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Kérelem t. Tagjainkhoz! 
A mindennapi életben különösen most tapasztaljuk, hogy 

a nagy társadalomnak jobban megszervezett, életképesebb 

tagozódás szerint tömörült elemei könnyebben viselik el vál

ságos helyzetünk nehézségeit, jobban meg tudják védeni azo

kat a fontos érdekeket, amelyek — szervezetlenség avagy nem 

megfelelően kialakult társulás esetén — a mindennapi 

tülekedésben kielégítésre nem találhatnak. 

Nem akarunk ujjal mutatni a velünk rokon mezőgazda

ság viruló társadalmi szervére, -mert tudatában vagyunk 

annak, hogy az erdőgazdaság érdekeinek képviselete minden 

tekintetben mostohább körülmények között teljesíti hivatását, 

mindamellett úgy érezzük, hogy még a mai nehéz viszo

nyok között is képesek volnánk emelni a mi társadalmi 

szevezetünk tekintélyét, súlyát, eleven erejét. 

Ha közelebbről szemügyre vesszük a mi társadalmunk 

tagozódását, életnyilvánulásainak mozzanatait, úgy szembe

ötlő az a jelenség, hogy az egyesület hét évtizedet meghaladó 
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múltját tekintve, az erdőbirtokos osztály korántsem vett any-

nyira részt az egyesületi életben, mint az. állami és magánura

dalmi erdőtisztifcar. 

Nem kívánjuk részletezni ennek a jelenségnek közismert 

indító okait, azonban beláthatjuk, hogy ha mindazok az ideális 

gondolatok ós törekvések mögött, — amelyeknek a szerény 

körülmények között élő és elhatározásaiban nem mindenkor 

szabad erdőtisztikar volt önzetlen propagálója, •— a tekintély
ben, társadalmi súlyban és anyagi erőben bővelkedő erdőbir
tokos osztály teljes számban és szervezettségében állott volna, 
— ma mi is erősebbek, tekintélyesebbek, elevenebbek lennénk 

és sokkal inkább meg tudnánk védeni azokat a fontos erdőgaz

dasági érdekeket, amelyek ma megoldásra várnak. 

Ezen a téren a legjobb úton haladunk. Szükséges azonban, 

hogy csatasorba állítsuk minden erőnket. 

Erdőtisztikarunkra itt is fontos teendő vár. 

A z erők tömörítése és nem szétj or gácsolása a feladat. 

Kérjük t. Tagjainkat, szíveskedjenek szemügyre venni a 

szűkebb körzetükben élő, de eddig egyesületünk kötelékén 

kívül álló erdőbirtokosokat, erdőmérnököket, az erdőgazdaság 
•iránt különös érzéket tanúsító közéleti kiválóságokat és hassa

nak oda, hogy megritkult sorainknak hézagait az utolsó résig 

töltsük be, mindenekfelett pedig arra törekedjünk, hogy az 

egyesületi kötelékünkbe való felvétel ne csupán a tagdíjbefize

tésben, hanem aktív egyesületi tevékenységben jusson kife-

zésre. 

Lapunk mai számához mellékelünk egy tagsági nyilatko

zatot *) és kérjük t. Tagjainkat, hogy segítsenek a magyar 

erdőgazda és erdömérnök társadalom közérdekű épületének 

legalább ezt az egy tégláját gondos kiválasztással elhelyezni. 
' ' 1 Cz. 

*) Egy«aa-Miümfc felkérésre készséggel Ikíüld több példányt is. A 
belépési nyilatkozatok pontols kitöltését kérjük. 



Erdőbirtokhitel, erdőgazdasági hitel, ingó
jelzáloghitel. 

Jobb szerettem volna e kérdésekkel akkor foglalkozni, 
amikor az 1923. évi X X I . t.-c. végrehajtási utasításában az 
erdők becslésére vonatkozólag beígért rendelet is megjelent. 

Megszólalásra késztet azonban két ok. 
A z egyik Tóth Bódog kollégának az E. L. decemberi szá

mában megjelent cikke. 
Őszinte örömmel olvastam a cikket, egyrészt, mert azt ér

zem ki minden sorából, hogy vannak, vagy legalább is van a 
fiatal kollégák között, akik, illetőleg aki az erdészeti kérdések 
aktuális, gazdasági vonatkozású részeivel is akar, szeret és 
tud mélyrehatóbban foglalkozni. 

Nem kevésbé pedig azért is, mert az első lépést látom 
henne ahhoz, hogy az előző idők „nem tűröm" s a későbbiek 
„nem törődöm vele" gondolkozásmódja után egészséges, tár
gyilagos vita induljon meg egyik igazán régóta vajúdó s igen 
aktuális problémánk felett. 

Igazán kár, hogy Tóthnak — amint maga is mondja — 
„a gazdasági élet lüktető erétől távol, nincs módjában teljesen 
betekinteni ebbe a bonyolult kérdésbe" s azt hiszem nemcsak 
bennem, de az E . L. sok olvasójában vetődött fel az a gondo
lat, hogy neki — eddigi irodalmi működése után is - - nem a 
vasúttól 30 km. távolságra volna a helye. 

Ezért esik abba a hibába, hogy épp úgy, mint dr. Endres 
és az erdőbirtokhitelről alkotott törvény, a tőkétől legsajáto
sabb természetének, a mértéktelen önzésnek a megtagadását 
kívánja. 

Vegyük tehát kissé részletesebb taglalás alá a dolgot. 
Véleményem szerint az említett törvény nem sok újat al

kotott. 
Az t a bizonyos, az ingóra vonatkozó elvet, már a tkvi 

rendtartás és a gyakorlat rég áttörték. 
Hiszen akik a keleti részeken szolgáltunk, a fatermelési 

jogok (tehát végeredményben ingó eladás), valamint a külön
féle használati korlátozások feljegyzését régóta ismerjük. 

A törvény tehát annyit tett, hogy míg eddig a fakészlet 



gyanánt felhalmozódott függőtermés „magától értetődően"' 
volt alapja a jelzálognak, a törvény — a hitelképesség emelése 
céljából — ezeknek a készleteknek az eltávolítását, felhaszná
lását korlátozta, feltételekhez kötötte, tehát „kifejezetten'' biz
tosította azt, hogy bizonyos mennyiségű készlet a tőke fede
zetéül mindig meglesz. 

Tóthnak és mindenkinek, aki a kérdéssel elméletileg fog
lalkozik, az a benyomása, hogy ezzel a hitelképességet nagyon 
emelte. 

Ezt a véleményt — sajnos — nem oszthatom. 
Szeretem az ilyen kérdéseket a kétszer kettő alapján, pa

píron ós ceruzával'a kezemben mérlegelni. 
Ezenkívül nem állok meg ott, ahol Tóth és dr. Eridrés 

megállnak, hanem iparkodom megkeresni az okot is, amiért 
az ilyen hitelre a tőke nem nagyon kapható. 

Vegyük tehát előbb az első kérdést, a hitelképességet. 
A törvény a hitelt igénybevevő birtokost üzem tervkészí

tésre, a használatok szabályozására kényszeríti. 
A legnagyobb örömmel látnám minden bizonyos nagy

ságot elérő erdőnél ennek a kötelezettségnek az általános ki
mondását a hitelkérdés szabályozásától függetlenül is. 

Itt azonban tisztán a hitelkérdé'3 szempontjából kell néz
nünk a dolgot, 

A z erdőbirtok fakészlete ezzel átalakul kötött tőkévé, 
melynek törvényes alapon csak a járadékát veheti úgy a tu
lajdonos, mint a hitelező igénybe. 

A tőkeérték kiszámításánál csak az abszolút tiszta jöve
delem, vagyis az az összeg vehető alapul, ami a birtokosnak 
az összes kiadások: termelési, szállítási költségek, adók, sze
mélyzeti kiadások, épületfenntartás, erdősítés stb. levonása 
után megmarad, mert az említett kiadások nemcsak meg
előzik a végrehajtási utasítás .szerint is a törlesztést, de azok 
nélkül jövedelem nem is produkálható. 

Ennek a tőkésítésével kell próbálnunk a hitelnyújtás 
alapját képező tőkeértéket kiszámítani. 

A legfontosabb kérdés itt a kamatláb kérdése. 
A törvény az erdő hivatalosan megállapítandó értékének 

60 százalékát jelöli meg a hitel maximuma gyanánt, valőszí-



nűleg azért, mert hiszen egyrészről a jövedelem .kiszámításá
nál alapul vett faárak nem fix tételek, másrészről a birtokos 
részére is akarja a jövedelemnek bizonyos hányadát biztosí
tani a tőketörlesztés és kamatfizetés feltétlen biztosítása mel
lett. 

Nem lehet tehát más kamatlábat alapul venni, mint 
amennyit a kamat és amortisatió fejében a birtokosnak évről-
évre fizetnie kell. 

Szinte hallom az elméleti urak kifogását, hogy az erdő
gazdaságban 2 és fél 3 százaléknál magasabb kamatláb figye
lembe nem vehető. 

Számszerűleg igazolhatjuk, hogy ez lehetetlen. 
Három százalékos tőkésítés mellett a tőkeérték a jövede

lem 33.33 szorosa, ennek 60 százaléka a jövedelem 20 szorosa. 
Ez volna tehát a hitel maximuma. 

A z állami segítséggel ós közbenjárással folyósított mező
gazdasági hitel kamatlába 8 és fél százalók. A z erdőgazdaság
nál sem vehetünk tehát alapul mást, mint 8 és fé l százalékot, 
ami a jövedelem húszszorosát tevő tőkeérték után (0.085x20 
= 1.7) a jövedelem 1.7 szeresét teszi ki. 

A birtokos tehát, ha. a 3 százalékkal számított tőkeérték 

60 százalékát Veszi hiteiképen igénybe ós állandónak vett jö 

vedelmet teljes egészében a hitelezőnek adja is, csak a tör

lesztési járadék = 58.8 százalékát tudja kifizetni, vagyis 

adóssága folyton nő. 
Nyilvánvaló tehát, hogy a tőkésítésnél a 8 és fél száza

lékot vehetjük csak alapul. 
Mi lehet már most a tőkeérték1? 
Ha a birtok tiszta jövedelmét (adók, stb. leszámításával) 

kat. holdanként 6 aranykoronával számítjuk, akkor 70 korona., 
ha pedig 8 aranykoronával számítjuk, akkor 94 aranykorona 
lesz a tőkeérték. 

A z igénybevehető hitelösszeg tehát névleg az első esetben 
42, a másodikban 56.4, kereken 56 aranykorona lesz k. hol
danként. 

Bizony ez magában véve nem sok. 
Számoljunk azonban azzal, hogy a kölcsönt 86 százalékos 



árfolyamon folyósítják, hogy a bekebelezés, bélyeg és illeték 
költségei, a becslés, az üzem tervkészítés, folyósítási költségek 
legalább 8 százalékot igénybe vesznek; az előbb említett ösz-
szegnek ilyenformán legfeljebb 78 százalékát vehetjük úgy, 
hogy azt a birtokos tényleg kézhez kapja. 

Kaphat tehát kat. holdanként 33—43 aranykoronát s fizet 
törlesztési részlet és kamat fejében kat. holdanként 3.6—4.7 
aranykoronát, vagyis tiszta jövedelmének több mint 50 szá
zalékát. 

; Harminc évre (esetleg 35 évre) köti le magát körülbelül 
11 százalékos törlesztésre (az időközi költségekkel esetleg 12 
százalék) s ha időközben felbontja a kölcsönügyletet, fizeti a 
stornót is, aminek betudásával a visszafizetendő összeg még 
6—8 év múlva is meghaladhatja azt az összeget, amit a bir
tokos tényleg kézhez kapott. 

A 8 és fél százalékos törlesztési és kamathányadból 
ugyanis legfeljebb évi 1.5 százaléka törlesztés, a többi kamat. 
Az említett 6—8 év múlva tehát a névleges tőkének még min
dig 88—91 százaléka áll fenn tartozásként. A 2 százalékos 
stornódíj betudásával pedig 90—93 százalékot kell az adós
nak visszafizetnie a tényleg kézhez vett 78 százalékért. 

A hitel tehát kevés és drága. 
Még rosszabb a kilátás, ha a faárak időközi esésével szá

molunk. 

A faárak visszaesése ugyanis fokozott mértékben mutat
kozik a gazdaság tiszta jövedelmében. 

Az adók, kezelési költségek, erdősítési költség, munka
bérek stb. nem esnek a faárakkal együtt s így az árak csök
kenése majdnem teljes egészében a tiszta jövedelmet terheli. 
Az árak 10 százalékos visszaesése a jövedelemnél igen köny-
nyen 30—40 százalékos visszaesést jelenthet. 

Kockáztathatja tehát az egész törlesztés lehetőségét. 

Az állami kezelésbevétel ezen nem segít, mert pillanat
nyilag feltétlenül költségtöbbletet, a, végrehajtási utasításból 
kifolyólag bevezetendő házi gazdálkodás pedig sok esetben a 
jövedelmek kitolódását, végeredményben kamatveszteséget 
jelent. 



5.-S 

Nem kívánom tovább részletezni, de az eredmény a végéri 
árverés. 1 

Állítom, hogy a hitel nem olcsó. 
A jegyintézeti közvetlen hitel kamatlába 7—8 százalék 

között mozog. A jobb pénzintézetek megfelelő garanciára 11 
és fél 12 és fél százalékos váltóhitelt adnak, ami, ha hozzáfér
hetővé tudjuk tenni, gyorsan megszerezhető, nem jár hossza 
lekötöttséggel. 

Igaz, a Jegyiniézet „termelési hitelt" nem ad. 
De hiszen néhányan már hosszú idő óta vitatjuk, hogy ez 

árúhitel, amit a, Jegyintézet szabályai alapján folyósíthat. 
Nem osztom Tóth felfogását, mikor az ellenkezőt vitatja. 
Elismeri, hogy a fakészlet függőtermés, ingó, csak még 

nincs a tövéről elválasztva. Tudja, hogy ebben a formájában 
is bármely ingatlannál, de gyári vagy gépberendezéseknél is 
sokkal könnyebben értékesíthető, sőt állandóan forgalom 
tárgya is. 

Éppen így értékesíthető az u. n. termelés folyamata alatt 
is bármely helyzetben és állapotban (pl. az erdőn tő mellett, 
erdei rakodón stb.). \ 

Kifejezetten árú tehát, amelyre még árverés esetén is az 
ingó árverés feltételei érvényesek. 

' Miért ne lehetne tehát az erre a készletre nyújtott hitelt 
árúhitelnek minősíteni. 

A z egyetlen lényegi akadályra később rátérek. 
Ma tehát a törvény alapján megszerezhető hitei drága 

nehezen hozzáférhető és igen súlyos terhekkel jár. 
Ezenkívül az erdőbirtok hitelképessége sem emelkedett 

ezen az alapon, mert az igénybevehető hitel nem nagyobb 
annál, amit eddig a talajértékre is meg lehetett kapni. 

Nem szívesen vallom be, de normális viszonyok mellett 
sem fűzök sok reményt az erdőbirtokhitelnek törvényesen sza
bályozott formájához. 

A z erdőgazdaság természete mellett ugyanis az értéket 
sohasem lehet és szabad másként, mint járadékszámítás alap
ján megállapítani. 

Eltekintve az egyes birtokkategóriákra máris fennálló 
törvényes korlátozásoktól, az összes erdőknél kifejezetten 



közérdek 1 az, hogy a tartamossághoz szükséges élőfakészletet 
lehetőleg megőrizzük. 

A törvény a hitellel terhelendő erdőbirtokra elő is írja 
ezt a tervszerű gazdálkodást. 

Már pedig a jelzáloghitel ezzel szemben olyan biztosítékot, 
jseres, amely biztosíték nemfizetés esetén könnyen mobiii-
HkWmió is. 

A mezőgazdasági földek ebben a tekintetben sokkal elő-
nyösebbek a hitelező szempontjából. 

Elsősorban ezek elaprózva is könnyen, sőt rendszerint 
magasabb árakon értékesíthetők, amit az erdőgazdaságnál 
józan felfogás mellett úgy köz-, mint magánérdekből feltét
lenül el kell kerülni. 

Másodsorban az elhanyagolt mezőgazdaságot rendszerint 
aránylag kisebb befektetésekkel rendbe lehet hozni, a gazdál
kodás és termelés rendjét úgyszólván egyik évről a másikra 
meg lehet változtatni s ezáltal a jövedelmezőséget és értéket 
fokozni. 

H o g y állunk ebből a szempontból az erdőgazdasággal'? 
Ezt — úgy hiszem — nem kell részletezni. 
Tények ezek, amiket le kell szegeznünk akkor, ha nyíltan 

szembe akarunk nézni a helyzettel. 
Mikor fog a magántőke a kibocsátandó záloglevelekben 

elhelyezést keresni1? 
Ha azok teljes biztonság mellett nagyobb jövedelmet 

nyújtanak neki, mint az elsőrendű pénzintézeteknél elhe-
zett betétek, vagy folyószámlakövetelések, mert másként nincs 
kárpótolva azért, hogy úgy magát, mint jövedelmezőségét 
hosszú időre lekötötte, sőt magát a tőkét is árfolyamhullám -

i zásoknak tette ki. 
Éppen ezért az iíyen hitelek kamatlába mindenkor a pénz

viszonyok által megszabott betét-kamatlábhoz fog igazodni s 
annál feltétlenül magasabb lesz. 

Ez a kamatláb fog alapul szogálni az erdőjáradék tőke
értékének kiszámításánál s tekintettel az esetleges árhullámzá
sokra, valamint a jelzálog nehezebb és csak egy tagban, egy 
tételben lehetséges mobilizálására: a nyújtható hitel aligha 
fog érinek a tőkeértéknek 30—40 százalékánál többet kitenni. 



— A békebeli 5—5 és fél százalékos kamatláb mellett is leg
alább 6V2—7 százalékkal kell tehát a jövedelmet tőkésíteni s 
így a holdankénti érték ekkor sem lesz több 90—120 koroná
nál, a hitel pedig 50—70 aranykoronánál. 

A z 1923. évi X X I . t.-c. végrehajtása tehát akkor, amikor a 
birtokosra bízta, illetőleg őt kötelezte arra, hogy pénzintézetet 
keressen, nem nyújtott lényegében, segítséget. 

Mert a birtokos a pénzintézettől csak olyan mértékű segít
séget kaphat, aminek a bármikor mobilizálható fedezetét a 
pénzintézet az erdőbirtokban feltalálni véli. 

Dacára annak, hogy az állam a törlesztést úgyszólván 
garantálja, nem fog ennél magasabb összegig elmenni. 

A kamatláb pedig nem lesz alacsonyabb annál, amit előbb 
számítottunk. 

Azók a tőkék, amik békében a záloglevelek nagy részét 
átvették (árvapénzek, alapítványok, konzervatív kis tőkék stb.) 
a háborúban és azután részint felmorzsolódtak, részint deva-
lorizálódtak, ma tehát csak a nagy tőkére lehet számítani. 

Ez pedig az állami garancia dacára sem lesz olcsóbb, 
mint azt az előbb számítottuk. , 

Talán kifogásolni fogják azt a kitételemet, hogy az állam 
a törlesztést garantálta, mivel a törvényben ez kifejezetten 
nincs benne. 

Véleményem szerint azonban az állam teljes felelősséggel 
tartozik az ilyen hitelnek nemcsak a, törlesztéséért, de a teljes 
összeg fedezetéért is. 

A z állam állapítja meg a jelzálog értékét, ő határozza meg 
ezáltal az adható hitel nagyságát is; ő szabja meg a gazdaság 
berendezésének módját; ő ellenőrzi a törlesztést és a gazdálko
dási feltételeket; saját kezdeményezése alapján jogosult az 
adóstól a teljes rendelkezési jogot elvonni, ha a hitel fedezetét 
kockáztatva Iája. 

Lehet-e tehát arra gondolni, hogy anyagilag nem felelős! 
A törlesztés nem teljesítésének, vagy a tőke elvesztésének 

csak két oka lehet. 
Vagy nem képvisel a jelzálog elegendő értéket, amiért az 

értéket megállapító állam felel; vagy nem folyt megfelelő 
gazdálkodás a birtokon, ezért megint az állam felel, akinek az 



ellenőrzés törvényszabta kötelessége, s akinek ellenőrzésében 
bízva, a pénzintézet a hitelt nyújtotta. 

Az t hiszem, hogy ilyen indokolás alapján a bíróság is 
megállapítaná az állam felelősségét. 

Összegezve az elmondottakat, dacára a kétségtelenül leg
jobb szándéknak, eredményt csak akkor várhatunk, ha az ál-. 
lam maga ad erre a célra sok és igen olcsó pénzt, hosszú időre 
s azt lehetőleg könnyen hozzáférhetővé teszi. 

Egyébként a nehezen megszerezhető, igen drága, hosszú 
lejáratú hiteltől az erdőgazdaság •-- már csak a vele járó sú
lyos megkötöttség miatt is — idegenkedni fog. 

De idegenkedik a pénzintézet is, még pedig nem indoko
latlanul. 

Ha a nemfizetést a faárak esése idézte elő, a körülmé
nyesebb és nehezebb állami kezeléstől sem várhatja a kötele
zettségek gyorsabb ós pontosabb teljesítését. Annál kevésbé, 
mert a kielégítés sorrendjében az ő követelését majdnem min
den egyéb teher megelőzi. 

Árverés esetén nem számíthat sok érdeklődő vevőre; kö
vetelésének az árverési vételárból meg nem térülő része pedig 
— hacsak azt az államon behajtani nem tudja, — esetleg vég
leg elvész. 

Ha végül maga is kénytelen vásárlókónt fellépni, olyan 
birtokhoz jut, amelyet költséges külön berendezkedéssel és 
csak törvényesen megszabott szigorú keretek között hasznosít
hat, s amelynek jövedelmezőségét igen gyakran csak évtizedes 
áldozatkészséggel és konzervatív gazdálkodással fokozhatja. 

A z erdőgazdaságban fekvő fatőke immobilitása, a kötött 
gazdasági rendszer, a gazdálkodási mód megváltoztatásának 
hosszadalmassága és nehézsége azok az okok, amik a tőkének 
az erdőbirtökhiteltől való idegenkedését előidézik. 

Ezeket pedig sokszorta fontosabb közérdekből nem sza
bad és nem lehet gyökeresen megváltoztatni. 

A jól gondozott erdő évi hozadéka alig haladja meg a 
szabályos készlet 2—3 százalékát. 

Ezzel szemben a hosszú lejáratú kölcsön kamata és tör
lesztési hányada ennek a százalóknak a 2—á-szerese. 

Ezenfelül ennél a jelzáloghitelnél a tőke legalább 160— 



200 százalékos biztonsággal számol s nem is számolhat más
ként. 

Csodálkozhatunk-e tehát, ha az így biztosítható hitel alig 
haladja meg azt, amit eddig a bankok a puszta talajértékre 
adtak? 

Szerény véleményem szerint ezzel mint ténnyel kell szá
molnunk. 

Ezért tartom szükségesnek azt, hogy más utón megsze
rezhető, rövid lejáratú hitelről iparkodjunk az erdőgazdaság 
részére gondoskodni. 

Véleményem szerint az ingó jelzáloghitelnek — amit az 
igazságügyminisztériumban már tárgyalnak is — megfelelő 
megoldása erre módot fog nyújtani. 

Ügy tudom, hogy az 0 . E . E . elnöke, Hadik g ró f úr Őex
cellenciája már el is járt az igazságügyminisztóriumban az 
iránt, hogy ennek az igen fontos kérdésnek a tárgyalásába az 
egyesületet is vonják be. (Folytatjuk.) 

Miért nincsen újabb erdészeti entomológiánk? 

A z Erdészeti Lapok januári számában Roth Gyula fő
iskolai tanár tollából megjelent „Erdőgazdaságunk a termé
szettudományi országos kongresszuson" című ismertetésében 
felemlítést talált dr. Szilády Zoltán felszólalása is. aki abban 
„arra mutatott reá, hogy az utolsó erdészeti entomologia akkor 
jelent meg, amikor ő született és kérdezi, mikor fognak a fő
iskola tanszékére szakképzett zoológust helyezni?" 

Mivel a felszólalás a kongresszuson — sajnos — méltó 
válaszra nem találhatott, e helyen vagyok kénytelen arra rövi
den reflektálni. Tennem kell ezt annyival is inkább, mert abban, 
nemcsak velem széniben, mint a főiskolánk új szervezete sze
rint a közelmúltban felállított erdővédelemtani tanszék veze
tőjével szemben, hanem az erdészeti állattan ós erdővédelem
tan régebbi, nagynevű művelőivel szemben is súlyos, de mél
tatlan szemrehányás rejlik. 

Mindnyájunk előtt ismeretes még, hogy milyen óriási 



mim kával kellett a mult század, második felének utolsó évtize
deiben a magyar erdészeti szakirodalom alapjait megterem
teni. Ma is csodálattal vagyunk eltelve Fekete Lajos eredmé
nyekben páratlanul gazdag alapvető irodalmi munkásságával 
szemben, aki úgyszólván sorjába vette az akkori akadémia 
összes tanszékeit, bogy a szaktudomány minden egyes ágaza
tában biztosítsa a legsürgősebb irodalmi szükségletek kielégí
tését. Ennek a páratlan alkotóképességnek és fáradhatatlan 
tevékenységnek volt egyik eredménye az 1878-ban megjelent 
Fekete-féle Erdészeti rovartan, amelyet azután 1893-ban kö
vethetett a nagytudású tanár támogatásával, Téglás Károly 
akkori tanársegéd által megírt Erdővédelemtan is. 

He nemcsak a magyar erdészeti szakkönyvek hiánya, ha
nem az egyes tanszékeknek a főiskolai oktatás területén szo
katlan és meg nem engedhető túlterheltsége is útját állotta 
annak, hogy az erdészeti szakirodalom a maga teljes egészé
ben kiépíthető legyen. Hiszen azok. akik főiskolánkon a kö
zelmúltban végbement reorganizáció előtt végeztek, nagyon 
jól tudják, hogy milyen kevés tanár között oszlott meg az 
összes szaktárgyak előadása és művelése. í g y tőrtént az, hogy 
amikor a, katedrán való közvetlen elődöm, az irodalmi mun
kássága ó s tudományos kutatásai folytán európai tekintélyre 
emelkedett tudósunk, Vadas Jenő 1891-ben az erdőművelés-
tani tanszéket átvette, ennek keretében az erdőműveléstant, 
az erdészeti növénytant és állattant és az erdővédelemtant 
kellett előadnia és e mellett, az egy tanszékre niár amúgy- is 
elviselhetetlen teherként nehezedő tárgykomplex:mi mellett 
még az erdészeti törvények ismertetése is reá hárult. 

Pedig Vadas Jenőre e hatalmas elfoglaltság amellett nagy 
fidadat várt, mert neki kellett megírni az erdészeti tudomá
nyok alapvető tárgyát, 'a széleskörű tudományos felkészültsé
get és szakszerű tapasztalatokat igénylő erdőműveléstant. 
Ilyen körülmények között még ma is könnyen meg lehet ér
teni, hogy Vadas, mint a magyar erdőműveléstan i tudomány 
letéteményese és a magyar erdészeti kísérletügy megteremtője 
és kifejlesztője, életének utolsó sorban megoldandó feladatai' 
közé helyezte az erdővédelemtan megírását. Megnyugvással 
tehette ezt annyival is inkább, mert a Téglás-iélo Erdővé-



delemtaat a kritika, annak idején kedvezően fogadta és az a 
szakoktatás szükségleteit átmenetileg teljesen kielégítette, kü
lönösen azért, mert Vadas sohasem tekintette azt egy fejlődé
séhen lezárt, lerögzített tudományágnak, hanem állandó 
kontaktust tartott fenn a tudományos kutatá,s eredményeivel 
és a gyakorlati élet tapasztalataival, amelyekre soha sem mu
lasztotta el előadásaiban, és cikkeiben hallgatóinaik és szak
társainak figyelmét felhívni. H o g y Vadas a szép előadásaiban 
és mindig figyelemreméltó cikkeiben elhelyezett értékes tudá
sát nem foglalta össze egy önálló erdészeti rovartanba, vagy 
rendszeres erdővédclemtanba, annak oka főiskolánknak az 
országcsonkítás katasztrófája következtében szükségessé vált 
kényszerű menekülésén kívül, az annyi emberi számítást kí
méletlenül keresztülhúzó és célkitűzést megsemmisítő örök 
ok: a halál, amely évekre terjedő hosszú betegség után sírba 
döntötte, mielőtt még munkás életének ezt a művét összeállít
hatta volna. 

Magamról, mint Vadas Jenőnek 1923 decembere óta. az 
időközi reorganizáció folytán különválasztott erdővédelem-
tani tanszéken való utódjáról nem kell sokat írnom. Hiszen 
szaktársaim előtt és a gazdasági entomologia bármely ágaza
tának művelője előtt nem szorulhat bővebb magyarázatra az 
a tény, hogy egy erdészeti rovartannak akár mint önálló mű
nek, akár pedig mint az erdővédelemtanba szervesen bele
illesztett résznek megírásához az általános és rendszeres zooló
giai ismereteken kívül még a termőhelyi és gazdasági viszo
nyokban gyökerező egyéb tudományos és tapasztalati isme
retek is szükségesek úgy, hogy erre a feladatra csak az vái-
lalkozhatik nyugodt lelkiismerettel, aki ezeket hosszas és az 
ország különböző vidékein folytatott helyszíni' tanulmányok 
alapján megszerezte. És így az az alig egy pár esztendőre 
terjedő rövid idő, amelyre mint a különálló erdővédelemtani 
tanszék tárgykörének művelője visszatekinthetek — és amely
nek — 'sajnos — még jelentékeny részét a főiskola, Selmecbá
nyáról való menekülése folytán elveszett tudományos eszkö
zök és felszerelések pótlására, a gyűjtemények összeállítására 
ós rendezésére kellett fordítanom — úgy érzem, felment min
den további igazolás kötelezettsége alól. 



Fjekben kívántaim kitérni a szóbanforgó felszólalás első 
részére ós pedig tenni kívántam ezt nem annyira saját igazo
lásom, a tájékozatlanok előtt talán hátrányosan érintett repu
tációm megvédése érdekében, hanem elsősorban azért, mert 
nem akarom engedni, hogy a felszólalásban insinuált szemre
hányás a felsőbb erdészeti szakoktatás régebbi viszonyaiban 
járatlanok előtt, osak egy futó árnyékkal is elhomályosítsa 
nagynevű tudós elődeimnek, az erdészeti tudományok e két 
Önzetlen harcosának ma is mindnyájunkban a hála és feltétlen 
tisztelet tiszta fényében élő emlékét. 

Ami pedig a felszólalásban elhelyezett azt a kérdést illeti, 
hogy: „mikor fognak a főiskola tanszókére szakképzett zooló
gust helyezni?" erre nézve a következőket kívánom meg
jegyezni. 

Akik az állattannak az erdészeti szakoktatás szerves egé
szében a cél szempontjából vett szerepét és az ez által meg
határozott terjedelmét ismerik és akik tudják azt, hogy mi
lyen szoros összefüggésbe kerülnek az állattani és főképen a 
rovartani ismeretek az ezeket az ismereteket az erdőgazdaság 
eéljainak kiváltkópen szolgálatába állító erdővédelemtanban 
a szorosan vett erdészeti szaktudományokkal, azokban úgyis 
mintegy önként adódik a kategorikus válasz, hegy: soha. 

De a tájékozatlanok felvilágosítása céljából szolgáljanak 
magyarázatul még a következők. A z újonnan felállított erdő-
védelemtani. tanszék keretében két tárgy, nevezetesen az er
dészeti . állattan és az erdővédeiemtan talált elhelyezésre. A z 
előbbinek célja az erdőkben élő állatok ama részének általá
nosságban való megismerése, amelyek a gyakorlati erdőgaz
daság szempontjából jelentőséggel bírnak. A morphologia é> 
a physiologia csak olyan terjedelemben adhatók elő, hogy az 
áhatok meghatározása, szerveik gyakorlatilag fontos életmű
ködésének megismerése nehézségekbe ne ütközzék. Behatóan 
csaiKis a károsításaik révén az erdőgazdaságra fontos állatok 
biológiája tárgyalható, ami aztán alapját képezi az erdővéde
iemtan ama részének, amely az állatvilágból eredő károsítók-
kal szemben való védekezést ismerteti. 

A z erdővédelemtan azonban nemcsak az állatvilágból, ha
nem a növényvilágból (gyomok, virágos élősködők, pathogen 



gombák) és a légköri hatásokból (fagy, hősóg, szél, hó) stb. 
eredhető károk ellen való védekezéssel is foglalkozik. Ezekkel 
a károkkal és így a rovarkárokkal szemben való védekező* 
legeredményesebb módjai a megelőzésre, a fellépés kedvező 
körülményeinek és a károkozók létfeltételeinek megszünteté
sére törekvő gazdasági védekezési módok között találhatók 
meg. Ezek a gazdasági védekezési módok pedig az erdőtele
pítés, felújítás, nevelés, ápolás, a hozamszabályozás céljainak 
szolgálatába állított vágásvezetés ás az erdőgazdaságban folyó 
fatermési munkálatok módozatait és szabályait magában fog 
laló erdőművelési, erdőrendezési és erdőhasználati és az itten 
mind fel nem sorolható egyéb tudományokkal való összefüg
gések miatt a többi szaktudományi ágazatokkal annyira szo
ros kapcsolatban állanak, hogy ezek nélkül még oly tökéletes 
zoológiai tudás birtokában is, az erdővédelemtan tudományos 
és gyakorlati művelése teljesen lehetetlenné válnék. 

Éppen ezért mindaddig, amíg a tudomány fejlődése és a 
gazdasági feltételek egy, ma még talán körvonalaiban is alig 
sejthető differenciációt nem tesznek szükségessé a felsőbb 
erdészeti szakoktatás területén is, külön szakképzett zoológus 
alkalmazása főiskolánkon nem lesz lehetséges. 

Kellé Artúr, főiskolai rendes tanár. 

A talajok elsavanyodásáról és annak biológiai 
jelentőségéről a gyakorlati erdőgazdaságban 

(Az Erdőmém'ö'ki Főiskola Növénytani Intézetéiből.) 

Irta Fehér Dániel. 

A z erdőgazdasági termelés kétségkívül válság előtt áll. 
Ügyszólván az egész világon mindenütt, ahol az erdőgazda
sági termelés problémáját az egyedül lehetséges tudományos v 

alapon akarják megoldani, tudják és érzik, hogy az eddigi 
eljárások nem alkalmasak a termelés jelentékeny fokozására 
egyszerűen azért, mert ezeknek az exakt élettani alapjai ós 
ezzel együtt a termelés fokozásának a lehetőségei kellőleg 
felkutatva nincsenek. Ezzel ellentétben a mezőgazdasági kí-



sérletügy terén nemcsak Európában, hanem Amerikában is, 
hatalmas lépésekkel haladnak előre a mezőgazdasági növény
termelés tudományos alapjainak a feltárásában, s kétségkí
vül, hogy ezen a téren az erdőgazdasági tudományoknak: 
elsősorban az erdőművelésnek és az erdőművelés alap discip-
iináinak, a növényélettannak, a fák biokémiájának és a talaj
tannak mielőbb meg kell ragadni a kezdeményezést. A z el
múlt évtizedben lefolytatott fizikai-kémiai kutatások: a nö
vényélettan és a vele kapcsolatos gazdasági növénytermelés 
módszereit alaposan megváltoztatták. Élettani kérdések és. 
problémák, amelyeknek a megoldása ezelőtt 15—20 évvel 
még lehetetlennek lászott, ma a fizikai kémia tökéletesített 
módszerei mellett egészen más megvilágításban közelednek a* 
exakt megoldás felé. mint az annak idején lehetségesnek' 
látszott, 

Ha az erdőgazdasági tudományok és az ezekre felépített 
gyakorlati eljárások a helyes irányban való fejlődés útjára 
akarnak lépni, akkor számukra sem marad egyéb hátra, mint 
a fizikai-kémiai alapokra helyezett kutatási irány felkarolása 
és az élettani kutatások eredményeinek a gyakorlati életbe 
való átültetése. 

Én. kötelességemnek tartom ezen a helyen is őszintén 
megmondani; az erdőgazdaság, még pedig a gyakorlati erdő
gazdaság és ennek a termelési módszereinek a fejlődését csak 
egy irányban: ae exakt élettani és biokémiai alapokra fekte
tett biológiai irányban tudom elképzelni. Elvégre, amint ezt 
már ismételten hangsúlyoztam, az erdő élőlényeknek a tár
sadalma, amelynek az életviszonyait gyakorlati eljárásokkal 
szabályozni csak akkor lehet, ha azokkal a törvényszerűségek
kel, amelyek ezeknek az életjelenségeit szabályozzák, mara
dék nélkül tisztában vagyunk és gyakorlati eljárásainkat is 
ezekre alapítjuk. Ezek nélkül építhetünk utakat és vasutakat 
felmérhetjük, rendezhetjük és kihasználhatjuk az erdőt, de a 
termelés szabályozását, főképen pedig ennek a fokozását tuda
tosam- a kezeinkbe venni sohasem, fogjuk. 

A legutóbbi dolgozatomban a növénynemesítós problé
máját igyekeztem az erdőgazdasági termelés szempontjábő' 
megvilágítani. Ebből az alkalomból kifolyólag egy másik 



problémát, amely ma már úgy a mező-, mint az erdőgazda
sági termelés egyik legégetőbb problémájává nőtte ki magát-
a talajok elsavanyodására vonathozó kutatásoknak a mostani 
állását fogom ismertetni. 

A kérdést tulajdonképen a mezőgazdasági növényterme
lés vette fel, miután itt jelentkezett a gyakorlati növényter
melésre gyakorolt káros hatásában legelőször a műtrágyázás 
folyományaképen, s csak a mezőgazdasági kísérletügy terén 
lefolytatott Vizsgálatok terelték azután rá a figyelmet az erdo-
talajok hasonló vizsgálatára. A részletes tárgyalás előtt azon
ban a fizika-kémia néhány alapfogalmával, amelyek egyéb
ként a fenti kérdés kapcsán ma már a mezőgazdasági gya
korlat szókincsébe vándoroltak át, nekünk is meg kell ismer
kednünk. 

A kémiában szereplő savak és lúgok vizesoldatúfcban a: rág
tuk keresztülvezetett elektromos áram hatására egymással ellen
tétes töltésű elektromos részecskékre, az ú. n. ionokra, bomlanak, 
amelyek közül a-jelű ionokat, amelyek a + sarokra, azanodáraván
dorolnak anionoknak, míg w + jelűeket, amelyek a — sarokra, a 
kathodára vándorolnak, kationoknak navezaük. 

A kationokat •, az anionokat ' jelzéssel, tüntetjük fel. 

Pl. HCL sósav 
11 Cl H' + Cl ' 

kation anion 
A nátronlúg 

Na OH, ~ > Na--| OH' 
kation anion 

Most már miinél erősebb valamely sav vagy lúg, annál 
nagyobb mennyiségű iónt produkál, vagya® annál nagyobb •mér
tékben lesz iónokra bontva, illetve dissoieiáilva. Pl. a tömény sósav, 
vagy a tömény nátronlúg úgyszólván maradék nélkül iónokra, van 
bontva. A saroak jeUemzS savjats és lúgok karakterisztikus lúgos 
sajátságait az így keletkezett szabad, H' illetve OH' iának okoz
zák. Vagyis a talajokban jelentkező savanyúságot a talajban 
található OEí • .iónok mennyiségével, Illetve ennek a tórfogatetgységrt; 
vonatkoztatott koncentrációjával &z ott levő savak fajára való 
tekintet .nélkül ki lehet fejezni, amely eljárást a nemzetköz! gya
korlat az elmúlt években a talajok savanyúságának a kifejezésére 
el is1 fogadta és a H* iónok számának a kifejezésére ma úgyszólván 
mindenütt a következő eljárást ihasználják: 

A z ú. n. normálsavak (sósav, salétromsav etc.) 1000 köbcenti
méter, mennyisége 1 gnamm H* iónt tartalmaz. Az Vio-re felhígított 



H 4 

normálsav literjében 110, az '/íoo-ra íelhígítottban 1,100 etc. gramm ion 
H'-t fogunk taflálind, míg a. destillált víz 1000 cim3-nyl mennyiségé
ben ez a szám Vi.ooó.ooo gramm iónra fog leszállani. Rövidség ked 
véért ezeket a számokat exponenciálisan kiifejezve, így is írhatjuk: 
ÍO—1, m- 2 . a desztillált vízre vonatkozólag pedig io 7. A desztilláli 
víz ezenkívül teljesen semleges reakciót ad, miután beníne a 
H* éis OH' ionok száma egymáshoz viszonyítva egyenflő. Ezenfelül 
a tiszta desztillált víz az elektromos áramot alig vezeti, mert 
benne a ELO molekuláknak elenyésző csekély része van OH és H 
iónokra dissociálva. A tiszta desztillált vízben a fentebbiek követ
keztében a szabad H . és OH iónok szarna egyenlő lévén, ennek a 
H ionkoncentrációját a » — 7 gramm iont a neutrális vagy közömbös 
reakció kifejezésére basznáilják, még pedig ágy, bogy a — jelet 
elhagyva, az exponenst ph jelzéssel írják ki. 

pb = 7. 
Ezt a jelzést azután a fentebbiek alapján Söreinsen (1909) után a H 
ión1 koncentráció jelzésére használják és 'nemzetközi megegyezés 
alapján a tudományos életben mindenütt elfogadták. Ha: már most 
valamely vegyület vizes oldatában az OH' ionok a H* ionokat 
számiban felülmúlják, akkor a H ionok száma viszonylag kevés és 
ph = 7-nél nagyobb lesz, a vegyület pedig lúgos, reakciót fog adni, 
míg ba a H* ionok jelentkeznek az OH' ionoknál nagyobb számiban, 
akkor a vegyület pb. jele 7-nél kisebb lesz és savanyú reakciót 
mutat. 

Egyébként a ph elnevezésnek logarithmikus értelmezése a kö
vetkező : 

Ha a H ionok koncentrációját h-val, az OH ionok koncentrációját 
pedig oh-va\ jelöljük, akkor 

— x 
pl. h==10 es logh — x vagy 

— logh = #. = ph. 
— 7 

A viznél tehát h = 10 vagyis logh 7 es logh 7 ph 
A savanyúság és lúgos sajátsáig kifejezése tebát a fenti ala-

i>on a következő: 
h = oh, ph = 7 közömbös 
h > oh, ph < 7 savanyú 
h < oh, ph > 7 alkalikus 

Ennék a megfontolásnak alapján a talajok reakcióit a 
következőképen jelzik: 

ph = 6 —7 alkáli talajok 
„ = 6 — 7 közömbös (neutrális) talajok 
„ = 5 — 6 gyengén savanyú „ 
„ 4 — 5 savanyú „ 
„ == 3—4 erősen savanyú „ 

A talajok savanyúságának a ph egységében kifejezett 



formáját, vagyis a térfogategységnyi talajban levő szabad 
Fi ionok koncentrációját, más néven az aktuális savanyúság 
v. aciditás névvel is jelölik. 

A ph kimutatására különösen az utóbbi években rend
kívül sok eljárást dolgoztak ki. A legbiztosabb az elektro
kémiai meghatározás, azonban a gyakorlatban leginkább az 
egyszerűbb és különböző színű és érzékenységű indikátorok 
segítségével kolorimetrikuS úton határozzák meg. 

A savanyúság azonban nemcsak a_ szabad H ionok mé
résével fejezhető ki. Ezt mérhetjük, illetve kifejezhetjük 
annak a normális lúgmennyiségnek a megadásával is, amely 
valamilyen elsavanyodott talaj közömbösítéséhez indikátor 
jelenlétében való titrálás útján szükséges. Ezt a számot az 
illető talaj titrációs vagy teljes aciditásának nevezik. A két 
eljárást együtt alkalmazzák és adataikat rendszerint össze
hasonlítják. 

A probléma megoldásán, eltekintve egy sereg angol és 
amerikai kutatótól: (Beár, Hoogland, Atkins etc) különösen 
A svéd Arrhenius, Sőrensen, a dán Olsen, a német Krauss, 
Ramann, Kappen, Hesselmann és mások dolgoztak. Különö
sen a mezőgazdasági kísérletügy terén rendkívül alaposan 
van eddig is felkutatva, olyannyira, hogy a német kísérleti 
állomásoknak 1924 májusában Hamburgban megtartott ülé
sén, úgy az idevonatkozó nomenklatúrában, mint pedig a 
követendő vizsgálati módszereket illetőleg a kísérleti állo
mások vezetői már egységes elvekben állapodhattak meg. 
Erdészeti téren különösen a cseh Nemec és Kvapil (1924), 
mind a ketten a cseh erdészeti kísérleti állomás újonnan fel
állított biokémiai laboratóriumában, a dán Olsen (1923) a 
kopenhágai egyetemen, a német Albert és Hartmann (1925), 
hz éberswaldi porosz erdészeti főiskolán Knichmann a frei-
burgi egyetem talajtani laboratóriumában és végül a dán 
erdészeti kísérleti állomáson és a mi főiskolánk növénytani 
és erdővegytani intézeteiben foglalkoztak behatóbban a kér
dés megoldásával. Sajnos, ezen a téren az erdőgazdasági tu
dományos kutatás a mezőgazdasági vizsgálatokkal szemben 
határozottan el van maradva és ugyancsak alapos munkára 
lesz szükségünk, hogy a hiányokat mielőbb pótolhassuk. 



A mezőgazdasági kutatások alapján tudjuk, hogy a tala
jok elsavanyodása főleg 4 főalakhan jelentkezik: 

1. A hydrolytikus savanyúság, 2. a csere savanyúság, 
3. a közömbös sók szétbontásában megnyilvánuló savanyúság 
és végül 4. az aktív savanyúság. 

1. A hydrolytikus savanyúság a növény életére kevésbé 
ártalmas forma. Ez tulajdonképen az elsavanyodás leggyen
gébb megnyilvánulása és csak akkor jelentkezik, ha a gyen
gén elsavanyodott talaj hydrolytikus úton könnyen szétbont
ható sókkal, például ecetsavas nátriummal jut érintkezésbe. 
A z ecetsavas nátrium vizes oldatában, a talajban hydrolyzis 
lép fel a . 

CH : i ' COO Na j H, 0 CH:l COOH - ] - NaOH 

egyenlet szerint. Miután pedig a keletkezett ecetsav alig van 
ionokra bontva, az oldatba a felszabaduló és erősen dissociált 
nátronlúg O H ' ionjai jutnak bele, amelyeket a savanyú talaj 
szabad H" ionjai, fokozatosan lekötnek, úgyhogy végül szabad 
ecetsav marad vissza, amit ki lehet mutatni. 

Már ennél -valamivel kellemetlenebb fiziológiai hatással 
bir a 2. alakja az aclditásnak, amely abban nyilvánul meg, 
hogy a mészben már meglehetősen szegény talajba jutó k ö 
z ö m b ö s sók pl. a KNO-i vagy (NH*)s S O etc. lúgos alkotóré
szeit a talaj szilikátjai az n. n. zeolithök a növényzet gyöke
rei számára, abszorbeálják s a visszamaradó M > , vágy SCk 
savgyök közömbösítésére nem. rendelkeznek már elég mész-
vegyülettel és ehelyett a. silikátokban levő alumínium vagy 
vas sókkal lépnek kémiai vegyületbe, nitrátokat és su!fátokat 
képezve. Minthogy pedig az A l és Fe gyenge lúgokat adnak, 
azért az így keletkezett sók hydrolytikus úton szétbomlanak 
és így keletkezett erős savak szabad H-iónjai már a talajban' 
kimutathatókká lesznek. Ezt az aciditás alakot rendszerint 
a káli és ammónium trágyák okozzák. Kezdetben ugyanis 
a talajban levő silikátok elég mésszel rendelkeznek a felsza
baduló savgyökök lekötésére, idővel azonban a képződött 
Ca-sókat a csapadék az altalajba mossa és ezáltal ezeknek 
a talajoknál fokozatos mészben való elszegényedése a fenti 
forma kifejlődésérc vezet. A z erdőtalajokban természetesen 



a fenti sók nem jöhetnek tekintetbe. Itt elsősorban a hu
musz befolyását kell tekintetbe vennünk. A húmuszképző-
désnél ugyanis a keletkezett humuszsavakat, a szénsavat és 
a salétromsavíit a talajban levő mész köti ie. Ezen folyamat 
kapcsán könnyen oldható mészsók keletkeznek, amelyeket az 
esővíz mos le az altalajba. Különösen a savanyú humuszban 
tömegesen Keletkező C O válhatik az erdei talajokban a 
mész elvonásával kellemetlenné. 

A most tárgyalt *két forma .tehát elsősoriban, a tálaljban, levő 
zeolitihek; Ca, Al. és esetleg Fe. tartalma szilikátok működésével 
van összefüggésben. Ezek ugyanis, amint láttuk, a növények gyö
kerei számára fontos K és NHi lúggyököket megkötik és helyette 
a fennmaradó savgyököket a ibenwük levő Ca-al közömbösítik, 
amely ilyen niódon vízben oldható Ca-sók alakjában felszabadul és 
a vízkimosás folytán az altalajba lúgzódiik át. Ezt a most tárgyak 
két alaknak a keletkezését Kaippen ós Ganssen .elméletileg a zeo-
l.itbok molekuláris összetételeivel kapcsolatosan a következőképen 
képzeli ik el: 

Zeolitli 3 Si Cy 1 ALO..: 1 mol. lúg 1) közömbös 
„ 3 Si Cy. 1 Al2Oá: 1—0.5 mol. lúg hydrolytikus savanyúság 
„ 3 Si Cy. 1 A] 20; t: 0.5 mol. lúg csere savanyúság. 

A m í g a most tárgyalt két forma a savanyú humuszos 
erdei talajban és a mezőgazdaságban művelt és trágyázott ás
ványi talajokban egyaránt felléphet, a savanyúság 3. és 4. 
alakja csak a savanyú ltorhadás útján keletkezett tőzeges sa
vanyú talajokon lép fel. 

A harmadik alak akkor jelentkezik, mikor ilyen savanyú 
tőzeges talajokat közömbös sókkal trágyáznak. Ilyenkor a 
tőzegtalajokban lévő humuszsavak a sok lúggyököt lekötik 
és ennek következtében a talajban a visszmaradó szabad H 
ionok jelentékeny savanyúságot idéznek elő. 

A z aciditás 4. faja végül csak . a nyers tőzegtalajo
kon jelentkezik, amelyeknek savanyúsága már ezeknek a ta
lajoknak a vizes oldatában titrálássa] kimutatható. Ennek 
a formának az előidézője a nyers tőzeges talajokban a szer
ves kéntartalmú növényi részek bomlásakor keletkező kén
sav, amely mész hiányában hydrolytikus és savanyúan rea
gáló vas vagy aluminium-sókat alkot. Ez a két utóbbi forma 

1 Lúg tartalom alatt valamelyik Cs. sót kell érteni, 



a növényi életet megfelelő mészjavítás nélkül teljesen lehe
tetlenné teheti. 

A mezőgazdasági növényeknek a talaj elsavanyodásáva! 
szemben való viselkedése meglehetősen részletesen fel vai? 
derítve. 

Általában ha a ph. értéke 3.6 alá sülyed, a legtöbb gaz
dasági növény tenyésztése lehetetlenné válik. A ph. ható
értéke egyébként fajonként meglehetősen változik. Amint 
különösen Albert és Hartmann, továbbá Nemec és Kvapi l 
legújabb vizsgálatai mutatják, az erdei fák a mezőgazdasági 
növényekkel szemben a talaj savanyúságával szemben, rend
kívül nagy ellenállóképességet mutatnak. A következőkben 
Nemec, Kvapi l és Hartmann után néhány fontosabb állo
mányt alkotó fafaj ph. értékét közlöm: 

A cseresavanyúság ph. értéke 
F a f a j Hartmann után Nemec és Krapil után 

Picea excelsa 3 .3 — 4 3 
Pinus silvestris 3.9 - 6.5 3 — 3.9 
Abies alba 4 .3 
Betula alba 4.1 — 4 .7 
Quercus sessiliílora 4.1 — 4 .3 4 — 5 
Fagus silvatica 4.1 — 4,8 5 — 5 . 9 
Carpinus betulus 4 .3 
Pseudotsuga Douglasii 5 . 7 5 
Fraxinus excelsior 4.8 

Amint ez az átnézet mutatja, (amely egyébként több száz 
mérés átlagátil tekintendő) az erdei fák érzékenysége a talaj 
savanyúságával szemben tág határok között mozog. Különö
sen szembetűnővé válik ez akkor, ha a fenti adatokat a fon
tosabb gazdasági növények tenyészetének ph. értékeivel ha
sonlítjuk össze, amelyeket Arrhenius idevonatkozó vizsgá
latai alapján az alábbiakban közlök: 

Nyári búza ^ ph. = 7 - 8 
Téli búza „ = 7 — 7\8 
Rozs „ = 5 — 6 
Cukorrépa „ = 7 5 
Burgonya „ = 4 . 6 — 5.5 
Z a b „ = 5 — 6 

Lucerna „ = 7 . 5 — 8 
Árpa „ = 7 _ 8 
Lóhere „ = 5.8 — 6.8 stb. 



(ií) 

A fenti Adatok matatják, hogy A fontosabb gazdasági 
növényeink közül csak a burgonya, a rozs és a zab tűr''': ei 
a talaj mérsékelt savanyúságát, mig a többiek már ph-nak 
6.-on aluli értékénél beszüntetik a növekedésüket. Ezzo! 
szemben pl., amint Hartmann adatai mutatják, az erdei 
fenyő még ph=3.9 értékénél is növekedik. 

A mezőgazdaságban a talajok elsavanyodása ellen me-
szezéssel védekeznek, amely eljárás, amint ezt a mezőgazda
sági kísérletek eddigi eredményei mutatják, kitűnő ered
ménnyel jár. 

A talaj mészszükségletét az ú. n. Daikuíhara f. eljárással szá-
mátjáik ki olyan módon, hogy 100 gr. talaj 250 om.s 7.5% KCl-oldattal 
készített kivonatának (csieresavainyúság) közömbösítéséihez szüksé
ges 1/io normál NaOH lúgimennyiséget az általánosan elfogadott 
3.5 faktorral szorozzák s az így nyert J/io n, nátronlúg- köbcenti
méterekben kifejezett mennyiségéből a mészszükségleiret 1 cm Vio n 
NaOH = 0.005 gr. Ca COs stöchiometriai egyenlettel számítják ki. 

A fenti összehasonlítás azonban világosan mutatja azt 
a gyakorlati szempontból kiválóan fontos tényt, hogy az er
dei fák életviszonyaikban az idők folyamán a talaj savanyú
ságához alkalmazkodnak és a talajok nagymérvű' savanyúságát 
nemcsak, hogy eltűrik, de úgy "látszik, ezt bizonyos mérték
ben meg is kívánják. 

Általában azonban a talaj savanyúságának a megítélésé
nél nem szabad figyelmen kívül hagynunk a talajok egyéb 
sajátságainak a megítélését sem. A finoman szemcsés szer
kezetű gneisz ós agyagtalajokon a növények jóval nagyobb 
savanyúsági fokot birnak ki, mint a durvább szerkezetű ho
moktalajokon. Ez előbbiek ugyanis a talajreakció változásai
val szemben kevésbé érzékenyek mint az utóbbiak. 

A z erdőtalajok savanyúsága minden bizonnyal egy a ta
laj savanyúságát fokozó és egy csökkentő folyamat eredmé
nyének tekinthető s ha ez a két folyamat egyensúlyban tartja 
egymást, úgy a talajok vegyi állapota állandó marad. Egé
szen más természetesen a helyzet, ha valamely kívülről jövő 
behatás, pl. a talaj felső szintjének az eltőzegeződése rontja 
a talaj vegyi összetételét. 

Különösen a sűrű zárlatú és nedves luc- és jegenyefeny-



vesékben fordul ez elő, ahol a korhadás és a humuszképződés 
folyamata a maga teljes egészében nem folyhat le és a ren
des talajtakaró helyén savanyú humusz és tőzegképződés in
dul meg. A csapadékvíz ilyenkor kivonja a savanyú humusz-
kolloidokat és azokat az alsóbb talajszintekbe viszi le magá
val, ahol ezek a közömbös sók szétbontásával a talajt idővel 
erősen savanyúra és a növénytenyészetre alkalmatlanná 
tehetik. 

Ilyen esetekben a gyakorlati erdőgazdának mielőbb be 
kell avatkozni az erdő életébe. Ezen kérdésre vonatkozólag 
a cseh Kvapil és Neméének az 1924. és 1925. években lefoly
tatott nagyszabású vizsgálatai éppen a gyakorlati erdőgazda
ság számára rendkívül értékes eredményekkel jártak, ame
lyeik főbb vonásaikban a következő képet adják: 

1. A tiszta és zárt lúc- és jegenyefenyőállomáüyok alatt 
a talaj sokkal nagyobb savanyúsággal bír, mint az ugyan
azon a talajnemen felnevelt zárt lombfaállományok alatt. 

2. A lombfa fajokkal elegyített fenyőállományok alatt a 
talaj hasonlóképen kisebb méretű savanyúságot s jobb hu
muszképződést mutatott. 

3. A m í g a kigyérített lombfaállományok talajának sava
nyúságának a mértéke a gyérítés előtti állapothoz képest je
lentékeny kisébbedés't mutat, addig a zárt és kigyérített fenyő 
állományok talajának aciditása között hasonló különbséget 
kimutatni nem lehetett. 

4. A talajok savanyúsága a humuszképződést redukáló 
mikroorganizmusok az „edaphon" működésére döntő befo
lyást gyakorol, éppen ezért a tiszta fenyőállományokná! 
lombfákkal való' elegyítéséről mielőbb gondoskodni kell. 

Erre a tényre egyébként Wiedemann is rámutatott. 
A z erdőtalaj tápláló anyagait ugyanis 1 a humusz korha

dása szolgáltatja és ez a folyamat kifejezetten az edaphon 
befolyására jön létre. 

A m í g a fák életfeltételére egyébként a talajok elsavá-
nyodása bizonyos határokon belül nem igen látszik lényege
sebb befolyást gyakorolni, addig humuszképződés vegyi fo
lyamatát indukáló mikroorganizmusok összessége az „eda-



phon" életére és működésére már ugyancsak döntő behatás
sal van. 

Amint Waksmcmn, Diiggeli, Broolts, Christensen, Ya-
magata, Itanó, Rippel stb. kutatásai mutatják, a ph értéke 
itt meglehetősen szük határok között mozog. Dániában pl. 
újabban Christensen egy eljárást dolgozott ki, amelynek a 
segítségével s N-t megkötő Azotobacter nevű baktérium cul-
túráinak a tenyésztésével következtet a ph értékére. 

A következőkben röviden bemutatom az edaphon te
nyésztésére befolyással bíró ph értékeket, az edaphont alkotó 
mikroorganizmusok csoportjai szerint elkülönítve: 

A mikroorganiz
musok megneve

zése 
ph. 

1 gramm 
talajban 

csiraszám 
Kutató 

megnevezése Jegyzet 

Külömböző 
gombák 

4 
5-6 
6-6 

100.0Ü0 
37.000 
26.000. 

| Waksmann 

Sugaras gombák 

6-2 
5-6 
51 
4-8 

6,100.000 
6,500.000 
1,200.000 

900.000 
j Waksmann 

Összes baktérium 
csirák száma 

6-2 
5-6 
5-1 
4-8 

13,600.000 
12.600.000 

! 4,800.000 
4,000.000 

J Waksmann 

Bacillus subtilis 6-8 növekedési 
optimum Brooks 

Nitrit-
baktériumok 7-8 . .. Cjarder—Hagern 

Nitritképzők 7-1 

Azotobakter 
chroococcum 

7-46— 
7-60 Yamagato—Itano 

Azotobacter 
Beyerincki 

6-65— 
675 



Ezek az adatok világosiin mutatják, bogy a humusz éle
tében fontos szerepet játsző mikroorganizmusok közül csak 
a talajban élő gombák tűrik el a savanyú reakciót, mígan i t -
rifikáló baktériumok optimális növekedése szűk határok kö
zött mozog és inkább az alkalikus reakció felé hajlik. 

Ebből a szempontból természetesen a talaj savanyúságá
nak az ismerete és az erdőművelési beavatkozásokkal való 
szabályozása a gyakorlati erdőgazdaság szem pont jóból kiváló 
fontossággal bír, miután a mai extensiv erdőgazdálkodás 
mellett a humuszképződés folyamata az egyetlen forrás, 
amely az erdőnek a tápanyagait szolgáltaíja, ezt pedig amint 
láttuk, a talaj ph. értéke ugyancsak jelentékenyen befolyá
solja. 

A bekezdésben vázolt exakt kémiai eljárásokon kívül 
természetesen nem hiányzanak törekvések, amelyek a talaj 
jellemző növényekben keresnek útmutatást a talaj savanyú
sági fokának a megítélésében. Különösen a dán Olsen (1921) 
végzett idevonatkozókig beható vizsgálatokat. A z ő összeállí
tása szerint a közönségesebb erdei növények a talajok külön
böző savanyúsági foka szerint a következőképen esoporto 
sírhatok • 

Ph = 3.5 — 4.4 

Erősen savanyú talajok: Vaecinium myrtillus, Descham 
psia flexuosa, Luzula pilosa, Carex pilulifera, Convallaria 
majális, Majanthenum bifolium, TrientaJis europea. 

Ph = 4.5 — (3.0 

Középesen savanyú talajok: Mélica multiflora, Asperuln 
f>dorata, Melium effusium, Oxalis acetosella, Melica multi
flora. 

P h = 6.0 — alkalikus. 

Gyengén savanyú és közömbös talajok: Hordcum euró 
peum, Mercurialis perennis, Allium ursinum, Aegopodium 
podagraria, Brachypodium sylvaticum, Focaria ferna, Geuni 
urbanum, Hepatica triloba, Sanicula europea. 

A magunk részéről a talajjellemző növények segítségé
vel való első tájékozódást kétségkívül, főleg gyakorlati szem-



pontból fontosnak tartjuk. Azonban végleges megoldásnak 
és biztos alapnak nem tekinthetjük, miután egyrészt ezeknek 
az előfordulása, amint részben a magunk tapasztalatai is 
mutatják, sokszor ugyancsak tág határok között mozog és 
tenyészetükre a talaj savanyúságán kívül még más biológiai 
faktorok: a talaj víztartalma, a fényelosztás stb. is befolyást 
gyakorolnak, másrészt pedig csak a talaj legfelső szintjére 
adnák felvilágosítást. 

"Nekünk az erdőgazdasági gyakorlatban is rá kell mi
előbb térnünk az exakt kémiai-fizikai eljárásokra, éppen úgy, 
amint ezt ma már a mezőgazdaság széles körben gyakorolja. 
A. jelen esetben annyival is inkább indokolt, miután a ph. ér
tékek kimutatása különösen a kalorimetrikus eljárással rend
kívül gyorsan és egyszerűen eszközölhető. A német Merck 
«ég által újabban forgalomba hozott kis hordozható készü
lék segítségével kolorimetrikusan igazán csak néhány rövid 
perc munkája. 

A. fentebbiekben igyekeztem a gyakorlati szakemberek 
szamára, ezt a ma sokat vitatott problémát röviden megvi
lágítani. Ezen a téren az elmúlt években, dacára a, nehéz, 
szinte nyomasztó anyagi viszonyoknak, a főiskola kutató in
tézetei erejükhöz mérten sokat dolgoztak s ma már legalább 
a sopronvidéki $dőtypusokra. értékes adatok állanak a ren
delkezésünkre. Ezeknek az ismertetése azonban már túl
haladja ezen folyóirat kereteit s idevonatkozókig az erdészet
tudományi kutatások és kisérletek most nyomás alatt levő 
füzetérc utalunk, ahol ezeket részletesen közölni . fogjuk. 
A. kérdés fontosságának megvilágítására még tájékozásul 
megjegyzem, hogy a- mezőgazdasági talajok hasonló vizsgá
lata már országszerte folyamatban van s ezeknek a felvéte
leknek a kapcsán az agrogeológiai térképeket is elkészítik. 
A magunk részéről fontos feladatnak tartjuk, hogy az erdő
gazdasági talajok hasonló felvétele mielőbb folyamatba vé
tessék, ami természetesen csak a magán erdőgazdaságok meg
felelő támogatása mellett lesz lehetséges. 



Dr. Zivuska Jenőf (1876-1926) 
Ita: Matusovits Péter 

Január hó 12-én meghalt dr. Zivuska Jenő oki. erdömér
nök, egyetemi magántanár, íőreáliskolai tanár hosszas szenve
dés után Debrecenben. A z „Erdészeti Lapok" egyik munka
társukat, az erdészet egy kiváló tagját, a tudomány egy nagy 
értéket veszített., Temetése óriási részvét mellett január hó 
14-én ment végbe. A debreceni róm. kath. temetőben nyugszik 
immár a nagy költő és filozófus, a természetnek és hazájának 
rajongó szeretetével. 

Dr. Zivuska Jenő 1876. évi augusztus hó 10-én Debrecen 
város savóskúti erdészlakában született. Aty ja Zivuska Jó
zsef városi erdész (erdőgondnok) volt. Szülei korán haltak el 
és alig 15 éves korában árvaságra jutott. Mint a szabad ter
mészet, imádója, 1894 év őszén beiratkozott a Selmec
bányái m. kir. erdészeti akadémiára, hol az erdőmérnöki sza
kot 1898. év júliusában végezte. Sehnecen a Brandenburg-
kamarában a Klopacska mellett lakott az ifjúság vezetője, 
köri elnök és önképzőkör i. elnök. Itt adta ki költeményeit és 
itt írta 1896. évben a selmeci m. kir. bányász- és erdészaka
démia ifjúsági körének „Milleniumi emlékiratát". Állami szol
gálatba lépett. R ö v i d külső szolgálata után dr. Darányi Ignác 
m. kir. földmívelésügyi miniszter Budapestre rendeli a m. 
kir. földmívelésügyi minisztériumba, hogy az irodalmi és tu
dományos körökkel az állandó kapcsolatot megtarthassa. 
Ugyanis akkor tűnt fel Zivuska Jenő irodalmi munkássága 
által. „A becsületbíró" c ímű verses tragédiája 1899. év tava
szán a Magyar Tudományos Akadémia gróf Teleky József-
féle 100 arany pályadíjat nyerte el. A pályadíjat azonban az 
Akadémia az alapítószabta feltételek miatt nem adta ki, mert 
a mű és író nem volt ismeretlen, A dráma a debreceni Cso
konai-színházban már ..Az ítélet" címen színre került, sőt Sel-
niecen. mái' nyomtatásban is napvilágot látott. 

A z Akadémiának idevonatkozó ülése után Jókai Mór a 
„Budapesti Hírlap" egyik számában ..Vízmentés rostával" 
címen tárcát írt. amelyben meleg hangon a mellett foglalt ál-



lásí, hogy tekintet nékül a fennálló szabályokra, a szerzőnek 
a díjat minden körülmények között ki kell adni. A z Akadé
mia következő plenáris ülésén Rákosi Jenő, mint az ügy elő
adója, ugyanezt az álláspontot fogadta el és ennek alapján a 
nlénum nagy lelkesedéssel így is határozott és a díjat kiadta. 
Művét előadták a Nemzeti Színházban, majd 1901 évben Bu
dapesten nyomtatásban is megjelent az utóbbi címen. 1901 
július óta Besztercebányán működött Zivuska mint erdész
jelölt. Itt jelenik meg' 1904. évben két műve és pedig: Pyrker 
László élete és.művei, továbbá Prolegomena ad Fabulas Te-
rentiana.s. A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság irattárát 
rendezte (1905) a X V I . századig visszamenőleg és 1906-ban ki 
us adta munkáját: „A besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság 
régi okiratainak tartalomjegyzéke, összeállította Zivuska 
Jenő" címen. Közben a budapesti egyetem bölcsészeti karán 
hallgatta az előadásokat. Tanári államvizsgát Budapesten tett 
11905). Azután az erdészettel, mint pályával szakítva, Ung
várra kerüt helyettes tanárnak. Itt adta ki : „A megreformált 
akadémia" című könyvét (1906). Ezen munkájáról maga így 
nyilatkozik: „Ebben ugyan egy speciális szakiskola módszerét 
és tanulmányi rendjét bírálom, de általános pedagógiai szem
pontok, elvek felvételével és alkalmazásával". Ungvárról újra 
Besztercebányára került a kir. kath. főgimnáziumhoz rendes 
tanárnak. Mint az ottani Madách-Társaság alapító tagja, több 
filozófiai vonatkozású előadást és felolvasást tartott, Beszterce
bányán dr. Pékár Károly és dr. Olgyay Bertalan közreműkö
désével egy három évig megjelenő „Havi Szemle" című eszté
tikai, tudományos és szépirodalmi folyóiratot szerkesztett. 
1910, majd 1912. évben egy-egy szemeszteren át Berlinben a 
bölcsészetet hallgatta az akkori nagy német filozófusoktól 
(Riehl, Cassierer, Köhler, Lásson: és Kuntze) , 1911. évben le
tette a budapesti egyetemen a bölosészetből, pedagógiából és 
az ókori történelemből a doktorátust. Ugyanebben az évben 
jelent meg Besztercebányán „Platón Parmenidese" című mun
kája. 1912. évben adta ki ugyanott „A filozófia története Tha-
lestől Platónig" című művét. A következő műve szintén Besz
tercebányán jelent meg „A methodikai idealizmus kritikája" 
címen 1914. évben. A háború kitörésekor bevonult. Az északi 



harctéren a galíciai és volhiniai harcokban vett részt. Miköz
ben maga a harctéren küzdött, megjelent Besztercebányán 
újabb műve: „A vak Lorenzo" című tragédiája 1916. évben. 
1917. év őszén, a miikor is a tífusz és viszérgyulladás után, 
valósággal rá kellett kényszeríteni, visszatért a besztercebányai 
főgimnázium katedrájára. 1918 év április hó 26-án a debre
ceni tudományegyetem bölcsészeti kara magántanárrá habi
litálta „A görög filozófia történeté' tárgykörből, a miniszté
rium pedig áthelyezte Debrecenbe és beosztotta az ottani fő-
reáliskolához tanárként, A z egyetem a magántanári próba
előadás és colléghun alól számos munkájára és filozófiai mű
ködésére való tekintettel felmentette. A népköztársaság, majd 
az oláh megszállás alatt, sőt azután is a debreceni magyar la
pok (Hajdúföld, Fehérujság, Uj Magyarország, Tiszántúli 
Hirlap) munkatársa volt. Több értékes előadást tartott a deb
receni „Arany János Tudományos Társaság", az É M E , „ K e 
resztény Nemzeti Liga", „Tisza István Tudományos Társa
ság iban . Debrecenben jelent meg 1925. évben „Tartozás''' című 
dramatizált korképe. 192;i. év nyarán, augusztus /24-én, kiújult 
a háborúban szerzett viszérgyulladása és 1925. év november 
hó 26-án kiszállították a debreceni klinikára. Ott feküdt 1926 
év január hó 10-ig. Ekkor családja a klinikai orvosok taná
csára hazavitette, de már ez sem segített rajta, mert 1926 év 
január hó 12-én hajnali háromnegyed háromkor tüdőgyulla
dásban szívszélhűdés következtében elhunyt. Utolsó műve a 
világ.«7érte szenzációt keltett könyve: „A filozófia története, 
Plútón". 

Dr. Zivuska mindezek mellett nem pártolt el az erdészet
től. Az oláh megszálláskor és egyideig azután is délutáni órák
ban a debreceni kerületi kir. erdőfelügyelőségnél is dolgozott. 
Majd egyik kollégájával elkészítette a báró Podmaniczky-féle 
bockereki (Bereg m.) erdőre vonatkozó erdősítési tervet. 
Ugyancsak egy kollégájával becsülte a már oláh megszállás 
alá került Vámospércs község tulajdonát képező Avasban 
fekvő bükköst. Szerette az erdészetet. Szerette a természetet. 
Állandó sétahelye a debreceni Nagyerdő volt. Megnézegette 

- gyalog — a savóskuti erdőt, szülőhelyét. Hazafi volt és 
idealista. A becsület és a szerénység mintaképe. Tudós és jó -



barát, Hazáját rendkívül szerette és az volt egyedüli vágya, 
hogy fegyvert fogva, az integer Magyarországot visszaszerez
zük. A „Felvidéket", hol több mint 20 évet töltött, úgy sze
letté, akárcsak szülőföldjét. 

Temetése imoozáas volt. Miként a Hajdúföld elparen
tálta: „Minden más táján, e világnak, Szent Dalnok lett volna 
belőle." 

Nálunk e szerény férfiút, ki kortársait nemcsak testi 
nagyságával, de lelki és szellemi emelkedettségével is felül
multa, úgyszólván nem is ismerték. Akik. koporsóját körül
állták, benne siratják a magyar becsület igazéletű, mártírját, a 
titokzatos, nagy álmok bölcs kesergőjét, akinek nemesen vilá
gító lelke másoknak élt önmagát elvesztő magyar életet. Ál
dott legyen emlékezete. 

Debrecen intelligens keresztény társadalma a „Hajdú
föld" útján gyűjtést rendezett dr. Zivuska Jenő, a filozófus, 
a tudós, a költő, az erdőmérnök síremlékére. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Jegyzőkönyv 

az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányánali 
Budapesten 1926. évi január hó 21-én tartott rendes üléséről. 

Jelen voltak: Hadik János gróf, elnök, Tér fi Béla alelnök, 
Andrássy Sándor gróf, Balogh Ernő, Biró Zoltán, Borhy 
György, Földváry Miksa, Frőhlich Brúnó, Gaul Károly, Gyar-
mathy Mózes, Halász Géza, Hammersberg Géza dr., Ivanich 
Ferenc, Kacsanovszky József, Kallivoda Andor, Karafiálh 
Jenő dr., Kársai Károly, Kovács Gábor, Kozma István, Papp 
Béla, Papp-Szász Tamás, Pech Kálmán, Ráduly János, Róth 
Gyula, Schmied Ernő, Schmidt Károly, Sipos Antal, Vuk 
Gyula, Winkler Miklós, Zelenski Róbert gróf és Zügn Nándor 
vál. tagok ós Bund Károly titkár. 

Távolmaradásukat kimentették: Inkey Pál báró alelnök, 



Draskovich József, Hi-afner György, Kiss Ferenc, Nagy 
László, Onczay László, Osztroluczky Géza és Miklós, végül 
Hnnler Pá! vál. tagok. 

I. Elnök az ülést megnyitva, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
Balogh Ernő ós Fröhlich Brúnó vál. tagokat kéri fel. 

I I . Titkár a jelen jegyzőkönyvhez fűzött pénztári jelen
tést terjeszti elő, amelyet az igazgató-választmány tudomásul 
vesz. 

I I I . Titkár jelenti, hogy a kereskedelemügyi miniszter az 
érdekeltség egy részének az építőipar gyakorlásáról szóló tör
vényjavaslat előadói tervezetét megküldötte. 

Bái - a javaslat úgy az erdőbirtokot, mint az erdőmérnöki 
kart közelről érinti, az egyesületünkkel nem közöltetett. Ennek 
dacára a Budapesti Mérnöki Kamarával az erre vonatkozó 
tárgyalások — lehetőleg egyöntetű állásfoglalás érdekében — 
mái- megindultak, de még nem haladtak annyira, hogy a vá
lasztmány elé már kész javaslattal, léphetne. Indítványozza, 
hogy a törvényjavaslat megküldésére a kereskedelemügyi mi
niszter úr kéressék fel. 

A z ig. választmány ebben az értelemben határoz s egyben 
felkéri ;,/. elnökséget, hogy a törvényjavaslatot bírálja meg és 
az erre vonatkozóan összehívandó értekezleten az egyesület ál
lá pontjait képviselje. 

I V . A z u. n. gömbölyű fa (rönk- és szálfa) kivitelének 
felszabadítása ügyében az elnökség Bíró Zoltán vál. tagot, 
kérte fel javaslattételre. 

Bíró Zoltán vál. tag előadja, hogy az egyesület nézete sze
rint ezt a kérdést, csakis agrárszempontból mérlegelheti. Amíg 
az utódállamok határaikat elzárták és onnan Ipartelepeink 
nyersanyagszükségletüket nem fedezhették, a kivitelnek enge
délyhez való kötése indokoltnak .volt tekinthető, a mióta azon
ban a nyersanyagbehozatal akadályokba nem ütközik, a göm
bölyűin kivitelének korlátozása annál kevésbé jogosult, mert 
a. •magyar erdőgazdaság az ország szükségleteinek szempont
jából mindig a leglojálisabban viselkedett és dacára annak, 
hogy sok oly teher nehezedik reá, amely a külföldi termelést 
nem nyomja, sohasem kérte azt, hogy a f abéhozatalt a belföldi 
termelés érdekében vámmal sújtsák. 



.1 elenleg ipartelepeink nyersanyagszükségletüket ismét 
régi beszerzési területeikről, a mai Csehszlovákiából és Romá
njából szerzik be, melyek tarifálisan sokkal kedvezőbben fe-
küsznek, mint a Dunántúl legtöbb erdős vidéke. Konkrét pél
dákkal bizonyítja, hogy míg a csehszlovák és román nyers
anyag 60—100.000 K belföldi vasúti fuvarral terhelten jut a 
budapesti ipartelepekre, addig a dunántúli termelésből szár
mazó anyagot 140—220.000 K vasúti fuvardíj terheli. Mint
hogy a kétféle származású rönkből készíthető árú értéke 
ugyanaz, a belföldi fűrész 80—110.000 K-val kevesebbet ajánl 
hat a belföldi rönkért, mint a külföldiért. 

Még nagyobb az árveszteség akkor, ha a belföldi fűrész 
által fizetett árat a külföldi fogyasztó által fizetett árral ha
sonlítjuk össze. A dunántúli fa ugyanis a nyugati piachoz 
nemcsak avval a távolsággal fekszik kedvezőbben, amennyit 
az importfának Budapestig kell megfutnia, hanem avval is, 
amennyit a nyugati piacokra való útjában a késztermény Bu
dapestről a. belföldi fa dunántúli termelési helyéig megtesz. 
Xagy átlagban 200.000 K-ra tehető az az árkülönbözet, ameny-

I nyivel a külföldi vevő többet fizethet a nyersanyagért, mint a 
budapesti feldogozó üzeni s ennyivel károsodik az erdőbirto
kos, \ha a kivitelben gátolva van. 

Mindezért javasolja, hogy az O. E. E . a gömbölyű la ki 
vitelének teljes felszabadítása érdekében írjon fel a kor
mányhoz. 

. A z igazgató-választmány ezt a javaslatot egyhangúlag el
fogadja. (959/925.) 

V. A z igazgató-választmány tárgyalás alá veszi Bencze 
Pál tagtársnak az Erdészeti Lapok fejlesztésére vonatkozóan 
a közgyűlés elé terjesztett indítványát s megállapítja, hogy az 
Erdészeti Lapok terjedelmének és külső kiállításának ügye 
kizárólag anyagi kérdés, melynek fokozatos megoldása az el
nökségnek állandó törekvését képezi. Különféle új rovatok 
létesítése jórészt szintén anyagi kérdés s mindaddig, amíg az 
Erdészeti Lapok havonkint csak egyszer, mérsékelt terjede
lemben jelenhetnek meg, a rovatrendszer bevezetése nem 
lehetséges. 

V I . Biloveczky Béla r. tag a maga és Tomka Kálmán 



tagtárs megkeresését küldte be, amelyekben az Erdészeti La
pok újabban kiivetett irányzatának megváltoztatását szorgal
mazzák. Erre vonatkozóan gróf Hadik János elnök, a követ
kező javaslatot teszi: 

Biloveczky Béla és Tomka Kálmán beadványukat, indo
kolás nélkül, írásban visszavonták. Ez a visszavonás szerin
tem azt bizonyítja, hogy ők arra a belátásra jutottak, hogy a 
beadványban felvetett kérdések tárgyalásának célja nincs. 
Erre való tekintettel azt javaslom, hogy ezen beadványok 
felett napirendre térjünk. 

A z O r s z á g o s E r d é s z e t i E g y e s ü l e t , — m e l y 
n e k u g y a n s z á m t a l a n á l l a m i a l k a l m a z o t t is 
t a g j a , — n e m h i v a t a l o s s z e r v , h a n e m s z a b a d 
t á r s a d a l m i e g y e s ü l é s , m e l y n e k m i n d e n e k 
e l ő t t a z a f e l a d a t a , h o g y a z e r d ő g a z d a s á g o t 
é r i n t ő f o n t o s k é r d é s e k b e n , m i n d e n b e f o l y á s t ó l 
m e n t e n , s z a b a d o n v é l e m é n y t n y i l v á n í t s o n . 
A z o k a n a g y h o r d e r e j ű r e f o r m o k , a m e l y e k az 
e r d ő k á l l a m i i g a z g a t á s á n a k t e r é n n a p v i l á g o t 
l á t t a k é s a z o k a z e g y é b f o n t o s k é r d é s e k , 
a m e l y e k e z e n a t é r e n m é g m e g o l d á s r a v á r n a k , 
e g y e n e s e n s z ü k s é g e s s é t e s z i k a z t , h o g y e z e k 
a z E r d é s z e t i E g y e s ü l e t k e b e l é n b e l ü l é s 
a n n a k s z a k l a p j á b a n , m i n d e n o l d a l r ó l m e g -
v i l á g í t a s s a n a k . 

E g y e s ü l e t ü n k n e k k ö t e l e s s é g s z e r ű e n k ö z r e 
k e l l m ű k ö d n i e m i n d e n , a z e r d ő g a z d a s á g é r d e 
k e i t s z o l g á l ó t ö r e k v é s e k t á m o g a t á s á b a n é s 
í g y a f ö l d m í v e l é s ü g y i m i n i s z t é r i u m m a l ö s s z 
h a n g b a n k í v á n j u k s z o l g á l n i e z e k e t a n a g y 
é r d e k e k e t . F e n n k e l l t a r t a n u n k a z o n b a n m a 
g u n k n a k a t e l j e s e n s z a b a d v é l e m é n y n y i l v á 
n í t á s á n a k j o g á t . A m a g a m r é s z é r ő l b i z t o s r a 
v e s z e m , h o g y a f ö l d m í v e l é s ü g y i k o r m á n y 
e z e n t ú l m i n d e n f o n t o s ü g y b e n , — t ö r v é n y 
j a v a s l a t , r e n d e l e t , — m e g f o g j a h a l l g a t n i a z 
e g y e s ü l e t e t i s , h o g y v é l e m é n y t n y i l v á n í t s o n , 



a m i r e, m e g á l 1 a p i t h a t j u k, a k ö z e l m ú l t b a n n e m 
a d a t o t t m e g a m ó d . 

Indítványozom, hogy CzilUnger János úrral, az Erdészeti 
Lapok szerkesztőjével szemben bizalmunknak adjunk kifeje
zést és kérjük, hogy úgy, amint eddig önzetlenül ós lelkese
déssel teljesítette hivatását, munkásságával ezentúl is szol
gálja az Egyesület nagy érdekeit. 

Bíró Zoltán örömmel fogadja az elnök állásfoglalását és 
mint egyike azoknak, akik ismételten a hivatalos felfogással 
ellentétes álláspontot képviselték az Erdészeti Lapokban, 
megállapítani kívánja, hogy az ellenkező nézet nem keresett 
alkalmat arra, hogy a maga álláspontját az Erdészeti Lapok
ban megvédje. 

A z igazgató-választinány az elnök határozati javaslatát 
egyhangú lelkesedéssel elfogadja. 

V I I . Titkár jelenti, hogy az, egyesületnek azon felterjesz
tésére, amelyben szorgalmazta, hogy a M Á V nagy anyagkész
letei dacára a belföldi termelés folytonossága érdekében pálya-
fentartási és egyéb ̂ faanyagokra árlejtést írjon ki, meghallga
tásra talált s a M Á V ekként mintegy 100.000 m 3 tölgy- és' 
bükkfa átvételével támogatta a hazai fatermelést, 

A választmányt ezt örvendetes tudomásul veszi és Bíró 
Zoltán indítványára elhatározza, hogy Keleti Dénes M Á V . el
nökigazgatónak és Farkas Ferenc M Á V . igazgatónak megértő 
jóindulatukért köszönetét fejezi ki. 

V I I I . A földmívelésügyi miniszter úr értesítése, hogy az 
Országos Földbirtok-rendező Bíróságnak egy újabb erdőmér
nökkel való kiegészítése érdekében közbenjárni kíván, örven
detes tudomásul szolgál. 

I X . A f. é. január 3-ára a vallás- ós közoktatásügyi mi
niszter által összehívott természettudományi kongresszusra az 
egyesület meghívást nem nyervén és az erdészeti tudomány 
általában is csupán mint a mezőgazdaság egyik ágazata szere
pelvén, a választmány Roth Gyula indítványára elhatározza, 
hogy ebben az ügyben felír a kultuszminiszterhez. 

X . Bíró Zoltán kéri, hogy a földmívelésügyi miniszter úr 
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kéressék fel, hogy a közérdekű erdészeti rendeleteket ismét 
rendszeresen küldje meg az Erdészeti Lapoknak közlés végett. 

A választmányt ezt a javaslatot elfogadja. 
X I . E g y erdőtulajdonosnak arra a kérdésére, vájjon az 

erdőhöz tartozó egyéb területek után is természetben kell-e le
adni a vagyonváltságot, az igazgató-válaszmány sajnálattal 
állapítja meg, hogy a törvényhozás (1921. évi X L V . t.-c.) nem 
vette figyelembe azt, hogy az erdőkbe beékelődő legelők, rétek, 
kisebb szántók, nemkülönben az erdőgazdasági üzem folytatá
sához nélkülözhetetlen mezőgazdasági ingatlanok, lényegében 
ugyanolyan elbánás alá vonandók, mint az erdősiilt területek, 
vagyis a készpénzben való váltságlerovás kedvezménye ezekre 
is ki lett volna terjesztendő. Minthogy ez a törvény szerkesz
tésénél figyelembe nem vétetett, az erdőhöz tartozó mezőgaz
dasági földek után is természetben rovandó le a vagyonvált-
ság a fenálló törvényes rendelkezések alapján. 

X I I . Esterházy Móric gróf kéri, hogy atyjának, néhai 
Esterházy Móric grófnak. alapító tagsági jogai reá ruháztas
sanak. 

A z alapszabályok értelmében teljesíttetik. 

X I I I . Molcsányi Gábor hasonló kérelmét, atyjának, néhai 
id. Molcsányi Gábor tagsági jogainak átruházása iránt, az 
igazgató-választmány szintén teljesíti. 

X I V . Üj rendes tagokként felvétetnek: Riehter György 
urad. erdömérnök, aj. Czillinger János; Schumacher Káro ly 
főisk. tanársegéd, aj. a titkár; Schoób István m. k. erdőszám
vizsgáló, aj . Vallent Emil; dr. Sóldos Béla, Borsod vármegye 
főispánja, aj. Czillinger János; Speer Lipót urad. erdőgond
nok, aj. Pintér Sándor; Szpiska Miháy m. k. erdőmérnök, aj. 
Létay Gyula, 

K . m. f. 



I R O D A L O M 

Dr. Tuzson János: Rendszeres Növénytan II. Virágos Nö
vények. Szerző ós Hornyánszky Viktor Rt. kiadása. 500 oldal, 
504 képpel. Ára 20 aranykorona 17.000-es szorzószámmal. 

Rég nélkülözött a magyar botanikai szakirodalom olyan 
összefogó nagy művet, amely a virágos növények összes család
jairól, átfogó rendszerezéséről és ismertetéséről szól. Ezt a nagy 
hézagot pótolta a most megjelent „Virágos Növények Rendszer
tana". A mű folytatása az 1912-ben megjelent I. kötetnek, amely 
a virágtalan növényeket tárgyalta és széles körökben annyira 
közkedvelt lett. Hogy előbb nem jelenhetett meg, annak oka 
ugyanaz, mint minden tudományos élőhaladásnak: a háború és 
az azt követő nagy pénzhiány. Ugyanis infláció; pénzbőség volt 
ugyan, de nem tudományos célokra. Nehezen lesz pótolható 
annak a szűk látókörű politikának mulasztása, amely az érték
telen papírpénzt legalább résziben nem fordította a legjobb be
fektetésre: tudományos célokra. Örömmel kell tudomásul ven
nünk, hogy mai kormányzatunk bölcs előrelátással a nehéz 
pénzügyi helyzet dacára megtalálta módját annak, hogy erre a 
<;élra is megfelelő összegek álljanak rendelkezésre. Részben 
ennek köszönheti ez a mű is megjelenését. Nem célunk kritikát 
mondani a műről; tudományos értékét garantálja a szerző hír
neve, nagy felkészültsége, tudása és évtizedek tudományos mun
kássága, csak ismertetni és ajánlani óhajtjuk szaktársainknak 
azzal az örömmel és lelkesedéssel, amely mindnyájunkat eltölt, 
amikor szaktársunk eredményekben dús munkásságáról van 
módunkban beszámolni. 

Rendszertani szempontból a, mű az Engler-iskola eredmé
nyein épült fel és újítás benne az, hogy a rokon sorozatokat 
könyebb áttekinthetőség szempontjából „ágazatokba" foglalja 
össze. Ugyanakkor megtaláljuk benne az eltérő vélemények 
tudományos és objektív értékelését is. Az egyes osztályok álta
lános jellegeinek ismertetésén kívül súlyt helyez a szaporodás, 
a származás és rokonság kérdéseire, majd az egyes családok 
keretei között részletes leírást ad a fajokról úgy morphológiai 
szempontból, mint a hisztológiai különbözőségekről. Az erdé
szeti szempontból fontos földrajzi és magassági elterjedéseket is 
tárgyalja, sőt az egyes fontos növényéket mint speciális nyers
anyagforrásokat külön is megjelöli. Különös tekinetttel az 
erdészetre, a fontosabb fafajok termőhelyi igényeit is kiemeli, 

* Egyesületünk tagjai kedvezményes áron szeteahetik be ( i 
a Kiülörfélék Rovatát). 



— ami különben rendszertanokban nem szokásos — annak meg
jelölésével, milyen területek fásítására alkalmasak, hol fordul
nak már elő és melyek főbb tulajdonságaik, természetesen csak 
olyan mértékben, amennyire az adott általános keret ezt lehe
tővé teszi. Az egyszikűek és kétszikűek vonatkozó fajainál föl
említi, mennyiben szolgál az illető növény talajtjellegző nö
vényzetül, amelynek ismerete újabban mindjobban előtérbe lép 
az erdősítéseknél és felújításoknál. A mű nagyon áttekinthető 
és világos összefoglalásban, magyaros nyelvezettel vezet be a 
természetes rendszer ismeretébe, amely nétkül nehezen igazo
dunk el a növényországban és alapját képezi a növényhatáro
zásnak is. (Így Jávorka növényhatározójának használatát 
nagyon meg fogja könnyíteni a gyakorlati szaktársak részére 
ezen mű áttanulmányozása.) A z erdő flórájának megismerésé
hez és ezáltal megszeretéséhez közelebb visz a mű áttanulása, 
átolvasása. Értékét és az érthetőségét nagyon emeli a számos 
kép (504), amelyek mindegyike azonfelül számos részletrajzból, 
illetőleg képből áll. Jórészük a szerző eredeti felvétele. E dús 
illusztrációkat tekintve, a munka ára a lehető legalacsonyab
ban van megszabva ós lehetővé teszi minél szélesebb körben 
való elterjedését. Főiskolánkon is bizonyos erdészeti vonatko
zású részletek kibővítése mellett tankönyvül fog szolgálni, míg 
a speciális „Részletes Erdészeti Növénytan" kiadása lehetővé 
válik. Egyúttal kézikönyvvé avatja a művet az egyes családok 
végén összegezett vonatkozó külföldi irodalom részletes ismer
tetése. Ügy értesültünk, hogy a növényföldrajzi rész, amelynek 
tudományos és a legújabb kutatásoknak megfelelő feldolgozás
ban való hiánya a magyar könyvpiacon és az oktatás terén 
nagyon érezhető, külön kötet (III. rész) alakjában fog megje
lenni. 

Ottó Feucht: Die Bodenpflanzen unserer Waelder. Verlag 
Strecker und Schröder Stuttgart, 1925. 115 oldal. 60.000 korona. 

Nemrég hagyta el a sajtót Feucht erdőmester könyvecs
kéje, amelyben nagy buzgalommal és kellő hozzáértéssel írja le 
az erdőben előforduló gombákat, zuzmókat, páfrányokat, füveket 
és a leggyakrabban előfordufó aljnövényzetet. Természetesen%> 
rövidség sokszor rovására megy a megértés lehetőségének, ame
lyen segíteni akar a 48 vázlatos rajz és a 8 fénykép. Legtöbb 
fajnál megjelöli a termőhelyi igényt és a főállonjánnyal szem
ben való viszonyt is, de, sajnos, nagyon kevésnél. Címe után azt 
várnók, hogy összefoglalását is adja a talajjellemző növények
nek, de éppen ezen fontos kérdését per tangentem tárgyalja és 
könyvecskéje inkább leíró jelleget ölt magára. Kezdőknek 
nagyon ajánlható. v. Bokor. 



K Ü L Ö N F É L E K 

Halálozás. Tóth Miklós ny. m. kir. erdőtanácsos, az 0 . E. 
E. rendes tagja, Budapesten elhunyt. 

Kőrös László ny. m. kir. erdőtanácsos, az 0 . E. E. rendes 
tagja, folyó évi január 19-én Debrecenben, 68-ik életévében 
elhunyt. 

A boldogult Ungvárról menekült Debrecenbe s ott az E. M. 
E.-nek igazgató pénztárosa lett. Temetése Debrecen intelligens 
közönségének nagy részvéte mellett január hó 21-én volt. 

Béke hamvaikra. 

Ötvenhatévi szolgálat. „Folyó hó 6-án ünnepelte Gróf József, 
a pannonhalmi Szent Benedek-rend zalaapáti erdőgazdaságának 
főerdőőre 56 éves szolgálati jubileumát, mely időt megszakítás 
nélkül töltötte az öreg erdőőr a Rend szolgálatában. Az ünnep
ség szentmise után kezdődött, melyre kivonult a helybeli 
Levente teljes számban, valamint a környék lakossága és az 
uradalmak cselédsége. Jelen volt az ünnepségen Kroller Miksa 
m. kir. kormányfőtanáesos, zalavári apát is. A Rend nevében 
Meszlényi Lambert jószágkörmányzó mondott beszédet, míg a 
földmívelésügyi miniszter nevében Kende Péter pacsai főszolga
bíró méltatta az ünnepség jelentőségét, átnyújtván a miniszter 
elismerő oklevelét és pénzbeli jutalmát. A beszédekre az ünne
pelt egy-két érzékeny köszönő szóval válaszolt, majd Kroller 
Miksa apát úr az ünnepelt tiszteletére lakomát adott." 

A „Köztelek" folyó évi január 21. számából vettük át ezt a 
bennünket is közelről érintő örömteljes híradást. 

Sajnálattal nélkülözzük azonban az erdészet méltó kép
viseletének (?) megemlítését. 

Erdőbirtokhoz tartozó mezőgazdasági földeik vagyonvált-
sága. Felmerült esetből folyóan olvasóink tájékozására a követ
kezőket közöljük: Az ingatlanok utáin lerovandó va/gyonváTt-
ságról a z . 1921. évi X L V . t.-e intézkedik,, amely 58. §-ámaik 
2-lk bekezdésében kimondja azt, hogy „az 1000 k!at. holdnál 
nagyobb földbirtok tulajdonosa a vagyonváltságot földben köte
les leróni akkor, ha a földmívetési miniszter a pénzügyminisz
terrel egyetértőfeg érire kötelezi". A törvényben megadott ezen 



felhataílmaaás alapján (bocsáttatta, itá 1922 március 23-ám a 
pénzügyminiszter az 1922. évii 1000. P. M. szánra (rendeletet, 
melynek 1. §-a kötelezőleg fcfiimöndija azt, 'hogy „m a; faldttuilaj-
domes, akinek összes földbirtoka az 1000 lkait. bálidat meg
haladja, vagyoaivállltságlájt földdel köteles leróm". Ugyancsak 
előre kell bocsátásinak azt, bogy iaiz aangaitllainiolld vagyonváilfeá-
gáról rendelkező fentebb idézett 1921. évi X L V . t.-e. 59. §-a 
értelmében az, Országos Földibíirtiokireindéző Bíróság ha/tározza 
meg azt, hogy a földtulajdonos vagyonváltság címén föld
birtokának melyik részét köteles átengedni. Az úgynevezett 
leiinészetheni vagyonválltság alá az 1921. évi X L V . t - e 1. § â 
értelmében nem esilk a szellő és erdőbiirtolk. Az eirdőbíilrtok 
vagyiomváilitkágáról1 küllőn (rendelkezik ate iiltt idézett törvény 
37—50, és 69—74. §-a. Arra iniézve, hegy mi ialzi erdőterület, (intéz
kedik a törvény 39. §-aj, attnafooar a terüllet minősítésének állap
jául a kiált, biirtickíven Mltümtetett művelési! églait veszi irány
adónak és csak annyiban enged meg eilltéréslt, hogy olyan, ese
tekben, amikor a kát, ív/ben feltüntetett művél'ésii iáig a tény
leges műveléssel nem egyeiziik (merd! pil. alz erdőterületet mái' 
kiirtották: és felszántották, vagy szántóföldet beerdősíttettek), 
az ilyen terüllet vágyom váltságát a tényleges1 művelési ágnak 
niegfeleOőleg Mlll megátlilaipáitatnii. Az itt itíézlef't örvény végre
hajtása tárgyában iklilatííotit és fentebb már emlátett 1000/1922. 
számú pémzügymilniiszteri rremdielet 9. §-a nregáMiapíja azt, hogy 
melyek aziok az ingatlanok, melyek után a mezőgazdasági 
ingatlan-vagy onválltságot az 1000. lkat. holdion felüli bifetokiosok 
természetben kötelesek llérónii Elzek ai szátotófölldek, kertek, 
rétek, kaszáióik, legelőik és nádasok. Minthogy sem a törvény, 
sem a írendelet meni íimttézkiediik kűlömilégesen az erdőterületekbe 
beékelődő szántóikrólH, (rételkről és legelőikről, ennélfogva ezek is 
ugyanolyan elbí/rá'Ms a(lá esinelk, miinit miinden egyéb sízánto, 
rét és legelő, vágyás termésaat'baná! Vagyonváltság alá esnek, 
tekintet nélkül aímai, hogy erdőlbirtokmialk tartozékai-e vagy 
pedig nem. A törvény nem úgy kü'Kinboizítet, ihogy az erdőgaz
dasági üzemhez tartozó ingatlanok esnetkl eirdŐvagyomváltság 
alá, hanem olyan módion, hegy kizáirólláig aa erdőterületek, 
tehát a kat. művelési ág szerint erdőnek mölnősíitett terülteitek 
után Miét a vagyonválMgot pénzben ílerónit, míg elleniben az 
o/rdőgazdaisági üzemeik kiegészítő, metszőt képező szánt óik, (rétek 
és legelők a vagycmvál'tság leadása szempontjából1 mezőgazda
sági területeknek tekintendőik éls miiint iílyemek, természetbeni 
vagyonváltság allíá' esnek. Az a körülmény, hioigy aa OFB. 
ezeket aiz erdőkíhe beékelődő és az erdőgazdasághoz tartozó 
mezőgazdasági műveilés alá eső területekét vaigyonváiítság eéi-
jaáira ténylegesen, nem véltté igényibe, egyáltalán nem szolgál
hat állapul atnraj hogy ezek! olyan teirüfl'eitekWík tekintessenek, 



melyek utáai a természetbeni vagyonvállltlságot nem kell (leróni, 
mert hiszen az OFB., miiként fenlteibb már' említve leltlt, a va-
gyonváltságult ttgénybeveendő területeket tetszése szerint jelöl
heti ikí a vagyonváltság leadására kÖítelezetlt íbMotoosjiak bár-
mely más mezőgatzdiasági imgatlanábőL Sajnálatos^ (hogy a .tör
vényhozás nem veitlte figyelembe azifc, (hogíy aiz erdőikbe, beéke
lődő legelőik, tisztások, rétek és kisebb szántóterületek, nem
különben atz erdögaizidaságii üzem folytatásához nélkülözhe
tetlenül szükséges, mezőgazdasági üziem alatt altié ingatlanok, 
lényegében ugyanolyan' elbánás alá vonaindéki, nrint a, beerdő-
sítelit területek. Eizekire aiz ingatlanokira íils iMteríjeszitendő Itóft 
volna tehát az a kedvezményes vagyonváltság kirovás., amely 
az erdőterületekre nézve nyert alkiallmazást. MSndladdig aizom-
ban, míg az életben Itevő törvényt megváltoztatni nem sikerül, 
a jogi helyzet azi, amelyét fentebb 'kifejtettünk, ámde ez nem 
zárja kii azt, hogy az erdőbirtokos nie szorgalmazza szükség 
esetén azt, hogy a'z erdőikbe beékelődő miezőföldjei után esedé
kes A-agyonVáltsága ne ezekből a belzetekbőfl, hanem egyéb 
földterületeiből jelöltessenek k.i Számítani lehet arxai, hiogy az 
OFB. nem fog vá!tságfö)ldül o ly területeikét kijelölni, melyek 
helyzetüknél fogva erre kevésbé alkalmasak és a földbirtok-
reform céljaira felhasználva^ az erdei üze'met mvawriáikl és az 
erdő védelmét niegmebeziíitenék. 

A Felsődunántuli Erdészeti és Vadászati Egyesület az Or
szágos Erdészeti Egyesület elnökségéhez ae alábbi levelet in
tézte: „Amidőn & Felsődnnántiíli Erdészeti és Vadászati Egye
sület megataíkfulásáróil' szóló közleméinyünknelk az Országos 
Erdészeti Egyesület közlönyének folyó évi január hó 16-án 
megjelent számában törféuit közreadásáért köszönetünket tol
mácsoljuk, nem mulaszthatjuk el, hogy ez alkalommal is az 
Országos Erdészeti! Egyesületet aie üldvözöljükl Előre is bizto
sítjuk a lt. Országos Erdészeti Egyesüllétet, bogy saját szűkebb 
körzetünkhöz tartozó vármegyék speciális1 erdészeti és vadá
szati viszonyait alapjában megismerve, egymás felfogásait, 
nézeteit, meggyőződését, ismeretéit, tapasztalatait s szakitudá
sát kieserőive, egymás kölcsönös támogatásával az országos 
vonatkozású, az egész magyar erdészetet ériimtö, annafk ügyeit 
szolgáló és előmozdíltó kérdésekben) az Országos Erdészeti 
Egyesülettel' mindemkor karöltve klilváhumfc eltjármi, szerény 
erőnk rendelkezésre való bocsátása mellett őszímte törekvésünk 
lesz az országos, valamennyiünk közös érdekeit szolgáló ügyek
ben, a vidéki társégyesülteteklkel együltt, a t. Országos Erdészeti 
Egyesület egyöntetű támogatása. Ezzel szemben kérjük a t. 
Országos Erdészeti Egyesületeit, hogy bennünket speciális! 
ügyeinknél hasonló jóakaratú támogatásban részesíteni szí-



SS 

veakedjék-. Üdvözítetülnk és ő&ziinte készségünk ismételt 'kifejje -
zése mellett maradunk" stb. 

Az Országos Erdészeti Egyesület elnöksége erre á 
levélre a következőkben válaszolt: „Örömmel vettük folyó 
évi 4. szám alatt kelt beesés sorait, amelyekkel egyesüle
tük megalakulásáról értesíteni szíves volt s különös 
megnyugvással fogadtuk 'abbeli készségének kijelentését', b o g y 
a t. Egyesület a magyar erdőgazdaság országos kérdéseiben) 
az Országos Erdészeti Egyesülettel karöltvei kíváín eljárni^ 
amire annál is inkább szükség van, mert csonka, hazánk, erdé
s z e t i érdekeit csakis megfogyott erőink egyesítésével, azok 
szétforgácsolíásának gondos elkerüléséivel védhetjük meg. Úgy, 
véljük, hogy a szoros összefogás;, a közöls működés annál, 
könnyebb, mert az előttünk lebegő cél, a magyar erdőgazda
ság fejlesztése és felvirágoztatása^ azonos. A t. Egyesülel' mű
ködési területén szerzett tapasztalaitokból fálkladő javaslatait 
é s kezdeményezéseit mindig szivesem fogadjuk és üdvözletükért 
őszinte köszönetet mondva s azt viszonozva, maradunk" stb. 

Az erdők fentartásának nemzetközi biztosítása. Ily címen 
közöl Kaán Károly ny. államtitkár a „Budapesti szemle" 1926: 
évi február havi számában egy értekezést, amelynek konklú
ziója, gyanánt, az 1925 július 21—30-án tartott grenobltei (Fran
ciaország) nemzetközi erdészeti kongresszusom, az alábbi indít
ványt terjesztette elő: 

„Mondja k!í a 'nemzetközi, 'kongresszusi, bogy az e.rdlőlk pusaatfi-
tását a népek boldogulásának és zavartatom kulturális fejlődésié
nek biztosításai, valaanimt, a •vízrendszerek megrontásának megaka
dályozása érdekéiben neimlzetköizi alapéin szabályozná, s egyben aa 
erdők fentartását okszerű erdőgazdálkodás keretében a nemze
tek jóléte javára biztosítani kívánatosnak tartja. 

Ennek szolgálatában pedig megállapítja annak szükséges
ségét, hogy: 

1. A nemzetek erdeiik tertjedellméről, azok korlfokozataürél, fa-
fariadról1, fakésteleteiiről és vágáslforduilióiról. rövid jüdj&n bélül katasz
tert szerkesszenek, aminek egybeállítása; kapósán a valóságos élő 
fakészlet/teli szelmben az erdők kívánatos úioirjmiáll fakésaletét is 
tüntessék fel; 

2. ai nemzetek olyan törvényes intézkedésekről' gondoskodja
nak!, amelyek az erdők fentartását biztosítják ,s mindem birtokost 
arria köteleznek, hogy erdeijében okszerűem, gazdálkodjék; almelyék 
másfelől a vízmosások megkötéséről!, a; valdpataikolk szabályozásá
ról, kopárok beerdősítéséről mieglfeleliően intézkednek. 

3. Az egyes neimizeték államerdészetfi! szolgálatukat úgy szer
vezzék, bogy az erdők fentartását célzó törvényes intézkedéseik 
érvényesítését az egész vonalom biztosi tani tudják. 



4 Valamely e feladatokkal megbízandó 'nemzetközi gazdasági 
intézet erdészeti osztálya gondoskodjék a most vázolt célok végre
hajtásához oly nemzetközi kötelék biztosításáról, amely: 

a) az albba belépő nemzeteket a megállapodások megtairtásá-
bam ellenőrzi; 

b) 'a nemzetek részéről beszolgáltatott adatokról nemzetközi 
katasztert állít egybe, az abból1 összevont adatokat közzéteszi; 

c) ai levont tainullságofcról az időközönlkénit egybegyűlő nemzet
közi komgresszusiokat és illetve a kötelékébe tartozó 'nemzeteket 
tájékoztatja s a kongiressziusok elé, ha szükséges, ezeknek a célok -
r,ak a szolgálatában újabb javaslatokat terjeszt." 

Az indítványt a kongresszus elfogadta és arra, Való figyelem
mel, hogy a kongresszusra ai váláig mem mánden állama, küldötte 
el képviselőjét, anlnalk a kívánságának is Ikiilfejezést adott, hogy 
Franeáaoiiszág az összes államokhoz intézzen .tájékoztató felihívást 
ez ügylbem. A kongresszus hozott határozatai szerint a jelzett 
célok szolgálataira:: 

„Enaneiaoriszág kezdeményezésével a lelhető legrövidebb időn 
belül nemzetközi erdészeti hivatalt kell szervezni, amely az érde
kelt országokat ás tájékoztassa inlrndazoin adatokról, amelyek isme
rete az erdők fen tartásához, az okszerű erdőgazdálkodásihoz ,s az 
erdőügy fejlesztéséhez szükséges." 

Figyelmeztetés. Külön is felhívjuk t. tagjaink figyelmét 
arra, hogy Tuzscm János Rendszeres növénytanának I. és II . 
kötete egyesületünk útján kedvezmény biztosításával rendelhető 
meg. Ehhez képest az I. rész kedvezményes ára fűzve 160.000 K, 
vászonkötésben 190.000 K, a II. rész kedvezményes ára fűzve 
310.000 K, vászonkötésben 340.000 K. 

Kedvezményes utazás a „Házi Tüzelőberendezések Kiállítá
sára. (Budapest, VIII. , József körút 6.) A m. kir. technológiai 
és anyagvizsgáló intézet felkérésére közöljük, hogy a, kereske
delemügyi m. kir. miniszter a MálMfcáls megtekintésére felutazó 
közönség résziére a m. kir. Államvasútaík és a kezelésében levő 
helyiérdekű vasúfalk vonalain 50 százalékos menetdíj kedvez
ményt engedélyezett. A (kedvezményes utazásra jogosító iga-
zolvániyit az igazolvány és a kiállítási belépőjegy ára fejében 
8000 korona beküldésével az illetékes kereskedelmd és ipar
kamarától vagy az illetékes mezőgazdasági kamarától 
kell kérni. Az igazolvány csupán a kiállítás tartama alatt 
március hó 25-ig érvényes és bármelyik kocsiosztályra használ
ható. Az igazolványt a visszautazás előtt a kiállítás megfekiim-
táse alkalmával! le kell bélyegeztetni, egyébként érvénytelen. 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
AZ ERDÉSZETI SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL 

A magyar királyi miniszterelnök előtérd esetésére tahvári és 
tarkeői Tahy Jakab államtitkár és Kaán Károly áüaimtiíikári cím
mel felruházott helyettes államtitkárnak nyugalomba vonulásuk 
alkalmából sokévi eredményes működésük elismeréséül a II. osz
tályú Magyar Érdemkeresztet a csillaggal adományozom. 

Kellt Budapesten, 1926. évi január hó 30. napján. 
Horthy s. k. 

Gróf Bethlen István & k. 

Á magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az 
állami erdőmérnökök összesített rangsorozati létszámában De Pot
tere Gerard és Ivanich Ferenc miniszteri tanácsosi címmel és jel
leggel felruházott főerdőtanácsoisokat, Ilibbján János magyar ki
rályi gazdásági főtanácsosi címmel felruházott főerdőítanácsost, 
továbbá Spettmann János, Chabada Géza, Oszterlamm Ernő és 
Beyer Jenő főerdőtanácsosokat miniszteri tanácsosokká kinevezem, 

Kellt Budapestem 1926. évi január hó 30. napján. 
Horthy s. k. 

V 

Mayer János s. k. 

A m. kir. pénzügyminiszter az „Állami földmérés" mérnöki 
tisztviselőinek létszámába Balog Sándor okleveles erdőniérnököt a 
szombathelyi m. kir. áUami 15. földmérési felügyelőséghez a X . íiae-
zetési osztályba segédmónnökké ideiglenes minőségben kinevezte. 

A kalocsai érsek Geosits Gyula oM. ©rdőmémököt f, é. feb
ruár hó 1-től a kalocsai érseki uradalom mérnöki hivatalához se
gédmérnökké kinevezte. 

* * # 

Gróf Pappenheim Szigfrid és neje egyesített uradalmainak vezető 
erdőtiszti állására Buják (Nógrád vm.) székhellyel f. évi február hó 1-től 
Zólyomi Imre, Selmecbánya város ny. erdőtanácsosa neveztetett ki. 



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

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
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
ségárra! számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 

Külön mel lék le tek 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 fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1- Xll. 2.) 

Okleveles erdőmérnök, jelenleg uradalmi bérlő, 10 évi erdő
gazdasági praxissal elvállalja nagyobb uradalom erdőbirto
kának és esetleg 1000 holdig terjedő mezőgazdaságának szak
szerű és potnltos vezetését. Cím megtudható a szerkesztőséginél. 

(4. Ili. 2 ) 



KÖRMENDI FENYŰMAGPERGETŐGYARA 
H a n s i B B B s s B m a G s n & n H B m n a f l K Ö R M E N D ( V A S M E G Y E ) • • • • • • • • • • 

Ajánl a legolcsóbb napiáron szavatolt magas 
csiraképességü erdei, fekete-, lúc-, vörös- stb. 

fenyómagvakaí, 
mésü akác-, ru.ha.r- kőris-, qleüics-, éger- stb 

lombfamagvakai, v£i 
/risstermésü alma-, körte-, cseresznye-, máhatob-

myrabolán- stb. 

gyümölcsmagvakat 
Fenyőmagpergelőtelepünk, mint Ilyen, a legnagyobb Magyarországon 

Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
I'áTtratl ctm: „Vlzt, Körmend" V 

(2. XII. o ) 

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; Aíkác 1 éves, készlet 100.000 
darab, ezer darabonkénit 80 ezer K; Akáe 2 éves, készlet 
50 ezer darab, ezer darabonként 150 ezer K ; Akác 3 éves, 
készlet 30 ezer darab, ezer darabonként 300 ezer K; Akáe 
suháng, készlet 30 ezer, darabonként 2 ezer K; Akác sorfa, 
készlet 20 ezer, darabonként 5 ezer K. Az árak ab faiskola 
értendők. Csomagolás, vasútra szállítás önköltségen' számíttatik. 
A megrendelésnél az összeg fele előre beküldendő. Minden szál
lítmány utánvételesen szállíttatik. Jószágigazgatóság 

(3. III. 3.) 

Alulírott 1924. évi szeptember bó 10-én elvesztettem 1923. 
évi 70. törzskönyvlap számú királybaimi m. Ikir. erdőőri és vadr 
őri iskolai végbizonyítványomat. Felkérem a bizonyítvány bir
tokosát, szíveskedjék azt költségei közlése mellett címemre 
n egküldeni. Párnáz, 1926 január 30. Ughy Antal erdőőr. 

http://ru.ha.r-


K ő s z e g i 

K ő s z e g 

A soproni iparkiállításon aranyéremmel kitüntetve 
Ajánlunk tavaszi szállításra 

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

kocsánytalan tölgymakkot, bükkmak-
kot 80 85" o, magas körismag (előcsírázot-
tat is!) amerlk. körismag, virágos kőris, 
akác, Gledícsia és mindenféle lombfamagvakat. 

Gyümölcsmagvakat: Myrabolana, alma, 
körte, keserümandula stb., rosa canina-magot. 

Erdészeti csemetéket, erős gyökér-
zetücsemeteágyí csemeték: feketefenyő, erdei-, 
vörös-, banks-, 2-3-4 éves lucfenyőcsemetét, 
cserfa, juhar, gyertyán, bükkfa, akác stb, 

G y Ü m ö i C S V a d o n C O K a t : k e s e r ű m a n d u l a , 
alma, sajmeggy, magas kőris, virágos kőris, stb. 

Kérjen elónyárajánlatot. Pontos, gyors kiszolgálás. 
Á r j e g y z é k i n g y e n é s b é r m e n t v e . 

& & 7 (S. W. 2.) 



Í V 

65;1926. e. f. sz. 
Pályázati hirdetmény. 

Heves vármegye közig, bizottság gazdasági albizottságá
nak 1926. évi 1. számú határozata folytán a vármegy© térületéin 
állami kezelésbe vett erdő-ós kopárterületek őrzésére 3 (három) 
egyelőre ideiglenesen alkalmazott járási erdőőri állásra pályá
zatot hirdetek. 

Az állások egyévi próbaszolgálat után fognak véglege
sen betöltetni,. 

Javadalmazás: évi 12,000.000 (tizenkettőmillió) korona fize
tés, 1,600.000 (egymilüióíhatszázezer korona lakáspénz, 3,600.000 
(hárommillióhatszázezer) korona utazási átalány és 1,700.000 
(egymillióhétszázezer) korona egyenruhaátalány, feleség és 
gyermek után 1,632.000 (egymilliióhatszázharmindkettőezer) 
korona családi pótlék. 

Az állások székhelye: Eger, Gyöngyös és Pétervására. 
Akik ezekre az állásokra igényt tartanak, szakképzettsé

güket, eddigi szolgálataikat, családi állapotukat és erkölcsi 
magaviseletüket igazoló okmányokkal kellően felszerelt kér
vényeiket alulírt m. kir. erdőfelügyelőnél legkésőbb 1926. évi 
február hó 20. napjáig annál inkább nyújtsák be, mert később 
érkező kéryények figyelembe nem 'vétetnek. 

Az állás a kinevezési oklmány kézbesítésé toll számított 15 
(tizenöt) nap alatt elfoglalandó. 

Eger, 1926. évi január hó 18-án. 
(6. I. 1.) M. kir. erdőfelügyelő. 

Gróf Vay László erdőkezelősége, Berkesz (Szabolcs megye) 
megvételre ajánlja a következő csemetéket és dugványokat: 
magoskőris 1 éves, készlet 3000 drb, ezerenkint 60.000 korona, 
kanadai nyár 1 éves, készlet 2000 drb, ezerenkint 180.000 korona, 
.jegenyenyár 1 éves, készlet 2000 drb, ezerenkint 180.000 korona, 
szomorúfűz 1 éves, készlet 100 drb, darabja 20.000 korona, 
hárs (nagylevelű), 1 évesi, készlet 2000 drb, darabja 20.000 kor., 
vadgesztenye 1 éves, készlet 3000 drb, darabja 8.000 korona, 
szerecsendió 1 éves, készlet 1000 drb, darabja 30.000 korona, 
fagyai, dugvány, ezerenkint 50.000 korona, kanadai nyár, dug
vány, ezerenkint 70.000 korona, jegenyenyár, dugvány, ezeren
kint 70.000 korona, ezüstnyár, dugvány, ezerenkint 80.000 ko
rona, bíborfűzi, dugvány, ezerenkint 70.000 korona, kenderfűz, 
dugvány, ezerenkint 70.000 korona. A:z árak ab faiskola érten
dők. Csomagolás, vasútra szállítás önköltségen számíttatnak. 
Minden szállítmány utánvételesen szállíttatik. 
(8. I. 1.) Erdőkezelőség. 



F A R A G Ó B E L A 
ERDÉSZETI M A G N A G Y KE RESKEDÉS 

ÉS ERDÉSZETI C S E M E T E T E L E P E K 

ZALAEGERSZEG 
SZÁLLÍT 

H A Z A I É S K Ü L F Ö L D I F E N Y Ő M A G V A K A T 
ú. m. : pinus sylvestris, pinus austríaca, picea excelsa, larix europea, 
abies pectínata, pinus strobus, pinus Banksiana stb., továbbá lomb
levelű, ú. m.: akác, gleditschia, juhar, éger, szil, magaskőris, amerikai 
kőris és egyéb magvakat, valamint mindenféle hazai és külföldi gyü-
mőlcsmagvakat. Erdészeti csemetetelepeim a békeviszonyoknak meg
felelően átalakíttattak s mindenféle tű- és lomblevelű csemeték szállí
tására képesek. — Üvegházi és szabadföldi rózsák nagy választékban. — 

Arjegyzékkkel, vagy kívánatra külön árajánlattal készséggel szolgálok. 

CÉGEM VÁLTOZATLANUL FENNÁLL! 
A Faragó Béla cég csemetetelepei ma is tulajdonomat képezik, azok 
még csak időlegesen sem mentek át más tulajdonába, hanem minden
kor a Faragó Béla cég kizárólagos tulajdonát képezték. Minden ezzel 
ellenkező állítás, hirdetés valótlan s csak a nagyérdemű közönség 
megtévesztésére szolgál. FARAGÓ BÉLA 

( 7 . Hl. 1.) 
Hllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

Karád község volt úrbéres birtokossága elhalálozás folytán 
üresedésben tevő' erdőőri állásra ezennel pályázatot hirdet. 
Fizetés évi 20 q. búza helyi ára a birt okosság! pénztárból 
negyedévi előleges részletekben fizette talk kii mindig a fizetés
kori helyi áron készpénzben,. Utólagos egynegyedévi részletek
ben fizetendő 60 aranykorona készpénz^ 12 üirméter vegyes 
tűzifa,, méterbe vágvav házhoz szállítva, és természetbeni lakás,, 
mely áll 2 szoba, és e g y konyhából. Képesítés erdőőri szak
vizsga- Felhívom mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajt
ják, hogy kellően felszereli' kérvényüket hozzám 1926. évi 
április hló l-ig' adják be„ mert később érklező kérvények figye
lembe vétetni nem fognaik Felhívom a pályázókat, hogy a 
személyes jelentkező előnyben részesül. A z eddigi alkálimaztafá
sukat igazoljáfc A választást később tűzöm ki. Karád, 1926. évi 
február hó 3. Harangozó János, birtokossági elnök- (11. I. 1) 

Vadőrnek azonnali belépésre állást keres 25 éves, erős fiatal 
ember. Fácántenyésztést, ragadozóirtást, mérgezést szak
szerűen érti. Ambrus István, Amerikai-út 9—11. Síz,., Budapest. 

[13 1. 1.) 



Megsemmisítés. A z 1876. évben született, róm. kath. vallású 
és fjesencei (Baranya-vm.) illetőségű Pefencei József ai volt 
pécsi kir. erdőfelügyelőség által 1901. évi 18. szám alatt kiadott 
erdőőri szakvizsgabizonyítványa elveszvén és szabályszerű 
meghirdetésre sem kerülvén elő, megsemmisíttetik és helyette 
egy az eredetivel egyenértékű másolat fog kiadatni. M. kir. 
Erdőigazgatóság: Kaposvár, 1926. évi január hó 28-án. Pöschl 
Ferenc s. k., m. kir. főerdőtanáosos, erdőigazgatóhelyettes. 

(9. I. 1.) 

Erdőmérnök-segédtiszti állásra az egri főkáptalan pályáza
tot hirdet1. Keresztlevél, index, mélrnőkíi oklevél, esetleg szol
gálati bizonylatok egyszerű másolattal (melyek vissza nem 
adatnak) felszerelt kérvények a főlkáptalani uradalmi jószág-
kiormányzóság címre. Eger (Heves m ) f. év március hó 15-ig. 
benyújtandók:. Ezen állsátea'l egybekötbitlt járandóságok iránt 
előzetesen érdeklődni lehet az uradalmi számvevőség, Eger 
eímen. Jószágkormáinyzóság. (12. I. 1.) 

(12. I. i.) 



Pályázati hirdemény. 

Nógrád és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vár
megyék közigazgatási bizottsága gazdasági albizotságának 
1925. évi 2715. számú véghatározata értelmében pályázatot hir
detek a salgótarjáni m. kir. erdohivatal kerületében üresedés
ben levő, Mátraszőllős székihellyel rendszeresített salgótarjáni 
alsó ós Salgótarján székhellyel rendszeresített salgótarjáni 
felsőjárási erdőőri állásokra,. 

A z állások javadalmazása a. következő: 

Évi fizetés 12,240.000 korona. 

Családi pótlék családtagonként — 1,632.000 „ 

Pályázni szándékozók felhívatnak, hogy keresztlevéllel, er
dőőri szakvizsgalbizonyítvánnyal, hatósági orvosi és erkölcsi bi
zonyítvánnyal, valamint eddigi szolgálatukra vonatkozó szolgá
lati bizonyítványokkal felszerelt s kellően bélyegezett kérvé
nyüket folyó évi március hó 31-ig a m. kir. állami és korona
uradalmi erdőigazgatósághoz Gödöllőre nyújtsák be. 

A kinevezendő járási erdőőr tartozik állását a kinevezés kéz
hezvételétől számított 15 napon belül elfoglalni és egy évi ki
fogástalan szolgálat után fog vóglegesíttetni. (14. II. 1.) 

Gödöllő, 1926. évi február hó 4-én. 

lakbér 
utazási átalány 

1,600.000 
2,400.000 

M. kir. állami és koronawradalmi erdőigazgatóság. 
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