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Erdőbirtokhitel, erdőgazdasági hitel, 
ingójelzáloghitel 
(Befejező közlemény.) 

A z ingójelzáloghitel kérdésének megtelő megoldását 
az erdőgazdaságra nézve igen fontosnak, sőt bizonyos mér
tékig szükségesnek tartom. 

Nem vagyok jogász s távol áll tőlem az, hogy idevágó 
gondolataimnak jogi szempontból a szakszerűséget ki vonnám 
vindikálni, mégis azt hiszem, hogy ez a kérdés a szakértő 
jogászt is gondolkodóba ejtheti, mert a faállomány tulajdon
jogának kérdését nem látom teljesen tisztázottnak. 

A telekkönyvezett „erdő" fogalma felöleli nemcsak a 
talajt, d e a i r a j t a fakészlet gyanánt felhalmozódott függő 
termést is. 

Eladás esetén, történjék ez bár szabadkézből, vagy árve
rés útján, az utóbbi egyszerű velejárója a talajnak s annak 
sorsában osztozik. 

Jelzálog bekebelezése esetén fedezet gyanánt szolgál 
nemcsak a talaj, hanem a telekkönyvezés egész tárgya, tehát 



a fakészletek is és ha az erdő a jelzálogkövetelésből kifolyó
lag árverésre kerül, a vásárló a fakészleteket is megveszi. 

Laikus szemmel tehát úgy látom, hogy a telekkönyvezett 
tulajdonjog tárgya nemcsak az 'erdő talaja, de a rajta kész
let gyanánt felhalmozódott függőtermés is. 

Ezzel szemben nagyobb, egy gazdasági év alatt ki sem 
termelhető fakészleteknek tövön való eladása egészen hét
köznapi dolog, anélkül, bogy ezt a vételt a telekkönyv be
kebelezné. 

A bekebelezés — amennyire a nem teljesen egységes el
járásról tájékozva vagyok — legfeljebb haszonbérlet formá
jában lehetséges. A z ilyen faeladást azonban még sem lehet 
egészen haszonbérletnek minősíteni, mert az az ingatlan 
egyéb hasznaira (pl. legeltetés, vadászat, 'gyümölcsszedés 
stb.) nem terjed ki; ezenkívül csak a legritkább esetben ter
jed ki az egész tkvi ingatlanra, hanem olyan üzemtervileg 
megállapított területekre, amelynek határai a telekkönyvi 
jószágtestek határaival nem esnek össze s így a telekkönyvi 
bekebelezés alig vihető keresztül. Gyakori az eset, hogy a 
vásárló az egész vételárat egy összegben előre fizeti ki s így 
ninos meg a haszonbérletnél szokásos időközönként vissza
térő ellenszolgáltatás. Végül míg a szerződés a bekebelezés 
tárgyának egyik felére, a talajra, a vásárló részére semmi
nemű használati jogot nem biztosít, addig a bekebelezés tár
gyának másik Ifelét, ía fakészletet, teljesen a vásárló ren
delkezésére adja, anélkül, hogy ennek használatába, eltávolí
tásába, feldogozásába stb. a telekkönyvi tulajdonosnak a 
továbbiakban beleszólása volna. 

A haszonbérlet mindennapi fogalmától tehát az ilyen 
eladás jelentékenyen eltér, a vásárló részére egyik vonatko
zásban kevesebb, a másikban sokkal több jogot biztosít, mint 
amennyi a haszonbérletnél szokásos s ebben a formájában, úgy 
hiszem, még sem kebelezhető be. 

Varrni jogbizonytalanságot érzek a mostani helyzet
ben, mert lehetségesnek tartóin azt, hogy — el lehet adni a 
jelzálogos hitelező tudta és hozzájárulása nélkül az egész fa
készletet vagy annak számottevő részét ánékül, hogy a 
tkvi tulajdonos mással, mint vagyoni felelősséggel tartoznék. 



Viszont meg' lehet terhelni a favásárló megkérdezése nélkül 
olyan erdőt, amelynek fatermóse évekre előre el van adva. 

Már a jogbizonytalanság elkerülése végett is módját 
kellene tehát — szerény véleményem szerint — ejteni annak, 
hogy a fakészletekre, vagy azok egy részére szerzett jogokat 
valamilyen formában telekkönyvileg is lehessen biztosítani, 
minden különös nehézség és költséges eljárás nélkül. 

A z ingójelzálog kérdésének az 5—10 éves használatra 
vonatkoztatott megoldása — szerény véleményem szerint — 
sokkal közelebb hozná ezt a kérdést a végleges megoldáshoz. 

Keressük már most a megoldás lehetőségét. 
A jelzálogként leköthető famennyiség kijelölését végez

tetné az állam annál is inkább, mert hiszen — bár csak ren
deleti alapon — ma is minden használatot ő engedélyez. 

A mennyiségi felvételt végezhetné maga a birtokos s 
mivel ott, ahol megfelelő szakképzett személyzet van, ez a 
felvétel amúgyis szokásos, valami túlságos megterheléssel ez 
nem járna. 

A mennyiségi felvétel ellenőrzése és az érték megállapí
tása már a hitelnyújtó féladata volna, ez azonban aligha 
okozna a hitelösszeg 3 százalékánál nagyobb költséget. 

A hitel alapjául áz adott esetben nem a nettó tiszta j ö 
vedelem, hanem a nyers tőár szolgálhatna, vagyis az az ér
ték, amit a faanyag a termelési és szállítási költségek levoná
sával képvisel. 

Ez pedig, igen jó tudjuk, többszöröse annak az értéknek, 
ami az összes adminisztrációs és egyéb költségek levonásával 
fennmarad. 

A jelzálog gyanánt lekötött fatömeget a hitelnyújtónak 
valamilyen formában zálog gyanánt birtokba is kellene 
vennie. 

Ez a birtokbavétel történhetnék o ly módon, hogy a bir
tokos gazdálkodási szabadságát lehetőleg kevéssé korlátozza. 

Véleményem; szerint, a birtokos termelhetné, sőt értéke* 
síthetné is a. fatermést, csupán azt kellene kikötni, hogy az 
eladásra vonatkozó kötlevelet a hitelnyújtónak bemutatni 
köteles s a hitelnyújtó megkövetelheti azt, hogy a vásárló 
a vételárat, vagy legalább is annak az eladott készletre eső 



hitelösszeggel és kamathányaddal felérő részét az eladott 
anyagok elszállítása előtt nála fizesse be. 

. A zálogbavétel a nyújtott hitelösszeg fedezete és a hite
lező kielégítése szempontjából elsőbbséget jelentene más hite
lezőkkel szemben. 

A l i g hiszem, b o g y ennek akadálya volna, mert hiszen 
ma alig lesz olyan erdőbirtok, amelyre számottevő jelzálogos 
követelés volna bekebelezve. 

Ezenfelül ez a birtokbavétel nem érintené magának az 
ingatlannak a tulajdonjogát s így maga a talaj, valamint a 
jelzáloggal nem terhelt későbbi használatok fedezetül marad
nának. • 

A z adók és közterhéknek a fedezetéül ez feltétlenül elég 
volna, de ezenkívül igen ritka eset lesz az, hogy az erdő
birtokos ne rendelkezzék ugyanabba, vagy más telekkönyvbe 
bejegyzett mezőgazdasági földekkel is. Mivel pedig az ilyen 
terheket telekkönyvbe felvett összes jószágtestekre szokták 
bekebelezni, az erdőgazdasági hitellel egyáltalán nem terhelt 
ingatlanok ezekre a követelésekre majdnem mindig elegendő 
és könnyen mobilizálható fedezetet nyújtanának. 

Egyedül az esetleges erdősítési biztosítékot tartom olyan
nak, aminek a jelzálogot meg kellene a kielégítés sorrendjé
ben, előznie, de erre viszont fedezetet nyújtana az a körül
mény is, hogy a hitelnyújtó amúgysem adna sohasem a tel
jes értékkel felérő hitelt rendelkezésre. 

Igen lényeges kérdés a kamatláb megállapítása. 
Szerény véleményem szerint itt nem kellene fix kamat

lábbal dolgozni, hanem a kamatlábat a j egy intézeti kamat
láb nagyságához kellene szabni. 

H o g y a kettő közötti különbség minél kisebb lehessen, 
az állam anyagi támogatására feltétlenül szükség van. 

Ha. a hitelnyújtásnak ezt a módját egy pénzintézethez, 
pl. az OKH-hoz utalják, aligha lenne akadálya annak, h o g y 
$k ehhez szükséges tőke egyrészét az állam mérsékelt kamat
láb mellett bocsássa az illető intézet rendelkezéséré, amiért 
azután más módon is találhasson kárpótlást. 

; Ezzel egyidejűleg azonban módot kellene keresni arra 
is, hogy a hitelnyújtás alapjául szolgáló okmány tovább ér-



fékesíthető .iegyen, nehogy' túlnágy összegét kelljen állan
dóan a pénzintézet rendelkezésére bocsátani. 

A. l e g c é l s z e r ű b b fonna erre — véleményen) szerint — 
a váltó volna, amelynek a Nemzeti Banknál való leszámíto
lását kellene lehetővé tenni: 

Itt kell azután újra kitérnünk a bevezető részben már 
említett nehézségre. 

A Nemzeti Bank szabályai szerint' hitéit csak szabály
szerű áruváltóra nyújthat. ;— Ez a hitel tényleg áruhitel, sőt 
a váltó; ha a zálogbavétel megfelelő formában történik s a. 
váltóval együtt a. zálogbavételre vonatkozó okmányt is be
mutatják — lényegében a raktárjegy jellegével birna, mert 
hiszen a zálogtárgyat csak büntetőjogilag is üldözhető cse
lekményekkel lehetne a nyújtott hitel kielégítésétől elvonni. 

A váltóknak korlátlan mennyiségig való leszámítolba-
tása tehát aligha ütköznék a Nemzeti Banknál akadályokba. 

Sőt módját lehetne találni annak is, hogy a váltó három 
aláírással kerüljön a Nemzeti Bankhoz oly formán, hogy az 
aláírók közül, az egyik az adós, a másik a hitelező, a harma
dik a zálogtartó volna. 

A megoldás legegyszerűbb módja volna, ha a hitelt 
nyújtó pénzintézet kötelékébe bekapcsolt fakereskedelmi vál
lalat, melynek munkáját az állam is ellenőrizné, venné át a 
zálogtartó szerepét. 

Ez végezné a becslések felülvizsgálását és a hitelnyújtás 
alapjául szolgáló érték megállapítását, a folyósításkor 
egyszer s mindenkorra fizetendő 2—3 százalékos .költségmeg
térítés ellenében. 

Viselné az ezzel járó felelősséget mái' azáltal is, hogy 
a váltót és a zálogbavétel i okmányt 1 mint zálogtartó írná alá. 

Az t hiszem a váltó és a zálogbavétel formája, nemcsak 
a biztonságot fokozná, hanem szükség esetén a követelés 
bírói behajtását is gyorsítaná, mert talán módját lehetne ej
teni annak, hogy á megóvatolt váltó és a zálogbavételi okmány 
felmutatása esetén a bíróság minden különleges, h o s s z a d a l 

mas eljárás nélkül biztosítsa a. zálogtartónak a zálog felett 
való teljes rendelkezési jogát. 



Síri 

i D e módot lehetne találni arra is, hogy ez a megoldás 
további előnyöket biztosítson mindegyik fél részére. 

Biztosítani kellene a zálogtartó részére azt a jogot , 
b o g y ha a zálog tárgyáért a bemutatott kötlevélben foglalt 
árral szemben legalább 3 százalékkal többet fizet, egyébként 
azonos feltételek mellett a zálog tárgyát maga vásárol
hassa meg. 

Ez a megoldás nyilt anyagi előnyt jelent az adósra 
nézve; messzemenő kereseti lehetőséget a hitelező, mint a 
fa-vállalat tulajdonosa részére; végül az ily módon elérhető 
nyereség bizonyos hányadát az állam részére kellene lekötni 
kifejezetten erdőgazdasági célokra, elsősorban elkopárosodott 
területek megszerzésére és beerdősítésére. 

A nyújtott hitelekről az erdőhivatalok vezethetnének egy 
lehetőleg egyszerű nyilvántartást s a hitelösszeget, illetőleg 
a zálogjogot az erdőhivatal hivatalos bizonyítványa alapján 
a felekkönyvben is fel kellene jegyezni . 

I lyenformán legfeljebb árra lenne szükség, hogy az erdő-
hivatalok amúgy is elégtelén személyzetét némileg szapo
rítsák. 

Ennek' a szaporításnak a költségeit azonban — vélemé
nyem szerint — a kiszabandó bekebelezési illetékek valószínű
leg fedeznék. 

Távol áll tőlem, még csak vitatni is azt, hogy az így 
köj'vonalozott keretnek a részkdei jogi lag helytállók, de ebben 
a vonatkozásban nem is volt más a célom, mint felvetni , a 
gondolatot, aminek elbírálása, a keresztülvitel módjának meg
állapítása, már a szakértő dolga volna. 

.Nézzük már most a kérdés jelentőségét gazdasági 
oldalról. 

A bir tokosra.előnyös azért, mert valószínűleg ugyan
akkora, sőt esetleg nagyobb hitelt kaphatna, a 8—10 évi fa-
termésre, mint az egész ingatlanra; nem volna megkötve a 
termékek feldolgozásánál és értékesítésénél, sőt bizonyos 
mértékig védve volna a túlságosan olcsó értékesítés ellen is; 
a lekötöttség sokkal rövidebb időre szólna s a kamatláb 



mindenkor a pénzviszonyokhoz igazodnék; végül a végre
hajtás nem lenne egyoldalú közigazgatási útra utalva. 

A hitelezők előtt is rokonszenvesebb lenuo a megoldás
nak ez a formája. 

Elsősorban a jelzálog tárgya olyan áru, amelyből ter
melésünk belföldi fogyasztásunknak csak egy részét fedezi, 
jelentős közszükségleti cikk, melynek értékesítése úgyszólván 
soha nem okoz gondot. 

Másodsorban a lekötöttség nem oly hosszú, a kamatláb 
a gazdasági viszonyokhoz igazodhatik, az elsőrendű váltó
anyag elhelyezése gondot aligha okozhatna. 

Harmadsorban az előnyösebb áron való megvásárlás joga 
további kereseti lehetőséget is nyújt. 

Az t hiszem, az elmondottakkal sikerült beigazolnom azt, 
hogy a kérdés gyors és megfelelő megoldása az erdőgazda
ságra nézve számottevő előnyt jelentene. 

Jelentene pedig annál is inkább, mert egy évi hozadék, 
vagy már termelt készletek lekötése esetén a bekebelezést és 
a körülményesebb eljárást el lehetne kerülni s maga a zálogba
adás is elegendő biztosítékot nyújtana. 

A . nem megfelelően kezelt, vagy adóssággal túlterhelt 
erdőbirtokok megváltását feltétlenül ki kell ezekből a kérdé
sekből kapcsolnunk, mert bár sok olyan területet ismerek, 
amelyiknek az állam részére való megszerzését elsőrendű 
közérdeknek tartom, az ilyenek megszerzése — véleményem 
szerint — csak szabad megegyezés, vagy külön törvényileg 
szabályozott eljárás útján lehetséges, a. hitelkérdéssel azonban 
kapcsolatba nem hozható. 

Foglalkoznunk kell még azzal a kérdéssel, kinek, il
letve kiknek kellene a kérdés szabályozását célzó mozgalom 
élére állani. 

Véleményem szerint a mozgalom megindítására és irá
nyítására két fórum, az Országos Erdészeti Egyesület és az 
államerdészeti adminisztráció hivatottak. 

Azt hiszem az erdészeti adminisztráció vezetősége nem 
térne egyszerűen napirendre az egyesület esetleges ily irányú 
kezdeményezése felett, hanem teljes erejével és súlyával az 



Az Alföld erdősítéséről 
Irta: Békj Alber t m. kir. főerdőtanácsos. 

„Az alföldi erdők telepítéséről és a fásításokról" szóló 
törvény életbe lépvén, nekünk erdészeknek az a közvetlen fel
adatunk, hogy- azt örömmel üdvözölve, törekedjünk annak jó 
végrehajtásával minél sikeresebbon közreműködni ama 
mindnyájunk előtt óhajtott cél elérésében, amelyet a törvény 
címe megjelöl. 

E z ellen: a célkitűzés ellen bizonyára nincs észrevétele 
senkinek. H o g y a törvényben megadott út a legcélraveze
tőbb-e, arról lehet csak vitatkozni, amibe azonban nem bo-

egyesület mellé állna, hogy az erdőgazdaság egyik fontos gaz
dasági kérdését dűlőre juttatni- segítse: 

Van még egy harmadik tényező, az erdőbirtokosok ma
guk, akiknek érdekeit az egész kérdés megoldása szolgálni hi
vatott. Reméljük, h o g y ez a kérdés az ő érdeklődésüket is 
felkelti. 

Végül egy; jóhiszemű tévedés kiigazításával tartozom. 
A cikk elején hivatkoztam arra,, hogy az erdőbirtok-

bilelre vonatkozó törvény végrehajtási utasításában említett 
s az erdők becslésére vonatkozó rendelet még nem jelent meg. 

Itt tényleg tévedtem, mert a földmívelésügyi miniszté
rium 1925. évi december h o l l ó é n kelt 7826/1. B. 2. számú 
körrendeletében adott már utasítást alárendelt szerveinek a 
becslések foganatosítására. 

A rendelet tudomásom szerint a. hivatalos lapban sem 
jelent meg. 

Tény, hogy a rendelet alig tartalmaz mást, mint az érték
becslési munkálat mellékleteinek, részletes - felsorolását s a 
becslés keresztülvitelénél meglehetős szabad kezet hagy. A 
végrehajtás kérdését p e d i g . — legalább véleményem szerint 
-— alig viszi a megoldáshoz közelebb. 

Talán ez volt az oka, hogy az érdekelt erdőbirtokosoknak 
nem is iparkodtak tudomására hozni. 

Biró Zoltán. 



csátkozom. * Én e tekintetben azt tartom, h o g y : „Mindeneket 
megpróbáljátok és ami jó, ezt megtartsátok!" — mondja az 
írás is. Próbáljuk meg s talán annak utána beszéljünk. 

A siker mindennek a legjobb próbaköve. A z Al fö ld fá
sításának megindulásánál is nagyon fontosnak tartom azt, 
hogy amit csináltatunk, annak eredménye legyen. Jó talajon, 
odavaló fafajjal, jól végzett munka, kedvező időjárás mellett 
biztos sikerű erdősítéshez juttat. De éppen az a baj, hogy ezek 
a tényezők csak részben állanak rendelkezésünkre. 

Maga a talaj az Alföldön akár homok, akár szikes, min
denütt a legsilányabb, a legrosszabb. A z időjárás az Alföldön 
az erdőtenyészetre mindig kedvezőtlen azzal a változattal, 
hogy néha rendkívül kedvezőtlen. A talaj fenti minőségének 
dacára, kivételes az az eset, amikor a rosszban is ne volnának 
fokozatok, amibe aztán (szinte mint a vízbefúló a szalma
szálba) belekapaszkodhatunk ügy, hogy ha a helyzet nem 
éppen kényszerítő, ne fogjunk mindjárt a legsilányabb ta
lajba, hanem igyekezzünk azt előbb erdősítéssel vagy körül
venni, vagy utóbbit legalább úgy indítani és folytatni, hogy a 
legrosszabb talajrész felé a sorvasztó (böjti) szelek kannából 
közeledjünk, hogy ezt a területet az Alföldön egyébként ha
marosan fölcseperedő fiatalos mielőbb védje. így teszi ezt 
maga az őstermészet is. Hegyvidéken az erdőtenyészetre jóval 
kedvezőbbek a viszonyok, mégis általános jelenség, hogy már 
meglevő fiatalos mellett a következő könnyebben telepszik 
meg. Ha ez előnyös helyzetben is így van, annál inkább ki 
kell használnunk a természet újjmutatását ott, ahol a siker 
eléréséhez minden legcsekélyebb tényezőt is soromnóba kel'' 
állítanunk. 

A másik tényezővel, az időjárással (értve alatta az ég
hajlati tényezők összességét) az erdősítés végrehajtásánál 
mindig és mindenütt úgy számolunk a leghelyesebben, mintha 
az mindig igen kedvezőtlen volna. í g y legritkábban ér ben
nünket csalódás. A klímái tényezők irányítása nincs kezünk
ben; ezekkel szemben csak védekezni tudunk. H o g y hogyan 

* Eb az álláspont azonban neon zárja ki a. heiytelensés'ek 
egyidejű kiküszöbölésére valló állandó törekvést. — Szerk. 



az az odavaló fafaj megválasztásának és a jól végzett munká
nak lapjára tartozik. 

Lássuk először a fafajokat. Sorba szedem azokat, a végén 
pedig összefoglalást készítek róluk. 

A z akác. az Alfö ldön a j ó Isten áldása! Bajos még el is 
képzelni, hogy mi lenne az Alfö ld , ha az akácot valamely túl
világi hatalom egyszerre mind eltüntetné róla . . ., pusztaság 
lenne. Amennyire fölkarolták hajdan, annyira ellene fordul
tak újabban. Bizonyára minkét irány túllő a célon. A z volna 
a főhibája (szinte vétke neki is, meg aki ültette is) , hogy kiéli 
a talajt. Ezt a véleményt nem tudom magamévá tenni s ez 
annál kevésbé állhatja meg a helyét, mert az akác pillangós 
virágú, tehát nitrogéngyüjtő. H o g y nem éli ki a talajt, bizo
nyítja az is, hogy pl. csemetekertben más fafaj (még az igé
nyes tölgy is) szépen díszlik utána trágyázás nélkül is, a me
zőgazdák pedig örülnek, ha valamely körülmény folytán aká
cos talajába vethetnek. A Nyírségen hallottam niár olyan 
gazdáról is, aki azért akar akácosokat telepíteni, hogy gyenge 
szántóföldeit megjavítva velük, így újból j ó termőerőbe ke
rült szántókhoz jusson. Bele akarja szinte illeszteni az akácost 
a vetésforgójába,, .mert annak talajjavító hatását annyira 
értékeli. 

A z én véleményem szerint az akác csupán saját magára 
nézve éli ki a talajt, éppen úgy, mint ahogy megteszi ezt más. 
különösen igényesebb növény is. Már aztán, hogy,ennek a 
kiélésnek, jobban mondva talajunottságnak mi az igazi vagy 
erősebb oka, azt a vegyészet és bakteriológia fogja megálla
pítani. A nyomósabb okot a baktériumokban, az edafón meg
változásában látom. 

A z akácnak ez a tulajdonsága nem lehet ok tenyésztésé
nek a megindított mértékben való visszaszorítására. A tölgy
gyei is úgy vagyunk, hogy ha nem ügyelünk reá (vagy in
kább talajára), akkor főként hegységben a kocsánytalan —-
AZ is magától kiritkul s elromlik alatta a talaj. De bizonyára 
nem jut eszébe senkinek, h o g y emiatt a tölgyet a tenyésztésnél 
vissza akarja szorítani. Ennek — mint az ákáctenyésztésnek 
is — az a megoldása, hogy úgy bánjunk el vele, ahogyan azt 
ewnek a fa-fajnak meg nem változtatható természete kívánja. 



Eszerint az akácot holdanként mintegy áOOO csemetével 
sűrűn telepítjük, hogy mielőbb záródjék s hogy alatta a fű-
növést lehetőén megakadályozzuk; a fordulóját a növekvési 
és egészségi viszonyok szem előtt tartásával lehetőén kitoljuk; 
gyenge talajon egy, közepesen két s termékenyen legfeljebb 
bárom fordulón át tartjuk meg. 

A legeltetést az akácosból minden időre teljesen ki kel
lene küszöbölni, mert porhanyó és nyugalomban levő talajra 
egyik fafajunknak sincs annyira szüksége, mint az edafónnal 
fokozott mértékben dolgozó akácnak, a porhanyóságnak és a 
zavartalanságnak pedig halála a legeltetés. Nagyon fontos 
még az is, — amit különben bármilyen fafajú állományra el
mondhatunk, — hogy az ákácállomány széle (az erdő széle) 
földig zárt legyen. Ha ezt az akáccal másával nem sikerűi el
érni, akkor bokrokkal-cserjékkel kell teljessé tenni az erdő 
szegélyét lehetőén annyira, hogy még a nagyobb madárnak 
is keresnie kelljen olyan rést, amelyen az erdőbe berepül
hessen. 

Szikes talajba, kifuvásba, igen silány homokba, hideg
nyirkos talajba az akác nem való s ne ültessük még egyéb
ként neki való talajba se oda, ahol a talajvíz a gyökerét el
érheti, mert mihelyt ez megtörténik, az akác kipusztul. 

Silány homokon még szó lehet arról, hogy az akácot más 
alkalmasabb hiányában átmenetileg védő állománynak tele
pítsük meg, hogy alatta vagy utána a terület fenyővel köny-
nyebben legyen beerdősíthető. 

A tölgyek közül az Alföldre a kocsányos, a magyar tölgy 
és a cser való. Előbbi kettőt csak j ó termőerőben levő talajba 
ültessük, mert csak itt nő értékes fává. A cser valamivel elé-
giilékenyehb. 

A tölgyeknek a talajra gyakorolt hatása tekintetében -
másokkal szemben valószínűen különállóan — az az állás-
oontom, h o g y a tölgy alföldi vonatkozáshan talajjavító fafaj
nak veendő addig, m í g magától ritkulni nem kezd. Nem új 
dolog az ilyen meghatározás, amely az erdei és feketefenyőre 
is már régóta szól. A z Alföldre alkalmas lombfafajok közül a 
tölgynek van legbővebb lombhullása, legvastagabb alomrétege 
és legerősebb árnyékolása, Alatta televényes, üde és a legke-



vósbé gyomos a talaj. A h o g y az állomány ritkulni kezd, alá 
kellene valami gyorsannövő és árnyékot is tűrő fafajt telepí
teni, hogy ez a talajt folytatóan árnyalja és a tölgy lábát üdén 
tartsa. Erre a célra legalkalmasabbnak vélem a kékes dugláz-
és simafenyőt. Nem próbálom, de azt gondolom, hogy ki-
sérlet megtételére érdemesek. 

Tudjuk jól, hogy a tölgy gyökerének megfelelően mély 
talajt kíván. Ezzel szemben ismerek olyan kocsányos tölgyest 
(a görgényi kincstári uradalomban), ahol rendkívül szívós 
agyag felett alig arasznyi, de j ó termőrétegben .10—12 méter 
magas, de 100—150 cm. vastag, 200-250 év köriili tölgytörzsek 
vannak, amelyekből (azt hiszem még most is) dongának stb.-
nek alkalmas, igen értékes faanyagot termelnek. Azér t emlí
tem ezt, hogy az alföldi szikes talajnak esetleg sekély termő
rétege magában még ne riasszon el a tölgy odatelepítésétől. 

Debrecentől északra é s keletre a tölgy otthon érzi magát 
s így itt a talajjal szemben se olyan követelő. Minél lejebb 
megyünk dél s még inkább délnyugat felé, különösen homo
kon, annál jobb termőerejű és annál üdébb talajba juttassuk 
a tölgyet. 

A. magyar tölgy a délvidék kötött, szívós agyagtalajű, 
verőfényes hegyoldalainak a fája. Szikes talajon valószínűen 
ez a tölgy fog legjobban beválni. Utána a cser állja leginkább 
a szívós, kemény, száraz talajt s általában a szárazságot s így 
ez is jó reményre jogosít . 

Tölgyest tisztán lehetőén ne telepítsünk. Legjobb társa 
homokon a szil, aztán a jókori juhar, magas kőris, hárs és a 
vadkörte. Szikes talajon a szil, vadkörte, zöld juhar és szofőra. 
Utóbbi kettő gyorsabb növésénél fogva a talaj mielőbbi be-
árnyalására is hivatott. 

A szil (Ulmus glabra és suberosa), a tölgynek ez a homo
kin is, sziken is kiváló kísérője, az Alföldön mindenütt otthon 
van. Az eddiginél erősebb fölkarolását tartom kívánatosnak. 
Talajban nem válogat; a nemesebb fafajok közül a sziket leg
jobban állja. 

A magas kőrist és jókori juhart csak a kocsányos tölgy 
tenyésztésére is alkalmas, jobb talajokra ajánlom azzal a 



hozzáadással, hogy a kőris a talajnedvességből a tölgynél 
valamivel többet is elbir. 

A kis- és ezüstlevelű hárs előbbiekénél valamivel szára
zabb és gyengébb talajjal is beéri. 

A kanadai nyár az Alföldön a jövő fája annyiban, hogy 
mostani szórványosnak mondható elterjedtsége mellett jövő
ben ebből is bizonyára terjedelmes állományok lesznek. Ho
mokon is, szikesen is jól tenyészik; •tömegszolgáltatása pá
ratlan fi gyönyörű törzsei sokféle célra alkalmas, kitűnő "fa
anyagot adnak. A h o v á kanadai nyarat tehetünk, oda kár 
más nyarat tenni. 

A fekete és fehér nyár a homokon is régi kipróbált és 
bevált fafajok. H o g y kanadai nyár ezeket itt is mindenütt 
helyettesítheti-e, még nem tudjuk, de a jelek az igenlésre 
mutatnak. Egyelőre ennek dacára még ne tegyük mellékessé 
a két régi nyarat sem. 

A nyírfa — mint tudjuk — az Al fö ld északkeleti részén 
hajdan terjedelmes erdőket alkotott. A Tisza szabályozása 
és a belvizek lecsapolása után most már csak a lapos, üde 
vagy még inkább nyirkos-vizenyős foltokon van meg, ahol 
kedvező helyzetének bizonyságául természetes úton is ujul. 

A nyír a hegyvidéken természeti szükség. Sok tarra 
koppasztott hegyoldalon egyedül az mentette és menti meg 
a talajt a pusztulástól. Vágásokban azonnal és tömegesen 
ott van. 

Erdélyből sorsom a Bükkhegységbe sodorván, csodál
kozva láttam, hogy ott a vágásokat nem lepi el a nyír. Erre 
figyelni kezdtem már több év óta mindenfelé ezt a fát s azt 
tapasztaltam, hogy ez nem ragaszkodik se lapályhoz, se 
hegyhez, csak a, száraz levegőt kerüli mindenütt- Üde, nyir
kos talajban ebből a tulajdonságából még enged valamit, 
de pl. a Bükk hegyi terimőhelyein előfordulásának határa 
szinte összeesik a bükkével. A nyírnek a levegő páratartalma 
iránt való érzékenységét annyira kifejezettnek találtam min
denütt, hogy ezt szinte ujjinutatásnak lehet venni az e tekin
tetben már inkább kitapasztalt bükk tenyészetének meg
állapításánál. Én legalább kísérletezni nyugodtan mernék 
bükkel mindenütt, ahol a természettől nyírt látok. Ilyen terű-



létnek vélem Sátoraljaújhely—Nyíregyháza—Érmihályfalva 
vonalától keletre eső Alföldrészt, ahol még gyérülni kezdő 
tölgyesek alátelepítésénél s általában is árnyas és üde fek
vésben való elegyítésre a bükköt kipróbálandónak vélem. 
Sokat nyernénk vele, ha ez beválna, 

A z előzőkből már kiolvasható, hogy én a nyírnak az Al 
föld erdősítésénél nagyon is korlátolt területet szánok. 

A tiszai vagy fehér fűzet (S . alba) a többi közül kieme-
tendőnek vélem. Ez az egyedüli szép törzszsel nagy fává 
növő fűzünk, mégsem karoljuk fel eléggé. A legtöbben 
erdészeti szempontból egyenlő értékűnek veszik a törékeny 
fűzzel (S. fragilis), pedig ez tévedés. 

A fenyők közül az Alföldön mindenütt alkalmasnak a 
feketefenyőt vélem. A z erdei fenyőnek annyi mindenféle baja 
van, hogy ezzel az Alföld északkeleti szögletét kivéve, óvato
san kell erdőt telepítenünk. 

Talaj- és terepviszonyok (fekvés) szerint összefoglalva, 
az erdőtelepítésre alkalmas fafajok a következők volnának: 

Vizenyős talajon a fehér fűz. 
Nedves, nyirkos talajon a mezgés éger és a magas kőris 

vagy kanadai nyár. 

Lapos fekvésű, j ó talajon a kocsányos tölgy, szil jókori 
juhar, magas kőris, hárs és vadkórtévei elegyítve, úgyhogy 
a tölgy aránya 0.5—0.7 legyen, amit vagy mindjárt a tele
pítésnél adunk meg vagy úgy érünk el, hogy a tisztán telepí
tett tölgyest a fenti fafajokkal pótoljxik. 

A gyengébb termőerejű lapos helyekre ajánlom vagy 
tisztán a kanadai nyarat, vagy cser, szil és vadkörte elegyét. 

Hullámos, buckás terepen a fenék és tető közötti részre 
vagy akác, cser, szil, cseresznye és hárs elegye vagy kana
dai nyár. 

A hátakra és buckatetőre silány talajon fekete- (esetleg 
erdei) fenyő, egyebütt az előbbi fafajok. 

. Szikes talajon a legrosszabb helyekre szil, szofóra |s 
zöldjuharral. 

Kevésbé szikes helyen vagy kanadai nyár, vagy magyar 
tölgy, vagy cser, szofóra és zöld juharral, meg szillel. 



A legkevésbé szikes helyre kocsányos-, vagy magyar 
tölgy, vagy cser, szillel, szoforóval zöldjuharral. 

A vadkörtét a szikes jobb helyeire mindenüvé beelegyít
hetjük. 

A z eddig említett fafajokon kívül az Al fö ld erdősítésé
nél alkalmazhatjuk még kisebb mértékben és kisérletképen 
a feketediót, celtiszt, glédicset, amerikai kőrist stb.-t is, én 
azonban jobbnak vélem, ha nem kapkodunk semmiféle fafaj 
és cserje után. Lehet az előzőkből is elég erdőt telepíteni, 
csak hozzá kell látni. A fafajokban való túlzott válogatás 
helyett igyekezünk jó munkát végeztetni, ami — mint elül 
megírtam — a sikernek szintén egyik főfeltétele. 

A „ jó munka" fogalma alá sorozom a j ó csemete neve
lését, a csemetével való helyes elbánást, a talajnak erdősí
tésre való helyes előkészítését, a j ó ültetést és az ültetés gon
dozását, Mindezekre ez alkalommal nem terjeszkedem ki 
részletesen. Csak főbb vonásokban említek meg egyet-mást 
s csakis a még kevésbé tárgyalt és ismert szíkfásitásról szólok 
bővebben. 

Alföld i erdősítéshez j ó csemete az olyan, amelyiknek 
lombfánál legalább 40 cm s fenyőnél legalább 30 cm hosszú 
és lehetőén lombos gyökere van, amelyet igyekezni kell a 
csemetekertből teljes egészében, épségben kivenni s igy is el
ültetni. Minél hosszabb gyökérrel ültetjük el a csemetét, an
nál biztosabban számíthatunk annak megmaradására, Mint
hogy a tölgy, cser és feketedió erős és hosszú vezérgyökere 
többnyire megcsonkítva és meg ís rongálva kerül ki már a 
csemetekertből s áz elültetésénél is hibák szoktak történni — 
én ezeknél a nagymagú s így egyébként is vetésre alkalmas 
fafajoknál az ültetés helyett (hegyvidéken is) a. vetésnek va
gyok a barátja. H o g y azonban a mag éppen olyan kedvező 
helyzetbe kerüljön, mint a csemete s általában is, hogy a ve
tés sikerét a lehetőség szerint biztosítsuk: ássunk a makknak 
(diónak) 'éppen olyan mély gödröt, mint a csemetének ás
nák; hányjuk bele vissza a földet s úgy vessük bele a magot. 
Különösen homokon és szikesen ajánlom ezt a módot. 

Egyik fafaj csemetéjének se használ az, ha a kertből ki
véve ültetésig szék és nap szárítja a gyökerét, a fenyőfélék 



pedig e tekintetben olyanok, mint a vízből kivett hal. A leg
több fenyőültetés sikertelenségének az az alapoka, hogy a 
csemete gyökerére nem vigyáztak. 

A talajt erdősítéshez úgy kell előkészíteni, mint a mezei 
vetéshez. Minthogy ezt a munkát (és költséget) magáért az 
erdősítésért a legtöbb birtokos nem szívesen teszi meg, tör
ténjék ez kétévi mezőgazdasági köztesműveléssel (150 cm 
sortávolság közepébe egy sor kapásnövény), amely esetben 
a csemeték még az ültetést követő évben is ingyenes meg
művelésben részesülnek. Szikesnél ennél jobb eljárást is 
tudok. -p? 

Lássuk most már a szikesek erdősítését. Ennél a tárgy
nál nem szándékom a tudományoskodás; ezt tisztán azzal az 
érzékkel és tapasztalattal tárgyalom, amely a gyakran saját
kezűén végzett talajművelés révén sajátommá vált ós a fel
oldatnak csak olyan módon való megoldásával foglalkozom, 
amely a gyakorlatban is aránylag jól kivihető. 

A szikes erdősítésénél meg kell küzdeni a talaj száraz
ságával és keménységével s másrészt annak túlságosan ned
ves-pépes állapotával. Mind a két szélsőség igen távol van 
attól, amilyen a jól beéredett, porhanyó talajé. A z első eset
ben kiszárad, a másikban megfullad a csemete; talajműködés 
és edafóntenyészet pedig egyikben sem lehetséges. Idegen 
anyag vagy föld hozzáadása nélkül a szikes művelése sziszi
fuszi munka: eső után a pép elárasztja, betömi a talajt, ennek 
kiszáradása után ott van a kőkeménység s kezdhetjük 
elülről. 

H o g y ez a körforgás megszűnjék vagy legalább is foko
zatosan módosuljon, javuljon, ennek két eszközét ismerem. 
Egyik a talaj egy részének a környezetből való kiemelése, a 
másili a talaj betakarása. 

Kertészkedésem közben termesztettem egymás mellett 
tengerit és burgonyát feltöltögetéssel és sima műveléssel. 
Előbbi táblácskákat feltöltés után magukra hagytam, utób
biakat ez idő után is kapálgattam s ennek dacára a feltöltö
getett föld törés-ásáskor még mindig feltűnően porhanyóbb 
volt, mint a simán művelt. 

' A talaj egy része fölemelésének (feltöltésének) szikesen 



i (ihat nemcsak az az előnye, hogy ezen a részen nem áll meg 
a víz, nem árasztja el a pép a felületet, hanem az is, hogy a 
feltöltött földet maga a feltöltés jóval tovább tartja porhanyó 
állapotban, mintha az a föld sík (sima) volna. 

A talaj egy részének a környezetből való kiemelése leg
egyszerűbben és legolcsóbban az általánosan ismert bogár
hátú műveléssel (szántással) történik, én tehát ezt tartom 
a szikesek erdősítésénél legmegfelelőbb talajelőkészítő mód
nak. Mezőgazdasági termelésnél a bogárhátat nem szeretik 
és nem igen alkalmazzák, mert e mellett a talaj nem terem 
egyenletesen mindenütt, sőt a bogárhátak legmélyebb közén 
semmit sem. Erdősítésnél ez kevésbé játszik közre, mert a 
nem termő részt a csemetesorok közébe helyezhetjük, a 
silányabb talajrészre pedig kevésbé igényes talajt tehetünk. 
Vétkeznénk, ha erdőtelepítésnél ki nem használnánk a bogár
hátú művelésnek szívós agyagon és szikesen nyújtott külön
leges előnyeit. 

A bogárhátú műveléssel való erdősítéshez 4 méter szé
les pászták alkalmazását ajánlom, úgyhogy a paszta közép
vonalába (tetejébe) essen egy sor csemete s ettől jobbra-balra 
130 cm-re még egy-egy s így minden pasztára 3 sör.- K é t 
.szomszédos bogárhátú pasztának szélső sora így egymástól 
140 cm-re lesz, van tehát elég helye az itt összefutó víznek 
is. A sorokban a csemeték távolsága 80 cm legyen, ami sze
rint egy csemetére 1.04 m 2 növőterület s 1 kat. holdra 5534 
csemete esik. 

A fafajok megválasztását és elhelyezését a következőkép 
ajánlom: 

A legszíkesebb talajba középre mezei vagy párás szil, 
két oldalra szofóra vagy zöld juhar, vagy mind a kettő. 

A kevésbé szikes helyen középre vagy cser, vagy magyar 
tölgy, vagy kanadai nyár, két oldalra az előbbiek. 

A legkevésbé szikes talajba középre vagy kocsányos, vagy 
magyar tölgy, két oldalra mezei vagy párás szil. 

Vadkörtét a középvonalban bárhová elegyíthetünk. 
Ilyen fafajválasztás és elhelyezés mellett a legértékesebb 

faj a legkedvezőbb középvonalba jut s az állomány kifejlő
dése idejére 4—4 méterre egy-egy sor lesz belőle, ami fejlett 



korban magában is elég zárt;állomány alkotására. A közbenső 
sorok a fiatal és fejlődő állomány záródásának teljessé-
tételére és arra valók, hogy gyors növésükkel a talajt mi
előbb beárnyalják és a szél ellen védjék. 

A szikes rossz tulajdonságainak megjavítására: másik 
eszközül a talaj betakarását említettem. 

.Itt eszembe jut a gyümölcs talajának miként való mű
velésére (ha jó l emlékszem) Németországban végzett több
rendbeli kísérlet, amely szerint külön-külön részleteken a ta
lajt az alábbiak: szerint gondozták: 

A z első részleten a talajt mindenütt és állandóan műveb 
ték s a gyümölcsfákon kívül egyebet nem termeltek rajta. 

A másodikon a gyepbe ültetett gyümölcsfák körül tá:-
nyert hagytak; a tányért állandóan művelték, egyebütt a 
lekaszált füvet a területen szétterítették, ott hagyták. 

A harmadikon júliusig az egész területet művelték, ek^ 
kor pillangóst vetettek, ezt virágjában lekaszálták és eltere
getve ott hagyták. ' ' 

A negyedik részleten a fákat gyepbe ültették, tányért 
nem csináltak, hanem az egész területet azonnal betakarták 
szalmával. Amikor a fű megnőtt, lekaszálták s aztán ezzel 
takarták be a talajt állandóan. 

A. négy kísérlet közül legrosszabb terméseredményt; (és 
fatenyészetet) mutatott az első, jobbat a második és harma
dik, de feltűnően legjobbat a negyedik. 

Nem kételkedem, hogy ez a való igazságot tárja elénk, 
annál kevésbé, mert az utolsó eset legközelebb áll az őstermé
széinek ahhoz a talajápoló módjához, amelyet az erdőben ta
lálunk s amelyet a mesterséges művelés alig közelít meg. 
Mióta az edafónról többet tudunk, azóta még inkább meg
értem, hogy a negyedik kisérletnek háborítatlan, d e a nap 
közvetlen sütésétől, a szellői és a kiszáradástól takaróval vé
dett, talaja miért adott olyan kiváló j ó eredményt. 

A zárt erdő a talaj anyja; árnyékával, lombhullatásávai 
és a szél ellen nyújtotta védelmével kedvezőbb helyzetben 
tartja' azt és jobban javítja, mint bármilyen művelés. Éppen 
ezért a szikes talajára is csak addig van gondunk, mig f e 
lette 'az : erdő valamennyire nem záródott. Ez a néhány év 
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nem nagy ido s ebből is csak a kezdő két-három év kritikus. 
Ha ezen át tudjuk segíteni á fiatalost, az erdősítés feladatát 
megoldottnak tekinthetjük. 

Erre a kritikus két-három évre nem tudok a talaj s egy
szersmind a fiatalos javára jobb eszközt és módot, mint a 
talajnak valamilyen elhalt , növényi anyaggal való be
takarását. Lehet az fű, gyom, lomb,-szalmahulladék, trágya
hulladék, sás stb. A z a fő, hogy növényi anyag legyen és 
hogy annyira takarja a talajt, hogy az sehol se. látszódjék. 
Leghelyesebb, ha a talajt az utolsó megművelés után mindjárt 
betakarjuk, de legkésőbb meg kell azt tenni az ültetéssel egy
szerre. Takarás alkalmazása mellett minden talajművelést 
fölösegesnek vélek; a gondozásnak csak arra kell kiterjed
nie, hogy ha a takaró .valahol hiányzik, azt sürgősen pótol
juk. A takaró alatt megindul a fűnövés (gyomnövés) is. Ha 
ez már olyan, hogy érdemes lekaszálni vagy lesarlózni, ezt 
virágjában megtesszük s a fűféléket a talajon szétterítjük. 
Idővel ez a lekaszált és szétterített fűféle magában is elég 
takarmányanyagnak, mignem a megnőtt csemeték teljesen 
átveszik a talajvédő szerepet, 

A talajnak elhalt növényi anyaaggal való betakarását nem 
most hangoztatom először. Ajánlottam ezt ; már az E. L. 
1900. évi I . füzetében s az 1913-ban megjelent csemete
nevelési útmutatásomban is. Kertészkedésem közben gyak
ran és előnyösen alkalmaztam s most sem tudom eléggé 
ajánlani. 

Amint az előzőkből látható, az erdőkulturának a szike
seknél olyan módok és eszközök állanak rendelkezésére, 
amelyek a mezőgazdaságinál, vagy egyáltalában nem, 
vagy nem elég előnyösen alkalmazhatók. Szikes művelésénél 
azt tartom legfontosabbnak, hogy ha egyszer a talajnak si
került valamelyes kedvező fizikai állapotát elérni, azt lehe
tőén tartsuk fenn s ne engedjük meg á visszaesést Ha egy
szer olyan talajállapotot hoztunk létre, amely mellett a 
talajműködés, a talajélet megindulhat s ezt meg is tudjuk 
tartani, akkor, már győztünk, mert a többit elvégzi maga, a 
természet. A talaj kedvező fizikai állapotának megteremté
sére erdősítés céljára legjobb a bogárhátú művelés, a ked-



Főiskolánkról 
Irta: Róth Gyula főiskolai tanár. 

A z Erdészeti Lapok folyó évi első füzetében ismertetett 
tudományos kongresszuson szóba került főiskolánk és annak 
kapcsolata a tudományos kutatással, sőt még szervezetének 
és székhelyének kérdése is, a miből folyólag egyik soproni 
napilap hosszú cikkekben tárgyalta ezeket a kérdéseket. 
Ezért, de még azért is, mert egyik-másik kérdésben a régeb
bivel szemben teljesen ellentétes álláspont domborodott ki, a 
szakközönséget tájékoztatni óhajtom. 

H o g y ezeknek a kérdéseknek ma is nagy az aktualitásuk, 
igazolja az elnöki székből elhangzott kijelentés, amelyet la
punk szerkesztője is szóvátett (19. o.) és amely élesen rávilágí
tott arra a -kötelességünkre, hogy főiskolánk kiépítését folytat
nunk kell annyira, hogy ne csak önmagunk előtt és belső ér
tékéhen, de mindenkinek szemében vagyis külsőségeiben is 
elér j e az egyetem színvonalát és jellegeit. 

vező talajállapot megszakítatlan, állandó fenlarlására pedig 
a, betakaráson kívül más eszközt vagy módot nem is ismerek. 

„Mindezeket megpróbáljátok és ami j ó , azt megtartsá
tok!" — mondám elől is. A mi szakirodalmunkban ezzel el
lentétben legalább eddig az vol t a szokás, hogy ha valaki 
új dologgal, új eszmével állott elő, arra mindjárt követ dob
tak, ami miatt bizonyára sok jó gondolat és eszme elkallód
hatott, holott ha valakinek az írása csak egy lépéssel is előre 
viszi az ügyet, az már megérdemel legalább is annyit, hogy 
előzetes rosszalás nélkül hallgassák különösen azok, akik 
egyáltalában nem is írnak, mert ha utólagosan tévesnek bi
zonyul is az író eszméje, azt utólagosan (amikor már könnyű 
okosnak lenni) az író is éppen úgy tudja, mint más. Éppen 
ezért engedjünk csak szabad teret a gondolatoknak s főként 
az új eszméket ne szóljuk le, mert már a történelemből is jól 
megtanulhattuk, hogy sok jó, de új eszmének keletkezése ide
jén bizoúy szomorú sorsa volt. 

Debrecen, 1926. évi február l ó . B Á ] ( y A l b e r i > 

m. kir. főerdőtanácsos. 
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Anélkül, hogy' a bányászati ágazat dolgaiba bele akarnék 
avatkozni, rámutatok arra, hogy ugyancsak ebben a hivata
losan már ismételten kifejezésre juttatott látszólagos infe-
rioritásban keresendő a bányászati ágazat különválási törek
vésének legfőbb indító oka. Ha főiskolánk de facto elfogja 
érni az egyetemi jelleget, akkor meggyőződésem szerint.ez a 
törekvés meg fog szűnni magától. . . . 

Nem akarok hosszasabban időzni & főiskola, kérdésének 
múltjánál, hiszen szakköreink ismerik az előzményeket., Az 
erdőmérnöki osztálynak régi panasza, hogy a bányászati 
ágazattal való kapcsolatban az erdőmérnöki szakoktatás ér
dekei nincsenek kellőkép megóva, emiatt ismételten felvetette 
az elkülönítés tervét; ugynerre törekedett — más okokbó l— 
a bányászati ágazat is. 

Tudomásom szerint azonban az erdőimérnöki osztály tag
jai közül konkrét lépéseket e tekintetben nem tett senki, 
mindössze annyi történt, hogy az 1922/23. évben — úgy tudom, 
hogy Kaán Káro ly államtitkár kezdeményezésére — az ál
lami költségelőirányzatban ketté lett választva főiskolánk, 
amit akkor sokan a tényleges kettéválasztás előfutárjának 
tekintettek. Ennek a lépésnek indító okát — úgy tudom * — 
az képezte, h o g y a bányászati ágazat részéről akkor is tár
gyalások indultak volt meg ennek az ágazatnak a budapesti 
műegyetemhez való csatolása érdekében, amelyek végered
ményben állítólag csak azért hiúsultak meg, mivel a. Hadik 
laktanyát a katonaság nem adta ki. A z erdőmérnöki osztály 
— sőt úgy tudom, a földmívelésügyi minisztérium illetékes 
ügyosztálya sem — ezekről a tárgyalásokról előzetes tudo
mással nem birt és az erdőmérnöki osztályra azok nem is 
vonatkoztak. ** 

* Ezzel az ismételt „úgy tudom"-al azt akarom jelezni, hogy 
csak magánértesüléseim vannak erről, hivatalos adatokkal 
nem rendelkezem. 

** Hogy a bányászati ágazat részéről özek a tárgyalások 
miként lettek folyamatba téve, arra nem térek ki. A z tény, hogy 
ismételten felszínre kerültek az ily tárgyalások és úgy a főiskola 
tanári karában, mint az érdekelt szakkörökben ma is. számban és 
súlyban jelentékeny harcosa van énnek a tervnek. 



A rákövetkező évben a költségelőirányzatbeh kettévá
lasztás ismét megszűnt. 

: A z 1925. évben az úgynevezett takarékossági bizottság 
tárgyalásai alkalmával a bányászati ágazatnak a műegyetem
hez-való csatolása az erdőmérnöki osztálynak pedig vagy 
Magyaróvárhoz, vagy valamely egyetemhez. csatolása, került 
szóba. 

, Sőt a főiskola megszüntetésének veszedelme is fenye
getett,. - . , , 

Erről a javaslatról sem a főiskolának, som a földmiveíés-
ügyi . minisztérium illetékes ügyosztályának tudomása, nem 
volt — úgy tudom — az összes érdekelt felek, beleértve a mű
egyetemet is, ellené fordultak. 

A magam részéről az események megfigyelésébőr már ré
gebben azt a tanúságot merítettem, hogy a szétválasztásra irá
nyuló- mozgalom csak elméleti törekvés, amely gyakorlati 
megvalósulásra egyhamar aligha fog találni, éppen úgy, aho
gyan a „Selmecről el!" mozgalom — dacára annak, hogy na
gyobb volt a fontossága, mint az előbbinek — megvalósulá
sára belátható időn belül aligha került volna . —- a háború 
nélkül. 

, Ebből , a meggyőződésemből fakadt az a törekvésem, hogy 
más oldalról foghassuk meg szakoktatásunk kifejlesztésének 
kérdését. . 

A különválási mozgalom főindító oka részünkről az volt. 
hogy az. erdőmérnöki osztály különleges igényei nem találtak 
kielégítést a túlnyomóan a bányászati ágazatra beállított ok
tatási rendszer keretében. Hiszen éz nagyon érthető és ter
mészetes!. A z egész erdőmérnöki osztály tudvalevőleg abbói 
fejlődött ki, hogy annak idején a már meglévő bányászati 
oktatásba egy erdészeti tanszék állíttatott be. A fokozatos 
fejlődés során az erdészeti osztály mindig érezte a már job
ban kiépített bányászati oktatás túlsúlyát, ami külsőleg is 
kifejezést nyert többek között abban, hogy a közös tantár
gyak tanárai mindenkor bányászok voltak. 

Már ez is természetszerűleg arra kell, hogy vezessen 
minket, hogy az erdőmérnöki osztályt igyekezzünk ' minél 
jobban kifejleszteni, saját speciális igényeinek megfelelő tan-



székekkel minél jobban ellátni. Ezt a törekvést még fokozta 
a bányászati ágazatnak ismételt különválási kísérlete, ami — 
megvalósulás esetén — vagy oda vezetett volna, hogy egy
szerre több tanszékünk árván marad vagy pedig, hógy a 
speciálisan a bányászat igényeire beállított tanszékek marad
nak örökségképen az erdészeti osztályra. 

Ezek az eshetőségek világosan megmutatták az utat, 
amelyen baladnunk kell. K i kell építenünk a mai szervezet 
keretében is. az erdőmérnöki osztályt úgy, hogy az egyrészt 
az erdészeti oktatás igényeinek teljesen megfeleljen, másrészt 
a jövőnek bármilyen alakulása minket teljesen felkészülten 
találjon. A z erdőmérnöki osztálynak lényegében szerves 
egészet kell képeznie, amelynek keretében minden speciális 
erdészeti jelentőséggel bíró tanszéknek erdőmérnök tanára 
legyén. 

A z erdészeti szakoktatás szempontjából teljesen mellékes 
az, hogy — ha bizonyos idegen túlsúly érvényesül az oktatás 
rendszerében — ez a túlsúly a bányászat, kohászat vagy akár 
a mezőgazdaság vagy más szakok részéről érvényesül-e? 

Nekünk létérdekünk, hogy szakoktatásunk helyes ala
kulását semmi idegen behatás' meg ne szoríthassa! 

Ezek a meggondolások vezettek engem, amikor az Al fö ld 
fásítását megalapozó előadássorozat utolsó előadásán * 1920 
április 13-án nyíltan feltártam az erdőmérnöki osztály hátrá
nyos helyzetét és orvoslást kértem. 

Kaán'Károlynak köszönhetjük, hogy tényleg kaptunk is 
orvoslást és ma már sokkal jobb a helyzetünk. 

Ma tizenegy tanszéke van az erdőmérnöki osztálynak, 
amelyek közül kilenc már erdőmérnök kezében van. Ezek: 
Földmérés, Erdőhasználat, Erdőművelés, Növénytan, Erdő
gazdasági politika, Erdőrendezés, Üt-' és vasútépítés, Erdő
védelem, Vegytan. Ide kell vennünk a be nem töltött tech
nológiai tanszéket is. 

Ezeknek a tárgyaknak oktatása feltétlenül speciálisan er
dészeti irányú kell, hogy legyen, egyúttal le kell szegeznünk, 
hó'gy ez a tíz tárgykör a minimum, amit önmagunknak köve-

'* Az Alföld fásításának erdőgazdaság-tudományi kérdései. 



telnünk kell és ezek— bármily szervezésben változások követ
kezzenek is be — feltéllenül az erdőmérnöki osztályhoz kell, 
hogy tartozzanak és erdörnérnökÖk kezében kell lenniök. 

A jelenlegi helyzetben a magunk részéről mar nem keli 
súlyt helyeznünk a különválasztásra. De mindaddig, amíg fő
iskolánk két ministerium alá tartozik és amíg '— főiskolánk 
jellegének inferioritásával megokolható — elkülönítésnek a, 
másik oldalon agilis, befolyásos és céltudatosan dolgozó mun
kásai vannak, mindaddig nekünk a kiválás eshetőségével szá
molnunk kell és távol legyen tőlünk az, hogy mireánk hárít
hassák a felelősséget, ha tényleg sorvadna a bányászat-kohá
szat a mai együttélés miatt. 

A m i az erdőmérnöki osztály hallgatóit illeti, kétségtelen, 
hogy a régi helyzethez képest a hallgatóság létszáma csökkent, 
egyrészt, mert kisebb lett az ország, másrészt, mert jelenleg 
a „szanálás" és a kiutasítások révén személyi túltermelésben 
vagyunk, ami végzett hallgatóink elhelyezését nehezíti. Erre 
volt már eset máskor is, •— ki ne emlékeznék az 1885—1895. 
körüli évekre — de ez a hullám is el fog simulni és rendes 
idők beálltával a hallgatók létszáma előreláthatólag valami
vel a mai fölé fog emelkedni. 

Igen nagy hiba volna azonban, hogyha valaki ebből a 
csökkenésből arra következtetne, hogy a főiskolát ill. az erdő 
mérnöki osztályt is restringálni lehet. Ez a szakképzettségünk 
nívójának lesülyesztését eredményezné. H o g y mit jelent a 
kultúrfölény, azt — sajnos — hazánkban még igen sokan nem 
tudják kellőképen értékelni, pedig éppen a mai idők eléggé 
rikítóan mutatják. 

A kultúrfölény azt követeli, hogy szakoktatásunkat is, 
tudományos kutatómunkánkat is fejlesztenünk kel], különö
sen a háborús évek stagnálása, sőt visszaesése után. 

H o g y országunk kisebb lett, annak ebből a szempontból 
szerepet játszania nem szabad, ellenkezőleg, éppen a meg
csonkítás miatt nagyobb megerőltetésre van szükségünk, 
hogy kultúrfölényünket megtarthassuk és fokozhassuk. 

Vegyünk példát azokról az országokról, amelyek azelőtt 
sem voltak nagyobbak, mint mi most. 

Belgium, Dánia, Németalföld, Svájc, a délnémet kisebb 



államok — Bajorország, Baden ás Würtlemberg, Szászország 
— amelyek sem erdőgazdaságukbaji, sem területileg, sem la
kosságuk számában nem haladják meg hazánkat, sőt nem egy 
lényegesen elmaradt mögötte, mind teljesen felszerelt külön 
erdészeti felső oktatási intézetet tartanaik fenn — részben 
teljesen különállót, részben külön fakultás alakjában - - és sok 
helyen éppen az utóbbi időkben reformálták és fejlesztették 
azt. Gondolnunk sem szabad a már meglevő intézeteink meg
szorítására, hanem csakis a lehető legnagyobb mértékű ki
fejlesztésére. Ez a már megkezdett úton kétségtelenül elérhető 
a mai együttélésben is és nekünk ezért ma nincs okunk, hogy 
követeljük a, különválasztást. Hogyha a másik két fakultás 
és az érdekelt kormány- és társadalmi körök szükségesnek 
tartják az elkülönítést, ne akarjuk azt megakadályozni, csak 
gondoskodjunk arról, hogy ebből reánk kár ne háramolhassék 
és a mi jogos törekvéseinket ez meg ne gátolhassa. 

De az együttmaradás esetében sem mondhatunk le a tél-
jes egyetemi jellegről, melyet minden belső ériékével és külső 
alakiságával el kell érnünk. Hogyha ez nem lehetséges a mai 
három fakultás mellett, * hozzá kell építenünk a negyediket! 
H o g y mit és miképen, arról korai volna itt beszélni, de ki
emelem, h o g y ennek kivitele — ha nem is könnyű — de két
ségtelenül lehetséges. 

Amint már említettem, meg vagyok győződve arról, 
hogyha a meglévő három fakultásos főiskolát kiépítjük tel
jesen egyenrangú egyetemmé és megadjuk minden fakultásnak 
a kellő önállóságot, akkor minden különválási törekvés magá
tól összeomlik; viszont ha nem tudjuk kivívni a teljes egye
temi jelleget és megelégszünk a változatlan mai helyzettel, 
azzal egyrészt beletörődünk a saját magunk szakjának leala-
csonyításába, másrészt a bányászati ágazat különválási tÖ-

* Tulajdonképen ma is négy fakultásunk van: Bánya-, vas-, 
kohó-, fémkohó- és erdőmérnöki osztály és ennek megfelelően 
négyféle oklevelet is ad a főiskola. A vaskohó- és fémkohómérnöki 
osztály azonban közös dékán alatt „kohómérnöki" névvel egybe 
van foglalva, amiért helyesebbnek tartom, hogyha egy fakultás
nak tekintjük. 



rékyése — éppen ebből a tényből erősödve —" nem fog meg
szűnni és végeredményben célhoz fog érni. 

A soraim kezdetén érintett kérdések közül az erdészeti 
tudományos kutatással való kapcsolatra ezúttal nem térek 
reá, mert ezt részletesebben a nemsokára megjelenő tudomá
nyos folyóiratunkban leszek bátor tárgyalni. A z erdészetnek 
önállóságáról nem mondhatunk le, sőt azt minden más szak
kal szemben meg kell tartanunk, ha kell, megvédelmeznünk; 
a főiskola székhelyének kérdését annyira elintézettnek tartom, 
hogy ahhoz nincs mit hozzászólnom. 

* 
A fenti cikkemet már elküldöttem volt a szerkesztőséghez, 

amidőn kezembe került „A Magyar Mérnök és Építész Egylet 
Közlönyé11'-nek f. évi február 14-iki füzete, amelyben Lósy-
Schmidt Ede egyleti könyvtárnak ismerteti néhai dr. Buday 
László bpesti műegyetemi tanárnak: Reise um Ungarn című, 
mult évben megjelent, nagyon érdekes és értékes könyvét. A z 
ismer etetésnek körülbelül fele részét igénybe veszi a főisko
lánk ellen intézett kifakadása, amely éles világítást vet a fent 
elmondottakra. Buday ugyanis könyvében főiskolánkat így 
aposztrofálja: „Die alteste technische Hochschule Europas, 
die Berg- und forstwissenschaftliche Hochschule" . . . 

Erre Lósy-Schmidt így fakad ki: „Szerzőnek e megállapítását, 
helyesebben csak elírását, bár könyvismertetésünk keretében hosz-
szas fejtegetésekbe és bizonyításokba nem bocsátkozhatunk, a 
további félreértések elkerülése végett a következő két okból kell 
helyreigazítanunk". 

„Először azért, mert a Technische Hochschule elnevezés alatt 
nemcsak Németországban, hanem az egész világon az egyetemek
kel teljesen egyenrangú és egyenlő jogú olyan műszaki főiskolá
kat értenek, amit mi magyarul műegyetemnek nevezünk." 

• „A bányászati és erdészeti akadélmaáfc ill- fő iskoláik petfigv 
bármilyen szép múltra is tekintenek vissza, mégsem nevezhetők 
Technische Hochschulenek vagy műegyetemnek. A német szak
irodalom is különbséget tesz Technische Hochschule és Berg-
akademie között s e kétféle fajtájú szakiskola fogalmát sohasem 
téveszti össze." 

' „Másodszor pedig még egyáltalán nincs tisztázva, hogy melyik 
bányászati akadémia a legrégibb alapítású"... 

, A bányászati ágazat dolgára nem térek ki, hiszen onnan 
meg fogja kapni Lósy-Schmidt a kellő felvilágosítást, de az 



erdőmérnöki osztályt illetőleg legyen szabad reflektálnom e 
kifakadásra. Igaz, bogy a cikk kifejezetten csak a „Berg-
akademié'-t, állítja szembe a „Technische Hochschulé'-val, de 
— úgy gondolom — magától értetődik, hogy reánk is vonat
kozik. : ' i 

Nem tudtam az idézett kífakadásból biztosan megítélni, 
hogy tulajdonképen mi fáj Lósy-Schmidt-nek, a „Tech-
nische"-e, vagy a „Hochschule"-e? 

Ha a „Technische", legyen szabad emlékeztetnem arra. 
hogy olyan műegyetem vagy műszaki főiskola, amelyen ki
zárólag csak műszaki jellegű tárgyak szerepelnének, nem lé
tezik, mert mindegyiknek tantervében találunk a közgazda
ság vagy a természettudományok, a jog vagy a szociálpoli
tika; vagy egyebek körébe vágó tárgyakat is, a nélkül, hogy ez 
a „műszaki" jellegétől megfosztaná az intézetet. 

Ahol külföldön a műegyetemhez van csatolva az erdő-
mérnöki fakultás, ott a „műszaki" jelleget, úgy gondolom, 
Lósy-Schmidt sem vonhatja kétségbe. De érdekes, hogy pl. 
Ausztriában, ahol az erdőmérnöki fakultás á „Hochschule für 
Bodenkultur"-hoz tartozik, a végzettek „Autorisation der Zi-
vilingenieure für Forstwesen"-t 1 kaphatnak, vagy pedig a 
„forsttechnischer Staatsdienst" vagy a „forsttechnischer 
Dienst der politischen Verwaltung"-ban szolgálhatnak. 

Az t hiszem, eléggé ki van emelve a „Bodenkultur" vég
zettség dacára a műszaki jelleg. 

A m i pedig külföldön kijár az erdőmérnöki tanintézetek
nek, azt jogosan megköveteljük mi is. 

V á g y pedig a „Hochschule" név fáj ? 
Ezt nem merem feltételezni! Lósy-Schmidt bibliográfiá

val foglalkozik, szabad-e róla feltételeznem, hogy az utóbbi 
évek szakirodalmi mozgalmai mellett mint „distinguished 
foreigner" haladt volna el? 

A német szakirodalom pedig pár évvel ezelőtt eléggé 
tárgyalta, hogy ..Forstakademie" már nem létezik, csak 
„Forstliche Hochschule"-k vannak. Eberswalde, Tharandt, 

>IL-G.-Bli Nr..77. (V. 7. 1913.) K.4L-BL Nr. 127, (VI, & 1914.) ma is 
változatlanul érvényben. 



Münden az egyetemi jelleg minden belső értékével és külső 
alakiságával felruházott „Hochschule", a többi német és 
egyéb külföldi erdészeti tanintézet már régebben részben 
egyetemekhez — hol műegyetemhez, hol tudomány-egyetem
hez —, részben teljesen egyetemi jelleggel biró gazdasági 
főiskolákhoz van csatolva. 

Lósy-Schmidt kifakadását azért tárgyaltam itt, mert 
igazolva látom abban a fenti cikkem következtetéseit. A z a 
tény, hogy előkelő urak nem óhajtják elismerni főiskolánkat, 
legyen egy okkal több, hogy szerezzük meg a meglevő belső 
értékhez a tényleg hiányzó külső díszt, merc :ge» sokan van
nak, akiknek szemében a külső dísz fontosabb es meggyőzőbb, 
mint a belső érték; a hiánytalan elismeréshez s/aksegünk van 
mind a kettőre, úgy is körülbelül utolsóknak maradtunk 
Murópában főiskolánk teljes egyenrangúvá tétele terén. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

I. 

Pályázati hirdetmény fásítási jutalmaiéra. 

Az Alföldön az 1924. és 1925. éveik folyamán sikerrel teljesí
tett gazdasági és tanyafásítások jutalmazására pályázatot hir
detek és ez alkalommal a fásításokat végzett birtokosok (bérlők) 
részére 4 jutalmat bocsátok versenyre és pedig: 

egy elsőrendű nagy jutalmat, 
egy másodrendű nagy jutalmat, 
egy elsőrendű elismerő jutalmat, 
egy másodrendű elismerő jutalmat. 
A kitűzött fásítási jutalmakra azok1 a birtokosok (bér

lők) pályázhatnak, akik a Magyar Alföldet magukba foglaló 
törvényhatóságokban és pedig: Békés, Hajdú, Jász-Nagykun-
Szolnok és Szabolcs vármegyékben, továbbá Arad, Báes-Bodrog, 
Bereg, Bihar, Borsod, Csanád, Csongrád, Heves, Pest-Pilis-Solt-
Kis'kun, Szatmár, 'Torontál, Ung és Zemplén vármegyéknek, az 
Alföldhöz tartozó szolgabírói járások területén és rendezett 



tanácsú városok határában, valamint Baja, Debrecen, Hód
mezővásárhely, Kecskemét és Szeged törvényhatósági joggal 
felruházott városok határában fekvő futóhomokos vagy szikes 
birtokukon (bérelt birtokon) az 1924. és 1925. évek folyamán saját 
költségükön 

' 1. a birtok- vagy taghatárt részben vagy egészben fasorral 
sikeresen beszegélyezték, 

2. a birtokon áthaladó utak, árkok vagy vizek mentén faso
rokat ültettek, 

3. a mezőgazdaságilag művelt földeken a szél erejének 
megtörése és a homok mozgásának megakadályozása érdeké
ben eredményesen facsoportokat, fasorokat vagy szélfogókat 
létesítettek, 

, 4 . tanyabelsőségeket sikerrel fasorokkal szegélyeztek és 
fásítottak. 

Jutalomra igényt tarthat az a versenyző, aki legalább 50 k. 
hold területű szántót vagy 20 k. hold területű rétet fasorral 
teljesen beszegélyezett s illetőleg együttesen legalább 2500 folyó
méterhosszban fasorokat létesített, továbbá aki együttesen leg
alább 5 k. hold kiterjedésű faesoportolpt vagy szélfogókat 
telepített s, végül, aki egy tagban legalább 0.5 k. holdnyi tanya-
belsőség területén a helyi viszonyoknak és az 1923. évi X I X . 
t.-cikknek megfelelően teljes sikerrel fásított. 

Pályázó birtokos (bérlő) a versenyre bocsátott fásítást 
állandóan gondozni, abban a szükséges, pótlásokat foganatosí
tani és azt az 1923. évi X I X . t.-ciklk értelmében ellátni köteles. 

A feltételeknek megfelelő fásításokkal az azokat teljesített 
ós a birtokos részéről megbízott, valamint a fásított terület 
bérlője is pályázhat, de pályázati kérvényéhez mellékelnie kell 
a birtokos. írásbeli nyilatkozatát, amelyben az kijelenti, hogy 
a pályázatban leendő részvételhez hozzájárul. 

. A versenyre bocsátott fásítások az 1927. évben fogmak a 
helyszínén megbiráltafni. S a jutalmaik odaítélésénél a fásítás 
sikere és jelentősége, az alkalmazott fafaj megfelelő volta, a 
fásításnál felmerült nehézségek és az arra fordított költségek 
fognak irányadóul szolgálni. 

A pályázati kérvényt, melyben a fásítás helyét (község, 
dülő, helyrajziszám), hosszát s illetőleg kiterjedését, a fásított 
terület talajának minőségét és a fásításra használt fafajokat 
pontosan meg kell jelölni, 1926 évi december hó 15-ig kell a 
fásítás helyére illetékes m. kir. erdőigazgatóságnál benyújtani. 

Budapest, 1926. évi február hó 26-án. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 



Közlemény. 

A.'- m. kir. erdőgazdasági szakiskolánál (Esztergom) 1 az 1927. 
év őszén kezdődő 2 éves tanfolyamra, — valamint a m. kir. 
erdlőőri és vadőri iskoláknál (Királyhalom, u. p. Szeged 5 és 
Esztergom) az 1926, év szeptember havában megnyíló egyéves 
tanfolyamra való felvételekre vonatkozó kérvényeket folyó év 
június hó 1-éig kell benyújtani. 

Az erdőgazdasági szakiskolára vonatkozó részletes pályá
zati feltételeket és tananyag-kimutatást 5000 korona, az erdő-
Őri és vadőri iskolákra vonatkozó részletes pályázati feltételeket 
pedig 4000 korona előzetes beküldése ellenében a m. kir. erdő
gazdasági szakiskola, illetőleg az a m. kir. erdőőri ós vadőri 
iskola küldi meg az érdeklődőknek, amely iskolába a pályázó 
magát felvétetni kívánja. 

Budapest, 1926 március hó. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

K Ü L Ö N F É L E K 

Heti összejövetelek az Országos Erdészeti Egyesületben. 
Egyesületünk tagjainak közóhajára elhatározta, hogy további 
intézkedésig minden csütörtöki napon, délután öt órai kezdet
tel barátságos összejöveteleket fog tartani saját helyiségeiben. 
Az első összejövetel e hó 11-én volt, amelyen tagjaink egyik 
csoportja aktuális erdészeti kérdésekről eszmecserét folytatott, 
másik része a hagyományos „tarokk"-nak hódolt. 

Az erdészeti államvizsga-bizottság új összetétele. A m. kir. 
földmívelésügyi miniszter kinevezte az 1879:XXXI. t.-c. 36. §-a 
értelmében megkívánt erdészeti szakképzettség megbírálására 
hivatott bizottság elnökévé Pfeiffer Gyula min. tanácsost, tag
jaivá pedig az 1926—1931. évekre terjedő megbízatással Arató 
Gyula nyug. h. államtitkárt, Biró Zoltán nyug. miniszteri taná
csost, Bodor Gyula nyug. miniszteri tanácsost, Bund Károly 
közalapítványi miniszteri tanácsost, Csupor István nyug. pri-
mási főerdőtanácsost, Fekete Zoltán főiskolai r. tanárt, Héjas 
Kálmán nyug. h. államtitkárt, Hinfner. György közalapítványi 
miniszteri tanácsost, Kiss Ferenc nyuir. miniszteri tanácsost, 
Kovács Gábor nyug. h. államtitkárt, Kozma István nyug. h. 
államtitkárt, Krippel Móric főiskolai r. tanárt, Pajer István 



nyug. h. államtitkárt,' Pech Kálmán nyug. h. államtitkárt, 
Rappensberger Andor nyug. h. államtitkárt, Rimler Pál hitb. 
urad. jószágigazgatót, Róth Gyula főiskolai r. tanárt, Ráduly 
János nyug. miniszteri tanácsost, Térfi Béla nyug. minisztert, 
dr. Hammersberg Géza nyug. miniszteri tanácsost, De Pottere 
Gerard miniszteri tanácsost, Beyer Jenő miniszteri taná
csost, dr. Hoffmann Gyula m. kir. gazdasági főtanácsos és nyug. 
m. kir. főerdőtanácsost, Doroszlay Gábor nyug. h. államtitkárt, 
Chabada Géza miniszteri tanácsost, Czillinger János nyug. 
kir. erdőfelügyelőt, Lesenyi Ferenc főiskolai rk. tanárt, Spett-
mann János miniszteri tanácsost, Papp Béla m. kir. főerdő
tanácsost, Fröhlich Brúnó m. kir. erdőtanácsost. 

A m. kir. állami (külső) erdőmérnöki kar szolgálati 
beosztása 

I . Kaposvári m. kir. erdőigazgatóság, Kaposvár. 
a) Központi tisztviselők.* 

Erdőigazgaéó: Ko\nezvald Ferenc f. e. t Erdőigazgató
helyettes: Pöschl Ferenc f. e, t. Erdőrmdező: Becketr Róbert 
e. t. Beosztott erdőmérnökök: Kelecsényi Mihály f. e. m., Buda
pest, Körösi János f. e. m., ^Ajtay Viktor e. m. és Apáti 
László s. e. m. 

b) Erdőfelügyelők. , 
Zakt vármegyében: Betöltetlen. 
Somogy vármegyében: Vető Gyula f. e. m., Kaposvár. 
Baranya vármegyéiben: Zsombovy Ignác f. e. m., Pécs*. 
Tolna vármegyében: Létai Gyula e. t., Szekszárd. 

c) Erdőhivakdok. 
1. Zalaegerszegi kerületet ellátja: Szeeskay Dezső e. t., 

Zalaegerszeg; beosztva: Kiss Lajtos e. m. 
2. Tapolcai kerületet ellátja: Vigh József e. t, Tapolca; 

beosztva: Kósa Gyula ». e. ra., Tapolca. 
3. Lentii kerületet ellátja: Ihrig Vilmos e. t., Zalalövő. 
A. Nagykanizsai kerületet ellátja: Hohoss János e. t., 

Nagykanizsa. 
5. Kaposvári kerületet ellátja: Kelemen Jenő e. i n . , 

Kaposvár. 

* KöltségkíaméPés szeimipioint'jálbóil a „m. kiír." megjelölést min
denütt elhagytuk, toválblbá a következő rövidítéseiket ailkailanaztuk: 
m. t. = m;iiiiiszte,ri tanáeso'S', f. e. t. = 1'őerdőtanáos.oa, e, t = erdő-
taaác&os, e. ü. t. ~- egészségügyi tanábsiós, f. e. m . ~ ffierö&méiinök, 
e. am. = e r d ő n n é T i n ö k , g i e. ím = segédendiőlniónnölk. 



6. Lengyeltóti kerületet ellátja: Szőke Győző e. m., 
Kaposvár. 

7. Csurgói kerületet ellátja: Egry Károly & e. m., Csurgó. 
8. Barcsi kerületet ellátja: Szeles István s. e. m , Barcs. 
9. Pécsi kerületet ellátja: Sefo Jenő f. e, t., Pécs; beosztva: 

Sehwamczer Gusztáv f. e. m 7 Pécs. 
10. Sásdi kerületet ellátja: Holtz János f. e. m., Pécs. 
11. Siklósi kerületet ellátja: HrabáDs Józself e. m., Pécs. 
12. Szekszárdi kerületet ellátja: Létai Gyula e. t., Szek

szárd; beosztva: Szpiskv. Mihály e. m. 

II. Győri i n . kir. erdőigazgatóság ideigl. székhely, Veszprém. 

a) Központi tisztviselők. 

Ertiőigtazgultó: Véssei Mihály f- e. t. Erdőigmgutóhélyettes: 
— Erdőr)mdező: Botos Sandtar e. imt. Beosztott 

erdőmérnökök: Barrois Anidtor f. e. m., Braxatqris Zoltán f. e. m., 
Hammersehmjdt Elrnő e. m., Bmimerth István e. m., Schneider 
Ernő a e. m. 

b) Erdőfelügyelők. 
Győr—Mosón egyes, vármegyékben: Mayer Aurél e. t., 

Győr. 
Sopron vármegyében: ér. Ajtay Sándor f. e. m., Sopron. 
Vas vármegyében: 
Veszprém vármegyében: Tótth László f. e. ni., Veszprém. 
Fejér vármegyében: Héjj János István f. e. m., Székes-

l'ehérvár. 
Komárom és Esztergom egyes, vármegyékben: Körmendy 

Károly e. t , Esztergom. 

c) Erdőhivatalok. 

1. Győri kerületet ellátja: Toperczer Árpád' e. t,, Győr; be
osztva: Rácz József s. e. m., Győr. 

2. Magyaróvári kerületet ellátja: Haider Henrik e. m.', 
Magyaróvár. 

3. Sopron városi kerületet ellátja: Muck András e. t,, 
Sopron. 

4. Sopron vidéki kerületet ellátja: Knausz Ernő e. t., Sop
ron; beosztva: Cseke Lajos e. m., Sopron. 

5. Csornai kerületet ellátja: Boór Károly e. t., Sopron. 
6. Szombathelyi kerületet ellátja: Szabó Kálmán e. t, 

Szombathely; beosztva: Kalmár Elemér f. e. m., Czebe József 
e. • m. 

7. Vasvári kerületet ellátja: Szilágyi Ernő f. e. m., Szom-
liathely. 



8. Körmendi kerületet ellátja: VaUach Gyula e. ra., Kör
mend. 

9. Veszprém alsóvidéki kerületet ellátja: Polakovies György 
e. t., "Veszprém. 

10. Veszprém felsővidéki kerületet ellátja: Asbáth István 
f. e. m., Veszprém. 

11. Pápai kerületet ellátja: Kakas Ödön e. .t., Pápa, 
12. Székesfehérvári kerületet ellátja: Héjj János István f. 

e. m,, Széfcesifehérvár; beosztva: Osztrohuczky Tibor e am, 
Budapest és Stubna János s, e. m., Székesfehérvár. 

13. Sárbogárdi kerületet ellátja: Kálmánt Béla f. e. m., Szé
kesfehérvár. 

14. Tatai kerületet eÉáitjai: Kacsó András e. t., Tata. 
15. Esztergom városi kerületet ellátja: Komáin Béla e. m., 

Esztergom-
16. Esztergom vidéki kerületet ellátja: Körmendy Károly 

e. t., Esztergom; beosztva: Könczey Árpád e. m., Esztergom. 

IIÍ. Gödöllői m. kir. á l lami és koronán radalmi erdő igazgatós ág, 
Gödöllő. 

a) Központi tisztviselők. 
Erdőigazgató: Ivdnioh Ferenc m. t. Erdőigazgató helyet

tese az államii kezelésbe vett stb. birtokokra: Hepke Artúr f. 
e. t., az állami birtokokra: Lengyel Viktor e. t. Erdőrendező: 
Kostialik János f. e. t. Építésvezető: Szokol András e. m. Be
osztott erdőmérnökök: Daniek Géza e. t., Fischer Károly e. t., 
Sztromszky László e. t., Cseleji József f. e. m,, Krause Ágoston 
f. e. m., Körös Gyula f. e. m., Lotterhof Márton f. e. m., Kovács 
Lajos e. m., Lux Jenő e. m., Rohoska Soma e. m., Kristofek 
Gyula s. e. m., Orbán László s. e. m, 

b) Erdőfelügyelők. 
Pest-PíMs-SoU-Kiskun vármegyében (a kecskeméti erdő-

igazgatóság kerületének kivételével): Jeszenszky Ferenc f. e. t , 
Budapest. 

Nógrád és Hont vármegyében: Zankó Emil e. t., Balassa
gyarmat. 

Jász-Nagykun-Szolmók vármegyében: 
A z állami erdőbirtokok felügyeletét ellátja: Lengyel Vik

tor e. t„ Gödöllő és Molesány Gábor f. e. m., Gödöllő. 

o) Erdőhwa\to$ok. 
1. Máriábesnyői kerületet ellátja: Földes Tibor f. e. m., 

Máriabesnyő. 
2. Galgamáesai kerületet ellátja: Garlathy Oszkár e. t., 

Galgamácsa. 



3. Jsmzegi területet ell&tja: Krawse Dezső e. t , Isaszeg. 
4. Valkói területet ellátja: Vermes Viktor e. t., Valkó. 
5. Visegrádi kerületet ellátja: Lovámyi Heribert f. e. m,., 

Visegrád. 
6. Nagymarosi kerületet ellátja: Pauer Jenő e. t., Nagy

maros; beosztva: Muraközy Pál f. e, m., Nagymaros. 
7. Budakeiszi-i kerületet ellátja: Baumwrn Béla e. t., Buda

keszi. 
8. Budapesti kerületet ellátja: Ajtay Jenő e. fc, Budapest; 

beosztva: Laityák Sándor e. t , Budapest, Tárczy Páil e. m., 
Budapest, Rabó Gyula e. m., Budapest 

9. Szentendrei kerületet ellátja: Hyna Ottó e. t , Budapest. 
10 . Nagykőrösi kerületet ellátja: dr. Szíjgyártó József e. t., 

Nagykőrös. 
11. Balassagyarmati kerületet ellátja: Szeesődy József e. t, 

Balassagyarmat; beosztva: Zsemlye* Imre e. m „ Balassa
gyarmat. 

12. Rétsági kerületet ellátja: Gétschwmd Lipót f. e. m., 
V á c 

13. Salgótarjáni kerületet ellátja: Dimák Ödön e. m., Salgó
tarján; beosztva: Kirkovics István s. ei m., Salgótarján. 

14. Kisújszállási kerületet ellátja: Jeszenszky Kálmán e . t., 
Kisújszállás. 

15 . Szolnoki kerületet ellátja: Kiss Zoltán f. e. m., Szolnok. 

IV. Miskolci m. kir. erdőigazgatóság, Miskolc. 
a) Központi tisztviselők. 

Erdőigazgató: Osztexriapim Ernő m. t Erdőigazgató helyet
tese: az állami kezelésbe vett srtb. erdőbirtokokra: Köllő Pál 
f. e. t., az állami erdőbirtokokira: Jancsó Gyula f. e. t. Erdőren
dező: Maróthy Emil f. e. m. Építésvezető: Köves János e. t. 
Orvos: d T . Schaád Andor e. ü. t. Beosztott erdőmérnökök: 
Tertfay Gyula e. t., Kovalitzky Vladimír e. t., dr. Zavitsa 
József e. t., Kolecsányi László f. e . m., Révay Ferenc f. e. m „ 
Nagy Zoltán f. e. m., FejfOrek József e. m., Berényi Péter e. m., 
Soós Károly e. m., Kertész Istvátni s. e. in, Kricsfalvi Viktor 
s. e, mu, Sklensky Ferenc s. e. m. 

b) Erdőfelügyelők. 
Borsod, Gömör és Kishont egyes, vármegyékben: Alberti 

.János f. e. m., Miskolc. 
Abaúj-Toma vármegyében: Surjámszky Kálmán f. e . m., 

Szikszó.. .. , . . . 
Zemplén vármegyében: Szy Dénes f. e. m., Sátoraljaújhely. 
Heves vármegyében: Böcher Adolf e. t., Eger. A z állami 



erdőbirtokok felügyeletét ellátja: Jamosó Gyula f. a t,, Miskolc 
és, Huszár Pál f. a t., Miskolc. 

c) Erdőhivatalok. 
1. Paraszmyai kerületet ellátja: Schmatzer Gyula f. e. m., 

Parasznya, beosztva: Héder István a m,, Parasznya. 
2. Diósgyőri kerületet ellátja: Radó Gábor f. e. m.T 

Diósgyőr; beosztva: Velies Gyula a m., Diósgyőr. 
3. Gyertyánvölgyi kerületet ellátja: Lippóczy Bella f. e. m., 

Diósgyőr. 
4. Lillafüredi kerületet ellátja: Kacheimann Ottó e. m., 

Diósgyőr; beosztva: Somogyi Sándor s. a m., Diósgyőr. 
5. Szentléleki kerületet ellátja: Petricsek István f. e. m., 

Diósgyőr. 
6. Ládi kerületet ellátja: MmUnQjánszky Jenő a t., Diós

győr-Vasgyár. 
7. Mocsolyásteiepi kerületet ellátja: Szeöts Béla f. e. rru, 

Mocsolyástelep. 
8. Ózdi kerületet ellátja: Heincz József s, e. m., Ózd. 
9. Sajóvidéki kerületet ellátja: Ruthényi Károly a t., 

Miskolc. 
10. Tiszavidéki kerületet ellátja: Egly Jóasef f. e. m., 

Miskolc. . 
11. Abaújszántói kerületet ellátja: Babos Káiroly e. m., 

Abaújszántó. 
12. Szikszói kerületet ellátja: Surjánszky Kálmáin f. a m., 

Szikszó; beosztva: Zsák Lajos e. m., Szikszó. 
14. Putnoki kerületet ellátja: Cserneezky Károly f. e. m., 

Putnok. 
13. Sátoraljaújhelyi kerületet ellátja: Szy Dénes f. e. m., 

Sátoraljaújhely; beosztva: Nagy Jenő e. m., Sátoraljaújhely. 
15. Egri kerületet ellátja: Gyurcsó József e. t., Eger; be

osztva: Trnuer Ervin s. e. m., Eger. 
16. Füzesabonyi kerületet ellátja: Ferenczy Ferenc s. e. m., 

Eger. 
16. Gyöngyösi kerületet ellátja: Gohn Emil f. e. m., 

Gyöngyös. 
18. Pétervásárai kerületet ellátja: Borovszky Pál a m., 

Pétervására. 

V. Debreceni m. kir. erdőigazgatóság, Debrecen. 

a) Központi tisztviselők. 
Erdőigftzgaltó: Földváry Miksa f. e. t. Erdőigwzgatóhelyet-

tes: Béky Albert f. e. t. Erdőmndező: Beosz
tott etrdőmérnökök: SzütsKálmán e„ t., Füstös Zoltán e. t , 



Győry Jenő f. a m, Botos Géza f. e. m., Kovács Jenő e. m., 
Gloser Dezső e. m., Magyar Pál e. m., Burdáts János e. riu, 
Galambos József s, e. m. 

b) Erdőfelügyelők. 
Debrecen városi erdőkre: Kovássy Kálmán e. t., Debrecen. 
Hajdú vármegyében!: Kuka József e. t„ Hajdúszoboszló. 
Szabolcs vármegyében: Lányi Gyula e. t, Nyiregyháza. 
Szatmár—Bereg egyes, vármegyékben: Schlosser István 

f. e. t., Debrecen. 
Bihar vármegyében: ——-

c) Erdőhivd/jbalok. 
L Hajdúböszörményi kerületet ellátja: Laczkó Béla e. m., 

Hajdúböszörmény. 
2. Debrecen városi kerületet ellátja: Tikos Béla e. m., 
3. Nagycseréi kerületet ellátja: Puskás Károly f. e. m», 

Nagycsere. 
4. Halápi kerületet ellátja!: — — — — beosztva; 

Polyik Árpád s. e. m., Haláp. 
5. Guti kerületet ellálttja: Králl János f. e. m., Nyirmár-

tonfalva. 
6. Nyíregyházai kerületet ellátja: Röczey Géza e. m., 

Nyiregyháza. 
7. Nyírbaktai kerületet ellátja: Szontágh Ferenc e. m,. 

Nyirbakta. 
8. Vásárosnaményi kerületet ellátja: Szegedy Oszkár e. m., 

Vásár osnamény. 
9. Berettyóújfalui kerületeit! ellátja: Erdődy Miklós s. e. m., 

Berettyóújíalu. 

VI. Kecskeméti m. kir. erdőigazgatóság, Kecskemét. 

a) RözpopiU tisztviselők. 
Erdőigazgató: MatuSovits Péjtter f. e. t. Erdoigazgatöhelyei-

tes: • — — Erdőrendező: Jdkáb István f. e. t. Beosz
tott erdőmérnökök: Lehrmann Béla f. e. t., báró Marschall Ernő 
f. e. m., Bíró Jenő f. e. m., Bercsényi István e. m., Kova.cs 
Zsigmond s. e. m. 

b) ErdőfeDügyelők. 

Pést-Piiis-Salt-Kiskv/yi vármegyében a kecskeméti erdő
igazgatóság kerületére: Hammermyik Béla f. e. t., Kecskemét. 

Bács Bodrog vármegyében: Bárány Károly f. e. m., Baja. 
Csanád—Arad—Torontál egyes, vármegyeben.: dr. Luncz 

Géza e. m., Makó. 

http://Kova.cs


Csongrád vámmegyében: csicseri Ormós Zsigmond e. t., 
Szeged. 

Békés vármegyébent: 

c) Erdőhivataípk. 
1. Kecskeméti kerületet ellátja: Szepesi Artúr e. t., Kecs

kemét. 
2. Szabadszállási kerületet ellátja: Krizmamits Ferenc e. 

m., Szabadszállás. 
3. Kalocsai kerületet ellátja: Olasz János s. e. m,, Kalocsa. 
4. Kiskunhalasi kerületet ellátja: Takács Jákros f. e. rn., 

Kiskunhalas. 
5. Bajai kerületet ellátja: Bárány Károly f. e. m., Baja. 
6. Makói kerületet ellátja: dr. Luncz Géza e. m., Makó. 
7. Mezőhegyesi kerületet ellátja: Zswacsek Ferenc s. e. m., 

Mezőhegyes. 
8. Hódmezővásárhelyi kerületet elláltlja: Horvát A>rvéd s. 

e. m., Mezőhegyes. 
9. Szegedi kerületet ellátja: Fodor Gyula e. m., Szeged. 
10. Szentesi kerületet ellátja: Scherg Károly e. m., Szentes. 
11. Békéscsabai kerületeit ellátja: Wingert János f. e. m., 

Békéscsaba; beosztva: Neumann Istváh) e, m,, Békéiscsaba. 
12. Orosházai kerületet ellátja: -

VII. Szakoktatás. 

M. kir. erdőgazdasági szakiskola, Esztergom. 

Igazgató: Bálás Emili f. e. m. Tanárok: Katona István í. e. 
m., Tóber Samu f. e. m., Agfalvi Imre e. m., Komán Béla e. m. 

• és Jákó Jenő s. e. m. 

M. kir. erdőőri ée vadőri iskola, Kitálytudom. 

Igazgató: Krajcsovits Felreno f. e. t. Tartár: Horváth 
Rezső e. m. 

VIII. Erdészeti kísérleti állomás Sopron. 

Vezető: Róth Gyula főiskolai rendes tanár. Beosztott erdő-
mérnök: Török Béla e. m. és Holba Miklós s. e. m. 

IX. M. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola. 

Erdőmérnöki ágazat. 

Erdőre]ndezéstani tanszék tanára: Fekete Zoltán főiskolai 
rendes tanár; tanársegéd: Zsombor Zsolt Pál s. e. m. Erdővéde-



lemtami tanszék tanára: Kellé Artúr főisk. rendes- tanár; tanár
segéd: Erdészeti vegytani tamzék tanára: 
Vági István főiskolai rendkívüli tanár; tanársegéd: Schu-
macher Károly tanársegéd. Erdészeti földméréstani tanszék 
tanára: Sébor János főiskolai adjunktus. Erdészeti növénytani 
tamzék tanára: dr. Fehér Dániel főiskolai rendkívüli tanár; 
tanársegéd: Bokor Rezső tanársegéd; fpkertész: Kiss Vilmos 
Lajos'm. kir. főkertész. Növényélet és kórtam tamzék tanára: 
dr. Kövessi Ferenc főisk. rejndes tanár; tanársegéd: 
ErdőhtísznÚlaittani tanszék tanára: Krippel Móritz főiskolai 
rendes tanár; tanársegéd: Zoltán János B. e. m. Erdőmivelés-
tani tanszék tanára: Róth Gyula főiskolai rendes tanár; 
tanársegéd: Bálint Andor e. m. Űt- és vasútépítéstemi tamzék 
tanára: Modrovich Ferenc főiskolai rendkívüli tanár; tanár
segéd: Haracsi Lajos tanársegéd. Erdőgazdaságpolitikai tan
szék tanára: Lesenyi Ferenc főiskolai rendkívüli tanár. Jogi 
tanszék tanára: dr. Mihalovics János főiskolai rendes tanár. 
Tanulmányi erdőgazdaságot ellátja: Muck András e. t. A főis
kolai menza vezetését ellátja: Benkovics Károly e. m. 

Erdészeti egyesületek Ausztriában. Most, amikor a lapunk 
legutóbbi számában megjelent közlemény az intenzívebb egye
sületi élet érdekében új tagok toborzását és mindenekelőtt az 
erdőbirtokos tagoknak az egyesületi életbe való erőteljesebb 
bekapcsolódását szorgalmazza, bizonyos aktualitással bír a 
szomszédos Ausztria erdészeti egyesületi életére vetni egy futó
pillantást. 

Tanulság rejlik benne számunkra, » a Lajtán túl klasz-
szikús példával látjuk igazolva lapunk szerkesztőjének szavait, 
hogy az erők tömörítése, s nem szétforgácsolása a feladat. 

A velünk közös sorsban osztozó, a feldarabolás után meg
maradt Ausztriában jelenleg a következő erdészeti egyesüle
tek működnek: 

Oestérreichischer Re\vchsförstverein 369 taggal. Alapíttatott 
1851-ben. Niederoesterreichischefr Forstverein 383 taggal. Ala
píttatott 1875-ben. Forstverein für Obewoeste\rreich und Salz
burg 425 taggal. Alapíttatott 1855-ben> Steiermarkischer Forst
verein 485 taggal. Alapított 1884-ben1. Karntner Forstverein 
633 taggal. Alapíttatott 1872-ben. Forstverein für Tirol und 
Voparlberg 264 taggal. Alapíttatott 1861-ben. 

Míg tehát a mi egyesületünk jelenleg 1070 tagot számlál, 
addig a nálunk 3-szor nagyobb erdőterülettel bíró Ausztria 
legnépesebb erdészeti egyesülete esak 633 tagot tud felmutatni. 



A z Oestereichischer Reichsforstveremnek pedig, mely egye
dül volna hivatott az egész, ország erdészeti érdekeit képvi
selni, csupán 369 tagja van, éppen egytizedrész© annak a tag
számnak, mellyel rendelkeznie kellene, ha a mi viszonyainkkal 
összehasonlítjuk. Mert hiszen a többi egyesület helyi jelentő
ségű csupán, érdekeltségi kőre csak egy-egy vidékre terjed ki, 
a mi nemrég alakult vidéki egyesületeinkkel hasonlíthat
nék össze. 

Igaz, hogy Ausztriában más a helyzet. Aki hosszabb időt 
töltött odakint, megfigyelhette, hogy a stájer ember gráci, a 
salzburgi salzburgi napilapot járat, s Bécs nem uralja úgy az 
egész országot, mint Budapest, 

De, hogy ennek mégis megvannak a maga hátrányai, mu
tatja az, hogy ez a széttagoltság az osztrák erdészet egyik leg
fájóbb kérdése. 

A z osztrák szaklapokat olvasva lépten-nyomon, akadunk 
cikkekre, melyek arra a fonák helyzetre mutatnak rá, hogy 
nincs egyetlen egyesületük sem, mely kellő súllyal és tekin
téllyel képviseltetné az erdészet országos érdekeit. 

Panasszal tele mutatnak rá, bogy a hatalmas birodalmú 
német erdészet az egyetlen „Deutscher Forslvereini>-]beni egye
sült, melynek országos tekintélye van, míg náluk magyarán 
mondva: kutyába sem veszik az erdészetet. Panasszal van tele 
minden lap, hogy jogászok és mezőgazdák uralkodnak az erdé
szet felett, ami — sajnos — részben ráillik a mi viszonyainkra is. 

A z 1851-ben alapított, tehát legrégibb, s országos érdekek 
képviseletére hivatott Oefsterreiehischer Reichsforstverein hát
térbe szorult a vidéki egyesületekkel szemben, s azok hatalmi 
jéMéke^vysége lehetettemmé teszi erőinek kifejtését. 

Érdekes jelenségi, s a helyzettel teljesen magyarázható, 
hogy nincs osztrák erdészeti egyesület, amely képes volna vala
mirevaló szaklapot fentartani. A Reiehsforstverein s a Nieder-
aes'terYeiehischer Fonstverein negyedévenkint adja ki meglehe
tősen jelentéktelen lapját, a többi még erre sem képes, A ko
molyabb osztrák lapok, mint például a „Wiener Alig. Farst-
uwd Jagdzeitung" s a „C&ntralblatt für das gemmte Forst-
wesen" magánvállalatok kiadásai, s így szellemi irányításuk 
kiesik az egyesületek kezébők 

Ide vezet ime az erők szétforgácsolása! 

Távolról sem akar ez támadás lenni a mi vidéki egyesüle
teink ellen, melyek egyikének magam is tagja vagyok. Nekik 
is megvannak a maguk tiszteletreméltó céljaik, melyek között 



legelsőnek tartom szűkebb körben fentartani s ápolni a -hagyo
mányos erdészkollégdalitást.* 

Arra akarok rámfutatni csupán, hogy nekünk van egy 
egyesületünk, melyet támogatni nemcsak kötelességünk, de 
annak felkarolása érdemes is, mert külföldi viszonylatban is, 
máris megvan tagjainak számánál, s országos érdekeltségénél 
fogva is az az erkölcsi súlya, mellyel az országos erdészeti 
érdekeket képviselni tudja. 

Egyesületünk, mely alapítása után 1867-ben 113 tagot, 
1870-ben 194, 1880-ban 512, 1890-ben 852, 1900-ban 859, az utolsó 
években, mikor még Nagymagyarország hozzánk tartozott, át
lagban 2000 tagot számlált s most is, a nyomorúság napjaiban, 
erdőségeink öthatodrészének elvesztése után is 1070 tagot mu
tathat ki, a fejlődésnek oly biztató jelét adja, mely csak to
vábbi munkára serkenthet bennünket. Ujabb tagok szerzésével 
s az erdőbirtokos osztály általánosabb bevonásával szebb jövőt 
remélhetünk s a társadalmi szervezkedés terén közel olyan 
eredményeket érhetünk el, mint a nálunk jóval izmosabb mező
gazdaság. 

Hogy ellenkező esetben hová jutunk, hogy mire vezet az 
erők szétforgáesolása, azt az osztrák példa bizonyítja. 

Tóth Bódog. 

A csehek és a római kongresszus. A z alábbi — külföldi 
lapokból merített— híradást érdemesnek tartom minden külö
nösebb kommentár nélkül közölni: 

A Csehszlovák Erdőgazdaság Központi Szövetsége az el-
elmult év novemberében értekezletet hivott össze a római 
kongresszuson való részvétel megbeszélésére, melyre az összes 
illetékes hatóságok, szakintézmények és testületek képviselői 
meghívót kaptak. 

* A vidéki egyesületek az esetben hathatnak bénítólag vala
mely országos egyesület fejlődésére, ha olyan magas tagsági 
díjat állapítanak meg, amely egyfelől rendeltetésükkel nem 
áll arányiban, másfelől éppen e miiiatt kizárja vagy megnehezíti 
aizfc, hogy ugyia\n\azo\n biitófaöis vngy erdamérimöikt mH(nd as két éffye-
s&eiswéji tag'ja lehessem. 

Például1, míg a mfii országos egyes üMünik éveken át féltő 
gonddal kerülte azt, hogy amiúgy is súlyos anyagi' helyzetben 
tevő tagdáiniak anyagi gondjait a szükséges' tagidíjfetemelésset 
f okozza, s azt csupán végső szükségben és mintegy krajicároskoldva 
tettei meg, addig a legújabban! alakult vidéki erdészeti egyesület, 
melynek bizonyára nincsenek olyan terhei és klötelezetteégeii;, -olyan 
tagdíjat (10 aramyikioroua) éíiLapítotit meg, amely egyszer ibe>m meg-
haladg'ai a z Országos Erdésizetü Egyesület tagisági díját. 



A szövetség külföldi referense — náluk tehát ilyen is 
v a n t _ vázolta a nemzetközi kongresszus célját és jelentősé
gét s kifejtette annak szükséges-voltát, hogy Rómában a kül-
íöldöii egyébként is jó hírnevű csehszlovák erdészet méltó, mó
don képviselve legyen s megfelelő aktív részt vehessen minden 
szakkérdés, tárgyalásában. „Előkelő helyet biztosítani a hazai 
erdőgazdaság és faipar s a cseh erdészeti tudomány és, iroda
lom részére — ez kell, hogy a delegáció legfőbb célja legyen." 

E cél érdekében a referens a következő javaslatot terjesz
tette elő: 

1. A delegáció tagjai oly módon választandók meg, hogy 
a bizottságban minden illetékes hatóság és testület képviselve 
legyen, a résztvevők száma pedig úgy állapítandó meg, hogy 
a delegátusnak egy reprezentáló elnökén kívül a kongresszus 
minden alosztályában legalább 2 tag legyen beosztható. Első
sorban pedig az ügyek intézésére s a római intézőbizottsággál 
való érintkezés fenntartására egy titkár választandó. 

2. Az intézőbizottságnál bejelentendő Csehszlovákia részt
vétele a résztvevők számával és nevével együtt. 

3. A:földmívelésügyi-, kultusz- ós külügyminisztériumban 
haladéktalanul lépések teendők a delegáció hathatós anyagi 
támogatása érdekében. És pedig a következő kiadásokra kell 
fedezetet szerezni az államtól: a tagok útiköltségeire, a szer
vezéssel kapcsolatos előzetes kiadásokra s egy cseh propa
gandafüzet kiadásának a költségeire, mely füzetet propaganda 
céljaira a kongresszus idegen tagjai között szándékoznak szét
osztani. 

4. A delegátus mielőbb való összehívása a részletkérdések 
megbeszélése végett. 

Az értekezlet a fenti javaslat értelmében hozott egyhangú 
lelkesedéssel határozatot. 

A csehek tehát értenek hozzá, hogyan kell a külföld előtt 
reprezentálni s az is bizonyos, hogy meg fogják kapni az állam
tól a megfelelő anyagi támogatást. Méltó önérzettel fognak 
beszélni Rómában Csehszlovákia mérhetetlen erdőkincseiről és 
senki sem fogja azokban meglátni az elszakított kárpáti magyar 
erdőket s a magyar erdészek hosszú munkájának gyümölcsét. 

Hát mi vájjon készülünk-e? 
Érdekes volna hallani egyet-mást, hogy megmozdult-e már 

az Országos Erdészeti Egyesület,* vagy akármilyen más hiva-

* Az Országos Erdészeti Egyesület mai anyagi helyzete nyit
ván nem engeldi meg a részvételt. Mint halldiufc, a föiTdnű'vellésügyi 
míimasKtériramot régebbi megbízás alapján Kuám Károly ny. állam
titkár léte de Pottere Gerard mimiiezteiri: ta náeeOs' fogják képviselni. 



talos íórura, hogy mi is észrevétethessük magiunkat a nagyvilág 
közvéleménye előtt. Akármilyen szegény is a trianoni Magyar
ország, kell, hogy legyen még egy pár koronája arra a célra, 
hogy szívesen emlegetett „kultúrfölénytiiiket" megvédhessük a 
világ erdészetének római olimpiászán s hirt adhassunk arról, 
hogy ha el is szakították tőlünk minden értékes erdőnket, meg
indult nálunk az alkotó munka, hogy egy hegyekben és fában 
szegény ország rontott, kiélt, agyon legeltetett erdemek rom
jain nívós és értékes erdőgazdaságot teremtsünk. 

Csak egy bizonyítékot hozok fel hirtelenében, hogy meny
nyire szükség van hirt adni magunkról. Nemrég jelent meg 
az „Institut International D'Agriculture" kiadásában „Les 
Forets" címen egy komoly erdőstatisztikai munka 430 oldal 
terjedelemben. Részletes adatokat hoz még a kis, alig ismert 
Lettország és Litvánia erdészeti viszonyairól is, de hogy Ma
gyarország egyáltalán van-e a világon, arról nincs tudomása. 

Tóth Bódog. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből. 

A magyar királya földmlívelévsüigyi minisizter előterjesztésére 
megengedem, hogy KamammAszIty József és Koámn István helyet
tes államtiitkárl címmel és jelleggel felruházott miniszteri taná
csosoknak, -nyugdíjaztatásuk alkalmából, sok évi buzgó stzogáia-
tu'kért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1926. évi feb
ruár hó 16. napján. Horthy e. k. Dr. Ptísthy Piál s. k. 



Az „Erdészeti Lapok 4* 1926. évi III. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

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

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

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 

Külön me l l ék l e t ek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészleíek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

é s erdőtiszt urak rendelkezésére. 

fl- XII. 3.) 

Okleveles erdőmérnök, jelenleg uradalmi bérlő, 10 évi erdő
gazdasági praxissal elvállalja nagyobb uradalom erdőbirto
kának és esetleg 1000 holdig teirjedő mezog|a!zdaságániak szak
szerű és pontos vezetését. Cím megtudható a szerkesztőségnél1. 

(3. III. 3.) 



Bujáki uradalomban (Buják, Nógrádmegye) alkalmazást 
nyerhet egy központi erdőőr, aki főleg irodavezetésben és cse
metekerti munkákban jártas, továbbá egy erdőőr külső kerületi 
szolgálatra, aki az erdészeti teendőkön kívül a fővadápolásban 
is jártas. Csak szakvizsgázottak pályázhatnak. Okmányok má
solatban, orvosi és erkölcsi bizonyítvány eredetiben csatolandó. 
Zólomy Imre uradalmi erdőtanácsos. (8. I. 1.) 

Tölgymakkot (Kocsános) nagyobb tételben ab vagon Debre
cen kg.-ként 3300 koronáért és 2 százalékot ajánl a Pantodrqg 
Magyar. Gyógynövény Rt. Budapest, VIII., Baross-utca 13. 

(12. I. 1.) 

Ötezer darab jóminőségű, tölgy 
k i s v a s ú t i t a l p f a e l a d ó . 
Felvilágosítással szolgál az uradalmi erdőhivatal 
(ío.i i ) Nagyvázsony. 

F A R A G Ó B E L A 
ERDÉSZETI M A G N A G Y K E R E S K E D É S 

ÉS ERDÉSZETI CSEMETETELEPEK 

ZALAEGERSZEG 
i 

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 austriaca, picea excelsa, larix europea, 
abies pectinata, 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. — 

Árjegyzékkkel, 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 

(a. III. 2.) 
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 



Kocsánytalan fölgymakkot 
(Qu. sessiliflora) 

Kocsányos tölgymakkot 
(Qu. peduncula) 

Csertölgymakkot 
(Qu. cerris) 

egyéb lomb- és tűlevelű fák magvait 
cs iraképességi jótállás sal szállít, 

KEINER REZSŐ 
ny. m. kir. erdőmérnök, erdészeti mag-, csemete-

és fakereskedő 

GÖDÖLLŐ 
(12. 1. 1.) 

Szakiskolát végzett, 39 éves erdőőr, kitűnő szolgálati és 
szakvizsgabizonyítvánnyal, az erdészet és a vadtenyésztés min
den ágában teljesen jártas, április 24-re állást keres, esetleg 
későbbre. „Szorgalmas" jeligére a lapkiadóhivatal továbbít. 

(13. I. 1.) 

1139/k. i. 1926. szám. 
Pályázati hirdetmény. 

Nagykőrös r. t. városnál üresedésben levő erdőőri állásra 
pályázatot hirdetek. 

Az állás javadalmazása a szervezési szabályrendelet 
75. §-ában megállapított természetbeni járandóságon felül 
jelenleg 265.200 koronában megállapított havi bér. 

A pályázók erdőőri szakvizsga letételét, erkölcsi megbíz
hatóságukat és magyar állampolgárságukat igazolni tartoznak. 

Pályázatok ezen hirdetmény megjelenésétől számítva 14 
napon belül a v. tanácshoz címezve nálam nyújtandók be. 

Nagykőrös, 1926. február hó 6. napján. (7. I. 1.) 

Dezső Kázmér 
polgármester. 



Pályázati hirdemény. 

Nógrád és Hont közigazgatásilag egyelőre egyesített vár 
megyék közigazgatási bizottsága gazdasági albizotságának 
1925. évi 2715. száma véghatározata.értelmében pályázatot hir
detek a salgótarjáni m. kir. erdőhivatal kerületében üresedés
ben levő, Mátraszőllős székhellyel rendszeresíteti salgótarjáni 

„ alsó és Salgótarján székhellyel rendszeresített salgótarjáni 
felsőjárási erdÖőri állásokra.. 

Az állások javadalmazása a következő: 

Évi fizetés 12,240.000 korona. 
., lakbér 1,600.000 
„ utazási átalány - — — 2,400.000 „ 

Családi pótlék családtagonként — 1,632.000 „ 

Pályázni szándékozók felihívatnak, hogy keresztlevéllel, er
dőőri szákvizsgalbizonyítvánnyal, 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 ni. 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 véglegesíttetni. (14. II. 1.) 

Gödöllő, 1926. évi február hó 4-én. 

M. kir. áUtomii és koroncmradaimi eardőigazgatöság. 

254. kv. 1926. 
Tompa, Kelebia és Csikeria községek területén fekvő közvagyo*, 

Tompa. 

Pályázati hirdetmény. 

A Tomipa, Kelebia és Csikeria területén fekvő Közvagyon 
pályázatot hirdet egy erdőőri állásra a következő javadalma
zás mellett: 

Évi fizetés 720 aranykorona, két szoba ós mellékhelyiségek
ből álló szabad lakás, 1000 kéve kemény vágásrőzse, 9000 
földilletmény, évente egy öltözet posztóruha, egy darab bélelt 
esizmanadrág, egy darab vászonzubbony, egy darab erdőőri 
sapka, egy pár csizma egyszeri talpalással, háromévenkint 
egy darab báránybőrrel bélelt bekecs, egy darab posztókö-



peny. A közvagyon legelőm legeltetési joggal bír két darab 
lóra, négy darab szarvasmarhára és öt darab sertérse. 

Az erdőőri teendőkön kívül a körzetében levő legelőterüle
ten a mezőőri szolgálatban is segédkezni Köteles. 

Pályázni szándékozók keresztlevéllel, erdőőri iskolai ós 
erdőőri szakvizsgabizonyítvánnyal, orvosi, erkölcsi bizonyít
vánnyal, szolgálati és a forradalom alatti magatartásukra 
vonatkozó, valamint katonai szolgálatukra vonatkozó bizonyít
ványukká:! felszerelt, s felbélyegzett kérvényüket f. évi március 
hó 30-áig a Közvagyongondnokhoz intézve, a m. kit. erdőKiva-
talhozi Kiskunhalasra Küldjék be. 

Tompa, 1926. évi február hó 24-én. (9. 1. 1.) 
(Olvashatlan aláírás) 

közvagyongondnok. 

Kőszegi 
K ő s z e g ( V a s m e g y e ) 

A soproni kiállításon 
aranyéremmel kitüntetve. 

(iV.4. 3. 

Tavaszi vetésre szállít legmegbízhatóbb, 
legmagasabb csíraképességű 
f e k e t e f e n y ő , erdei-, 
luc-, v ö r ö s - , hanks-
f e n y ő m a g v a k a t . 
Lombfamagvakat,gy ü-
m ö l c s m a g o t , bükk-
makk, kocsányos tölgy-
makkot. Erdei 

csemeték. Gyümölcsvadoncok. 
K é r j e n e l ő n y á r a j á n l a t o t ! 



36 éves, nős, oki. erdővéd vagyok. Erdészetnél már működ
tem több évig. Kitűnő szolgálati bizonyítványom van. Folyó hó 
végén a hadseregből leszerelek, mint őrmester megyek tarta
lékba. Azonnali belépésre vállalnák erdővódi vagy vadászi 
állást. Nagy szakértelemmel birok úgy az erdészet, mint a va
dászat terén. Adminisztratív vezetést is jól értem. Szíves meg
keresést az alulírt címre. Markovics Imre Budapest. Rákóczi-út 
73. szám. (14. I. 1.) 

M A V mellett készletezett mintegy 850 köbméter tölgy, 14 
köbméter cser, 25 köbméter juhar, 17 köbméter gyertyán ha-
szouí'a kisebb-nagyobb csoportokra felosztva, valamint 2000 drb 
tölgy és 48 drb bükk selejtes vasúti talpfa 1926. évi március 
hó 23-án eladásra kerül. Bővebb felvilágosítást nyújt postabé
lyeg beküldése ellenében a miskolci m. kir. erdőigazgatóság. 

Eladó egyéves, 30—60 cm. magas, dúsgyökérzetű gledicsia-
csemete. Ára ezrenkint 100.000 korona, tízezren felül 10 százalék, 
50 ezren felül 20 százalék engedménnyel. Csomagolás, vasútra-
szállítás önköltségi áron. Azonnal szállítható. Pannonhalmi fő
apátság erdőgondnoksága. Pápakovácsi (Veszprém vm.). 

(16. I. 1.) 
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