona

Közbirtokosság Bikfalva (Háromszék) 29,80 kh (17,15 ha).

Közbirtokosság Gyergyószentmiklós (Csík) 12,85 kh (7,40 ha). -

Másodrendű 
elismerő jutalm ak 
200-200 korona

Község Bereck (Háromszék) 41,90 kh (24,11 ha).

Közbirtokosság Csíkszentmihály (Csík) 25 kh (14 ha). -



Harmadrendű 
elismerő jutalm ak 
100-100 korona

Község Szelistye (Szeben) 15,30 kh (8,81 ha).

Római katolikus egyház Bereck (Háromszék) 15,30 kh (8,81 ha). -

1901. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Trencsén szabad királyi 
város

Trencsén (Trencsén) 82,75 kh (47,62 ha).

Közbirtokosság Homoródalmás (Udvarhely) 27 kh (16 ha). -

Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Község Pürkerec (Brassó) 31,88 kh (18,35 ha).

Község Csemátfalu (Brassó) 55,40 kh (31,88 ha). -

Harmadrendű 
nagyjutalom 500- 
500 korona

Község Hosszúfalu (Brassó) 89,90 kh (51,74 ha).

Elsőrendű 
elismerő jutalmak 
400-400 korona

Község Brezova (Nyitra) 20 kh (12 ha).

Szilágysomlyó Szilágysomlyó (Bihar) 21,05 kh (12,11 ha). -

Másodrendű 
elismerő jutalmak 
200-200 korona

Volt úrbéresek birtokkö
zössége

Nyén (Háromszék) 22,70 kh (13,06 ha).

Közbirtokosság Laborfalva (Háromszék) 11 kh (6 ha).



Harmadrendű 
elismerő ju 
talmak

Unitárius egyház Homoródalmás (Udvarhely) 10 kh (6 ha).

Bártfa sz. kir. város Bártfa (Sáros) 26,30 kh (15,14 ha). -

1902.év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Református egyház Sepsibesenyő (Háromszék) 27,45 kh (15,80 ha).

Volt úrbéresek birtokkö
zössége

Székelyfalu (Pozsony) 25 kh (14 ha). -

Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Volt úrbéresek birtokkö
zössége

Nemesi közbirtokosság

Gajár (Pozsony) 

Nemesvita (Zala)

68 kh (39 ha). 

30 kh (17 ha).
Harmadrendű 
nagyjutalom 500- 
500 korona

Bende Miklós Középpalojta (Hont) 26 kh (15 ha).

Elsőrendű 
elismerő jutalm ak 
400-400 korona

W agner Ágoston Mátramindszent (Heves) 15 k h (9  ha). -

Másodrendű 
elismerő jutalm ak 
200-200 korona

Zmeskál Zoltánné, szül. 
Bugyácz Ludmilla grófnő

Nádújfalu (Heves) 17 kh (10 ha).



id. Nagy Pál Mezőbánd (Maros-Torda) 14,36 kh (8,26 ha). -

Harmadrendű 
elismerő jutalom 
100-100 korona

ifj. Háczky Kálmán Diszel (Zala) 19,20 kh (11,05 ha).

1903.év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Volt úrbéresek birtok
közössége

Kisbánya (Torda-Aranyos) 25 kh (14 ha).

Község Brezova (Nyitra) 25 kh (14 ha). -

Másodrendű 
nagyjutalmak 800- 
800 korona

Község Kőröspatak (Háromszék) 35 kh (20 ha).

Székely közbirtokosság Székelykeresztúr
(Udvarhely)

25 kh (14 ha). Elsősorban a hézagos 
erdősítés pótlására 
fordítandó.

Harmadrendű 
nagyjutalmak 500- 
500 korona

Református egyház Köpec (Háromszék) 30 kh (17 ha).

Volt úrbéresek birtokkö
zössége

Alsóidecs (Maros-Torda) 26 kh (15 ha). Elsősorban a hézagos 
erdősítések pótlására 
fordítandó.

Elsőrendű 
elismerő jutalm ak 
400-400 korona

Volt-úrbéresek birtokkö
zössége

Hosdó (Hunyad) 10 kh (6 ha). -



Község Gajdéi (Nyitra) 18,50 kh (10,65 ha). -

Másodrendű 
elismerő jutalm ak 
200-200 korona

Község Krajna (Nyitra) 20 kh (12 ha).

Gáspár János Maroscsúcs (Alsó-Fehér) 11,70 kh (6,73 ha). -

Harmadrendű 
elismerő ju 
talmak 100-100 
korona

Tiboldi Dénes Gerendkeresztúr (Tor-da- 
Aranyos)

12 kh (7 ha).

Jeney József Mezőcsávás (Maros-Torda) 10 kh (6 ha). -

1904. év
Elsőrendű 
nagyjutalmak 
1000-1000 korona

Község Tiliska (Szeben) 59 kh (34 ha).

Község Brezova (Nyitra) 47 kh (27 ha). -

Másodrendű 
nagyjutalmak 
800-800 korona

Község Zajzon (Brassó) 39,87 kh (22,95 ha).

Község Hosszúfalu (Brassó) 32,92 kh (18,95 ha). -

Harmadrendű 
nagyjutalmak 600- 
600 korona

Község Guraró (Szeben) 76 kh (44 ha).

500 koronás 
elismerő jutalmak

Nemesi közbirtokosság Szentantalfalva (Zala) 15 kh (9 ha). -

Wágner Ágoston Mátramindszent (Heves) 15 kh (9 ha). -



Wachsmann Albert Borgóprund (Beszterce- 
Naszód)

31,34 kh (10,04 ha). -

400 koronás 
elismerő jutalmak

Buchwalder János Bér (Nógrád) 62 kh (36 ha). -

Kovácsy Jenő Adámos (Kis-Küküllő) 15 kh (9 ha). -

König Kálmán Kismórichida (Győr) 25 kh (14 ha). -

300 koronás 
elismerő jutalmak

Gyulafehérvár város Gyulafehérvár (Alsó-Fehér) 7 -

1 905 .év
1000 koronás 
nagy jutalmak

Község Székelyfalu (Pozsony) 25 kh (14 ha). -

Község Barcarozsnyó (Brassó) 33 kh (19 ha). -

800 koronás 
nagy jutalom

Volt úrbéresek birtok
könyve

Darány (Somogy) 36,7 kh (21.1 ha).

600 koronás 
nagyjutalmak

Gyulafehérvár város Gyulafehérvár (Alsó-Fehér) 38 kh (22 ha). -

Község Felmér (Nagy-Küküllő) 34 kh (20 ha). -

500 koronás 
elismerő jutalmak

Község Teke (Kolozs) 18 kh (10 ha).

Csiky Dénes Gyergyószentmiklós (Csík) 21,5 kh (12,4 ha). -

Község Királynémeti (Beszterce- 
Naszód)

15 kh (9 ha).

400 koronás 
elismerő jutalom

Község Otura (Nyitra) 12,26 kh (7,06 ha).



200 koronás 
elismerő jutalom

Walther Gyula Szentkirály (Gömör) 14 kh (8 ha).

1906 .év
1000 koronás 
nagyjutalmak

Község Hosszúfalu (Brassó) 91,09 kh (52,42 ha). -

Község Magúra (Beszterce-Naszód) 66 kh (38 ha). -

800 koronás 
nagyjutal
mak

Község Barcarozsnyó (Brassó) 41,6 kh (23,9 ha).

Község Kovászna (Háromszék) 33 kh (19 ha). -

600 koronás 
nagyjutal
mak

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Verbó (Nyitra) 40 kh (23 ha).

Község Keszlér (Kis-Küküllő) 70 kh (40 ha). -

500 koronás 
elismerő jutalmak

Földbirtokos közönség Kézdiszárazpatak
(Háromszék)

25 kh (14 ha). -

Község Almakerék (Nagy-Küküllő) 36,88 kh (21,22 ha). -

Volt kétág katonaság 
(közbirtokosság)

Köpec (Háromszék) 36 kh (21 ha).

400 koronás 
elismerő jutalmak

Dr. Issekutz Győző Erzsébetváros (Kis- 
Küküllő)

43 kh (25 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Sáska (Zala) 10 kh (6 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Sasvár (Nyitra) 30 kh (17 ha). -



300 koronás 
elismerő jutalmak

Wagner Ágoston Mátramindszent (Heves) 15 kh (9 ha). -

Thuránszky Zoltán
Visnyi Emilné szül. Scholtz
Celesztin

Lándzsásfalu (Szepes) 
Udvamok (Hont)

10,52 kh (6,05 ha). 
10 kh (6 ha). -

200 koronás 
elismerő jutalmak

Spitz Nándor Gyurgyove (Trencsén) 10,15 kh (5 ,84  ha). -

Dr. Halassy Kálmán Hontvarsány (Hont) 14 kh (8 ha). -

1907. év
1000 koronás 
nagyjutalmak

Község Pürkerec (Brassó) 25,2 kh (14,5 ha). -

Község Barcarozsnyó (Brassó) 36 kh (21 ha). -

800 koronás 
nagyjutalmak

Község Hosszúfalu (Brassó) 69,27 kh (39,86 ha). -

Község Rózsahegy (Liptó) 50 kh (29 ha). -

600 koronás 
nagyjutalmak

Nagy Dénes Mezőbergenye (Maros- 
Torda)

30 kh (17 ha).

Református egyház Középajta (Háromszék) 27 kh (16 ha). -

500 koronás 
elismerő jutalmak

Község Gális (Szeben) 18,8 kh ( 10,8 ha). -

Község Krajna (Nyitra) 35 kh (20 ha). -

Ifj. Pataky László Désfalva (Kis-Küküllő) 12 kh (7 ha). -

400 koronás 
elismerő jutalmak

Mátyás Sámuel Kuzásbesenyő (Kis- 
küküllő)

15 kh (9 ha). -



Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Budaörs (Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun)

12,7 kh (7,3 ha). -

300 koronás 
elismerő jutalm ak

Község
Volt úrbéres háromtagosok 
birtokközössége

Osebeshely (Hunyad) 
Isaszeg (Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun)

30 kh (17 ha). 
32 kh (18 ha).

Község Nagytalmács (Szeben) 10 kh (6 ha). -

1908. év
1000 koronás
elsőrendű
nagyjutalmak

Község Felsőpián (Szeben) 48,7 kh (28,0 ha).

Község Szászdálya (Nagy-Kükül lő) 40 kh (23 ha).
800 koronás 
másodrendű 
nagyj utal mák

Forró Móric Sepsibesenyő (Háromszék) 34,7 kh (19,0 ha).

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Sasvár (Nyitra) 25 kh (14 ha).

600 koronás
harmadrendű
nagyjutalmak

Rosenberger Bernát Gyalu (Kolozs) 70 kh (40 ha).

Község Csemátfalu (Brassó) 32,66 kh (18,80 ha). -

500 koronás 
elsőrendű elismerő 
jutalmak

Közbirtokosság Kézdiszentlélek
(Háromszék)

27,7 kh (15,9 ha).

Thuránszky Zoltán Turapatak (Liptó) 31,5 kh (18,1 ha). -



Község Barcarozsnyó (Brassó) 14,8 kh (8,5 ha). _

400 koronás 
másodrendű 
elismerő jutalmak

Nagy Dénes Mezőbergenye (Maros- 
Torda)

14,0 kh (8,1 ha).

Volt úrbéresek 
birtokközössége

Nagyalmás (Kolozs) 12,8 kh (7,4 ha). -

Rózsahegy város Rózsahegy (Liptó) 11,5 kh (6,6 ha). -

300 koronás 
harmadrendű 
elismerő jutalmak

Bocz Gábor Köpec (Háromszék) 7, 9 kh (4,6 ha).

Község Osebeshely (Hunyad) 25 kh (14 ha). -

1909.év
1000 koronás
elsőrendű
nagyjutalmak

Község Tatrang (Brassó) 35,16 kh (20,24 ha).

Város Veszprém (Veszprém) 27,30 kh (15,71 ha). _

800 koronás 
másodrendű 
nagy jutalmak

Község Resinár (Szeben) 100,00 kh (57,56 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Pilisvörösvár (Pest-Pilis- 
Solt-Kiskun)

65,70 kh (37,81 ha).

600 koronás
harmadrendű
nagyjutalmak

Község Kereszténysziget (Szeben) 35,00 kh (20,14 ha).

Remenyik Mátyás Erősd (Háromszék) 30,00 k h (  17,27 ha). -



500 koronás 
elsőrendű elismerő 
jutalmak

Zsakó István Kolozsvár (Kolozs) 35,00 kh (20,14 ha).

Község Mese (Nagy-Küküllő) 16,30 kh (9,38 ha). -

Község Ilyefalva (Háromszék) 26,47 kh (15,23 ha). -

400 koronás 
másodrendű 
elismerő jutalmak

Község Gajár (Pozsony) 11,40 kh (6,56 ha).

Volt úrbéresek birtokkö
zössége

Széleskút (Pozsony) 18,40 kh (10,59 ha).

Község Szénaverős (Kis-Küküllő) 5,26 kh (3,03 ha). -

300 koronás 
harmadrendű 
elismerő jutalom

Dióssy Aladárné szül. 
Maasburg Berta bárónő

Ipolyvarbó (Nógrád) 20,00 kh (11,51 ha).

1910.év
1000 koronás 
elsőrendű 
nagy jutalmak

Község Tiliska (Szeben) 30,00 k h (  17,27 ha).

Község Verespatak (Alsó-Fehér) 40,00 kh (23,02 ha). -

800 koronás 
másodrendű 
nagy jutalmak

Csíkvármegyei Magánjavak Gyergyótölgyes, Gyergyó- 
holló (Csík)

165,00 kh (94,96 ha).

Község 01áh(Felső-)tyukos (Nagy- 
Küküllő)

27,27 kh (15,64 ha). -



600 koronás har
madrendű nagy
jutalmak

Község Apáca (Brassó) 29,02 kh (16,70 ha). —

Község Guráró (Szeben) 35,00 kh (20,14 ha). _

500 koronás 
elsőrendű elismerő 
jutalmak

Város Arudbánya (Alsó-Fehér) 15,00 kh (8,63 ha).

Krupecz István esperes Mere (Hont) 15,00 kh (8,63 ha). -

1 911 .év
1000 koronás 
elsőrendű 
nagy jutalom

Csíkvármegyei Magán
javak

Gyergyótölgyes -  Felső I. 107,10 kh (61,64 ha).

Község Zsiberk (Nagy-Küküllő) 25,84 kh (14,87 ha). -

800 koronás 
másodrendű 
nagy jutalom

Község 01áh(FeIső-)tyukos (Nagy- 
Küküllő)

34,16 kh (19,66 ha).

Község Mese (Nagy-Küküllő) 26,4 kh (15,2 ha). -

500 koronás 
elsőrendű elismerő 
jutalom

Község Keresd (Nagy-Küküllő) 19,20 kh (11,0 ha).

Musset Ferenc Zalaszentbalázs (Zala) 20,0 kh (11,5 ha). -

1912. év
1000 koronás 
elsőrendű 
nagy jutái mák

Volt- úrbéresek birtok- 
közössége

Darány (Somogy) 26,3 kh (15,1 ha).



Község Magura (Beszterce-Naszód) 32,0 kh (18,4 ha). -

800 koronás 
másod
rendű
nagy jutalmak

Spitz Nándor Barossháza (Trencsén) 30,0 kh (17,3 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Törökkoppány (Somogy) 29,0 kh (16,7 ha).

500 koronás 
elsőrendű elismerő 
jutalmak

Kolossy Béla Kálmán (Sáros) 17,0 kh (9,8 ha).

Lázár Gábor Uzdiszentpéter (Kolozs) 11,0 kh (6,3 ha). -

300 koronás 
harmadrendű 
elismerő jutalmak

Volt úrbéresek birtok-
közössége
László Gábor

Kapoly (Somogy) 

Pagocsa (Maros-Torda)

10.0 kh (5,8 ha).

8.0 kh (4,6 ha).

Volt úrbéresek birtok
közössége

Kőröshegy (Somogy) 5,0 kh (2,9 ha).

200 koronás 
negyedrendű 
elismerő jutalmak

Gross Adolf Felsőzáros (Trencsén) 9,0 kh (5,2 ha).

1913. év
1000 koronás
elsőrendű
nagyjutalmak

Volt úrbéresek birtok- 
közössége

Cseri (Hont) 30,0 kh (17,3 ha).



Volt úrbéresek birtok
közössége

Kisbárapáti (Somogy) 90,6 kh (52,1 ha).

800 koronás 
másodrendű 
nagyj utalom

Község Kovászna (Háromszék) 33,0 kh (19,0 ha).

600 koronás 
harmadrendű 
nagy jutalmak

Micsura Imre T rencsénhosszúmező 
(T rencsén)

62,0 kh (35,7 ha).

Község Otohán (Fogaras) 50,0 kh (28,8 ha). .

500 koronás 
elismerő jutalmak

Község Kakasfalva (Szeben) 15,6 kh (9,0 ha).

400 koronás 
másodrendű 
elismerő jutalmak

Ráthonyi Akosné szül. 
Borbély Erzsébet 
Volt úrbéresek birtok
közössége

Nagybátony (Heves)

Aszód (Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun)

12.0 kh (6,9 ha).

13.0 kh (7,5 ha).

Község Orlát (Szeben) 10,1 kh (5,8 ha).
Stadel János Zalatárnok (Zala) 24,0 kh (13,8 ha). -

300 koronás 
harmadrendű 
elismerő jutalom

Zoltán István Sényő (Szabolcs) 7,0 kh (4,0 ha).



3. melléklet

73632.
1909  szám

pályázat erdősítési jutalmakra.
Az erdőtörvény (1879. évi XXXI. t.-cikk) 165. 

§ -ában  körülirt kopárv izm osásos és fu tóhom ok- 
területeken ez évben  létesítendő, közgazdaság i 
jelentőséggel biró erdősítések m eg ju ta lm azására  
az országos erdei alapból tizenegy (11) nagy 
jutalmat, tiz (10) elsőrendű és kilenc (9) m á 
sodrendű elismerő jutalmat tűzök ki, u. m.

három  egyenként 1000 koronás nagy jutal
mat, (kettőt készpénzben , egyet dísz
tárgyban),

négy egyenként 800 koronás nagy jutalmat, 
(kettőt készpénzben , kettőt dísztárgyban), 

négy egyenként 600 koronás nagy  ju ta lm at, 
(kettőt készpénzben , kettőt dísztárgyban), 

öt egyenként 500 koronás e lsőrendű elis
m erő jutalmat, (hárm at készpénzben , kettőt 
dísztárgyban), 

öt egyenként 400  koronás e lső rendű  elis
m erő jutalmat, (hárm at készpénzben , kettőt 
dísztárgyban), 

öt egyenként 300  koronás m áso d re n d ű  el
ismerő jutalmat, (hárm at készpénzben , 
kettőt dísztárgyban), 

és négy egyenként 200 koronás m á s o d 
rendű elismerő jutalmat, (hárm at k é sz 
pénzben, egyet dísztárgyban).

Ezen ju ta lm akért az érdekelt birtokosok (b é r 
lők) azon erdősítéseikkel ve rsenyezhetnek , a m e 
lyeket az 1879. évi XXXI. t.-c. 165. § -áb a n  
körülírt kopár-, vízm osásos, vagy fu tóhom okte-
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rületeken, állami pénzsegély  igénybevétele n é l
kül a folyó év tavaszán  vagy őszén fogana- 
sitottak.

Megkivántatik azonban, hogy
a) az 1000 koronás nagy ju ta lm akra  v e r 

senyző erdősítések egy tagban legalább 25  kát. 
hold terjedelműek,

b) a 800 és 600  koronás nagy ju ta lm akra  
versenyző  erdősítések egy vagy több tagban  
legalább 25 kát. hold terjedelműek,

c) az 500 és 400 koronás e lsőrendű elismerő 
ju ta lm akra  versenyző  erdősítések egy vagy több 
tagban legalább 10 kát. hold terjedelm űek, és  
végül

d) a 3 0 0 — 200 koronás m ásodrendű  élism erő 
ju ta lm akra versenyző  erdősítések egy vagy több 
tagban legalább 5 kát. hold ter jedelm űek le
gyenek.

A pályázó birtokos a versenyre  bocsátott e r 
dősítést az első munkálatoktól kezdve a ju ta lom  
odaítélésének idejéig állandóan gondozni, a  s z ü k 
séges  pótlásokat foganatosítani s a létrejövő e r 
dőt az 1879. évi XXXI. t.-c. 2., illetve 4. § -ai 
szerint erdőként fentartani és kezelni tartozik.

A versenyre  bocsátott erdősítések az 1914-ik 
évben fognak a helyszínén megbiráltatni. A j u 
talmak kiosztásánál az erdősítések sikere és  
közgazdasági jelentősége, az erdősítésnél fe lm e
rült nehézségek  és az erdősítésre fordított költ
ségek  fognak irányadóul szolgálni, de a  p é n z 
ju talm ak kiosztásánál figyelembe vétetnek e z ek  
mellett a birtokos vagyoni viszonyai is.

A pályázó birtokos a jutalom ra csak  akko r  
tarthat igényt, ha  a versenyre  bocsátott és  a
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a ju ta lom ra  é rd e m esn e k  ítélt erdősítés a  jutalom 
odaíté lésének  idejében  is birtokában lesz.

Az odaítélt pénzju talom  egy ha rm adrésze  az 
erdősítést teljesítő kezelő  erdőtisztet (gazdatisztet 
vagy bérlőt) fogja illetni. A dísztárgyat nyert bir
tokosok azon  alkalmazottai pedig, —  kik a ju 
talmazott erdősítések  teljesítése körül kiváló ér
dem et szerez tek , —  érdem ük  szerint külön 
pénzju talom ban fognak részesülni.

A folyó év  tavaszán  teljesített erdősítéseket 
legkésőbb folyó évi augusz tu s  hó végéig, a  fo
lyó év őszén  teljesített erdősítéseket pedig leg
később folyó évi d e c em b e r  hó 25-ig kell a  bir
tokosnak a közigazgatási erdészeti bizottságnál 
vagy a kir. erdőfelügyelőségnél pá lyáza tra  b e 
jelenteni.

P á lyázha t  a  feltételeknek megfelelő erdősí
tésekkel az erdősítést teljesítő erdő- vagy gaz 
datiszt, valam int a  beerdősitett terület bérlője is, 
de pályázati ké re lm éhez  mellékelni kell a  bir
tokos írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, 
hogy a pá lyáza tban  való részvételhez hozzájá 
rul és egyszersm ind  kötelezi magát, hogy a v e r
senyre  bocsátott erdősítést az 1879. évi XXXI. 
t.-c. 2. vagy 4. § -aiban  m eghatározott feltételek 
szerint á llandóan  erdőként fogja féntartani és 
kezelni.

A pályázati ké rvényben  az erdősítés helyét 
(község, dűlő, helyrajzi szám ), kiterjedését és az 
erdősítésre haszná l t  fanem eket pontosan m eg 
kell jelölni.

B udapest,  1909. évi julius hó.

M. kir. loldmivelésiigyi ininister.
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