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Az állami erdészet első tisztviselője 
nyugalomba vonult 

Kaán Káro ly államtitkár személyében a mai magyar er
dészgeneráció egyik legmarkánsabb egyénisége vett búcsút az 
állami erdészeti szolgálattól. 

Szinte áthidalhatlan elvi ellentétek állanak fenn mi kö
zöttünk, de az elköszöntésnek ebben az ünnepélyes pillanatá
ban tisztelgő állásban bájtjuk meg fegyverünket egy ember
öltő hatalmas munkássága előtt. 

Ellenségeinek is — mert hiszen ezek is voltak — el kell 
ismerniök, hogy Kaán Káro ly nem köznapi tehetséggé nőtte 
ki magát, hogy munkabírásban és alkotási vágyban keve
sen múlták felül, hogy az erdő iránti fanatikus rajongásban 
kevesen fogják tudni követni, h o g y híveinek érdekében aligha 
fog még valaki olyan eréllyel síkra szállni, mint Kaán K á 
roly tette. 

Már egész fiatalon előtérbe került, amikor hazánk egyik 
legrendezettebb erdőgazdaságában, a besztercebányai m. kir. 



erdőigazgatóságban gazdaságot irányító (ellenőrködő főer-
dészi) szerepkörhöz jutott (1901). 

Nemsokára (1908) az ország fővárosába a kincstári erdő
gazdaságok legfőbb adminisztrációjához került, ahol úgyszól
ván évről-évre gyarapodott rangban és hatalomban mindad
dig, amíg végtere államtitkári hatáskörben az ország első 
erdőtisztjévé emelkedett. 

Nem szándékunk alkotásait egyre-másra felsorolni, de 
nem hagyhatjuk szó nélkül magyar nemzeti szempontból is 
legjelentősebb alkotását, a hatalmas, kincstári erdőségekben 
vasenergiával keresztülhajtott házilagos gazdálkodás ered
ményes munkáját. 

Nem hagyhatjuk említés nélkül ideál izmusának egy má
sik sajátos szülöttét, a természeti' emlékek védelmének rend
szerbe foglalását, nem a magyar Alföld fásításának ritka tu
dományos felkészültséggel megszervezett propagandáját. 

E lapok szerkesztősége előtt sem lehet közömbös ez a 
búcsú. 

Negyedszázadot meghaladó kiterjedt irodalmi munkás
ság fűzte Kaán Károlyt e lapok hasábjaihoz, viszont állíthat
juk, hogy e lapok emlőin nyert táplálékot irói vénája, míg
len az ország egyik első közgazdasági írójává fejlődött s el
érte kiváló erdészeti iróink legértékesebb és legmegtisztelőbb 
jutalmát, a Magyar Tudományos Akadémia elismerését. 

Őszinte szívvel kívánjuk, hogy fáradságos munkássága 
után a jóleső pihenés örömeit sokáig élvezze, s bizonyára a 
nyugalomban sem tétlen energiáját a magyar haza javára 
ezentúl is értékesíthesse. Cz. 

Erdőgazdaságunk a természettudományi 
országos kongresszuson. 

A folyó év január havának 3-ától 8-ig ülésezett Buda
pesten a terméssel-, orvos-, technikai- és mezőgazdaságtudo
mányi országos kongresszus, amelyen — a mezőgazdasági 
szakosztály keretében — a hazai erdőgazdaság is részt vett. 
Tudomásom szerint — főiskolánk tanárain kívül — mind
össze néhány szaktársunk kapott meghívót. 



A kongresszus célja speciálisan a tudományos kutatás 
kérdése volt. A z intézőbizottság egyes előadókat arra kért 
fel, b o g y saját szakjukra vonatkozólag annak múltját, jelei 
nét és j övő jót rövid vonásokban vázolják. A kongresszus 
résztvevőinek összeállításánál ugyanis abból a szempontból 
indult ki a bizottság, b o g y abban az érdekelt tudományok 
tanárai és kutatói, továbbá azok vegyenek részt, akik hiva
taluknál fogva foglalkoznak az idevágó ügyekkel. 

A földmívelésügyi kormány erdészeti főosztályában idő* 
közben bekövetkezett változások okozták, h o g y annak jelen
legi vezetője ós a főiskolai ügyek előadója nem tartoztak a 
kongresszus tagjai közé. 

A végcél oly szervezet megalakítása, amely a kutatások 
számára erkölcsi és anyagi segítséget tud nyújtani, egyúttal 
mégszervezi és összetömöríti a kutatás terén működő erőket; 
ez lesz a megalakított Széchenyi Tudományos Társaság fel
adata. 

A hazai erdőgazdaság nem jutott a kongresszuson o ly 
mértékben szerephez, mint amennyire szükséges és méltá
nyos lett volna, amire előadói javaslataimban rámutattam. 
Ezeket a javaslatokat, valamint a kongresszuson elhangzott 
hozzászólásokat a következőkben közlöm. A z első javasla
tomban — amely már régebbi keletű — szigorúan a meg
adott kérdőpontokhoz ragaszkodtam, a másodikat pedig a 
kongresszuson szerzett tapasztalataim alapján dolgoztam ki. 

Első faYwMatormi: 

Az 0rdőgpzéctisdgi tudománytok fejim^tésérdéh fő írtáng/m". 

/. A mailt. 
A múltban a magyar erdészeit! tudomány főképen! speciá

lisam műsiaaki irányiján fejlődött, alkalmazkodva a magyar er
dőgazdaság követelményeihez. A felmérés1, térképezés, az erdők 
becslése és berendelése, a kihasználás és ennek szolgálatában » 
vizi építkezés — gátak, gerebefc, biztosító és szabályozó művek — 
ujabban utaknak, vasutaknak és egyéb .szállító eszközöknek léte
sítése, kezelési épületek és lakások építése képezte a magyar; er
dőgazdaság legfontosabb teendőit, ennek következtében a tudo
mány is eaekben az irányokban fejlődött. 

A kutatás hiányos maradt az erdőápolás, a termelés és a fel
dolgozás körül. A fatermelésnek minőségbeli és mennyiségbéli 



fokozása, az erdő talajának és állományának megóvása, javítása, 
értékének emelése, a nyert termékeknek behatóbb feldolgozása 
úgy kémiai1, mint technikai úton, el volt hanyagolva. Az erdő 
élettani tanulmányozása a múltban alig került szóba 

Ennek oka főként az erdőterületek feltárásának hiánya és az 
erdei ipar fejletlensége, ami .nem engedett belterjes gazdaságot; 
továbbá a tudományos kutatás eszközeinek és lehetőségeinek kor
látolt volta:; aminek következtében nem a tudományos kutatás ve
zette a gazdaságot, hanem a gazdaság követelményeihez kellett 
alkalmazni a tudományos kutatást, mely ezért meglehetősen szűk 
keretek között maradt. 

//. Jelen és jövő. 
Az erdőgazdaság tudományos kutatása hazánkban főképen a 

főiskolánkon és az erdészeti kísérleti állomáson folyik. Egyiknek 
a működése sem. felel meg a mai kor követelményeinek, mert 
hiányos a felszerelésük és nincs elegendő speciális képzettségű 
szakerő. 

Az erdészeti laboratóriumi okban ma a talajnak, a talaj ter
mőerejének és változásainak — a benne lejátszódó ébemiai, bio
lógiai, physioloigiai folyamatok — kutatása folyik részben a szi
kes területek fásításának kérdésével kapcsolatban, továbbá az er
dőt alkotó nörvénytársadalom összetételének, fejlődésének, lét
szükségleteinek és élet jelenségeinek tanulmányozása^ 

Ezen a téren közelebbi feladatok (a távolabbiakra nem ter-
jeszke.dem ki!) lennének: 

1., A hazai erdők talajának kutatása chémlai és élettani 
szempontból, a talajban és talajon végbemenő folyamatok: külön
féle anyagok bomlása, új anyagok keletkezése, baktérium élet, 
alsóbb és felsőbb rendű növények és állatok szerepe; az okszerű 
talajápolás, továbbá az okozati összefüggés a talaj minősége és 
az azt borító élo takaró — gyomok, cserjék, fák — között. 

2. Az élő és holt talajtakaró. Az ökológiai kapcsolat a fák, 
ill. állományok és az apróbb növények között. Phaenologiai tüne
tek és azok okai. Az erdei fák ül. állományok fejlődésének tanul
mányozása egyrészt külső alakjuk és méreteik, a tömegnövekvés, 
másrészt belső tulajdonságaik, minőség, az öröklődés, a faji tu
lajdonságok kialakulásának szempontjából, az erdei fák együtt
élésének megismerése, az egyéni kiváló tulajdonságok kiemelése, 
fokozása az ápolás, vagyis különféle beavatkozások, az állomány 
együttélésének szándékos változtatása útján. 

3. Az erdei termékek chémiiai és technológiai feldolgozása, a. 
termelhető értékek emelése és az el nem kerülhető hulladékok 
hasznosítása 



4 Az erdő — talaj és állomlány — egészséges és nem egészsé
ges fejlődésének kutatása. Elhibázott beavatkozások és azok ha
tásának ellensúlyozása, betegségek, növényi és állati károsítok 
és azok ellenségei ill. ellenszerei. 

5. Az állatélet tudományos kutatása az1 erdőben ós az erdő 
folyó és álló vizeiben. A hasznosítható állatok — a vad és a hal — 
szerepének tisztázása, életük tanulmányozása, létszámúk •meg
állapítása. 

6. A meteorológiai elemek és az erdő közötti kapcsolat. A nap, 
szél, eső, a villanyosság szerepe, talajvíz, harmat, párolgás; és 
lecsapódás, hőmérséklet a tálaiban i s a levegőben stb-

7. A magvak csírázása, ennek feltételei a szabadban és a cst-
ífáztatóban. Stimulánsok és azok szerepe. A vetőmag és a kelő 
csemete védelme.. 

Ezeknek a kutatásoknak eszközei a főiskola és a kísérleti ál
lomás laboratóriumainak megfelelő felszerelése és anyagi dotá
ciója, továbbá megfelelő számú képzett segítő erő, a rokon tu
dományos körökkel és a gyakorlati erdőgazdasággal való érint
kezés. Akadályai: a mai költségvetésnek szűk keretei, felszerelés 
és dotáció hiánya, az utazások túlságos megkötöttsége és meg
felelő szakférfiak hiánya. / 

Ennek megvilágítására felemlítem, hogy a technológiának és 
% geodéziának tanszéke nincs betöltve, a főiskolai" kisegítő sze
mélyzet hiányos, speciális képzettségű szakférfiak elhelyezésére 
a főiskolán nincs lehetőség, a kísérleti állomás régebbi kilenc hi
vatásos munkatársa ma leolvadt kettőre, a laboratóriumok fel
szerelése hiányos és anyagi dotációjuk csekély, az utazások na
gyon ímeg vannak szorítva. A kísérleti állomás régi, 1899—1918-ig 
megjelent folyóirata szünetel, a főiskolának, sőt az egész magyar 
erdészeti tudománynak nincs tudományos folyóirata. 

Több tudományos intézet együttműködésének intézményes 
biztosítása nagyon kívánatos, mert az erdészeti' tudományos ku
tatás sok téren érintkezik más tudományágakkal. A múltban is 
bizonyos nehézségeket okozott az együttműködés kieszközlése, 
amiért egy olyan intézmény létesítése, amely állandó lehetőséget 
nyújt a különféle irányókban, de rokon téren működő kutatók 
személyes érintkezésére, eszmecserére és tárgyalásokra, előrelát
hatólag jótékony és termékenyítő hatással lehetne. Uj kutató in
tézményre az erdőgazdaság körében nincs szükség, hogyha á 
meglevő, de hiányosam működő szervezetek megerősítésével és 
fejlesztésével az erdészeti tudományos kutatást abba a helyzetbe 
hozzuk, hogy nagyobb erővel dolgozhasson és munkáját kiter
jeszthesse mindazokra a területekre, amelyeket miunkálnia 
kellene. 



ü.j szakemberek különleges irányú kiképzésére feltétlen szük
ség van és pedig: az erdészeti déndrológia, ftorisztika, meteoro
lógia, geológia, hydrológia, mykológia, bakteriológia, patbológia 
plankton ós edaphon kutatás, chemia (különösen az organikus 
chemia) egyes ágai1, technológia, biológia, physiolágia és a sta
tisztika terén.*) 

Nemzetközi kapcsolat. 
Ennek előfeltétele azonban; hogy a kiképzendő szakem

berek, megfelelő helyzetbe juthassanak, oly erkölcsi ós anyagi ja
vakat élvezzenek, hogy megélhetésük, munkájuk és haladásuk 
biztosítva legyen, mert ma a helyzet az, hogy fiatalságunk ke
rüli a főiskolánál vagy a kísérleti állomásnál való alkalmazást 
és evvel a tudományos kutatást, mert fokozott munkát, de csök
kentett jövedelmet jelent, még a megélhetést sem biztosítja a jóV 
vőre pedig semmi biztató kilátást nem nyújt 

A nemzetközi kapcsolat az erdészeti tudomány terén az erdé
szeti kísérleti állomást teremtette meg és tartotta fenn elsősorban 
az Erdészeti Kísérleti Állomások Nemzetközi Szövetsége révén, 
nem annyira munkamegosztás, mint az együttes tervszerű munka 
érdekében. Ennek a szövetségnek felújítása a nemzetközi kapcso
lat intézményes biztosítékát nyújtaná. 

'Saját hivatásunk elsősorban az alföldi erdőgazdasággal kap
csolatos kérdések megoldása, másodsorban általánosságban a 
magyar erdőgazdaság különleges, hazánk speciális viszonyaiban 
gyökeredző sajátságainak tudományos .feldolgozása és a külföld
del való megismertetése. 

Második javaslatom*, amelyet a Imwgve^szmsön január' hó 7-é}n élő
szóval előadtam: 

Mélyen tisztelt kongresszus! 
A nyomtatásban közölt referádámhoz legyen szabad elsősor

ban -két kérést hozzáfűznöm, az egyik — amelyet voltam bátor 
az Elnök TJr Őméltóságának már régebben előadni — ennek az 
osztálynak (nevére vonatkozik. A „mezőgazdaság" szó egy bizo
nyos, elég pontosan körülhatárolható fogalmat jelent, amely 
nemcsak hogy nem azonos az erdőgazdasággal, de éppen újabb 
kutatásaink tanúsága szerint, attól sokkal nagyobb mértékben tér 
lel, mint ahogy régebben gondoltuk. 

*) Jelenleg speciális munkaerőnk már van az erdé
szeti növénytan, endőbecslés, talajbakteriológia, entomológia, tér
in őhelyismerettan, chémia, biológia és physiológia terén, ezeket 
azért nem is vettem Ibe a fenti felsorolásomba, kiivéve az utolsó 
hármat, amelyek közül további specializálódást tartok szüksé
gesnek. ' 



A felismert alapvető eltérések kényszerítik az erdőgazdasá
got arra. hogy más utakon keresse boldogulását, mint a mező
gazdaság, úgy a tudományos kutatás terén, mint a gyakorlatban 
is és mi azt kérjük, hogy ez az elnevezésekben itt is érvényre 
jusson. Éppen hazánkban szerény véleményem szerint könnyű a 
megoldás, az analógia révén, mert azt a minisztériumot, amely 
közös vezetőnk, nem hívjuk „mezőgazdasági"-uak, hanem 
„földmívelésügyi"-vek és tisztelettel vagyok bátor javasolni, 
hogy ezt a nevet méltóztassanak ennek' az osztálynak is adni. 

Másik kérésemet az előadói javaslatok vaskos kötetére alapí
tom. A nagy gonddal és kiváló tudással kidolgozott javaslatokból 
láttam csak, hogy egyes tudománykomplexumoknak egyes kér
dései teljes részletességgel, mondhatnám monographikus feldol
gozásban jelentek meg. Ezzel szemben az erdészeti tudományok-
niak nagyon heterogén irányzatait csak egymagam képviselem. 

Ez okozta azt, hogy az előírt rövidséggel tartott referádámbaa 
a multat alig érinthettem, a jelenről és jövőről pedig csak na
gyon általános és vázlatos áttekintést, nyújthattam a többi refe
rátumok részletekbe menő ismertetésével szemben. 

Az erdőgazdasági kutatásokban eltérő irányú oly tudomány
körök szerepelnek, amelyek másutt jóformán egyáltalán nincse
nek képviselve, viszont még azok is, amelyek belekapcsolódnak 
rokon tudományok köreibe, az erdőgazdaságnak sajátságai miatt 
teljesen eltérő munkát követelnek, aminek igazolására legyen 
szabad rámutatnom arra. hogy az összes előadói javaslatok
ban az erdő csak egy-két helyen és csak futólag van érintve. 

Három speciális erdőgazdasági tudománykörünk van: 
1. az erdőhasználat, az erdőben lévő faanyagnak és egyéb 

erdei termékeknek nyerése, kilhozatala, feldolgozása és értékesí
tése, amelynek kutató munkája a chémián és a technológián 
alapszik. 

2. az erd5reindezés, amelynél különösen az erdőbecslés, a fák 
és állományok felépítése, növekvési menete, tömeg és alak kifej
lődése, összetétele képezi a tudományos kutatás tárgyát. 

3. az erdőművelés, amely az erdőnek biológiáján — a legtá
gabb értelemben véve ezt a szót — épül fel és amely a növény
tannak, a termőhelyismerettamnak és az erdővédelemnek speciáli
san az erdő sajátságaihoz alakított kutatásában találja lét
alapját. 

Az én terem az erdőművelés, de még az ennek körébe eső spe
ciális tudományszakokra is alig merem vállalni azok múltjának, 
jelenének és jövőjének programmszerű kialakítását, még kevésbé 
érzem magam hivatottnak arra, hogy az előbb említett két másik 
speciálisan erdészeti tudománykomplexumnak én legyek a szó
szólója ós ezért tisztelettel kérem, méltóztassék a jövőt illetőleg 



lehetővé tenni, hogy azok az erdészeti tudományágak, amelyek az 
erdőmérmöki főiskolán jelenleg is speciális művelővel birnak, a 
saját maguk körére vonatkozólag szintén szóhoz juthassanak. 

Eeferádámban felemlítettem a speciális kutatások egész sorát, 
amelyeknek ma hazánkban nincs művelője vagy legalább csak a 
kezdet kezdetén állanak.1) Ezek közül legutóbb a talaj bakteriológia 
és a talajvíz körül indultak meg a kutatások nagyobb mértékben. 
Legyen szabad ezzel kapcsolatban rámutatnom a talán legna
gyobb bajunkra, hogy nincsen elegendő speciálisan képzett szak
erőnk, de még a meglévők szukkreszoenciájáról sincs gondosko
dás nálunk. 

Méltóztatnak tudni, hogy főiskolánkat és kísérleti állomá
sunkat elűzték főiskolánk másfélszázados székhelyéről és jófor
mán mindenünk elveszett. Ezt természetesen súlyosan megsíny
lette a főiskola, amely még Selmeczről magával hozta bizonyos 
régebbi szervezeti hibák átkát is, de még súlyosabban szenvedte 
meg a speciális kutató intézetünk, az erdészeti kísérleti állomás, 
amely 28 évvel ezelőtt kezdte meg működését és Vadas Jenő cél
tudatos vezetése alatt fokozatosan annyira fejlődött, hogy a há
ború előtt Vadas Jenőin kívül öt speciálisan és csak a kutatás 
terén dolgozó szakférfia volt. Fekete Lajos és Blattny Tibor az 
erdészeti növény földrajz terén dolgozott, Rónay György az erdő
állományok összetételének törvényszerűségét kutatta, Volfinam 
Gyula a csemetekerti termelést munkálta, magam pedig az élet
tani alapokra fektetett erdőápolást, az élő fatermelóst, a termé-
szetes felújítást, külföldi fafajok honosítását, a magvizsgálatot és 
a származási kérdést tanulmányoztam, nem említve az állomás 
egyéb munkatársait, akik részint a főiskoláról, részint a gya
korlati gazdiaságból és a rokon tudományok köréből kerültek. 

Ez a kísérleti állomás ma majdnem teljesen elsorvadt. A két 
évtizeden át megjelent tudományos folyóirata, az „Erdészeti 
Kísérletek" 1918 óta megszűnt, a hegyvidéki erdeinkben elszórt 
nagyszámú és részben nagyszabású kísérleti területeink, a mi ter
mészetes laboratóriumaink, elvesztek ós elvesztek az állomás hi
vatásos munkatársai, nem is mind; közvetlen a szanálás révén, 
hanem hárman jobb elhelyezésre találtak. Fekete Lajos és Vadas 
Jenő pedig meghalt. 

Azért mégsem' csüggedünk, megkezdtük az újraépítést és áll
juk a harcot, de segítséget kérünk, mert roskadozik az erőnk! 

Tudományos folyóiratunkat éppen most akarjuk életre kel
tetni, de igen nagy anyagi nehézségek tolulnak elibémk: a folyó
iratnak önmagát kellene fenntartani, hogy ez magyar tudományos 
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szakfolyóiratnál mit jelent, azt talán nem kell megmagyaráznom, 
a földmív-elésügyi kormánytól csak 4 millió támogatást kaphat
tunk, az állami erdészeti adminisztráció — amely egy miniszté
riumi főosztályból, 6 erdő igazgatóságból és 83 erdőhivatalból áll, 
csak 10 — mond tiz — füzetre fizethetett elő. 

Speciálisan képzett szakerőkkel a kísérleti állomás nem ren
delkezik, a vezetőn kívül, akinek a főiskolán egy nagy- tanszéket 
is el kell látnia, csak egyetlenegy kezdő embere van, aki a mult 
évben szerezte meg oklevelét. 

A főiskolánk is ezer bajjal küzd, felszerelésünk hiányos, a ku
tató munka szűk keretek közé van szorítva, még a szervezett tan
székek sincsenek mind betöltve, a tanárok anyagilag rosszabbul 
alléénak, mint bármely más hasonló intézetnél, a rokon tudomá-
ayois körökkel ós a gyakorlati világgal nem tudjuk fenntartani 
a* érintkezést. 

Kérjük a kongresszus támogatását, kérjük nemcsak a Szé
chenyi-társaság reménybeli alapjaiból, hanem oly módon is, hogy 
méltóztassék felirattal fordulni a földművelésügyi és a pénzügy-, 
miniszter Urak ö Exoellenciáihoz és felhívni a figyelmüket arra, 
hogy ne engedjék elsorvadni ezt a másfélszázados főiskolát és az 
Annak szervezetében szükséges változtatásokat hajtsák végre mi
előbb, az azzal kaDcsolatos tudományos kutató intézetnek, az,er
dészeti kísérleti állomásnak pedig adják vissza legalább azt a 
személyzeti létszámot, amellyel a háború előtt bírt ós hozzák azt 
olv helyzetbe, hogy munkáját kiterjeszthesse mindazokra a ma 
még nem, vagy csak alig mívelt területekre, amelyek mívelési vagy 
hazánk speciális viszonyai követelik, vagy pedig meg kell mível-
uünk azért, hogy el ne maradjunk a külföldtől. 

Megköszönve szives türelmüket, végül engedjenek meg még 
egy rövid kérést, amely egyébiránt már a többi szakosztályokban 
is fellmerült, amiért nem is fűzök hozzá megokolást, azért említem 
fel, mert a vidéken érezzük leginkább annak súlyát. 

Méltóztassanak közbejárni az érdekelt Miniszter Uraknál, 
hogy tegyék lehetővé a rokon tudományok kutatóinak mennél 
sűrűbb érintkezését úgy egymással, mint a gyakorlati gazdaság
gal ós pedig beiföldöni is és külföldön is, mert ez az érintkezés 
egyenesen létkérdés azok számára, akik a tudományos kutatás 
terén dolgoznak. 

Előadásom végével Fekete Zoltán szólalt fel, akinek 
szavait a következőkben köz löm: 

Az erdőrendezés ós erdőbecslés tárgykörébe vágó tudomá
nyos kutatások terén is számos, kérdés Vár megoldásra: 

1. Terjedelmes helyszíni vizsgálatok volnának szükségesek 
azoknak a vonatkozásoknak a szabatos megállapítására1, amelyek 



m erdő faállományának tömegtényezői és a hazai termőhelyek, 
valamint a faállomány kora közt állanak fenn. Ezeknek a vizs
gálatoknak az alapján volnának elkészítendők ai magyarországi 
„álltalános fatermelósi táblák", melyeket ma a gyakorlati erdőgaz
daság nagy kapára még nélkülöznünk kell. 

2. Ezzel kapcsolatban értékes adatok volnának gyűjthetők a 
faállomány belső szerkezetének s különösen biometrikai viszo
nyainak feltárásához. Ezeknek a kutatásoknak általános tudomá
nyos becsükön kívül lényeges gyakorlati előnyeik is volnának, 
főképen a választék- és értéktáblázatok összeállítása szempont
jából 

3. A fák alakviszonyainak a vizsgálata s ennék alapján hazai 
„faitömegtáblák" és választék táblák készítése is olyan feladatok, 
melyeknek sikeres megoldása úgy a tudomány, mint a gyakorlat 
számára haladást jelentene. 

Megjegyzendő, hogy a fennebb említett vizsgálatok egy részé
nek a végrehajtását a földmívelésügyi kormány már el is ren
delte, azonban anyagi eszközök hiánya miatt ezen a téren eddig 
még alig történt valami- A munka kellő haladása csakis ennek a/, 

i anyagi akadálynak az elhárítása és am erdészeti kísérleti állomás 
valamint a% erdőmémöki; főiskola személyzeti viszonyainak kellő 
rendezése útján volna biztosítható. 

Végül rámutatok itt általánosságban arrav hogy tudományos 
fejlődésünknek és így kötfvetve vagy közvetlenül a kutatási ügy 
haladásának is egyik lényeges akadálya a szellemi termékek 
közrenüViísáriak mwhézségmben rejlik. Csonka-Magyarország meg
csappant olvasó közönsége jövedelmező irodaimii vállalkozások 
fenntartását .nem igen bkja meg. 500—1000 példányban megje
lenő munkák számára nem akad kiadó, saját kockázatunkra pe
dig csak igen kevesen bírnak, vagy mernek könyvet kiadni. Ezen 
a nehézségen nézetem szerint úgy lehetne gyökeresen segíteni, 
ha az állam a főiskolákon „irodalmi forgótőke alapot" létesí
tene, melyből a kiadás költségei kamatmentes kölcsön alakjában 
előlegezbetők volnának. Az eladásból származó bevételek mind 
addilg az alapba folynának vissza, míg a kiadás költségei fedezve 
nincsenek. Ilyen módon a forgótőke újra és újra be volna fektet
hető, tehát olyan lalalpot képviselne, amely a messze jövőre is ál
landóan biztosítaná az önálló tudományos és szakmunkák kiadá
sát. Az írói kedvet rendkívüli módon fokozná a kiadás lehetősé
gének biztos tudata és az anyagi1 nyereség, amelyet a szerzőre 
nézve a kiadó cégek többnyire aránytalanul nagy vállalkozói nye
reségének a megtakarítása jelentene. Egy-két millió pengővel 
ilyen módon hatalmasat lehetne lendíteni tespedő tudományos 
liirodalmu nk előbbrevitelón. 



Tisztelettel indítvániyozomi tehát, terjesszen a szakosztály-
olyan értelmű javaslatot a végrehajtó bizottság elé; hogy a kon
gresszus a kormány figyelmét a tudományos „irodalmi forgótőke 
alapok" létesítésének fontosságára hívja fel és kérje eainek a 
kérdésnek sürgős megoldását a közeljövő beruházásai keretében.. 

Utána Károly Rezső, a mezőgazdasági üzemi intézet 
főigazgatója emelkedett szólásra, aki kifogásolta, hogy m 
erdőgazdaság éppen most, amikor fokozott összetartásra és 
együttműködésre van szükség, izolálni akarja magát. Már 
régebben tervbe vette volt, hogy az erdészeti kísérleti állo^ 
más is bele vétessék a mezőgazdasági kísérletügyi intézmé
nyek közé és közléseit a „Kísérleti Közlemények"-ben 
t egye közzé, amelyet most is felajánl erre a célra, amivel 
mindjárt el volna hárítva az egyik akadály. Rámutat a kül
föld példájára, ahol sokszor együtt szerepel a „Land- und 
Forstwirtschaft." 

Károly szavaira reflektálva utána dr. Fehér a követke
zőket mondotta: 

Igen tisztelt Szakosztály! 
A z erdőgazdasági tudományok és azok között elsősor

ban az erdőgazdasági termelés alapjait tárgyaló erdőművelés
tan fejlődési iránya az elmúlt évek folyamán lényeges for
dulóponthoz jutott. A fizikai ohemia újabb tökéletesített mód
szereinek a növényélettani kutatások terén való fokozatos 
térhódítása a növényfiziológia eddig még ismeretlen és meg 
nem oldott problémái egészen más megvilágításban viszi az 
exakt megoldás felé, mint azt tizenöt-húsz év előtt remélni 
lehetett volna. Ezen oknál fogva tehát az erdő életviszonyai
nak, a termelés fokozása érdekében való tudatos szabályozása 
és az ezt befolyásoló élettani törvényszerűségek megisme
rése hovatovább mindnagyobb határozottsággal és biztonság
gal válik majd lehetővé. 

Ú g y az erdőgazdasági tudományok, mint pedig az erdé
szeti kísérletügy fejlődésének az útját a növényélettan és az 
ezzel 'kapcsolatos talajtani kutatások jelzik és éppen ezért a 
tnagyar erdészettudomány és kísérletügy fejlesztésében és 
kiépítésében mint elkerülhetetlen és parancsoló szükséges
ség jelentkezik: az exakt természettudományi alapokra fekte-



tett biológiai kutatási iránynak a kiépítése. Az erdő élőlé
nyeknek a társadalma és kétségtelen, hogy az erdőgazdasági 
termelés fokozása, amely egyébként minden gazdasági ág fej
lődésének a végcélját képviseli, csak akkor lesz lehetséges, ha 
mi azokat a törvényszerűségeket, amelyek ezen társadalom 
életviszonyait szabályozzák, meg fogjuk ismerni és gyakor
lati eljárásaink alapjául fogjuk venni. 

Ezeknek a meggondolásoknak az alapján immáron két év 
óta az ősi otthonából kiűzött évszázados Alma Materünk :i 
jelenlegi Magyar kir. Bányamémöki és Erdőmérnöki Főis
kola Sopronban megfelelő és méltó keretekben való felállí
tása óta teljes erőnkkel dolgozunk a főiskola növénytani és 
erdészeti vegytani (inkl.. talajtani) intézeteiben az. idevonat
kozó kutatások fejlesztésén, amelyeknek fontosabb irányai a 
következők: 

I. A talaj biológiájának megismerésére irányuló bakte
riológiai ós mykológiai kutatások. Ezen célból a növénytani 
intézet keretében egy teljes talajbakteriológiai laboratóriumot 
rendeztünk be, ahol egy munkatársunk kizárólag ezekkel a 
kérdésekkel foglalkozik. 

TI. A H ion koncentrációnak a talajbiológiájára, a hu-
nmszképződésre és a fák növekedésére gyakorolt hatásának 
a'vizsgálata. 

I I I . A fák széndioxyd táplálkozásának vizsgálata és 
ennek a fontos biológiai problémának az összefüggése a talaj 
biológiáját és a humuszképződést szabályozó biochemiai és 
biofizikai tényezőkkel. • 

IV . A 'Szikfásítást befolyásoló és a szíkestalajok termé
szetében rejlő biológiai tényezőknek a fák növekedésére gya
korolt hatásának kísérleti vizsgálata, 

V. Az erdőgazdaság, de főleg az erdőművelés gyakorlati 
eljárásainak a kapcsolata, a fenti pontokban említett biológiai 
tényezőkkel és ennek a kérdéskomplexumnak az erdő életére 
gyakorolt hatása. 

A jól végzett munka öntudatával állapíthatjuk itt meg, 
hogy a fenti kutatások eredményeképen az elmúlt két év alatt 
tíz magyar éö tíz német nyelven megírt dolgozat hagyta el 



főiskolánk növénytani és erdészeti vegytani intézeteit, élénk 
bizonyságául annak, hogy a vidéki főiskolák megfelelően ki
fejlesztett intézeteiben kellő vezetés mellett, éppen olyan 
eredményes kutatómunkát lehet folytatni, mint a& egyetemek 
hasonló intézményeinek keretein belül. Különös elégtételül 
szóigálnak nekünk, hogy a Bégen Árpád professzor úr által 
említett talajbakteriológiai kutatások, amelyek a mezőgazda
sági kísérletügy terén még in statu nascendi vannak, nálunk 
már teljes művelés alatt állanak, sőt! az idevonatkozó ered
ményeink meg is fognak részben a most újra meginduló erdé
szeti tudományos folyóiratunkban, részben pedig külföldi 
szakfolyóiratokban jelenni. A főiskola tanulmányi erdejében 
ennek a kérdésnek a kapcsán körülbelül tíz zárt és az üzem
tervbe is felvett kísérleti terület áll a rendelkezésünkre. 

A Mágócsy-Dietz professzor úr által említett kísérletek 
bevezetése, amelyeknek a célja az Al fö ld , de különösen a 
szikes területek fásításánál alkalmazandó fafajoknak biológiai 
kísérletek keretében való kiválasztása lenne, már nálunk két 
év előtt megtörtént és ezeknek az eddigi eredményeit két 
német és egy magyar nyelvű közleményben máris nyilvános
ságra hoztuk. Sajnos, közleményeinkben a németnyelvű mun
kák dominálnak. A magyar irodalom szegényes és kisméretű 
publikálási lehetőségei ezen a téren minden felelősség alól 
felmentenek bennünket, Mi a magyar kultúrával szemben 
megtettük a kötelességünket, arról azonban, hogy ennek a 
munkának az eredményei mielőbb napvilágot lássanak, nem 
nekünk, hanem a magyar állami hatalomnak és a magyar tár
sadalomnak kell gondoskodnia. 

Ezeknek a kutasásainknak a folyamán természetesen a 
nehézségek egész sorozatával kellett és kell még ma is meg-
küzdenünk. Egész őszintén megmondom, igen tisztelt Szak
osztály, hogy pirul az arcom, ha látnom kell elmaradottsá
gunkat a külföld tudományos munkásságával szemben. Ott is 
vannak, mélyen tisztelt Uraim, legyőzött államok, de náluk 
úgy az államhatalom, mint a társadalom önzetlen támogatás
sal mozdítja elő a tudományos kutatások lehetőségeit, mert 
nagyon jól tudják, hogy az elvesztett anyagi javaknak a pót
lása a változott idők folyamán mindig lehetséges lesz, de az 



elvesztett kultúrfölény egy nemzet sűlyedését, szellemi életé
nek a dekadenciáját és tekintélyének a hanyatlását jelenti. 

Mint jellemző tényt említem meg, hogy az intézőkörök, 
de főleg a most inaugurált pénzügyi politikának a tudomá
nyos élet követelményeivel szemben tanúsított rideg és kö
zönyös magatartása folytán már két év óta minden igyekeze
tünk hajótörést szenved, s nem vagyunk képesek az egyéb
ként jól felszerelt növénytani intézetünket egy kísérleti üveg
házzal kibővíteni és ezért kísérleteink egy jelentékeny részét, 
évenként 5—6 hónapig szüneteltetni kell. Hogy ez mit jelent, 
azt hiszem, mélyen tisztelt Uraim, nem kell itt behatóbban 
megmagyarázni. A szívem szorul össze, ha vissza kell gon
dolnom arra, hogy hány kidolgozás alatt levő problémának 
a sorsát pecsétélte meg és tette tönkre ennek az igazán nem 
nagy anyagi áldozattal létesíthető berendezésnek a hiánya.. 

Hasonlóképen élénk hiányát érezzük, igen tisztelt Szak
osztály, annak, hogy azoknak a problémáknak a megoldásá
nak amelyek a mezőgazdasági kísérletügy kérdéseivel rokon-
természetűek, a szükséges együttműködést eddig megterem
teni nem. sikerült. Különösen a talajbakteriológiai és talajtani 
vizsgálatok azok, amelyeknek a terén a tapasztalatok és a köl
csönösen elért eredmények kicserélése, továbbá a közös 
munkaterv megállapítása igazán nagy fontossággal birna. 
Hasonlóképen, mint erősen érzett hiány, jelentkezik a meg
felelő és kellő szakképzettséggel bíró tudományos munkatár
sak hiánya. Ezen a téren sürgős intézkedésekre van szükség, 
mert a most uralkodó személyzeti hiány mellett a jövőben 
eredményes munkát kifejteni nem lehet. Miután a fenti mun
kálatok az erdészeti kísérleti állomás munkaprogrammjának 
keretében valósittatnak meg, ezen a téren az állomás személy
zetének kellő kiegészítése sokat segíthetne. A fentiek alapján 
.bátor vagyok a magam részérói a tíövetkező javaslatomat be
terjeszteni: 

I. Az előzőkben vázolt munkálatok eredményes lefolyta
tása céljából kérjük meg a földmívélésügyi Miniszter Űr Ő 
Excellenciáját a bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola nö
vénytani és erdészeti vegytani intézeteinek, továbbá aé erdé-



szeti kísérleti állomás személyzeti és anyagi helyzetének a 
mielőbbi gyökeres megjavítására. 

I I . Tegyünk előterjesztést a pénz- és földmívelésügyi 
Miniszter Uraknak a főiskola növénytani intézetével kapcso
latos kísérleti üvegház mielőbbi sürgős felépítésére. 

I I I . A nálunk már teljes egészükben folyó és a mezőgaz
dasági kísérletügy keretében most megindulni készülő talaj-
bakteriológiai vizsgálatok között teremtsük meg mielőbb a 
közös együttműködés lehetővé tételére a közös munkatervet. 

I V . A z ország mezőgazdasági és erdőgazdasági talajai
nak a feltárását célzó talajtani vizsgálatok terén létesítsünk 
hasonlóképen közös munkatervet és szoros együttműködést. 

A fenti javaslataim, meggyőződésem szerint, nagy mér
tékben hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a magyar mező- és 
erdőgazdasági növénytermelés fenti fontos problémánkat egy 
magasabbrendű egységes nézőpontból felfogva és vizsgálva, 
v igyük közelebb a mielőbbi és kedvező megoldáshoz. 

Befejezésül engedje meg végül az igen tisztelt Szakosz
tály, hogy a kongresszus folyamán elhangzott és az erdészet-
tudományokra vonatkozó felszólalásokra a magam megjegy
zéseit röviden megtegyem. 

I. Róth Gyula, tanártársam azon indítványához, hogy a 
szakosztály címe megváltoztattassék, a magam részéről is teljes 
mértékben hozzájárulok. Azokhoz az indokokhoz, amelyeket 
Róth professzor úr a javaslat támogatására felhozott, nekem 
sok hozzátenni valóm nincsen. Azonban éppen az általa és 
Fekete professzor úr által beterjesztett referátumokból lát
hatta az igen tisztelt kongresszus, hogy az erdészeti tudomá
nyok ma kiforrott munkaterv alapján, a mezőgazdasági tu
dományoktól alapjában véve sok tekintetben elütő fejlődési 
irányt mutatnak és azoknak a mai magas fejlettsége indo
kolttá teszi, hogy ezek is kellő részletességgel tárgyaltassanak. 
A magam részéről egészen őszintén meg kell mondanom, hogy 
az erdészettudományokkal szemben gyakorolt mostani elbá
nást határozottan mellőzésnek kell tekintenünk és amennyi
ben ennek a megváltoztatására irányuló indokolt és méltá
nyos kérésünk az igen tisztelt Kongresszus részéről meghall
gatásra nem találna, úgy számunkra a jövőben tíz eredrné-
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nyes közreműködés és a további részvétel lehetetlenné fog 
válni. Ennél a pontnál Róth professzor úr indítványát any-
nyiban egészítem ki, hogy amennyiben a Szakosztály a „föld
mívelésügyi" elnevezést el nem fogadná, úgy az Osztály neve 
a „Mező- és erdőgazdasági szakosztályra" változtattassék meg. 

I I . Dr. Vitális professzor úrnak a technikai szakosztály 
ülésén mondott felszólalásának kapcsán ki kell jelentenem, 
hogy az erdőmérnöki tudományos kutatás céljainak, a főiskola 
mostani elhelyezése teljesen megfelel. - Eltekintve a főiskola 
céljaira bocsátott épületek megfelelő voltától, a főiskolát kö
rülvevő és ezidőszerint már átalakított nagyarányú botani
kus kert és Sopron erdős vidéke, benne a 3600 k. holdat ki
tevő tanulmányi erdővel úgy a tudományos kutatás, mint a 
szakoktatás érdekeinek teljes mértékben megfelel. Természe
tesen az intézetek felszerelése még sok kívánnivalót hagy 
hátra, azonban kellő anyagi segítséggel és főleg megfelelő 
jó akarattal és önzetlen munkával ezt mihamarabb helyre 
lehet majd hozni. 

Jóleső, meleg érzéssel hallottam az előttem szóló urak 
ajkáról megnyilvánulni a gazdasági akadémiák régi tradí
cióihoz való ragaszkodást. Legyenek meggyőződve m. t. 
Uraim, mi erdőmérnökök ugyanilyen meleg szeretettel és a ra
gaszkodás elszakíthatatlan szálaival tartunk ki a mi 160 éves, 
ősi és nagy múltú Alma Materünk önállósága és függetlensége 
mellett és el vagyunk szánva, hogy a mai idők centralizálási 
kísérleteivel szemben ezt férfias elhatározással meg is fogjuk 
védeni. Nem más elhelyezés, vagy más egyetemekhez való 
csatlakozás gondolata, hanem az évszázados tradiciók becsü
letes megőrzése és az önzetlen odaadással végzett tudományos 
kutatómunka az, amely nekünk a boldogulást, amint a múlt
ban, úgy a jövőben is meg fogja adni. Jöj jünk végre tisztába 
azzal, hogy nem az egyetemekbe való beolvasztás és a nagy
városok füstös légkörébe való helyezés, hanem a helytől füg
getlen tudományos felszerelés és ezt a holt anyagot megele
venítő tudás és önzetlen emberi akarat az, amely a tudomá
nyos haladást megteremti. Az az évszázados Alma Mater, 
amely a kiváló technikai és biológiai kutatók egész sorát adta 
a magyar tudománynak, ha egész erőnkkel állunk a szolgála-



tába, ezentúl is meg fogja tenni a kötelességét. A tudományos 
gondolatok kicseréléséhez és kapcsolat megteremtéséhez nem 
szükséges ma a magasan kifejlett technikai tudás korszaká
ban a koncentrált elhelyezés. A német, egyetemek, de főleg a 
német erdészeti főiskolák virágzó tudományos élete a legjobb 
példát szolgáltatja erre. Aki ma, amikor a főiskola végre sok 
hányattatás után biztos révbe került, megint ennek az évszá
zados múlttal és tradíciókkal rendelkező kultúrintézmény 
egységének a megboly gátasáról, megváltoztatásáról, vagy be
olvasztásáról beszél, bűnt követ el, a magyar bányász- és er
désztársadalom s a magyar kultúra legszentebb érdekei ellen. 

Dolgozzunk önzetlenül, kitartással és becsülettel s akkor 
meg vagyok győződve, sem az erdészetnek, sem a bányászat
nak nem kell félnie az elsorvadástól. 

I I I . Treitz Péter főbányatanácsos úr felszólalására vo
natkozólag végül megjegyzem, hogy a talajjellemző növé
nyeknek az agrogeológiai kutatások terén tulajdonított túl
zott jelentőség szerény véleményem szerint ma nem lehet 
helytálló. Ezeket legfeljebb első útmutatásul és tájékozásnak 
tekinthetjük. 

Ma a tudományos kutató eszközök fejlettsége mellett a 
talajtani problémák megoldását az exact kémiai é s fizikai 
analízis biztosíthatja és az erdőgazdaságtudományi kutatá
saink terén az elvet meg is fogjuk 1 valósítani." 

Azonkívül még Mágocsy-Dietz és Szilády Zoltán egye
temi tanárok szólaltak a kérdéshez. Mágocsy-Dietz az Alföld 
erdősítésénél és speciálisan a szik fásításánál használható 
fafajok és cserjék közlésének hiányát kifogásolta. Szilády 
Zoltán arra mutatott rá, hogy az utolsó erdészeti entomológia 
akkor jelent meg, amikor ő született és kérdezi, mikor fog
nak a főiskola tanszékére szakképzett zoológust helyezni? 

A zárszó jogával élve, biztosítottam Károly Rezső fő
igazgató urat, hogy semmi szándékunk, hogy izoláljuk ma-



gunkat, mi mindig szívesen járulunk hozzá az együttes mű
ködéshez, azzal a feltétellel, hogy ennek ne legyen bekébe 
lezés jellege. A m i a külföldet illeti, felszólalásomra éppen a 
külföldtől átvett kötelezettség késztetett. A z 1907. évben 
Bécsben tartott V I I I . nemzetközi mezőgazdasági kongresz-
szuson az erdőgazdaság ugyan azt a kívánságot vetette fel, 
sőt, ott nyíltan kifejezést adták az erdőgazdaság képviselői 
annak, hogy ők ezentúl nem fognak részt venni hasonló 
gyűléseken, ha azoknak tisztán „Landwir-tschaft" nevük lesz. 
Ezért a külföldön ma a „La-nd- und Forstivirtschaft" név 
használatos. Mi nem akartunk odáig menni, hogy az „erdő" 
szónak külön szerepét kívánjuk, hanem oly kifejezést kér
tünk, a, „földmivelés"-t, amely magában foglalja mind a 
két ágat. 

A z önálló tudományos folyóiratról pedig nem mondha
tunk le. Eltekintve attól, hogy mi ezt a külföldi erdészeti 
irodalommal való csereviszonyra akarjuk felhasználni és 
hogy az újonnan megjelenő lap nem csak a kísérleti állomás
nak, hanem a főiskola erdőmérnöki osztályának is hivatalos 
folyóirata lesz — a magam részéről a magyar erdőgazdaság
gal szemben nem merném vállalni a felelősséget azért, hogy 
ezt a 28 éven át fennálló és 20 évig tényleg megjelent önálló 
folyóiratot én magam, mint az erdészeti kísérleti állomás
nak jelenlegi vezetője, végleg beszüntessem. 

Ezzel be is fejeződött a kongresszus erdőgazdasági ügyei
nek tárgyalása. Róth Gyula, főiskolai tanár. 

Nekünk is volna mindehhez néhány szavunk. Előrebo
csátom, hogy csakis hálával gondolhatunk a kultuszminisz
ter úrnak erre a nagystílű kezdeményezésére. Belátjuk azt i.-:, 
hogy a természettudományok magyar mívelőinek ilyen 
monstruózus testületbe való tömörítése — különösen az- első 
alkalommal — természetszerűleg zökkenőkkel, sérelmek
kel jár. 



Sajnos azonban — mint rendszerint velünk történni szo
kott —, több igen jeles, tudományos érdekeket is szolgáló 
intézménnyel együtt, a mi kis testületünk is elkerülte a ren
dezőség figyelmét. 

A mi egyesületünk hót évtizednél öregebb múltja alatt 
erejéhez mérten kivette a részét az erdőgazdasági tudomá
nyok mívelésének elősegítéséből s így joggal elvárhatta 
volna,, hogy a kongresszusra meghívást nyerjen, nemkülön
ben, hogy tájékozást nyújtson a rendezőségnek arra nézve, 
hogy a magyar erdőgazdaságnak mely jelesei tarthatnak 
számot meghívó elnyerésére. 

Ennek a mulasztásnak következménye volt azután az is, 
hogy leszámítva az erdőmérnöki főiskola tanári karának 
méltó képviseletét, a magyar erdőgazdaságot a kongresszu
son igen alárendelt számban képviseltük, holott minden bi
zonnyal ott kellett volna látnunk az erdőgazdasági tudomá
nyoknak azokat a művelőit is, akik odakint a gyakorlatban 
sem szűnnek meg tudományos működést kifejteni. 

Ugyancsak így történhetett meg az • is, hogy az erdő
gazdaság minden önállósága mellett is teljesen indokolatlanul 
f „mezőgazdaság" fogalomkörébe soroztatott be. 

Kérjük tehát a jövőben, hogy vagy neveztessék el a cso
port „mező- és erdőgazdasági" jelzővel, avagy amint a t. 
cikkíró javasolta, a mindkét gazdasági ágat átfogó „földmí-
velési" névvel. 

Végül nem mulaszthatom el, hogy rá ne mutassak a kul
tuszminiszter úr megnyitó -beszédjének egy nyilván akarat
lan, de bántó élű mozzanatára, amikor — egyébként mes
terien felépített megnyitó beszédjében — úgy disztingvált, 
hogy a szakiskola, legyen bár főiskola is, sohasem érheti 
utói az egyetemet, mert a szakiskola csak tanításra, míg az 
egyetem a tudomány mívelésére is hivatott. 

Engedje meg a 'kultuszminiszter úr, hogy ezt a meg
állapítást megcáfolhatlan alapigazságnak mindaddig el ne 
ismerjük, míg a kultuszminiszter úr — bizonyára az illeté
kes tényezők nagy örömére — a soproni bánya- és erdő
mérnöki főiskola megszemlélése után ezt a féltevését meg 
nem ismétli. Szerk. -



A hitbizományok kérdése és az erdőgazdaság. 
Gazdasági és politikai körökben egyaránt nagy hullá

mokat vert a miniszterelnöknek a nemzetgyűlés egyik leg
utóbbi ülésén a hitbizományok reformjáról tartott beszéde, 
melyben ennek a közgazdasági életünkben erősen begyöke
rezett rendszernek alapos megváltoztatását helyezte ki
látásba. 

Túl esik a lap keretén, hogy általános gazdasági és szo
ciális szempontból foglalkozzunk a kérdéssel, ami azonban 
nem jelenti azt, hogy azzal egyáltalában ne foglalkozzunk, 
mert a rendszer igazán erősen kapcsolódik be erdőgazdasá
gunk mai helyzetébe. 

Tudjuk jól, hogy éppen a hitbizományi erdők voltak 
azok, amelyeket az erdőtörvény kivont a magánerdőkre 
vonatkozó általános gazdasági rendelkezések alól és sokkal 
pzigorúbb ellenőrzés alá véve kötött gazdasági formák be
tartására kötelezett. 

Tette pedig ezt azért, mert a hitbizomány bírlalóját a 
mai formák mellett nem tekinthette szabadon rendelkező 
tulajdonosnak, aki a vagyon tőkéjének hova fordítása felől 
rendelkezhetik, hanem csupán haszonélvezőnek, aki az évi 
jövedelmet élvezheti csupán, míg a tőkét sértetlenül köteles 
Ü várományos javára megőrizni. 

A törvény ezért üzemtervszerü gazdálkodásra köte
lezte a hitbizomány birtokosát s az üzemtervek elkészíté
sére vonatkozó rendelet alapelvül — bár nem szó szerint 
kifejezve — azt a tételt állította fel, hogy a megállapítandó 
évi hozadék nem lehet nagyobb (különleges esetek kivételé
vel) az egész erdő évi növed ékénél. 

Törvényes megállapítást nyert tehát az az erdőgazda
sági alapelv, hogy a rendszeres gazdálkodáshoz feltétlenül 
szükséges fiatal és középkorú állományok fatömege gazda
sági szempontból nem tekinthető hozadéknak, függő ter
mésnek, hanem oly része a törzsvagyonnak a rendszeres 
gazdálkodáshoz szükséges tőkének, mint maga a talaj. 

Lett-e már most ennek érezhető gazdasági következ
ménye? 



A z erdőtörvény 46. évi érvényessége nem siklott el 
eredménytelenül a hitbizományi birtokok felett. 

A birtokosok kötelességtudása, a hitbizományi erdő
tisztek ügy és szakszeretete, az erdőfelügyelet sokszor bár 
alig érezhető, de mindig jótékony ellenőrzése és irányítása 
igen sok addig elhanyagolt, *sőt pusztulásnak indult hitbi
zományi erdőt hozott annyira rendbe, hogy azokban a rend
szeres gazdálkodáshoz szükséges szabályos készletsorok tel
jesen v a g y majdnem egészen rendelkezésre állanak. 

Nagy gazdasági egységek keletkeztek, kiindulva abból 
a feltevésből, hogy a hitbizományi vagyon feloszthatatlan 
egységet képez. 

A célba vett szabályos állapot kiképzésénél, az egye* 
korosztályok által elfoglalt és elfoglalandó területek elosz
tásánál a meglévő erdőterületet vették mindenkor alapul 
úgy, h o g y a közel 50 éves céltudatos gazdálkodás ezeket a 
birtokokat már gazdasági szempontból is szorosan össze
függő egységekké forrasztotta össze. 

Gazdasági egységekké forrasztott össze az egységes 
gazdálkodás olyan erdőrészleteket, amelyek egymástól terü
letileg elkülönítve, egymástól távol feküsznek. 

A fanemek és gazdálkodási mód különfélesége mellett 
sokszor képezik látszólag könnyen elkülöníthető területek 
az egész környék, vagy a szomszédos mezőgazdaságok gaz
dasági életével szerves kiegészítő részeit. 

Még szorosabbá tették ezt az összefüggést azok a gaz
dasági, szállítási stb. berendezések, amelyek létesítését a 
gazdasági viszonyok legutóbb beállott változásai tették 
szükségessé. 

Nagyobb birtoktestek termékeinek egységes kiszállítá
sára, feldolgozására erdei vasutak, fafeldolgozó telepek 
épültek, amelyek jövedelmező üzembetartásának alapfelté
tele, hogy az igénybevételükkel leszállítandó, v a g y feldol
gozható famennyiségek a kiinduló számításoknál alapul vett 
mennyiség alá ne csökkenjenek. 

Ezeknek a berendezéseknek létfeltételük tehát az, hogy 
egységes kezelés mellett szervi összefüggésben maradhassa-



nak azokkal az erdőterületekkel, amelyek íatermésének egy
séges szállítása, feldolgozása, értékesítése stb. az egész be
rendezésre vonatkozó jövedelmezőségi számítások alapját 
képezte már azok létesítésekor. 

Elemezzük már most néhány szóval azt, mik lennének 
az ilyen teljesen összeforrott gazdasági egységek szétbonta
nának, felosztásának következményei. 

A felosztás alapját az erdőgazdaság különleges viszo
nyai mellett csak érték képezhetné, mert igen jó l tudjuk, 
hogy a vágható állomány és beerdősítésre szoruló területek 
értéke között a.különbség óriási. 

Könnyen előfordulhatna az az eset, hogy az egyik örö
kös csak idős, a másik csak fiatal állományokhoz jutna. 

Míg tehát az egyik rövid időn belül a hozadékon kívül 
a gazdasági tőke számottevő részét is kivehetné az erdő
gazdaságból, a másik esetleg évtizedeken át semmi jövede
lemhez nem jutna. 

H o g y a vágásfordulóknak milyen felforgatását, az 
üzemterveknek, milyen mérvű átdolgozását tenné szüksé
gessé az ilyen felosztás, azt szakemberek előtt felesleges 
részletesen fejtegetni. 

A már említett gazdasági berendezések szempontjából 
a széttagolás még lehetetlenebb helyzetet teremtene. 

A rakodó területek elosztása, a feldolgozó telepek fek
vése legtöbb esetben olyan megoldásokat eredményezne, 
hogy az egyik örökös a másik ingatlanának vagy gazdasági 
berendezésének érintése, vagy használata nélkül a piacra 
sem tudna jutni. 

Talán felesleges részletezni azt, mit je lent ,a teljesítő
képesség, a munka célszerű és gazdaságos beosztása szem
pont jából az, ha e g y egységesen tervezett ós létesített erdei 
vasúthálózat egyes részei más-más tulajdonos kézre ke
rülnek1? Í_V •<•• ; • — 

H a az egyik örökösnek jut a íeldölgozótélep minimális 
erdőterülettel, a másiknak ellenben a nagyobb terület a föl
dolgozó, telep mélkül? • 



Azt hiszem, ebből a pár szóból is meg lehet állapítani, 
hogy ez a kérdés az erdőgazdaságot igen sokkal mélyebben 
érinti, mint a mezőgazdaságot, ahol az eddig összefüggően 
kezelt gazdasági egységek szétválasztásának káros követ
kezményei minden valószínűség szerint könnyebben és rö
videbb idő alatt elháríthatok, mint az erdőgazdaságnál. 

Azt , hogy a kérdés a magyar erdőkből mekkora terüle
tet érint, sajnos, nem tudtam megállapítani, mert a hitbi
zományi erdőnkről statisztikánk nincs, alig hiszem azonban, 
hogy azok területe a megmaradt erdők 15—20 százalékán 
alul maradna. • 

De ha ennél kisebb volna is ez a terület, minden esetre 
néhány százezer holdról van szó, aminek sorsa megmaradt 
csekély erdőterületünk mellett közömbös nem lehet. 

Kétségtelen, hogy vannak ma olyan egy kézen levő er-
dőbirtokok, melyeknek óvatos, gondos szétválasztása túlsá
gosan nagy gazdasági hátránnyal nem jár. 

-Ép oly bizonyos azonban, h o g y vannak szép számmal 
olyan hitbizományi erdők is, melyeknek széttagolása, az 
okszerű gazdálkodás lehetőségének rovására menne. ' 

H o g y a felosztás határát (ha mai felosztásra általános 
gazdasági szempontból feltétlenül szükség volna s azt elke
rülni nem lehet) nem szabad pusztán a területhatárhoz 
szabni, sőt sok esetben feltétlenül meg kell akadályozni, ez 
— úgy hiszem — kétségtelen. 

Ép. oly .kétségtelen, h o g y ennek a kérdésnek az elbírá
lásánál a konzervatív erdőgazdaság teljesen különleges 
érdekeit és szempontjait a legmessezbbmenőleg figyelembe 
kell venni. • 

Bár bizonyos mérvű információk szerint a reformmal 
az erdőgazdaságot nem kívánják érinteni, mégis szükséges
nek tartom, hogy az egyesület a kérdést állandóan figye
lemmel kísérje s módot keressen arra, hogy a reform keresz
tülvitelének módjába — ha már most elkerülni egyáltalán 
nem lehet — a nagyobb gazdasági egységek fenntartása és 
megmentése érdekében beleszólhasson. 



Az új építőipari törvénytervezet. 

A z építőipar gyakorlását több évtizedes múltra vissza
tekintő törvény szabályozza, amelynek rendelkezései ma 
már nem állnak összhangban egyrészt a változott gazda
sági élet, ele másrészt a folyton fejlődő műszaki tudomá
nyok követelményeivel sem. 

Ezért a magyar mérnöki karnak régi óhajtása az, hogy 
ezt a kérdést új, a mai gazdasági viszonyoknak és a mű
szaki tudományok fejlettségének megfelelő törvényes ren
delkezéssel szabályozzák. 

Szükség van egyrészről arra, hogy a kontárok beavat
kozásától úgy az építtető közönség, mint az építkezések 
túlnyomó részét vállalatikig végeztető állami adminisztrá
ciók is meg legyenek kiméivé s a személyes vagyonbizton
ságnak a középítkezésekhez fűződő érdekei megfelelő biz
tosítékokkal bástyáztassanak körül, de másrészről szükség 
van arra is, hogy az egész művelt világban előnyösen is
mert a magyar mérnöki kar tudása és hozzáértése is necsak 
a tervezésnél jusson megfelelő szerephez, hanem saját ter
veinek keresztülvitelénél is a megfelelő gyakorlati előnyök
ben részesüljön. 

A kereskedelmi minisztérium illetékes osztályai az ér 
dekeltek régi óhajának engedve, az építőipari törvény
ről új tervezetet'készítettek, amely tervezet jelenleg az ér
dekképviseleteknél és az érdekelt erkölcsi testületeknél 
tárgyalás alatt áll. 

A törvény intézkedései a magyar erdőmérnöki kar ér 
dekeit is jelentékenyen érintik, mert hiszen nemcsak az er
dőgazdasággal közvetlenül kapcsolatos út, vasút, víz és 
magas építkezési teendők foganatosítását szabályozzák, de 
egyúttal körvonalazni fogják azokat a korlátokat is, 
amelyeken belül a magyar erdőmérnöki kar a nyilvános és 
magánépítkezések keresztülviteléből is részt kérhet és azok 
kai egyáltalán foglalkozhat is. 

A z egyesület Igazgató Választmánya e havi ülésében 
fog foglalkozni a törvénytervezettel és bizonyára mindent 



el fog követni abban az irányban, hogy az erdőmérnöki kar 
részére ne csak a saját speciális szakteendőivel kapcsolatos 
építkezések terén eddig élvezett szabad mozgást biztosítsa, 
hanem — természetesen megfelelő gyakorlat és egyéb elő
feltételek mellett — az erdőmérnököknek az általános épí
tőiparban való elhelyezkedését is megkönnyítse. 

Maguknak az erdőgazdáknak is számottevő érdekük 
fűződik ahhoz, hogy különösen az alkalmazott erdőtisztek-
nek e téren biztosított törvényes jogai továbbra is fennma
radjanak és ne kelljen annak a birtokosnak, aki szakkép
zett erdőmérnököt alkalmaz, gazdasági építkezéseihez külön 
specialistát alkalmaznia. 

Reméljük, hogy az az egyetértés, amely a magyar mér
nöki kar egyes szakcsoportjai között különösen a legutóbbi 
években kifejlődött, ezúttal is megtalálja a leghelyesebb 
utat airra, hogy a közérdek legteljesebb védelme mellett a 
speciális kari érdekek se szenvedjenek sérelmet. 

I R O D A L O M 

A vízszintes fürész alkalmazása 
a fűrészüzemekben 

Ismerteti: Szy Géza\ hercegi uradalmi erdőimérnök 

A vízszintes fűrésznek a fűrészüzemekben való alkalma
zásáról és alkalmazásának előnyeiről szóló alábbi kis közle
mény a „Der Holzmarkt" múltév! március 3-i számában jelent 
meg. Teljesen gyakorlati szempontból világítja meg a vízszin
tes fűrészek előnyeit és mivel ezeket az előnyöket alkalmam 
van állandóan tapasztalni, úgy vélem, hogy az alábbi, magyar 
fordításban következő kis közlemény érdekelni fogja azokat a 
magyar szaktársakat, akiket a körülmények fűrészüzemeknél 
és faipari vállalatoknál való elhelyezkedésre kényszerítettek. 

„ A vízszintes1 keretfűrész az utolsó évek folyamán sok 
tökéletesítésen ment keresztül, amelyeket azonban — sajnos — 
nem' méltattak: kellő figyelemre. Pedig a vízszintes fűrész — bár
milyen munka elvégzésére használjuk is — igen nagy figyel
met érdemel, bár eddig sem a teljesítőképességét, sem pedig 



felhasználási lehetőségeit nem beraüMélk meg kellően, aminek 
oka az, hogy ha vízszintes keretíűi-észről van szó, többnyire a 
régi idők tökéletlen vízszintes kereteire gondolunk. Sajnos, 
igen kevés fűrésztulajdonos előtt ismeretes a modern vízszin
tes keretfűrész és ezért vannak a vízszintes keret teljesítmé
nyéről téves fogalmaink. Ha beszélünk róla, rendszerint 
azokra a régi szerkezetű gépekre gondolunk, amelyek nehéz, 
fából való kerettel vannaík fölszerelve és csak egyetlen egy 
fűrészpengével dolgoznak. 

A vízszintes keretnek egy fűrésztelepről sem lenne szabad 
hiányoznia, akár loímbfa kerüljön ott vágásra, akár fenyő, akár 
pedig mind a kettő. A vízszintes keretnek csekély hajtóerőre 
van szükségé fűrészpengéjének vékonysága folytán, munkája 
igen sokféle lehet és a függőleges keretek munkáját a, legkivá
lóbban elősegíti. Egy vízszintes keret üzmbe helyezése igen jól 
kifizetődik és tapasztalatból tudjuk, hogy az, akinek egy meg
felelő vízszintes kerete van, nem szívesen nélkülözné azt. 

A legújabb szerkezetű vízszintes keretek legnagyobb 
előnye a fűrészelésnél 3, szükség esetén 4 pengének az egyszerre 
való alkalmazása, ami a régi, fából való kereteknél lehetetlen 
volt, míg a legújabb, vasból vagy acélból való kereteknél ez 
könnyen lehetséges a keretek legkisebb deformálása nélkül. 
3 pengének egyszerre való befogása által vastag szélideszkák ter
melése nem fordulhat többé elő, nteirt azokat időveszteség nélkül 
tetszósszerinti vastag deszkákra fűrészelhetjük fel. Éppen ebből 
az okból igen ajánlatos a lombfát feldolgozó fűrésztelepeknél, 
hogy az esetleg meglévő, fakeretes vízszintes fűrészeiket acél-
keretekkel lássák el. Ma már olyan könnyű fémből készítik 
ezeket a kereteiket, hogy a súlyúik aiig több, mint ha alumínium
ból volnának.. Ezeik a modern keretek, amelyeknek súlya a régi 
fakeretek súlyának csak igen kis százalékát teszi ki, nagy for
dulatszámmal dolgozhatnak a.nélkül, hogy a gép csapágyait 
vagy alapját nagyobb mértékben megterhelnék. A keret cse
kély súlya folytán a keretvezetéfcek is könnyen kibírják a 
nagyobb fordulatszámmal járó, nagyobb megterhelést. Egy 
teljesen üzemképes keret ezáltal 20 százalékkal nagyobb telje
sítménnyel dolgozhat. 

Ez a 20 százalékos teljesítménynövekedés teszi indokolttá 
a fenyőt feldolgozó üzemeknél is modem vízszintes keretek 
beszerzését, amelynek költsége igen rövid idő alatt megtérül. 
Vegyük pl., hogy milyen költséges ég időpocsékoló a. függő
leges keretek pengebeosztásának folytonos változtatása olyan 
fűrészüzemeknél, amelyeknek sok és igen különböző méretű 
fűrészárut kell termelni. Ha az ú. n, ^listaiamat" mindenféle 
vastagságú, ill. .szélességű, sokszor psak néhány darab fűrész-



árút kíván a megrendelő, könnyen előfordulhat, hogy a függő
leges keret pengebeosztását egy munkanap alatt 8—10-szer meg 
kell változtatnunk, ami igen nagy időveszteségbe kerül és amit 
egy vevő sem fog megfizetni. Sokkal helyesebb volna tehát, ha 
az ilyen, néhány darab fűrészárut vízszintes kereten állítanák 
elő és a függőleges keretek zavartalanul folytatnák munkáLkat, 
miáltal azok teljesítménye lényegesen nagyobbodna. 

Hasonló eset fordulhat elő építkezések vagy más: hasonló 
óéira szolgáló, különleges méretű fűrészárú szállításánál is. 
Igen gyakran megtörténhetik, hogy a •beiraikási alikalmával tűnik 
csak ki, hogy egyik vagy másik méretű anyagból egy-két darab 
hiányzik vagy valami hiba miatt ki kell egy-két darabot selej
tezni. Ha ilyen esetekben ninos vízszintes fűrészünk, akkor 
minden egyes daTabot pótlólag kell felfűrészeltetnünk a függő
leges kereteken. Tapasztalatból tudjuk, hogy az ilyen, rend
szerint igen sürgős munka mennyire megzavarja az egész üzem 
rendes munkamenetét, míg ha vízszintes keretünk van, azon 
könnyen előállíthatjuk a szükséges fűrészárut a függőleges 
keretek munkájának zavarása nélkül. Ismeretes u. i., hogy a 
vízszintes kereten a penge beállítása a különböző vastagságokra 
néhány másodpercen belül elvégezhető, tehát éppen az ilyen 
munkák elvégzéséire van hivatva a víziszintes fűrész. A függő
leges kerettel szemben ez olyan előny, amit nem lehet eléggé 
hangsúlyozni. 

Egy másik nagy előnye a vízszintes keretnek az, hogy 
vele egész, rövid darabokat fel lehet fűrészeltetni. Függőleges 
kereten, ha az ninos külön erre ia célra berendezve, tudvalevően 
2 m.-nél rövidebb rönköt felvágni igen nehézkes, sokszor egye
nesen életveszélyes a kezelő munkásokra. Eövid darabok fel
fűrészelése gyakran, okozott kisebb-nagyobb töréseket a függő
leges keretén, *őt ezzel kapcsolatban nem egyszer fordult elő 
halálos szerencsétlenség. A vízszintes fűrészeknek hosszú, biz
tosan ágyazott görgőkön járó tolóasztala van és ezen a hosszú 
asztalon fogják be már 80 cm. hosszúságtól felfelé a felvágandó 
rönköt a nélkül, (hogy a rönköknek a tartófogak közül való 
kiszabadulásától kellene tartani. A tolóasztal hosszú (8 m.) 
lévén, több rövid darabot be lehet egyszerre, egymás mögött, 
fogni,, sőt egymás mellett is kettőt, mert: az asztal két pár tartó-
foggal van felszerelve. Ezért, ha helyesen fogjuk be a rönköket, 
a penge állandóan vághat, mert az első rönk átfűrészeléso 
után a második rönköt kezdjük vágni, a második után a har
madikat és mikor az asztal átfutott a fűrész alatt, az asztalnak 
előre és hátra való mozgását szabályozó készülék segítségével 
visszaeresztjük az asztalt és a fűrészelés tovább folyik. 
. . Egy másik nagy előnye még a vízszintes kereteiknek, hogy 
rajtuk igen vastag rönköket is fél lehet'fűrészeltetni. Ahol víz-



szintes fűrész nincs, ott a vastag rönköket először kézi erővel, 
hosszadalmas és fáradságos munkával négyzögdetűre lefarag
ják annyira, hogy a függőleges kereten át lehessen ereszteni. 
Ezáltal nagymennyiségű forgács keletkezik, aminek legfeljebb 
selejt tűzifa értéke van, míg vízszintes kerettel forgács helyett 
nem jelentéktelen mennyiségű ós értékű fűrészárút lehetett 
volna termelni. 

Fel kell említenünk azt is, hogy vízszintes kerettel a rönk 
belét körülvágathat juik és így a telet tartalmazó részből épületi 
fát termelhetünk. Minden metszés után megvizsgálhatjuk a fa 
minőségét, ami lomb fa felfűrészelésénél úgyis jól ismert, de 
fenyőnél is gyakran szükséges, mert az idősebb fákból termelt 
rönköknél sokszor fordul elő bélkorhadás, durva göcsösség, 
amit csak akkor vehetünk észre függőleges kereten való fel-
fűrészelósnél, ha a rönk fel van már fűrészelve. Függőleges 
kereteknél ez elkerülhetetlen, a vízszintes kereteknél azonban 
a fa minőségét minden metszés után módunkban lévén meg
vizsgálni, ha azt vesszük ószire, hogy a fa minősége rosszabb, 
mint ahogy az kivü-lről látszott, göcsös, erősen repedezett, he
lyenként korhadásnak indult, akkor deszka helyetti épületi fát, 
vagy hasonló, kevésbé kényes minőségű fűrészárut termelünk 
belőle. 

Sok tehát az az előny, amit egy vízszintes fűrész beszer
zésével elérhetünk és éppen ezért! erre a munkagépre több figyel
met kell fordítanunk. A beszerzésnél azonban, azonkívül, hogy 
megbízható gyáraktól vásárolunk, a legnagyobb súlyt arra keli 
fektetnünk, hogy csak a legjobb és legújabb szerkezetű gépet 
vegyünk, mert csak így jutunk nagyteljesítményű munkagép
hez. Azoknak a: fűrészüzemeknek pedig, 'amelyek fakeretes víz
szintes fűrészekkel bajlódnak, figyelmébe ajánljuk, hogy a fa-
keretet minél előbb acél-, vagy más könnyű fémkerettel pótol
ják, mert rövid időn belül meg fog térülni nekik az átalakítás
sal járó költség. 

A vízszintes fűrész hajtóerőszükséglete aránylag csekély, 
mert hiányzik a függőleges keretfűrészekí nagysúlyú, vasból való 
kerete és a pengék is vékonyabbak lehetnek, mint a függőleges 
keretéknél. Természetes azonban, hogy teljesítőképességük 
kisebb, mint a függőleges keretfűrészeké, ami Ikülönleges 
szerkezetüknél fogva magától értetődik. A vízszintes keret 
munkája előnyösen egészíti ki a függőleges keretek mun
káját ós jól begyakorolt munkásokkal figyelemreméltó telje
sítményt lehet velük elemik 

A csekély hajtóerőszükséglet következtében, ha már a 
főközlőműről nem tudjuk átvinni a hajtóerőt a vízszintes ke
retre, egy kisebb villanymotorral is üzemben tarthatjuk és 
mivel a; felállításához alápincézésre nincs szükség, a fűrésztelep 



bármely részén könnyen felállítható. Kőnkkel való zavartalan 
ellátására villanymotorral, felszerelt kisebb felvonót alkalmaz
hatunk, ami által a nyugodt menetű rönkfelftírészelést biz
tosíthatjuk." 

Ha a most előadottakat gyakorlati szempontból vesszük 
bírálat alá, csak azt állapíthatjuk meg, hogy a vízszintes keret 
fentebb elősorolt előnyei teljes mértékben megvannak, sőt rövid 
tölgyrönkdaraboknál (0.8—1.5 m. h.) parkettlécekre való feldol
gozása másként nem is lehetséges. A göcsös tölgyrönkvégeknek 
dongává való feldolgozása nem gazdaságos és ennek folytán 
csakis tűzifa értéke van. Vízszintes keret birtokában azonban 
parkettlécekre való feldolgozás által a rönkvégeket legalább 
400—500.000 kor. m 3-kénti egységárral értékesíthetjük. A rönk-
darabok parkettléeefcké való feldolgozása vízszintes keret 
segítségével úgy 'történik, hogy azokat először a p&irkettlécek 
szélességével egyenlő vastag pallókra fűrészeljük el. Az így 
nyert pallókat ingafűrésszel a parkettléc hosszával egyenlő 
hosszúságú darabokra vágatjuk és az így nyert pallódairabokat 
körfűrészekkel a fa szárazsága szerint 27—28 mm. v. léeeikre 
dolgozzuk fel és ezután a nyers pairkettléc szárítóba keiül. 

Az alatt a pár óv alatt, amit fűrészüzemeknél töltötteim 
állandóan tapasztaltam a vízszintes fűrész nagy előnyeit. Hogy 
még egyet említsek, itt van a talpfa, poligonok két- vagy több
felé való vágása is. A talpfáknak polig ónokban való termelése 
sokszor szükséges, különösen a váltótalpfáknál, először a jobb 
kihozatal, másrészt az olcsóbb termelés miatt (kettős polü-
gonoknál 25—30, négyeseiknél 50 százalélkkal kevesebb fairagó-
munka szükséges, ami a mai, sokszor indokolatlanul magas 
munkabérek mellett 10—25 százalék megtakarítást is jelenthet). 
A kézierővel való szétfűirészelése a poligonoknak lassú, drága 
és a. mellett sokszor az anyag minőségét és méreteit is veszé
lyezteti. A kézierővel való szétfűrészelés 2500—3000 koronába 
került méterenként, míg a vízszintes .keret munkája napi 150— 
200 m. átfűrészelése mellett alig került 1000—1100 koronánál 
többe m.-ként az őszes költségekkel, a vízszintes keret amor
tizációjával együtt. Ha most ehhez a fairagási munka csökke
nését is hozzászámítjuk, olyan magas öszeg esik a vízszintes 
keret javára, hogy azt figyelmen kívül hagyni a komoly ter
melési kalkuláció rovásaira menne. 

Viszont a poligoncknak függőleges kereten való feldolgo
zása több oknál fogva nem helyes és nem gazdaságos. Nem he
lyes azért, mert — ha a poiigonokat nagyobb kihozatal elérése 
végett a lehető legkisebb vastagsági túlmérettel termeljük — 
a függőleges kereten való seétfűrészelésnél könnyen előfordul
hat az, hogy a keretes munkás nem tudja pontosan beállítani 
a szétfűrészelendő poligont és ha. elől meg is lesz a pontos mé-



ret, a poligon hátulsó végén nem kapunk egyenlő vastag talp
fákat és az egyik darab mérethiányos lesz. 

Nem gazdaságos azért, mert a függőleges /keret kezeléséihez 
2 munkás kell, míg a vízszinteshez csak 1, a függőleges keret' 
erőíogyaszitása, ikenőanyagszükséglete sokkal nagyobb, mint a 
vízszintes (kereté és végül a fűrészüzem jövedelmezősége a füg
gőleges keretek napi átlagos teljesítményén múliik, nem szabad 
tehát azokat eredeti hivatásuktól elvonni, hanem egyenesea 
mentesíteni kell hasonló munkától, amelynek elvégzésére a víz
szintes fűrészek (keret, szalag) a legalkalmasabbak és leghiva-
tottabbak. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

, I. ' . . • 
A m. kir. földmívelésügyi miniszternek a m. kir. belügyminisz
terrel egyetértőleg kiadott 4451—1925. számú rendelete, a vad
őrök vizsgája ügyében kiadott utasítás némi módosítása tár

gyában. 
Az 1893. évi május hó 22-én a vadőrök vizsgája ügyében ki 

adott utasítás (lásd Magyarországi Rendeleteik Tára 1893. évf. 
1947. oldal és „Erdészeti Rendeletek Tára" 1893. évf. 49. oldal) 
3. §-át a következőképen módosítom: 

„ A vadőri vizsgát az erdőőri szakvizsgabizottság előtt kell 
letenni." 

II. ' • • 
A z 1926. évben a tavaszi erdészeti államvizsga 1926. évi 

április hó 12-én és a rákövetkező napokon fog megtartatni. A z 
1926. év tavaszán erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
felhivatnak, hogy a szabályszerűen felszerelt és kellően fel
bélyegzett kérvényeiket az ehhez szükséges engedély iránt a 
földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának címére 
(Budapest, V., Országház tér 11. sz.) legkésőbben 1926. évi 
február hó végéig küldjék be. 

A z erdészeti államvizsgára való bocsátásra mindazok 
igényt tarthatnak, akik a főiskola szabályszerű elvégzését 
záradékolt leckekönyvvel igazolják. 

A z erdészeti államvizsga alkalmával fizetendő vizsgadíj 
250.000 (kettőszázötvenezer) korona. : 

Budapest, 1926. évi január hó. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 



K Ü L Ö N F É L É K 

Nagyarányú nyugdíjazás az államerdészeti tisztikarnál. 
Az állami erdészeti tisztikar állományaiban — leszámítva egyes 
kivételes eseteket — úgyszólván évek óta elmaradtak a nyugdí
jazások, aminek természetszerű következménye lett az, bogy ezt 
a fájdalmas, amputálásszerű beavatkozást, egyszer mégis csak 
végre kellett hajtani. 

Innen kívülről csak csendes szemlélői vagyunk az esemé
nyeknek, legfeljebb azt fájlaltuk, hogy az ilyen természetellenes 
állapot alkalmat nyújtott arra, hogy a fiatalabb generáció jogos 
érdekei szembekerüljenek az elmúlt idők érdemes tisztviselőinek 
ellentétes érdekű,,de a mai időkiben könnyen megérthető óha
jaival. 

Őszintén sajnáljuk azonban azokat az érdemes szaktársain
kat,' akiket a néhány hónapi időközzel előbb foganatosított 
nyugdíjazás a most nyugdíjazottakkal szemben relatíve meg 
nem okolható hátrányos helyzetbe juttatott. 

Kenneljük, hogy ezzel, a fájdalmas műtéttel az elégedetlen
ség méregfoga véglég kihúzatott s az utóbbi időkben észlelt 
nyugtalanságot az új vérkeringés eleven ereje mielőbb el fogja 
oszlatni. 

A számra és súlyra nézve nem csekély, 14 nyugdíjazott szak -
társunk működésének méltatására ez allikálommak sajnála
tunkra, nem terjeszkedhetünk ki. 

Halálozás. Bükhel János m. kir. erdőtanácsos, az 0. E. E. 
rendes tagja, 1925 december hó 23-án Kaposvárott hosszas szen
vedés után elhunyt. 

A megboldogult különösen arról volt nevezetes, hogy mes
terien kezelte a flótát, művészi, nívón a füttyszót. 

Egyik szaktársunk az alábbi kis versben kívánta megörö
kíteni emlékét: 

BÜKHEL JÁNOS F E J F Á J Á R A 
Elnémult a flóta, Bánatos azóta 
Kiszáradt a fája... Sok könnyes szempilla, 
Meghalt a gazdája. Téged sirat Trilla! 

DT. H . Gy. 

Aladies Emil ny. m. kir. erdőtanácsos, az 0 . E. E. rendes 
tagja, 69 éves korában, folyó évi január hó 2-án Fögarason hosz-
szas szenvedés után elhunyt. 

Schmidt Zsigmond erdőmérnök, az 0 . E. E. rendes tagja, 
Nagykanizsa r. tan. város gazdasági tanácsosa, 1925. évi decem
ber 18-án, 58 éves korában elhunyt. 

Életének önkezével (vadászfegyverrel) vetett véget. Képzett 



botanikus volt. Közel 2 évtizeden át Ploestiben kertészeti tele
pet tartott fenn. 

Ugyanezen napon hunyt el Nagykanizsán a megboldogult 
rokona, Kárpáti Lajos m. kir. erdőtanácsos özvegye. 

Szekeres Sándor, az O. E .E. rendes tagja elhunyt. (Köze
lebbi értesítést nem kaptunk.) Béke hamvaira, 

Uj ügybeosztás a földmívelésügyi minisztériumban. Az új 
iígybeosztást, amelynek megalkotása bizonyára még a régi erdé
szeti vezetőség előterjesztése szerint született meg, az alábbiak
ban közöljük. 

I. FŐOSZTÁLY. 

Főnök: Pfeiffer Gyula, miniszteri tanácsos. Helyettese: 
de Pottere Oerard, miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel fel
ruházott főerdőtanácsos. 

1. ügyosztály. Erdőrendészet. 
Az erdők fenntartásáról szóló törvényes rendelkezések vég

rehajtása. A z erdőkárügyek. Az erdei termékek szárazon és 
vízen való szállításának kérdéseinél felmerülő hatósági eljárá
sokkal kapcsolatos ügyek. Az üzemtervszerű gazdálkodásra nem 
kötelezett erdőkre vonatkozó fahasználati engedélyek. Az erdő
irtási ós feldarabolási ügyek. A véderdők kijelölése és nyilván
tartása. Az ásvány- és gyógyforrások és vizek védőterületeinek 
kijelölésével kapcsolatos erdészeti vonatkozású ügyek. Az or
szágos fontosságú energiaforrások használatával kapcsolatban 
felmerülő erdészeti kérdések. . A közlegelők faállományának 
használatával kapcsolatos kérdések erdészeti szempontból való 
véleményezése. 

Az erdészet gazdaságpolitikai kérdései. Az erdőbirtokok hi
telről szóló 1923. évi1 X X I . t.-c. végrehajtása. Az erdei termékek 
kivitelének és behozatalának kérdései. Az erdőgazdasági terme
léssel és kereskedelemmel összefüggő szövetkezetek, tár
sulatok és egyéb alakulatok erdészeti vonatkozású ügyei. Az 
erdészeti törvények előkészítése. Törzskönyvelési ügyek. Erdő
gazdasági statisztika. Az erdészeti szakoktatás adminisztratív 
és dologi ügyei. Szakirodalom. Erdészeti szakegyletek és 
társulatok ügyei. Az államrendészeti gyermeknevelési alap 
ügyei. 

Osztályvezető: Papp Béla, főerdőtanácsos. Személyzet: To-
masovszky Imre, főerdőtanácsos. Vidos Miklós, eTdőtaná-
csos, Pukács Endre, erdőtanácsos, Törzs Artúr, főerdőmérnök, 
Szabó Benedek, főerdőmérnök, Pászthory Ödön, főerdőmérnök, 
vitéz Szilágyi Ilosvay Lajos, erdőmérnök, Csernay Antall, 
erdőmérnölt. 



2. ügyosztály. Erdőtelepítés, kopárfásítás. 

A z erdőtelepítések kormányzati irányítása és ellenőrzése, 
ideértve az alföldi erdők telepítéséről1 és a fásításokról szóló 1923. 
évi X I X . t.-c. végrehajtását is. Az 1879:XXXI. t.-c, 165: §-ának, 
az 1885:XXIII. t.-c. 55. §-ának, továbbá az 1894:XII. t.-c. 13. és 
14. §-ainak hatálya alá eső kopár, futóhomokos, vízmosásos 
területek kijelölése és azokkal kapcsolatos műszaki és adminisz
tratív ügyek. Az erdőtelepítéshez és kopárfásításhoz szükséges 
csemeték nevelése ós kiosztása. A szikesek megjavítá
sával kapcsolatos ügyek. A természetvédelem és a természeti 
emlékek ügye. 

Osztályvezető: de Pottere Gerard, miniszteri tanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsos. Személyzet: 
Hibbján János, m. kir. gazdasági főtanácsos, főerdőtanácsos, 
Spettmann János, főerdőtanácsos, Lipesey László, főerdőtaná
csos,'Gulyás Jenő, főerdőtanácsosi címmel felruházott erdő
tanácsos, Franeisey Vilmos, erdőtanácsos. 

3. ügyosztály. Erdőgazdaság és igazgatás. 
A z erdészeti szolgálat szervezési ügyei, ideértve az erdészeti 

igazgatásról szóló 1923. évi X V I I I . t.-c. végrehajtását, A z erdé
szeti alkalmazottak összes személyi és fegyelmi ügyei. A költ
ségvetés egybeállítása. Az erdőgazdasági eljárások irányítása, 
fejlesztése és kormányzati felügyelete. Birtokrendezéssel kap
csolatos erdészeti ügyek. Az erdőgazdasági termékek keres
kedelmi méretezését és minőségét szabályozó kérdések. Az erdei 
termékekkel kapcsolatos ipari ügyek erdészeti vonatkozású 
kérdései. Az állami erdőgazdasági birtokok igazgatása. Az 
1898. évi X I X . t.-c. végrehajtásával kapcsolatos ügyek. Az ál
lami erdőbirtokokkal kapcsolatos úrbéri birtokrendezési, kegy
úri, censualis, ingatlanvételi, eladási és csereügyek. A Magyar
országi Faértókesítő Hivatal: felszámolásával kapcsolatos ügyek. 
A z Országos Erdei) Alapról szóló 1923. évi X X . t.-c. végrehajtása, 

Osztályvezető: Beyer Jenő, főerdőtanácsos. Személyzet: 
Enyedi János, főerdőtamácsos, Hollós Gyula, főerdőtanácsosi 
címmel felruházott erdőtanácsos, Irinyi Aurél, főerdőtaná
csosi címmel feliruházott erdőtanácsos, Eröhlich Brúnó, erdő-
tanácsos, Webofer Mihály, főerdőmérnök, Lengyel Sándor,'fő
erdőmérnök, Hajdú János, erdőmérnök. 

4. ügyosztály. Erdészeti építkezések és erdőrendezés. 
Az erdőgazdasági üzemtervek (használati tervek) végre

hajtásának ellenőrzése, erdlőlfelmérés, hatánrendezós. Az állami 



Petényi Keresztély, főerdötainácsos, Székács Vince, erdőtanácsos, 
Marsaiké Ferenc, főerdőmérnök, Erőss Gynla, főerdőmérnök. 
erdőkben, valamint az állami ellátásiba vett összes egyéb er
dőkben végzett erdőgazdasági inagaisépítkezések, út-, vasút- és 
vízépítkezések, valamint az álllamerdészefi kegyúri építkezé
sek műszaki ügyei. Az állami erdőkben, valamint az, állami 
ellátásba vett összes egyéb erdőkben tervezett erdőgazdasági 
és erdei forgalmi berendezések létesítésének műszaki, ügyei, az 
erdészetet érdeklő vízszabályozási, ármentesítő műszaki kér
dések. 

Osztályvezető: Chabada Géza, főerdőtanácsos. Személyzet: 

* 

Az ügyosztályok beosztását illető észrevételeinket későbbi 
alkalomra tartjuk fenn. 

Anélkül, hogy bármilyen személyi vonatkozása lenne to
vábbi észrevételünknek, a veszteség rovatán kell elkönyvelnünk 
azt a, tényt, hogy a szanálás, illetőleg létszámunk reduká
lása folytán állítólag nem ütöttük meg azt a mértéket, mely 
szerint az államerdészeti tisztikar részére a IV. fizetési osztályba 
sorozott h.-államtitkári állás, illetőleg államtitkári hatáskör 
biztosítható lett volna. 

Ha ez így áll, ezidőszerint nincs más hátra, mint türelem
mel bevárni annak az időpontnak bekövetkeztét, a mikorra az 
erdészetet megillető államtitkári auláé és hatáskör visszaállítá
sának előfeltételei ismét bekövetkeznék, őszinte nyíltsággal ki
fejezve azt, hogy eziirányú törekvésünk változatlanul: fennáll. 

Elvi álláspontunknak ez a megrögzítése azonban nem 
zárja ki azt, hogy Mayer Károly államtitkár urat, mint az erdő
gazdaságnak és az erdészeknek régi barátját, — mint akihez 
az erdészeti ügyek legfelső referádája tartozik — új minőségé
ben őszinte örömmel ne köszöntsük és egész bizonnyal legjobb 
indulatú munkásságához sok sikert ne kívánjunk. 

Az erdészeti főosztály élére Pfeiffer Gyula miniszteri taná
csos került, aki az erdészeti építkezéseknél, többrendbeli erdé
szeti és vadászati kiállítás rendezéséinél, nemkülönben maga-
sabbfokú kereskedelmi és üzleti szellemet feltételező üzemek ve
zetésénél tett hírnévre szert s jelenleg is nem egy igen' tekin
télyes társadalmi intézmény élén' áll. 

A főosztályfőnöki hatáskörben helyettese: de Pottere Ge
rard miniszteri tanácsos egyben az eddig is nagj^ gondossággal 
irányított erdőtelepítési ügyosztályát továbbra is megtartotta. 



Osztatlan örÖammiél olvastuk az erdŐrendészetli ügyosztály 
élén Papp Béla íőerdőtanácsosnak nevét. A mai nehéz idők nagy 
feladatai ennek az ügyiosztálymaik kohójában forrnak ki s min
den bizodalmunk megvan ahhoz, hogy Papp Béla ezeknek a fon
tos teendőknek sikeres megoldását dűlőre fogja vinni. Ugyanily 
rokonérzéssel látjuk az erdőgazdaságii ügyosztály élén Beyer 
Jenő erdőtanácsos személyét, akinek rátermettsége nem szorul 
ismertetésre. Chabada -Géza f őerdőtanácsos eddigi ügyköre 1 az er-
dőrendiezési ügyosztály teendőivel bővült ki, azonban úgy vél
jük, hogy ennek a két ügykörnek összefoglalását csak rend
kívüli körülmények okolhatják meg. 

A „Gazdasági fatermesztés" kézikönyve megjelenít. Szerzője: 
Bodor Gyula ny. min. tanácsos, a debreceni m. kir. gazdasági 
akadémián az erdéiszettan előadója, öélja az, hogy a gazdasági 
akadémiai hallgatóiknak tankönyvül szolgáljon az „Erdészet-
tam" tanításánál; gazdaközönségünkneik pedig vezérfonalat 
nyújtson a fatelepítési, fa nevelési (áltáléiban a fatenyésztési) 
munkálatoknál. 

A társakadémiák (Keszthely és Magyaróvár) szintén be fog
ják vezetni tankönyvül1 és így a tanítás iránya és anyaga egy
ségessé válik. A mezőgazdasági kamara,' és gazdasági felügyelő
ség, gazdasági egyesüllet a gazdaközömség körében szándékozik 
azt terjeszteni és gazdáinkat a fatermelés ügyének sikeresen 
megnyerni a debreceni kerületben. 

A munka kizárólag gyakorlati irányú és azokat a tapasz
talatokat foglalja össze még elméleti részében is, melyeket 
szerző 10 év alatt a fiumei Karszt erdősítésiének bevezetésénél és 
megalapozásánál —12 év alatt a beszteroenaszódi ésesikmegyei 
magashegységi erdőik elavult gazdasági rendszerének átalakí
tásánál — 8 év alatt a gazdasági szakoktatásnál és az Alföld 
gazdasági fatermesztésénél önálló kísérletezéssel, megfigyelések
kel és adatgyűjtéssel, szakirodalmunk állandó figyelemmel kisé
rése mellett szerzett 

Szerző irányelve úgy itt, — mánt egész gyakorlati működé
se alatt — az volt, hogy (amint Hantig jelezte) „ A természet a 
mi nagymesterünk, tőle tanuljunk". 

•Ez alkalommal, az idő rövidsége miatt, a mű ismertetésére 
még nem térünk ki, csupán örvendetes híradásként közöljük, 
hogy fehérhollóként megjelent már egy erdészeti vonatkozású 
kézikönyv iis s az is magántevékenység produktuma, A 142 ol
dalra terjedő ízlésesen kiállított tankönyvet a debreceni „Me-
lius" köniyvkiadóválialat adta ki. Beszerzési ára 60.000 korona. 

Az alföldi erdőtelepítési szaktanács 1925. évi december hó 
második felében tartotta meg rendes ülését. Ez alkalommal 
elnöklő Kaán Károly államtiítkár bejelentette, hogy az alföldi 



erdők telepítéséről és a fásításokról szóló 1923. évi XIX. t.-c. 
végrehajtási utasítása megjelent s ezzel a törvény életbelépett, 
hazai erdőgazdiaságunk pedig jelentős fordulóponthoz érkezett, 
mély nem talált készMetlenül. 

Az erdészeti igazgatás új szervezése során ugyanis az Alföl
dön szükséges erdészeti hivatalok úgyszólván mái" mind helyben 
voltak és eddigelé is egyengették azt az utat, melyet az új tör
vény előír. A törvény végrehajtása szerint természetszerűleg 
elsősorban azokra a területekre kell kiterjednie a működésnek, 
amelyek mezőgazdasági mivelésre egyáltalában nem, vagy csak 
alárendelt mértékben alkalmasak. A csonka országnak ez a te
rülete mintegy 200.000 kai. holdra tehető, amely területnek a 
kultúra részére való meghódítása hosszabb időre terjedő alapos 
munkálkodást jelent. 

Ennek a munkának céltudatos előkészítése és alátámasztása 
képezi az alföldi erdőtelepítési szaktanács egyik főfeladatiát. 

Ezek után foglalkozott a szaktanács a faflainedr^fiég T H ^ T - Ó - _ 

sének kérdésével. Mivel a különböző talajok nedvességtartalmá
nak megismerése az Alföld fásítása szempontjából rendkívül 
fontossággal bír, Pinkert Zsigmond ós dr. Sávoly Ferenc szak-
tanácsltlagok szakszerű utasítást dolgoztak ki a jelzett és eddig 
ismeretlen adatok meghatározására. A szaktanács ezt az utasí
tást elfogadta és elhatározta, hogy az idevonatkozó méréseket 
mielőbb megkezdi, a talaj különböző mélységeiből származó ta
lajminták kiemelésére alkalmas talaj fúrót, valamint a súlymé
réshez szükséges minél egyszerűbb kivitelű, de megbízható pon
tosságú mérleget megszerzi. 

A talajvízmegfigyelés tekinitetében megalapította továbbá a 
szaktanács, hogy Ny.-ról K. felé a szélességi körök irányában 
haladó öt vízszintes vonalban elhelyezett régebbi kútsorozatom 
felül újabban beállított Ény.—DK. irányban haladó kútsorozat-
tal a tailajvízmegíigyelő hálózat a Duna—Tisza közén teljesen 
kiépült, A tiszántúli viszonylatban elleniben a megfigyelőháló
zatot legfőiképen a vasúti vonalak irányában még ki keltene egé
szíteni s ezért elhatározta a szaktanács, hogy ott még 25 új meg
figyelőállomás létesítését javasolja, amellyel a talajvízmegn-
gyelőállomások száma 125-re emelkednék. Az 1925. év folyamán 
észlelt adatokat az előző éviekhez hasonlóan grafikonok szem
léltetik. Ezekből kitűnik, hogy a talajvízszint az 1925. évben fel
tűnő eltéréseket nem mutatott, amihez mindenesetre az elmúlt 
tél csapadékhiánya is hozzájárult. A maximális vízálllHás között 
már több éven át tapasztalt erős különbséget tehát 1925. év 
folyamán nem lehetett észlelni. 

Behatóan foglalkozott a szaktanács az erdei.„vetőmagvak 
származásának kérdésével is, mely mindenképen más elbírálást 
igényel, mint a mezőgazdasági magvak származása. 



i Az erdei vetőmagvaikat Utót csoportba 'kell osztanunk és 
pedig az elegyítés, kísérlet ós egyéb célra szolgáló, szórványosan 
előforduló és kisebb mennyiségben szükségelt magvak csoport
jába, továbbá a csemetenevelés és erdősítés céljaira nagyobb 
tömegben szükségelt magvak csoportjába, ahová elsősorban a. 
tölgy, oser, akác, erdei- és fekete fenyő sorolható. 

Előbbi magvak túlnyomóain házilag gyűjthetők. Ezért meg 
van a lehetősége annak, hogy mindenkor erőteljes fejlődésű, 
szép növésű, korosabb kifogástalan magfákat keressünk, miáltal 
a származási hely, a fajtisztaiság, a mag begyűjtése, gondozása, 
szállítása, csiráképessége és állami csemetékertekben való elve
tése teljesen ellenőrizhető. A tömégmagvak beszerzésénél azon
ban, országunk és erdőségeink szánalmas megcsonkítása óta, 
csaknem, kizárólag a magkereskedő által behozott ismeretlen 
származású, nem egyszer selejtes árúra vagyunk utalva. Kívá
natos ezért, hogy ebben az irányban is oly eljáráshoz folyamod
junk, mely a fajtiszta, kifogástalan származású ós csiraképes-
ségű magvak beszerzését biztosítja s ezért ezt a kérdést! esetleg 
nagyobb uradalmakkal és megbízható magkereskedőkkei kar
öltve államilag ellenőrzött, magvak forgalombahozatála által 
meg kell oldani. Mindenképen célirányosnak mutatkozik az er
dei magvakat nemcsak a származási helyre vonatkozólag, ha
nem az általuk elért csemetekerti eredményt és ha lehetséges, a 
kiültetett csemeték további,víejlőídését illetőleg is> nyilvántar
tani. ^ \ , \ W ^ Í H S Í W - : 

Javasolja továbbá a szaktanács, hogy az Alföldön már 
eddig bevált és közismert fafajokon kívül á nyárfa félék tenyész
téséire fordítsunk több figyelmet ós a kanadai nyár mellett a 
franciák által kitenyésztett, úgy külalak, mint faltömeg és faimi-
nőség szempontjából kiválónak Ígérkező Popullus angulaia cor-
data robusta és Peuplier suisse regénéré (svájci nemesített nyár
fa) elnevezésű fajokkal is kísérletezzünk. A mogyorófélék közül 
gyakori és bő gyümölcstermése, valamint fájának használha-
1 ósága miatt a Corylus avellana és a fává növő Corylus ooiluirna 
tenyésztése indokolt. Az Alföld felé hajló szőlőtermő szelíd 
dombvidéken kiváló figyelmet érdemel a török meggy (Prunus 
maheleb), mely okszerűen tenyésztve a kisbirtokosoknak tekin
télyes jövedelmet nyújtana. Fejlődő gyümölcstermelésünk és a 
mezőgazdaság egyéb igényeinek kielégítése pedig a nemes füzek 
tenyésztésének nagyobbmórvű felkarolását teszi szükségessé. 

Az alföldi fasorok létesítéséire nagyon sok fafaj alkalmas. 
Óvakodnunk kell azonban a mezőgazdasági területek túlságos 
beárnyalásától és ezért fasorok telepítésénél nem kizárólag erdé
szeti érdekeket vegyünk figyelembe és nem mindig elsőrendű tör
zseket szolgáltató fafajokat válasszunk, hanem hossznövekvés 



tekintetében másod.-, sőt harmadrendűekkel is elégedjünk meg. 
Sok viszonylatban tehát a gy&mölosfafélék is sikerrel alkal
mazhatók. 

A cserje- és bokorfélék tenyésztéséhez főleg azokon a szikes 
területeken folyamodjunk ahol a talaj beárnyékolását faifélék-
kel biztosítani nem lehet, avagy ott, ahol tanyák környezetét 
kell befásítani és elősövényéket létesíteni. Ily célra szikes terü
leten alkalmazhatók a Tarnarix-félék, Prunus spimosa, Syiringa 
vulgáris, Amorfa frudticosa, Symphoriearpa racemosa; élősövé-
aiyek alakítására az, Alföldön jól beválnak a Tamaix^félék, 
Thuja orientális, Maciura aurantiaea, Gleditsohia. 

A kitűzött tárgysorozatnak megfelelően ismertette ezek után 
Marczell György meteorológiai intézeti adjunctus, a Szeged 
melletti Királyhalmán az 1924. év, valamint a Horto-
bágy-pusztán az 1925. év folyamán végzett szélmegfigyelé
sek és mérések eredményét. Ezek a megfigyelések az erdőnek 
a szélsebesség függélyes és vízszintes eloszlására gyakorolt hatá
sának meghatározására terjedtek ki. A mérések azt igazolták, 
hogy az erdőben a szélsebesség függélyes, változása az erdő 
sűrűségétől, a koronák, vagyis a lombsátor fejlettségétől és a 
talajt borító aljnövényzettől függ. Míg ugyanis sűrű aljnövény
zettel borított, átlagosan 180 cm. magas, fejlett koronájú tölgy
fiatalosban a talaj felszíne felett 10, 70 és 140 cm. magasságban 
elhelyezett műszerek szélcsendet jelezték, addig a talaj felszí
nétől 300 cm., tehát az erdő lombsátora felett 120 cm. magas
ságban álló műszer a normális, azaz a nyílt területnek megfe
lelő szélsebességet mutatta. A hosszú és egyenes erdőszéleik a 
szél áramlásának irányát nem változtatták meg, a domború 
és homorú erdősarkok ellenben ±180°-fcai térítették el az 
áramlás irányát, aminek oka, hogy a sarkok közelében függé
lyes, az erdőszegély felső vízszintes éle közelében pedig víz
szintes Örvénylések keletkeznek A szélsebesség vízszintes elosz
lását meghatározó mérések legfontosabb eredménye, hogy a 
széllel szemben fekvő erdő a sűrűség és magasság arányában 
hatását az előtte ós mögötte fekvő nyílt területen is érezteti. 
Ritka és alacsony erdőnél a hatás csekély, sűrű és magas erdő
nél azonban igen lényeges: volt. Az erdő előtt az azt alkotó tör
zsek magasságának 3—4^zeres távolságában 10—15 százalókkal, 
az erdőszegély közeiében pedig már rohamosan csökkent a szél 
ereje. Az erdőszegély előtt néhány méternyire a szélnek relatív 
minimuma, magában az erdőszegélyben pedig mindenkoT relatív 
maximuma volt. Az erdőiben igen lapos, majdnem egyenessel 
helyettesíthető exponentiális görbe szerint fogyott a szél sebes
sége egy bizonyos távolságban elért minimumig, mely sűrű és 
magas erdőben 15—20, ritka és alacsony erdőiben pedig 150—200 
méterre jelentkezett az erdő elülső szélétől, míg azon túl a szél-



sebesség az erdő hátulsó széléig változatlan, maradt. A szél mö
gött fekvő erdőszegélyen kilépő szél sebessége a keresztmetszet 
hirtelen növekvése következtében.' hirtelen csökkent az erdőn 
kívül 15—30 méter távolságban levő minianumig, ezen túl 100— 
200 méter távolságon belül meglehetősen rohamosan, majd végül 
exponenciálisan lassan növekedett a normális szélsebességig, 
amelyet az erdőn túl, annak magasságának mintegy 50-szeres 
iávölságában ért csak ismét el. 

A z erdőtelepítés helyes irányítása a szél erejének megtörése 
szempontjából tehát igen nagy körültekintést igényel, de még 
nehezebb feladat elé állítja az erdősítcjt, ha a biológiai és kli
matológiai viszonyokra is ki kell terjeszkedni. Fontos volna 
tehát még az erdő szélszűrő hatásának tanulmányozása és a 
homokverés okozta károk elleni sikeres védekezés módjának 
megállapítása. 

Ezek után a püspökladányi kísérleti telepen eddig végzett 
munkálatok eredményeiről tárgyalt a szaktanács. A vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a telep céljaira 550—650 kat. hold 
kiterjedésű területet engedett át, amelyből eddig tényleg 198 
ka t hold lett különféle művelésre igénybevéve. A kísérleti 
területeken a talajművelés és erdősítés előtt pontos botanikai 
felvétel és talajelemzós történt, azonkívül a területeket térké
peitek és a kísérleteket törzskönyveitek. Különféle talajműve
lési és erdősítési móddal pedig kilencféle kísérletet végeztek; a 
talajjavítás részleges műveléssel, digózással és mésziszapolássai 
történt. Az eddig lefolyt egy év természetesen kevés idő ahhoz, 
hogy a kísérletekből minden kéltséget kizáró, a gyakorlati életbe 
átültethető eredményekről és tapasztalatokról lehessen beszá
molni. Megállapítható azonban már az, hogy az erdőtelepítés a 
legsikeresebb ott, ahol teljes talajművélést és talajjavítást alkal
maztunk és ahol az ültetéseket kapálással ápoltuk. 

Némi támpontot nyújtanak már az egyes fafajok megvá
lasztásával és telepítésével tett kísérletek is, melyek a jövőben 
megbízható útmutatást ígérnek. A z eddig végzett munkálkodás 
általánosságban arra utal,- hogy a kísérleteknél jövőben a fő
súlyt a gyakorlati kivitel gazdaságos voltára kell fektetni, nem 
mellőzve természetesen a tudományos kísérletezést sem. 

A „Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület" meg
alakulása. A nevezett egyesület titkárának felkérésére közöljük 
az alábbi tudósítást: 

„Az erdő és vadászati érdekekben sok ízben és isimételten 
nyilvánított kívánságnak eléget téve, több lelkes szakférfiú 
kezdeményezésére a „Félsődúnántúli Erdésezti és Vadászati 
Egyesület" 1925. évi december hó 16-án tartotta meg Győrben 
a Royal-száillő külön nagytermében' alakuló közgyűlését, ame-



lyen a győri m. kir. erdőiigazigatóság kerületéhez tartozó tör
vényhatóságok területén levő erdőbirtokosok, erdőtiszrtek, az 
erdő és vadászattal foglalkozók tekintélyes számban jelentek 
meg. 

A mindvégig lelkes hangulatban lefolyt közgyűlést Véssei 
Mihály m. kir. főerdőtanácsos, erdőigazgaió nyitotta meg, kinek 
javaslatára a közgyűlés korelnökké Babos József nyűg. m. kir. 
f őerdőtanácsost választotta meg. Korelnök mindenekelőtt üd
vözölvén a megjelenteket, felkérte Barrois Andort, hogy az 
egyesület megalakításának szükségességét, az egyesület céljait 
és feladatát ismertesse. Barrois Andornak idevonatkozó és a,kö
zös érdekek védelmiében való vállvetett küzdelem az egyöntetű 
eljárás ós a tömörülésben rejlő erőt vitató, lelkesedéssel foga
dott ismertetése után az erdőbirtokosok és magánerőtisztek 
képviseletében Vlaszaty Ödön uradalmi erdőtanácsos, majd a 
faipar és kereskedelem képviseletében peremartoni Nagy Sán
dor vezérigazgató, az egyesületnek a közre jótékonyan: kiható, 
üdvös voltára való tekintettel, annak megalakítását időszerű
nek és szükségesnek ismervén él, az egyesületet örömmel, szere
tettel telt lelkesedéssel üdvözlik. 

Az osztatlanul nagy lelkesedéssel fogadott nyilatkozatok el
hangzása után a közgyűlés az intézőbizottság részéről előkészí
tett alapszabályokat tárgyalta le, amelynek értelmében kimon
dotta, hogy a Győr székhellyel bíró „Fellsődunántúli Erdészeti 
és Vadászati Egyesület"-et megalakultnak tekinti', az alapító 
tagdíjat 100 aranykoronában, a rendes tagsági díjat pedig 10 
aranykoronában állapítja meg. 

Korelnök előterjesztésére, a folyamatban levő tárgyalásokra 
való tekintettel, az elnöki állás betöltése egyelőre elhalasztatott, 
feladatává téve a váiaszítmánynak, hogy a felvett tárgyaláso
kat folytassa le s a legközelebbi közgyűlést annak eredményéről 
tájékoztassa. 

Első alelnökké nagy lelkesedéssel s közfelkiáltással Véssei 
Mihály m. kir. főerdőtanácsos, erdőigazgató választatott meg, 
ki elnöki helyét elfoglalva, az immár megalakult egyesület min
den tagját egyöntetű eljárásra, összetartásra, szeretettel telt 
támogatásra, az erdészeti és vadászati érdekek megóvására és 
előmozdítására buzdítván, hatalmas lelkesedéssel és szűnni nem 
akaró éljenzéssel fogadott programmbesizédét mondotta el, meg
köszönve a belé helyezett bizalmat s ígéretet téve, hogy min
denkor a legjobb tudása szerint fogja szolgálni az egyesület 
érdekeit. 

Ezek után a közgyűlés közfelkiáltással niúsodaleltaöfcké 
Rimler Pál hercegi erdőtanácsost, titkárrá Barrois Andor kir. 
alerdőfelügyelőt, pénztárossá KelecsényiFerem nyűg. m. kir. 



íőerdőtanácsost ós ellenőrré Takács Zsigmond főapátsági erdő-
mérnököt választotta meg. 

Választmányi tagokká választattak: gróf Csáky Károly, 
gróf Estei házy László, gróf Zichy János, gróf Khuen-Héder-
váry Károly, gróf Cziráky György, báró Tunkel Tamás, Gévay 
Wolf Lajos, Farkas Mátyás, Fekete Zoltán, Róth Gyula, pere
martoni Nagy Sándor, Véssei Ferenc, Schmied Ernő, Fischer 
(Mbrie Emil, Sipos Antal, Vlaszaty Ödön, Horváth Miklós, 
Bálás Emil, Szabó Kálmán', Körmendy Károly, Mayer Aurél, 
Tóth László, Héjj János István, dr. Ajtai Sándor. 

A számvizsgáló bizottságba beválasztattalk rendes tagokul: 
Karácsonyi Sándor, Fiedler Jenő, Botos Sándor. 

Póttagokként: Farkas Jenő és Imreh Dezső. 
A közgyűlés után a megjelent tagok ugyancsak a Royal-

szálló külön nagytermében mindvégig fesztelen, igaz baráti 
kedvvel eltöltött társasvacsorára gyűlitek össze, amelyen a lel
kes feliköszöntések egész sorozata hangzott el. 

Veszprém, 1925 december 23. 
Barrois Andor 

a Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület titkára. 

Az Országos Erdei Alapról szóló 1923 : X X . t.-c. végrehajtási 
utasítása (7360/1. A-2—1925.) megjelent A végrehajtási utasítás 
I.-ső és egyetlen fejezete a pénzbüntetéseknek az új rendszerbe 
beillesztett mikénti kezelésére, az 1884:XXVI. és 1913:XXXIII . 
t.'-'oiikkdk alapján befolyt jövedelmeknek az Országos Erdei 
Alapba való beolvasztására, az O. E. A. egyéb jövedelmiéinek 
kezelésére, a felszámolás alatt álló Magyarországi Faértékesítő 
Hivatal vagyonálllagának az 0. E. A. részére való átvételére, az 
0 . E. A. terhére folyósítható kiadások szabályozására s az alap 
tőkevagyonának mikénti kezelésiére nézve tartalmaz rendelke
zéseket. A jelen törvény és végrehajtási utasítás életbeléptével 
az 1884:XXVI. t.-c. 1926 január 1-én hatályát vesztette. 

A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola évkönyve 
az 1924—25. évről. Közel 100 oldalas, békebeli mezben kiállított 
füzet számol be a főiskola ezidei tevékenységéről. A főiskola 
rektorának, Tettamamti Jenő főisfcolai tanárnak főiskolai köz
gyűlési beszéde egyben, rövid foglalatja a főiskola ezidei tör
ténetének is. Közli ezenkívül az évkönyv néhai dr. Fodor László, 
Hermann Emil és Schelle Róbert főiskola tanárok nekrológjait, 
valamint a „Függelék"-ben a főiskolai tanszemélyzet személyi 
adatait és a főiskola főbb statisztikai feljegyzéseit. 

Az Országos Gazdasági Munkáspénztár tagjainak össze
írása. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 1925. évi 28.200/1925. 



VI. 2. számú rendeletével intézkedett az összeírás iránt (a leg
utolsó végrehajtási rendelet a Budapesti Közlöny 1925. évi 285. 
számában, dec. 31-én jelent meg.) 

A íöldmívelésii miin. rendeletnek I. 2. pontja szerint Össze-
írandók az erdőőrök is, miért is a rendelet kérdéses részét szó 
szerint ideiktatjuk: 

2. a „gazdaság" kifejezés alatt (1907 : X L V . t. c. 1. §. első 
bekezdése) nemcsak a mezőgazdaság, hanem az őstermelés 
és a gazdaság minden ága is értendő. Az összeírásba tehát 
felveendő nemcsak a gulyás, kanász, tehenész, stb., hanem 
az is, aki az 1907 : L X V . t. c. 1. §-a alapján egy hónapra, 
vagy hónapot meghaladó időre személyes és folytonos szol
gálat teljesítésére mint vincellér, erdővéd, (erdőszolga), 
erdőőr, vadőr, halász, halőr, mezőőr, hegyőr, községi juhász, 
községi kanász, kertész, béresgazda, tanyás, (majoros), mag
tárkezelő, gazdasági kulcsár, gazdaságban alkalmazott éjjeli 
őr stb., illetőleg az is, aki az 1913::XX. t.-c. 2. §-ára való te
kintettel gazdaságban személyes és folytonos szolgálat tel
jesítésére vállalt kötelezettség teljesítése mellett legalább 
egy hónapon át mint szegődményes iparos (kovács, bognár 
stb.) van alkalmazva, (amennyiben ipari munkát az illető 
gazdaságon kívül másnak keresetszerűleg nem teljesít). 
Ugyancsak fölveendő az ily feltételek mellett szegődményes 
iparosi minőségben elszerződött képesített gépkezelő (vizs
gázott gépész) is. 

Felhívandó az érdekelt figyelme arra is, miszerint föl-
veendők a gazdasági vasutaknál alkalmazott cselédek is, — 
tekintve, hogy a gazdasági vasúti üzemi nem minősíthető 
iparüzemnek, mert a gyakorlatban ezek a vasutak túlnyomó 
részben úgy vannak berendezve, hogy a kocsikat kézi- vagy 
lóerővel, a gazdasági cselédek tartják üzemben. Az ily 
vasutaknál alkalmazott képesített gépkezelők (vizsgázott 
gépészek) azonban egyelőre az 1907: XIX. t. c-ben előirt 
betegség és baleset esetére való biztosítási kötelezettség alá 
esnek (az 1913 : X X . t, c. 2. §-a alapján). 

Elismerés. A földmívelési miniszter úr az alföldi erdőtelepí
tés keretében a gazdasági fásítás terén szerzett érdemeiért 
Jószai Bálint gazdálkodó, szentesi lakosnak elismerő oklevelet 
adott. 

Kérelem. A Budapesti Mérnöki Kamara a mérnöki munka
alkalmak felkutatására akciót indított s az, ebben való közremű
ködésre az Országos Erdészeti Egyesületet is felkérte. Ehhez 
képest felhívjuk a t. Tagtárs urakat, hogy a mérnöki munka
alkalmaikat, amelyekről tudomást szereznek, az egyesület titkári 
hivatalával közölni szíveskedjenek. 



„Az erdőgazdaságtudományi kísérletek és kutatások" cím 
alatt megindítani szándékolt tudományos folyóirat mostanra 
tervezett megjelenése — mint halljuk — ezúttal technikai nehéz
ségekbe ütközött, de remélhető, hogy a f. év harmadik-negyedik 
hónapjában viszontlátjuk 1918wbam elakadt tudományos folyó
iratunkat is. 

Beméljük továbbá, hogy a folyóirat túlhosszú és pleonas-
musnak hódoló címe ás felveszi régi jó patinás elnevezését. 

Magyarország földbirtokviszenyai és a földbirtokreform. 
Az „Országos Magyar Gazdasági Egyesület" közgazdasági 
szakosztályának és a „Magyar Gazdaszövetség"-nek folyó évi no
vember hó 6-án együttes ülése volt, amelyen Konkoly Thege 
Gyula min. tanácsos, a m. kir. központi statisztikai hivatal mező
gazdasági osztályának vezetője, „Magyarország földbirtokviszo-
nyai és a földbirtokreform" Című előadását tartotta. 

A „Magyar Gazdaszövetség" szükségesnek látta, hogy ezt a 
rendkívül értékes előadást a nagyközönség részére is hozzáférhe
tővé tegye. Ezért most Konkoly-Thege Gyula előadását külön 
füzet alakjában is kiadja. A füzet az előadásnak teljes szövegét 
tartalmazza és az ismertetett adatokat táblázatokba foglalva is 
közzéteszi. Abból a célból pedig, hogy az előadottakat a külföld 
is megismerhesse, a füzetben az előadásnak francianyelvű kivo
nata is közzótétetett és a mellékelt táblázatok magyar-francia 
szöveggel láttattak el. 

A füzet ára 1 pengő (12.500 K ) és a „Magyar Gazdaszövet-
ség"-nél (Budapest, IX. , Üllői-út 25. sz.) kapható. 

A füzetben közölt előadásnak gondolatmenete a következő: 
Magyarország régi területének birtokviszonyai az 1913. év

ben általában sokkal kedvezőbbek voltak, mint ugyanakkor az 
országnak trianoni határain belül eső területén. Ennek követ
keztében Trianon hatása a birtokviszonyok megváltozása tekin
tetében is káros volt. A trianoni határokon belül a közép- és 
nagybirtokok területének csökkenése a háborúelőtti utolsó bé
kés esztendők átlagos évi csökkenésének kétszeresére, a föld
birtokreform kezdetétől pedig annak ötszörösére emelkedett. E 
nagy területi csökkenés következtében a közép- és nagybirtokok 
területe az utolsó tizenkét óv folyamián kereken 1 millió kat. hold
dal, vagyis 11 százalékkal csökkent, a kisbirtokok területe pedig 
14 százalékkal emelkedett. Ma már az ország 16.15 millió kat, 
hold területének valamivel több mint fele kisbirtok. 

A 12 év alatt bekövetkezett változások különösen a földbir
tokreform következtében a birtokviszonyokat szociális szempont
ból lényegesen módosították. A birtokviszonyoknak ez a módosu
lása javulásra mutat, E javulás azonban nagy áldozattal járt, 



mert a termelés az új1 (kisbirtokosok rendkívül primitív gazdál
kodása folytán visszaesett, annyira, bogy a szántóföldi termelés 
csökkenésének értéke már ma is mintegy évi 600 müliárd koro
nára tehető. 

A földbirtokreform befejezéseikor várható, birtokviszonyok 
alapján megállapítja, hogy a földbirtokreform eredménye szo
ciális tekintetben még megfelelőbbnek mutatkozik. A kisbirtokok 
területe 1913. évi területekkel szemben már 1.74 millió kat. hold
dal, vagyis 25 százalékkal lesz nagyobb s majdnem 9 millió kat. 
holdra fog emelkedni. Az ország szántóföldjeinek területe pedig 
az összes szántók területének kétharmada lesz. A nagybirtokok, 
korlátolt forgalmú birtokok összes területe lényegesen kevesebb 
súllyal fog nehezedni a többi birtokra, míg ezek szántóinak vi
szonylagos kiterjedése már csupán akkora lesz, mint Magyaror
szág régi területén' volt. A z új kisbirtokosok száma, pedig annyira 
emelkedik, hogy a földmívelósselt foglalkozó nincsteleneknek 
közel báromnegyedrésze jut földhöz. A birtokmeg oszlás vázolt 
szociális eredményeivel szemben azonban gazdasági tekintetben 
a földbirtokreform, végleges eredménye még kedvezőtlenebb 
lesz, mint amilyennek ma mutatkozik, mert az új kisbirtokok 
területének nagyarányú újabb növekedése folytán az ország 
termelése a háborúelőtti átlagos termeléshez képest közel 4 szá
zalékkal lesz kisebb, ami annyit jelent, hogy a mezőgazdasági 
termelés értékének csökkenése már az évi 1.100 milliárd koro
nát is meghaladja. 

Mindebből kitűnők, hogy ezek után elsősorban a földbirtok
reform szociális és gazdasági eredményei között mutatkozó ellen
léteket kell kiegyenlíteni. Ez pedig megkívánja a földbirtokre
form mielőbbi befejezését. Sőt a jövőben új kisbirtokok alakítá
sát sem lenne szabad mindaddig erőszakolni, amíg az az új kis
birtokos osztály, amely napjainkban jutott és jut földhöz, a föld-
míveléshez szükséges gazdasági képzettséget és az ahhoz meg
kívánt anyagi javakat megszerzi. Az új kisbirtokos osztálynak 
megsegítését pedig elsősorban az államnak kell előmozdítania, 
nemcsak hogy a termelés további csökkenésének gátat vessen, 
hanem hogy az ország vagyonosodásának is útját egyengesse. 
Erre pedig feltétlenül szükség van, mert a földbirtokreform 
szociális eredményei is csak akkor lesznek teljesek, ha ezeket az 
új kisbirtokosokat erkölcsileg és anyagilag megerősítik és a 
nincstelenségből ebben a tekintetben is kiemelik. 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
AZ ERDÉSZETI SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL 

A magyar királyi földnríveléeügyi miniszter előterjesztésére 
az állami erdészeti tiszti személyzet létszámában. Jeszenszky Fe
renc, Hollós Gyula, Irinyi Aurél és Gulyás Jenő erdőtanácsosok-
nak a magyar királyi főerdőtanácsosi címet adományozóim. 

Kelt Budapesten, 1925. évi december bó 11. napján. 

Horthy s. k. 
Mayer s. k. 



Az „Erdészeti Lapok" 1926. évi I. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1. XII. 1.) 

Szakiskolát végzett, 23 éves, erdőőr, kitűnő szolgálati és 
szakvizsga-bizonyítvánnyal, állást keres azonnali vagy későbbit 
belépésre. Cím: Bögre József erdőőr, Kőrösladány, Békés m. 

3. 111. 3). 



KÖRMENDI FENYŰMAGPERGETŰGYARA 
II • I I — — — 1 KÖRMEND ( V A S M E 0 Y E ) H M B B m ^ ^ M 

Ajánl a Legolcsóbb napiáron szavatolt magas 
csiraképességü erdei, fekete-, lúe-, vörös- stb. 

fenyőmagvakat, 
mésü akác-, ; u / i a r - kőris-, c/leaics-, éger- stb 

lombfamagvakat, Z n i 
frisstermésü alma-, körte-, cseresznye-, mahalob-

myrabolán- stb. 

gyümölcsmagvakat 
I saj&atftgpsrfatStelepUak, mint Ilyes, a legnagyobb Magyarországon 

Nagyobb szükséglet esetán külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
TáTlrat! cini: „VIzl, Körmend1-

(2 XII. 4) 
Dr. báró Gerliczy Félix uradalma Deszk (Torontál megye) 

megvételre ajánlja a következő csemetéket: Amerikai kőris 
1 éves, készlet 150 ezer darab, ezer darabonként 60 ezer K ; 
Amerikai Ikőris 2 éves, iskol. készlet 30 ezer darab, ezer dara
bonként 250 ezer K ; Szilfa 1 éves, készlet 50 ezer darab, ezer 
darabonként 80 ezer K; Szilfa 2 éves, iskol. készlet 5 ezer da
rab, ezer darabonként 80 ezer K ; Akác 1 éves, készlet 100.000 
darab, ezer (larabonkénit 80 ezer K ; A k á e . 2 éves, készlet 
50 ezer darab, ezer darabonként 150 ezer K; Akác 3 éves, 
készlet 30 ezer darab, ezer darabonként 300 ezer K ; Akáe 
subáng, készlet 30 ezer, darabonként 2 ezér K; Akác sorfa, 
készlet 20 ezer, darabonként 5 ezer K. A z árak ab faiskola 
értendők. Csomagolás, vasútra szállítás önköltségen! számíttatik. 
A megrendelésnél az összeg fele előre beküldendő. Minden szál
lítmány titánvételesen szállíttatik. Jószágigazgatóság 

(3. III. 3.) 
Eladunk am. vöröstölgymakkot (Quercus rubra) métermá

zsánként 500 ezer koronával. 
Pngi. Erdőgondnokság Izabellaföld, u. p. Mohács. 

(4. II. 2.) 



K ő s z e g i 

Fenyőmagpergetőgyár 
K ő s z e g 

A soproni iparkiállításon aranyéremmel kitüntetve 

kocsánylalan tölgymakkot, bükkmak-
kot 80/85%, magas körismag (előcsírázot-
tat is!) amerik. körísmag, virágos kőris, 
akác, Gledicsia és mindenféle lombfamagvakat. 

Gyiimölcsmagvakat; Myrabolana, alma, 
körte, keserümandula stb., rosa canina-magot. 

Erdészet i c s e m e t é k e t , erős gyökér-
zetücsemeteágyi csemeték: feketefenyő, erdei-, 
vörös-, banks-, 2-3-4 éves lucfenyőcsemetét, 
cserfa, juhar, gyertyán, bükkfa, akác stb. 

GyÜmÖlCSVadonCOkat: keserümandula, 
alma, sajmeggy, magas kőris, virágos kőris, stb. 

Kérjen elónyárajánlatot, Pontos, gyors kiszolgálás. 
Árjegyzék ingyen és bérmentve. 

Ajánlunk tavaszi szállításra 
szavatosság mellett legmagasabb 
csiraképességgel bíró erdei 
magvakat: teketefenyőmag 
85/90%, e r d e i f e n y ő m a g 
85/90% csiraképes, lucztenyő, 
vörösfenyő, banks-, sima-, 
jegenyefenyőmagot, Thuja-
magot és külföldi Exoták-mag-
vakat; továbbá kocsányos és 

(8. 1/ . 1.) 



ÍV 

Kocsánytalan tölgymakkot 
(Qu. sessiliflora) 

Kocsányos tölgymakkot 
(Qu. peduncula) 

Csertölgymakkot 
(Qu. cerris) 

egyéb lomb- és tűlevelű iák magvait 
csíraképességi jótállás sal szállít, 

KEINER REZSŐ 
ny. m. kir. erdömérnök, erdészeü mag, csemete-

és fakereskedö 

GÖDÖLLŐ 
(9. I. 1.) 

Fiatal, okleveles erdömérnök, fakereskedelmi, faipari 
vállalatnál vagy uradalomban állást keres szerény javadalmazás
sal. Megkeresést „1901" jelig re a kiadóhivatalba kér. (7. I. 1.) 

Oki. erdömérnök, jelenleg uradalmi bérlő, 10 évi erdőgaz
daságipraxissal elvállalja nagyobb uradalom erdőbirtokának és esetleg 
1000 holdig terjedő mezőgazdaságának szakszerű és pontos veze
tését. Cím megtudható a szerkesztőségnél. (6. III. 1.) 

A Hirdetmény. 
M Á V mellett készletezett 570 m 3 bükk haszonfa kisebb-

nagyobb csoportokra felosztva 1926. évi január hó 26-án el
adásra kerül. 

Bővebb felvilágosítást nyújt postabélyeg beküldése elle
nében a 
(10. I. 1.) miskolci m. kir. erdőigazgatóság. 



„Az Erdészeti Lapok" 1926. évi I. füzetének tartalma: 

Oldal 

— Az állami erdészet első tisztviselője nyugalomba vonult (Cz) 1 
Róth Gyula: Erdőgazdaságunk a természettudományi országos kon-

gressuson — „ - — 2 
— A hitbizományok kérdése és az erdőgazdaság 20 
— Az úi építőipari törvénytervezet 24 
Irodalom: A vizszintes fűrész alkalmazása a fűrészüzemekben. (Ismer

teti a „Holzmar kfr'ban megjelent közlemény nyomán: Szy 
Géza hgr. urad. erdőmérnök) — 25 

Hivatalos közlemények: I. Rendelet a vadőri vizsga ügyében. — 
II. Hirdetmény az erdészeti államvizsga tárgyában •__ 30 
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- Halálozás. — Uj ügybeosztás a földmív. min.-ban. — A gaz
dasági fatermelés kézikönyve megjelent. — Az alföldi erdőte
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szóló 1923: XX. t.-c. végrehajtási utasítása megjelent. — A m. 
kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola évkönyve az 
924/25. évről. — Az Országos Gazdasági Munkáspénztár tag
jainak összeírása. - Elismerés.— Kérelem. - Erdőgazdaság
tudományi kísérletek és kutatások. Magyarország földbir
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