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A vadászati szakoktatásunkról. 
ír ta Rochlitz Dezső ny. h. államtitkár. 

A z erdészet-vadászat témája körül lefolyt vita során, 
melyet lapunk előző számában ismertettünk, az erdőmérnöki 
főiskola vadászati szakoktatása is pergőtűzbe került. 

Ellenfeleink a vadászat iskolai oktatásának jelentőségét és 
értékét egyebek közt azzal igyekezftek lebecsülni, hogy a szü
letésüket, vérbeliségiiket helyezve előtérbe, úgy állították be 
a dolgot, mintha valami különös isteni adomány, „vele szüle
tett isteni szikra" kellene ahhoz, hogy valaki vadász legyen 
s mintha ezzel szemben az iskolai oktatás, nevelés mit sem 
érne. 

A sportvadászok egyik legelőkelőbb szószólója meg ép
pen a költőhöz és festőművészhez (nem is kisebbhez, mint 
Leonardo da Vinci-hez) hasonlította a j ó vadászt és a követ
kező merész kijelentést kockáztatta meg: 

„ A z t mondja a latin közmondás: „Orator fit, poéta nas-
citur". Merem állítani, hogy éppen így vagyunk a vadászattal 



is. Szorgalmas igyekezettel válhat valaki kiváló erdésszé, 
de vadásszá csak születhet.'1 

Álljunk itt meg egy szóra. 

H a valaki, ú g y bizonyára én vagyok az, aki elismerem, 
h o g y a születésnek, helyesebben: a családi hagyományoknak 
nagy szerepe v a n abban, h o g y valakiből vadász legyen. 
Hiszen az édesapám, nagyapám, két nagybátyám, testvér
bátyám és több unokaöcsém velem együtt mind szenvedélyes 
vadászok, de egyszersmind — és ezt hangsúlyozom — 
erdészek is voltunk, illetőleg vagyunk, akik még élünk. 

Ez t a tényt tehát, mely élőbizonysága egyben annak is, 
h o g y az erdész és vadász vérbelisége között is van valamelyes 
kapcsolat, nem igen lehet a puszta véletlen játékának tulaj
donítani. 

Még kevésbé lehet kéltségbevonni azt, h o g y a költőnek, 
művésznek igazán születnie kell a mesterségére, de hozzá
tehetjük azt is, h o g y többé-kevésbé ugyanez áll minden pá
lyára, foglalkozásra. Hiszen még a suszterek sem egyformán' 
ügyesek és hiába az egyforma kiképzés és egységes képesítés: 
egyéni hajlamaihoz és rátermettségéhez képest egyik egyén 
jobban, a másik kevésbé állja meg a helyét- ugyanazon az 
életpályán. Bátran kimondhatjuk tehát, h o g y minden pályára 
születni kell. 

De azt már semmiképpen sem írhatjuk alá, h o g y meg
felelő oktatással és szorgalmas igyekezettel ne válhatna az ép 
testű és lelkű fiatalemberekből általában éppen olyan j ó va
dász, mint erdész. 

Számos példa van arra, h o g y olyan ifjak is, akik azelőtt 
nem voltak vadászok, az erdömérnöki főiskola elvégzése után 
igen j ó vadászokká váltak. 

É s ez egészen természetes. Hiszen éppen a vadászat az a 
foglalkozás, amit a legrégibb idők óta már őseink is előszere
tettel és nagy kedvteléssel űztek s amire, mint testet-lelket 
felüdítő nemes szórakozásra ma is megvan csaknem minden 
éptestű és lelkű ifjúban a veleszületett hajlam, v a g y szenve
dély. Melyik fiúgyermek nem szereti pld. a puskát, lövöldö
zést, madarászást s tb? 



A d e g t ö b b ép, egészséges emberből bizonyára csak azért 
nem lesz vadász, mert nincs alkalma, módja vagy ideje arra, 
hogy e téren kiképezze magát és a vadászat sokoldalú élve
zeteivel és gyönyörűségeivel megismerkedjék. A kivételek 
csak megerősítik a szabályt. 

És i t t ismét csak hivatkozhatom az előbbi cikkemben 
már említett Vajda János kiváló költőnkre, erdészember 
fiára, aki „A vadászat mestere" című könyvében, — melyet 
Cserszilvássy Ákos álnéven írt 1858-ban, ,— idevágólag a kö
vetkezőket mondja: 

Alig van éplelkű s testű ember, aki fiatal korában ked
vet ne érezne e legszebb mulatsághoz, melynek szenvedélye 
mélyen a természet rendjében gyökerezik" 

„Majd minden ifjú, kinek erre alkalma s tere van, —• 
mondja tovább Vajda, — puskát ragad a kezébe és szerencsét 
p r ó b á l . . . " 

Igen szűk látókör és nagyfokú önhittség kell tehát ahhoz, 
hogy valaki szenvedélyes vadászmivoltát kiváló költők és 
művészek tehetségével helyezze egy színvonalra. 

A dolog úgy áll, hogy a mészáros fiából (Petőfi), vagy az 
erdész fiából (Vajda) csak úgy lehet költő, ha veleszületett 
tehetsége, isteni adománya van hozzá, csakhogy az ilyen 
tehetséget nem lehet ám örökölni és családi hagyományokra 
vagy vérbeiiségre visszavezetni. A költők fiai igen ritkán, ki
vételesen lépnek az apjuk nyomdokaiba, ellenben a vadász
embernek általában a fiaiból is vadász lesz, még ha költőnek 
születik is. E z a különbség a kettő közöttt. 

Aztán valljuk meg' őszintén, hogy az a bizonyos „velünk 
született isteni szikra", ami a fentiek szerint nem más, mint 
„mélyen a természet rendjében gyökerező szenvedély", a 
maga őseredeti valóságában nem annyira a vad tenyészté
sére, óvására és gondozására, szóval a mai kor hivatásos va
dászának legfontosabb feladataira, mint inkább a vad lelövé-
sére, elejtésére ösztönzi a vadászokat. És az iskolai oktatás
nak, nevelésnek egyik igen fonltos célja éppen az, hogy a 
szenvedély káros kinövéseit lenyesve, a szó legnemesebb ér
telmében vett igaz vadászokká képezze ki a növendékeket. 



A z o k a vadászok tehát, aki a szenvedélyükre, — nevezzék 
azt bár „isteni szikrának" v a g y aminek tetszik — alapítják 
a szaktudásukat és ezzel szemben az iskolai képzettséget le
becsülik, semmibe sem veszik, csak önmagukról állítanak ki 
szegénységi bizonyítványt. 

A m i ezek után a főiskolai vadászati szakoktatás módját és 
színvonalát illeti, a beavatottak jó l tudják, h o g y az oktatás 
elméleti része megfelel teljesen a kor igényeinek. A gyakor
lati rész azonban a múltban, Selmecbányán sem vol t kielé
gítő, ma pedig a háború okozta veszteségek és az állam szűk-
keblűsége miatt még kevésbé áll a helyzet magaslatán, mint 
azelőtt. 

Ezt nekünk is el kell ismernünk, ha nem akarunk strucc
politikát folytatni. 

Nem hangsúlyozhatjuk eléggé, milyen nagy hibája a 
szakoktatásnak, különösen a műszaki és a gazdasági pályá
kon, ha az nem számol eléggé a gyakorlati élet követelmé
nyeivel és nem nyújt módot, alkalmat arra, hogy a hallgatók 
az elméleti kiképzéssel kapcsolatban a jövő élethivatáshoz 
szükséges gyakorlati ismereteket is elsajátítsanak. 

Már pedig az említett hiba, sajnos, régi, általános hibája 
a magyar pedagógiának, mely nemcsak az erdőmérnöki fő
iskolán, hanem a szakoktatás más területein is észlelhető s 
melyet egyszer úgy jellemeztek, hogy „a magyar ifjúságot 
nem életképességre, hanem nyugdíjképességre nevelik11. 

Nem vagyunk ellenségei a tudományoknak. Sőt, azt tart
juk róla, mit némelyek a pénzről mondanak: lehet belőle 
Valakinek sok, másnak kevés, de elég soha. Azonban nem 
szabad szem elől tévesztenünk azt sem, hogy a gyakorlati 
életpályákon nem egyoldalú elméleti tudósokra, hanem olyan 
szakemberekre van szükség, akik az elméleti tudásukat gya
korlatilag is tudják érvényesíteni, hasznosítani. 

Tehát inkább gyakorlati irányban, az élet parancsoló 
kívánalmainak megfelelően fejlesszük a szakoktatást, mint 
egyoldalú elméleti alapon. 

Értsük meg, hogy jobb jövő vá r pl. arra az erdőmérnökre, 
aki egyben jó vadász és vadtenyésztő, mint arra, aki felső 



matézissel tudja kiszámítani, hogy a nedvek miféle erőmű-
tani szabályok szerint keringenek az élőfa testében. 

Egyébiránt, h o g y az erdőmérnökök alapos vadászati ki
képzése milyen elsőrendűen fontos és szükséges nemcsak 
magának a hazai vadászat igaz ügyének az előbbrevitele érde
kében, hanem a magyar erdőgazdaság és erdőmérnöki kar 
saját jó l felfogott érdekeinek szempontjából is, ezt az előbbi 
cikkemben már részletesen kifejtettem. 

Minden lehetőt el kell tehát követnünk, hogy a vadászati 
szakoktatás a főiskolánkon gyakorlati irányban is belterje
sebbé vál jon és megfelelően kiépüljön. 

De célt természetesen csak úgy érhetünk, ha a gyakorlati 
oktatásnak is megadjuk módját: azvahhoz szükséges kelléke
ket, eszközöket és felszereléseket. 

E g y i k legfontosabb kellék, h o g y a vadászattan minden
kori tanára és asszisztense maguk is lelkes vadászok és igazi 
szakemberek legyenek. E követelmény szempontjából ezidő-
szerint Roth Gyula főiskolai tanár személye teljes garanciát 
nyújt, úgy tudom azonban, h o g y a vadászati tanszéknek asz-
szisztense nincs, ami annál nagyobb baj és hiba, mert Roth 
más tantárgyaknak is az előadó tanára s ezen felül az erdé
szeti kísérleti állomás vezetése is az ő feladata, nem szentelheti 
tehát minden idejét a vadászat ügyének. 

Elengedhetetlenül szükséges továbbá, h o g y mintaszerűen 
berendezett, megfelelő kiterjedésű tanulmányi vadászterület 
álljon a főiskola rendelkezésére, elégendő és megfelelő vad
állománnyal benépesítve, cserkészutakkal, magas lesekkel, 
etetőkkel, sózókkal stb. ellátva. 

Mindjárt más képet nyer a hallgató, ha mindezt nem
csak rajzokban és leírásokban, hanem természetben is bemu
tathatja neki a tanár s ha ízelítőt kap a vadászat rendszeres, 
okszerű gyakorlásából is. Egészen bizonyos az, hogy egy jó l 
berendezett vadászterület és az azon folytatott rendszeres 
gyakorlat többet ér az oktatás szempontjából, mint bármily 
beható elméleti tanítás, ha a tanár csak gyengén felszerelt 
területet v a g y éppen semmit sem mutathat be a hallgatóinak. 

Be kellene rendezni továbbá mesterséges fácántenyész-



tést, kísérleti telepet különféle vadtelepítésre, vadászeb
kennelt s alkalmazni kellene termesztésen kellő számú szak
képzett altiszti személyzetet is, o lyan vadászati altisztet min
denesetre, aki j ó vadász, vadtenyésztő s ért a kártékony vad 
pusztításához is. 

Végü l szükség volna megfelelő céllövő területre álló, 
mozgó és repülő célra berendezve. 

Ezek a berendezések volnának azok, melyek a főiskolánk 
vadászati oktatásának gyakorlat i irányban való kiépítéséhez 
szükségesek. 

Sokkal nagyobb isúlyt kellene helyezni továbbá a halá
szat gyakorlat i oktatására is. 

A z erdei vizekben, mint tudjuk, a legnemesebb, legérté
kesebb halfajok élnek s azok tenyésztésével, halgazdaságok 
berendezésével s a halászat okszerű gyakorlásával az erdő
mérnök minden erdőgazdaságban hálás szerephez juthat és 
lényegesen emelheti az erdők jövedelmét . 

Ezért s nemes sportjellege miatt is méítán megérdemli a 
halászat, h o g y az erdömérnökhallgatók ezen a téren is meg
felelő kiképzést nyerjenek. 

E végből haltenyésztést kellene berendezni, mint Selmec
bányán is volt , ponty-, pisztráng- és fogassüllöre. E z anyagi
lag is kifizetné magát. 

Magától Roth Gyula főiskolai tanártól tudom, hogy a 
lehetőség úgy a vadászati, mint a halászati berendezésekre, 
melyek a gyakorlat i oktatás érdekében elkerülhetetlenül szük
ségesek, adva van Sopronban is, csak ember és pénz kell 
hozzá s aránylag nem nagy költséggel nyélbe lehetne ütni az 
egész dolgot . Itt tehát igazán félre kellene tenni a szűkkeblű-
séget, mert nincs értelme annak, hogy félmunkát végezzünk, 
amikor csekély befektetéssel egészet is csinálhatunk s a rész
ben felépített épületet tető alá is hozhatjuk. 



Hozzászólás az erdészeti jogunk reformjához 
és az erdészeti közigazgatás mai helyzetéhez. 

Irta: Czillinger János. 

Lapunk szeptemberi számában látott napvilágot dr. 
Ajtai Sándornak a címben megjelölt tárgykörben mozgó 
tanulmánya. 

Mint az erdészeti közigazgatás régi rendszerének híve, 
szólok a kérdéshez. Röviden és nem egységes összefoglalás
ban, mint ezt ez a rendkívül fontos kérdés különben meg
kívánná, de nem engedi meg lapunk szűkre szabott ter
jedelme. A k i figyelemmel kísérte lapunknak a választmányi 
ülések lefolyásáról hozott közleményeit, olvashatta, hogy még 
május hó folyamán indítványt tettem az összes új erdészeti 
törvények sürgős revízió alá vétele ügyében, s egyben tárgya
lási alapul beterjesztettem az eredetileg a nagy nyilvános
ságnak szánt, de közzé nem tett idevonatkozó dolgozatomat, 
amelyben nagy vonásokkal a konkrét teendőket is megje
löltem. ' 

E z az indítványom és dolgozatom ma még tárgyalás előtt 
áll, ennélfogva nem vághatok a fejlemények elébe, másfelől 
azonban dr. Ajtai Sándornak fejtegetéseihez néhány észre
vételt fűzni mégis csak kötelességemnek ismerem. 

# 

Dr. Ajtai szerint a mai helyzet tarthatatlan. Ebben töké
letesen megegyezünk. 

Abban is megegyezünk, hogy két jeles régi törvényalko
tásunk egyes részei sürgős reformra szorultak. 

Nem értek egyet azonban az észlelt bajok orvoslásának 
módjával. 

Mert, míg dr. Ajtai a reformnak 1923. évben megkezdett 
alapokon való továbbfolytatását, az alap nélküli épületnek 
utólagos megalapozását megoldhatónak véli, addig azt tar
tom, hogy ez a szerencsétlen épület annyira inog, hogy annak 
utólagos megalapozása egyfelől a lehetetlenséggel határos, 
másfelől szükségtelen, mert a különben is helytelen beosztású 
felépítményt amúgy is szét kell bontani. 



Említett dolgozatomban tehát röviden összefoglalva azt 
javasoltam, h o g y : a még hiányzó erdőtörvény (tulajdonké-
peni alaptörvény) sürgős beterjesztése során vétessenek reví
zió alá az összes 1923-as részlettörvények, még pedig az új 
rendszer teljes elvetése, s a régi bevált rendszer megfelelő ki
építése mellett. 

Visszatérve dr. Ajtai fejtegetésére, magam is minden
kor azt állítottam és most is elismerem, hogy az 1923-ban 
megkezdett rendszer kiépítését csakis az erdörendészeti ható
sági jogkörnek a vármegyei stb. közig. biz. gazd. albizottsá
goktól való elvonásával és az újonnan létesített m. kir. erdő
igazgatóságokra való ruházásával lehetne úgy ahogy élet
képessé tenni, amely lépésnek tudvalevőleg az erdészeti 
igazgatásról szóló törvény megalkotásával egyidejűleg kellett 
volna megtörténni. 

D e ha ez a hiba már akkor el is követtetett, elemi köve
telmény lett volna ezt a mulasztást még a törvény életbelép
tetése előtt pótolni, helyesebben a pótlás lehetőségét megkísé
relni, nem pedig a félmunkát abbahagyva, a létesített új 
intézményeket hatáskörnélküliségükben magukra hagyni, az 
erdőbirtokos társadalmat és az erdőmérnöki kart fölösleges 
zaklatásnak kitenni, s ezáltal közvetve az erdőmérnöki kar 
tekintélyét fokozatosan, de biztosan alábbszállítani. 

De tovább megyek. 
Szabad-e még ma is az abszolút mozdulatlanság állás

pontjára helyezkedni, s ölhetett kezekkel nézni, mint őrlődik 
fel értékes erdőmérnöki személyzetünk, mint szélesedik sza
kadékká az a vékony repedés, amely az erdőbirtokososztály 
és állami erdészeti hivatalaink között azelőtt alig észlelhető 
volt , miként kényszerül improduktív munkára az a testület, 
amely eddig büszke vol t az eredményes munkateljesít
ményeire. 

Ugyebár n e m ! 

Nem fogadom el azt az ellenérvet, hogy várjunk, próbál
juk meg, hogy válik be az új rendszer? 

Annyi ra nem illik bele a meglevő keretekbe, annyira fél
munka, hogy minden percért kár. 



Elvégre egy porbasújtott ország közgazdaságának egyik 
jelentőé eleven tényezője a kísérleti nyúl szerepét nem vállal
hatja. 

Mi hát az oka ennek a beteges stagnálásnak ? 
Nem tudom, de a közel kétesztendős késedelemből józan 

ésszel következtetve, csakis az lehet a baj , hogy őszintén 
szólva, fáznak az ilyen természetellenes utólagos alapfalbe
építéstől, mert érzik, hogy ez a munka legjobb • esetben is 
csak félmunka lehetne. 

Dr. Ajtaival szemben tehát állítom, hogy erre a kétes
értékű munkálatra nincs szükség, mert ezzel olyan rendszeri 
támogatnánk, állandósítanánk, amely rendszerre ebben az 
országban sohase vol t szükség, tehát amely rendszert amúgy 
is el kellene törülni, másodsorban vitás, h o g y ez a császár
vágásszerű műtét a beteg állapotára való tekintettel egyálta
lában kivihető és megengedhető-e? 

Nem volt szükség az erdészeti közigazgatás államosítá
sára, helyesebben annak megkísérlésére, mert ennek ellenke
zőjét a történeti mult egyáltalában nem igazolta! 

A z új rendszer kakukfiók módjára, a rólunk-nélkülünk 
módszer alapján született. 

Ezt erősítsük meg újabb törvényalkotásokkal pusztán 
azért, mert megvan? V a g y tiszta merő álszégyénből? 

A hosszú indokolás helyett megszólaltatom e téren leg
nagyobb szaktekintélyünknek elismert Rochlitz Dezső ny . h. 
államtitkár urat, akinek ez ügyben még az év első hónapjában 
hozzám intézett és az említett dolgozatomban is közölt levele 
emigyen hangzik: 

„Nézetem szerint az erdészeti közigazgatást semmi esetre 
sem volna helyes a vármegyei közigazgatástól elkülöníteni és az 
erdőrendészeti ügyeik hatósági intézését államecrdészeti hivata
lokra bízni. Nem tartanám ezt helyesnek és megengedhetőnek 
még abbain az esetben sem, ha az egész vármegyei közigazgatás 
ánamosíttatnék. Hiszen az erdészethez hasonlóan a többi összes 
szakok: a közegészségi, közoktatási, ipari, vízjogi, közúti, mező
gazdasági, állategészségügyi, vadászati, halászati stb. igazgatási 
ágaik is mindmegannyian kívánhatnák a vármegyéktől való 
különválásukat és hatósági jogokkal és büntető hatalommal 
való felruházásukat. 

Csakhogy az1 ilyen irányú törekvések, ha tényleg megvaló
sulnának, az egész vármegyei közigazgatási rendszernek, ennek a 



magyar talajban született, nemzeti létünk egyik alappillérét 
alkotó intézményiünknek a szétforgácsolását és megsemmisítését 
eredményezhetnék, aminek aztán beláthatatlan következményei 
volnának. 

Itt tehát rendkívül nagy horderejű, egész közéletünket érintő 
olyan fontos kérdésről van szó, mely az erdészet érdekkörén jóval 
túlterjed, melyet tehát nem is lehet egyoldalúlag, tisztán erdé
szeti iSzaikszempontból elbírálni. 

De hát nézzük mégis az erdészet szemszögéből, hogyan is 
áll a dolog? Szükséges vagy indokolt-e egyáltalában, hogy az 
erdőrendészeti ügyek elsőfokú hatósági intézését a vármegyéktől 
elvonjuk? 

Hát olyan rossznak és tarthatatlannak bizonyult volna az 
1879:XXXI. t.-e.-be foglalt erdőtörvény életbelépése óta, közel 
egy fél évszázadon át működő magyar erdészeti közigazgatás, 
hogy annak szervezetét a természetes, fokozatos fejlesztés helyett 
egészen lé kell rombolni és helyéhe új alapokon mást építeni?! 

Bocsánatot kérek, de aki ezt merné állítani, az, enyhén szólva, 
legalább is nagyfokú tájékozatlanságáról tenne tanúbizonyságot. 

Az akkori földmívelésügyi miniszter már az 1890. évi műkö
déséről - a törvényhozás elé terjesztett terjedelmes, szakszerű 
jelentésében, mely első ízben számolt be © tárcának az 1879:XXXI. 
t.-c. életbelépése óta az erdészet terén kifejtett 10 éves tevé
kenységéről: emlékezetem szerint határozottan kijelentette, hogy 
úgy a kir. erdőfelügy elős égek, mint a közigazgatási erdészeti 
bizottságok a gyakorlatban olyan jól bevált intézményeknek 
bizonyultak, hogy azokat a jövőben is okvetlenül fenn kell 
tartani. 

És ennek a megállapításnak a helyességét az idézett törvény 
további végrehajtása során évtizedeken át szerzett bőséges 
tapasztalataink teljes mértékben igazolták. 

•Nincs tehát semmi szükség arra, hogy a vármegyékkel 
szakítsunk s azok kezéből az erdőrendészeti ügyek intézését 
kivegyük. Sőt egyenesen veszedelmesnek és a legnagyobb mér
tékben károsnak tartanám, ha ez a szerencsétlen eszme — mert 
másnak nem mondhatom — csákugyan állandósulna. 

Egy erdészeti, de báirmely más speciális szakhivatalnak, 
akármilyen hatáskörrel és jogokkal volna is az felruházva, néze
tem szerint sohasem lesz olyan hatósági- jellege, tekintélye és 
befolyása a közönségre, mint pld. a szolgabírói hivatalnak, vágy 
éppen a vármegyei központi szerveknek, melyek kezében a köz
igazgatás valamennyi ágazatának a szálai összpontosulnak. 

Az erdészeti köziigazgatás tehát a vármegyék közreműködését 
és hathatós támogatását szerintem nem nélkülözheti. Ellenkező
leg: csak azzal karöltve fejthet M megfelelő, sikeres tevékenysé
get. E nélkül könnyen csődbe juthat és az erdészet eddig féltve 
őrzött tekintélyének a lerontásához vezethet. 

Halálos vétek volna tehát egy a gyakorlatban kipróbált és 
jól bevált rendszert elejteni és az erdészeti közigazgatást és egész 
szakunkat előrelátható' nehézségeknek és veszélyeknek kitenni. 
. Mór az is felette nagy hiba: volt, amint ezt különben az 1925. 
évi február 4-én tartott ülésén a z Orsz. Erd. Egyesület igazgató 
választmánya is megállapította, hogy „az erdészeti igazgatásról"; 
szóló 1923. évi X-ViltCI. t.-c. aiz erdőfelügyelőségi intézményt, az' 
niaptörviényüüknek: az 1879:XXiKI. l-c.-neik. ezt a. legerősebb 
bázisát kiforgatta a maga valóságából; az utóbb idézett törvény-. 



ben megállapított, most is változatlanul fennálló 2. fokú erdő-i 
rendészeti hatóság mellett pedig egyszerűsítés (?!) okából még 
külön egy 3. fokai erdészeti hatásági fÓTumrendszert állított fel, 
amivel aztán olyau bonyodalmat és tarthatatlan .jogbizonyta
lanságot teremtett, melyhez foghatót aligha ismer Európa 

jogtörténelme. 
Ne folytassuk tehát tovább a rombolást, hanem hozzuk 

helyre mielőbb a már eddig is elkövetett hibákat és alkossuk 
meg az új erdőtörvényt, aminek észszerűen úgy is meg kellett 
volna előznie az utóbbi időkben létrejött erdészeti részletkérdé
seket tárgyaló apró-cseprő törvényeket." 

íme egy közel négy évtizedet erdészeti közigazgatási szol
gálatban eltöltött kitűnő szakférfiú véleménye. 

A tragikum a dologban az, hogy az 1923-ban megoldandó' 
feladat pedig olyan egyszerű volt, mint a kétszer kettő négy. 
Erről azonban már egyszer írtam. 

* 

A mai teendő tehát — ismétlem — nem az új, a, helytelen, 
a szükségtelen rendszer alátámasztásában, foltozgatásában áll,» 
hanem igenis a történeti fejlődés alapján álló, a hazai kere-' 
tekbe beilleszkedő régi rendszerre való mielőbbi visszatérés* 
ben keresendő. 

Ezzel nem azt mondom, hogy a régi rendszer hibáit is 
vegyük át. Fejlődjünk, haladjunk, de ne azon az úton,; 
amelyen 1923-ban elindultunk. 

Az államhatalom és a vármegyei önkormányzat szoros és 
teljes összhangban való együttműködésének kulcsa igenis a, 
már történeti múlttal bíró királyi erdőfelügyelöségi intézi 
mény volt. . 1 

Igen szerencsés összekötő kapocs vol t ez, amelyet nem' 
szétzúzni, hanem kifejleszteni, megerősíteni kellett volna, 
aminek elmar adhatatlanul be kell következni a jövőben. 

A visszatérés gyakorlati útja osak egy lehet: megalkotni' 
mielőbb az igazi erdőtörvényt, egységesen azt, a mi feltétlenül 
összetartozik. A belőle természetellenesen kiszakított 1.923. 
évi részlettörvénykéket — szelíden kifejezve — egyidejűleg 
revízió alá venni. A meglévő értékes személyzetet — mert 
hiszen egyelőre nagyobbat nem kaphatunk —• a régi királyi 
erdőfelügyelöségi intézmény kiépítése, és kifejlesztése mellett 
úgy felhasználni, hogy az hivatásának teljes mértékben meg-



felelhessen, hogy mindenki megfelelő hatáskör, de felelősség 
kiterjesztése mellett produktiv munkát végezhessen. 

Ar ró l nem is beszélek, h o g y a kincstári erdőgazdálkodást 
á legsürgősebben mentesíteni keik a közigazgatási teendőktől. 

# 

Most már néhány szóval arról is meg akarok emlékezni, 
h o g y miért tartom 'kivihetetlennek a dr. Ajtai által is félve-, 
tett hatáskörátruházási kísérletet. 

Éz már egyértelmű lenne az erdészeti közigazgatás álla
mosításával. Nagyon jó l jegyezte meg Rochlitz Dezső fentebbi 
levelében, hogy ezt a kérdést „nem lehet egyoldalulag, tisztán 
erdészeti szakszempontból elbírálni", mert itt egész közéletün
ket érintő igen fontos kérdésről: nyilván az egész közigazga
tás államosításának kérdéséről van,szó! 

Ehhez a tengeri k ígyóhoz akarjuk-e tehát kötni egész 
erdészeti adminisztrációnk életképességét! A d d i g várni a 
kátyúban, míg ezt a nehéz kérdést nagy politikusaink vala
mikor megoldják? 

V a g y talán annyira elbizakodottak voltunk, hogy egy 
ilyen nemzeti politikai szempontból elsőrendű fontossággal 
bíró rendszerváltozásra nézve a m. kir. erdöigazgatóságok 
felállítása praejudikálni fog? 

Csodálatos egyébként, h o g y a nagyközönség, s elsősorban 
a vármegyék még nem eszméltek fel az első komoly csákány
ütésre, aminek oka a mai letargikus helyzetben, nemkülön
ben abban a sajátságunkban rejlik, hogy nem szeretjük a mi 
szívfájdalmainkat a napisajtó nagydobján közhírré tenni. 

H o g y mennyire tájékozatlanok voltak a vármegye embe
rei, nem érdektelen jelenség, h o g y annak idején egyik dunán
túli vá rmegye főispánja nagy bankett keretében pohárkö
szöntő vek ünnepelte az erdészeti közigazgatásról szóló tör
vény megszületését. 

De ha egyszer közelebbről fogják látni a foltozgató törek
vés arculatját, vá j jon pohárköszöntővel fogják-e ünnepelni a 
megkezdett út továbbfolytatását? 

Éppen azért, mert magam is állami tisztviselő voltam s 
mert ismerem az utóbbi évek történetét, nem tudom vívmány-



nak és feltétlen haladásnak tekinteni az erdészeti közigazga
tás államosítását. 

Eltekintve attól, hogy maga dr. Ajtai is elismeri, h o g y 
az önkormányzati elemeknek az állami közigazgatásban való 
részeltetése olyan fontos alkotmányjogi elv, amelyet meg
dönteni nem lehet és nem is szabad, egyenes veszteségnek tar
tanám azt, ha egyfelől az erdöbirtokososztály kiválóságai, 
másfelől magánszolgálatban álló kiváló szakerők egyenesen 
kizáratnának az erdészeti közügyek intézéséből. 

V a g y talán az a felfogás érvényesült legutóbb, hogy csu
pán állami szakember lehet az erdőgazdasági érdekek szeren
csés Őre? 

Ugyanilyen alapon a másik oldalról az egyoldalúság, 
hatalmaskodás, túltengő bürokratizmus veszélyével, helyem 
kint kifejlődhető servilizmus vádjával állhatnának elő. 

A közelmúltból tudnék világos példát mutatni arra nézve, 
h o g y nagy szaktudással rendelkező erdőbirtokosnak, kitűnő 
szakemberek által elismert j ó szándékát mint hiúsíthatja meg 
a merev formákhoz ragaszkodó.bürokratikus felfogás. 

A z 1913. X . ti-e. 235. §-a kifejezetten kimondja, h o g y a 
közig, biz. gazd. albizottságnak tagjai az elnökön kívül : a 
saját kebeléből v a g y ezen kívül álló egyének közül választott 
két mezőgazdasági és két erdőgazdasági szakférfiú. 

Ebben én semmi veszélyt nem látok. 
Nem az a fontos, hogy két i lyen szakférfiú feltétlenül, 

állami szakember, hanem az, hogy odavaló kiváló szakférfiú 
legyen. 

További fejlődési fokozat lehetne annak körülbástyázása, 
intézményes megszorítása, hogy erre a polcra csakugyan 
kiválóságok kerüljenek, de ideális körülmények között erre 
sincs feltétlenül szükség. 

A helyes erdészeti közigazgatás súlypontja a kir. erdő
felügyelő egyénisége. Ö a garanciája az ügyek megfelelő 
intézésének, ezek nevelése, kiválasztása pedig úgyis teljes 
mértékben az erdészeti kormányzat kezében van. 

Hiszen mit mutat a gyakorlat. A z ügyek oroszlánrészét 
a kir. erdöfelügyelő referádája alapján elnöki úton intézik el. 



E z azt mutatja, hogy lényegileg még erre a kis bizott
ságra sincs minden esetben feltétlen iszükség, hogy a meg
felelő tudással, súllyal és tekintéllyel bíró kir. erdőfelügyelő 
a feltételezhetöleg mindenkor helyes akaratát mindenkor 
keresztül is tudja vinni. 

E z a kis bizottság az önkormányzati elv kifejezés re jutta
tása mellett igenis j ó arra, hogy szélsőséges merevségeket 
megakadályozzon, de elsősorban j ó arra, hogy a kir. .erdő
felügyelő szakszerű intézkedéseinek határozati formában 
külső díszt, súlyt és tekintélyt nyújtson. 

A dr. Ajtai által1 említett helyi és országos jellegű ügyek 
szerint elkülönített hatáskörök megosztását a vármegyei ön
kormányzat méltóságába ütközőnek és különben is gyakorlati
lag kivihetetlennek és előnynélküli módosításnak tartom. 

Itt mindjárt rátérek az ügyeknek tanácsszerű intézésére. 

Tisztelet, becsület a bölcs tanácskozásoknak, elismerem 
sokszor igen szép eredményeket produkálhatnak. 

D e a közigazgatásban nem mindig szükségesek. 

E g y jó l képzett kir. erdőfelügyelőnek nem szabad taná
csok után szaladgálni, hiszen ezt a, legtöbbször sürgős intéz
kedést involváló ügyek az ügy sérelme nélkül meg sem 
engedik. 

Itt újból Rochlitz Dezső Nesztorunk szavaira utalok, aki 
áz ügyeknek tanácsszerű intézését illetően még első indítvá
n y o m idején így nyilatkozott: 

„Törvények, szabályok alkotásánál igenis van helye a tanács
kozásoknak. 

De a végrehajtás során, az adminisztrációban a folyó ügyek 
és konkrét esetek elbírálásánál ezt rendszeresíteni abszurdumnak 
tatrtom. Hiszen tapasztalásból tudjuk, hogy ilyen tanácskozásokon 
úgyis rendesen egy embernek a felfogása vagy akarata szokott 
érvényesülni, még pedig nem is mindig azé, aki a legjobban ért 
a. dologhoz, de inkább azé, aki leghangosabb, vagy akinek legma
gasabb a sarzsija. Hátránya az ilyen rendszernek a nehézkességen 
kívül az, hogu megoszlik a személyes felelősség. 

• Ezekre a hátrányokra a 'kir.. bíróságoknál már régen rájöttek 
és a tanácskozási rendszerről igyekeznek az egyes bírói rendszerre 
áttérni." 



Remélem elég lesz nekünk a régi kis bizottság' is, de még 
ez is osak akkor, ha olyan, a közgazdaságot általánosabban 
érintő kérdések kerülnek tárgyalásra, a melyeknek elbírálá
sánál nem a szigorúan vett szakszempontok bírnak döntő 
jelleggel. 

# 

Megdöbbenve olvastam dr. Ajtai cikkében egy kitételt, 
nevezetesen azt, hogy a hatáskör átruházásának szükséges
sége mellett idáig „csak egy indokot11 olvasott, amely „az 
egyéb közigazgatási ügyekkel kapcsolatban már régóta han
goztatott korrupció miatt tartja szükségesnek az erdörendé-
szeti ügyek intézését a törvényhatóságoktól elvonni". 

Ebből az alkalomból Ajtai „tisztelettel adózik az erély-
nek és bátorságnak, mely közigazgatásunknak ezt a kelévé
nyét a, nagy nyilvánosság előtt a felelősség teljes tudatában 
feltárni merte" stb. 

Szinte félve vettem újból kezembe az erdészeti igazgatás
ról szóló törvény indokolását, s megnyugvással állapítottam 
meg, hogy ezen az illetékes helyen, felelős tényező részéről 
ilyen általánosságban tartott súlyos vád nem hangzott el, 

Ne vegye rossz néven tőlem egyébként nagyrabecsült t. 
tagtársam, hogy én ugyanezen alkalomból önként őszinte 
sajnálatomat fejezem ki, ha felelős tényező, tehát feltétlenül 
szaktársunk részéről valahol és valamikor más helyen mégis 
csak elhangzott volna ez az általánosságban tarthatatlan 
súlyos vád, azt se vegye zokon, há én ezt a ténykedést nem 
erélynek és bátorságnak, hanem legjobb esetben meggondo
latlanságnak minősítem. 

A történelhiiség kérdésében nyilván félreértettem. Nem 
mondtam egyebet, mint azt, hogy az erdészeti közigazgatás 
a közel ezeresztendős vármegyei szervezettel szerves kapcso
latban is megreformálható, amely vármegyei szervezetnek 
alapjait megbolygatni egyenesen magyar nemzeti szempoát-
ból sohasem szabad, s egyoldalulag kikezdeni nem is lehet. 

Ha már most az erdészeti közigazgatást államosítjuk, ezt 
nyilván csakis a vármegyei önkormányzat gyökeres megboly-



gátasával érhetjük el, amely önkormányzat tudomásom 1 sze
rint hosszú történeti fejlődés eredménye, s amely a X V I . szá
zadban már teljes kifejlődését elérte. 

í g y hoztam összefüggésbe az erdészeti közigazgatásról 
szóló törvény szelleméből várható további rendelkezéseket a 
vármegye történeti alapjainak megbolygátasával. 

Sok egyéb apróságra is ki kellene még térnem, de mint 
mondtam lapunk terjedelme nem engedi. 

Befejezésül azonban még csak egy indokolásra terjeszke
dem ki, a mit talán legelőször kellett volna megtennem. Dr. 
Ajtai régi j ó erdőtörvényünk mielőbbi elhantölásának szük
ségeseégét azzal is megokolja, hogy „integritásunk- meg dőlté
vel a, viszonyokban. bekövetkezett változások is szükségessé 
teszik, hogy minél előbb a, kegyeletes emlékezésnél,- adassék át''. 

Ha ez volna az egyedüli indoka az új erdőtörvény benyúj
tásának, úgy j ó öreg erdőtörvényünk maradjon örökké válto
zatlan, mert bizonyára t. tagsársam velünk együtt egy 
percig sem tekinti a mai változott viszonyokat olyan végleges 
állapotnak, a melyre állandóan berendezkedni akarna. 

Sőt visszafordítom az indokot, ez az egyedüli indok az. 
amely régi törvényünk egyes kereteinek végső fenntartását 
lelkünkre köti. 

* 

Bízom benne, hogy t. tagtársam rövidesen azok közé fog 
tartozni, akik belátják, hogy, az utólagos alapfal aláhelyezés 
munkája meddő kísérletnek bizonyulna. Megismerve a benne 
rejlő rátermettséget és a közérdekű munka vállalására mutat
kozó készséget, úgy látom, egyike lesz azoknak, aki mihama
rébb előszedi csákányát, hogy közveszélyes épület minden 
egyes még használható tégláját károkozás nélkül minél előbb 
szétszedni segítsen. 



winckheistelni Winkler Miklós t 
Váratlanul távozott körünkből. Elmiilását megelőző napon 

még egyesületünk íróasztalánál szorgoskodott!, ma már ott pi
hen, ahol annyi kiváló szaktársunk, a farkasréti temetőben: 

winckhelsleini Winkler Miklós 1865-ben Eperjesen szüle
tett. 1892-ben lépett a liptóujvári m. kir. íőerdőhivatalnál szol
gálatba, később (1895) a kolozsvári és orsovai erdőhivatalnál 
szolgált, míg 1905-ben mint építésvezető a gödöllői erdőhiva
talhoz került, 1915-ben ugyanilyen minőségben a nagybányai 
főerdőhivatalhoz helyezték át. 

Kiváló képességei révén került 1920—22. évek alatt a fa-
értékesítő hivatalhoz, ahol részben mint főnökhelyettes, később 
mint főnök közmegelégedésre működött. 

1918-ban főerdőtanácsos lett, 1925. évben nyugalomba vo
nult, amely alkalommal érdemei elismeréséül a miniszteri taná
csosi címet nyerte. 

Munkaszeretete azonban nem hagyta nyugodni, önzetlenül 
felajánlván szolgálatait Egyesületünknél, ahol a titkári teen
dők elvégzésénél segédkezett. Legutóbb az erdőbirtokok meg
oszlására vonatkozó statisztikai adatok feldolgozásával foglal
kozott. 

Közszeretetben álló egyéniség volt, típusa a szorgalmas, 
lelkiismeretes tisztviselőnek, akire mindenkor csak meleg ro
konérzéssel fogunk visszaemlékezni. 

Budapesten és a közeli vidéken élő szaktársai okt. 8-án 
kísérték ki utolsó útjára, ravatalánál de Pottere Gerard min. 
tanácsos mondott megható gyászbeszédet. 

Nyugodjék békében! 

K Ü L Ö N F É L E K 

Nemzetközi talajtani konferencia hazánkban. Augusztus 
hó első hetében kb. negyven főnyi külföldi társaság járt ha
zánkban, Sopronból kiindulva végig Túladunán, a volt „déli" 
vasútvonal mentén és a Hortobágyig. 

A tanulmányutat a M. kir. Földtani Intézet kezdeményezte 
és szervezte báró Nopcsa Ferenc vezetésével. Célja volt a 
Treitz Péter-féle klima-regionális térkép szerkesztésének meg
ismerése annak megállapítása végett, hogy alkalmas-e annak 
alapelve arra, hogy egész Európának talajtani térképe ennek 
alapján szerkesztessék. A konferencia a finn Frosterns elnök
lete alatt állott és azon a talajtannal foglalkozó tudósok leg
előkelőbbjei vetlek részt, köztük az orosz Glinka, akinek 
munkái a nemrég meghalt német Bammin-éval együtt a mo-



dern talajtannak úttörését és megalapozását jelentik; volt 
köztük több erdőmérnök és bányamérnök is, főiskolánk ré
széről Vági István és dr. Wendl Miklós vettek részt. 

A konferencia hazánk nyugati kapujában, Sopronban kez
dődött, annak résztvevői megtekintették főiskolánkat is, 
amelynek aulájában a távollévő rektorok megbízásából e sorok 
írója üdvözölte a résztvevőket az ősi „Alma Mater" falai kö
zött. Röviden vázoltam főiskolánk történetét, szomorú ©tűze
tésünket, nyomorúságunkat az ideiglenes menhelyen és a kb. 
négy évvel ezelőtt kezdődő feltámadásunkat, Voltak sokan, 
akik részvéttel, sőt megdöbbenéssel értesültek a történtekről, 
mert ha tudtak is arról, hogy minket megvert a Trianon, de 
nem tudták, hogy ennyire tönkretett és mindenünkből ki
fosztott. 

Annál jobban esett az elismerés, amivel az eddig elért 
eredményeknek adóztak, különösen Kraus tharandti tanár, aki 
három évvel ezelőtt látta főiskolánkat a mai helyén teljesen 
kezdetleges állapotban, csodálattal ismerte el három év mun
kájának eredményét, 

A konferencia különösen a növénytani, a vegytani (talaj
tani ill. termőhelyismerettani) és a geológiai tanszékeket, a 
kísérleti állomást és a botanikus kertet szemlélte meg beha
tóbban, a külföldi résztvevőknek átadtuk az „Erdészeti Kísér
letek" nemrég megjelent első füzetét, amelynek éppen a kon
ferencia tárgykörébe vágó cikkei nagyon lekötötték az érdek
lődésüket. 

A konferencia eredményeire nem óhajtok kitérni, erről a 
résztvevő kollegáink fognak beszámolni, az erdőgazdaság szem
pontjából azonban itt is meg kell jegyeznem, hogy a magyar 
részről adott nyomtatott kalauzba téves adat csúszott be, mert 
a sopronvidéki erdők fenyves régiónak vannak feltüntetve. 1 

Erre a tévedésre talán az adott okot, hogy jelenleg sok a fenyő
ültetés Sopron környékén és hogy a Rozália—Irottkő vidékén 
őshonosnak tartjuk a lucot, jegenyét és veresfenyőt, az erdei 
fenyő jóval túllép ezeknek körén. (Fekete-Blattny.) Ez azon
ban még korántsem jelentheti azt, hogy az itteni erdők a*\ 
fenyők övébe esnének, sőt az egész soproni erdő — különösen 
az a rész, amit a konferencia bejárt — határozottan a lomb
erdők övébe tartozik, amelyben a vezető kocsánytalan tölgy 
mellé egyéb lombfa is vegyül, az alsó részben, a síkságokkal 
határos övben főképen a gyertyán, a felsőben már a bükk is. 
A fenyves régió csak feljebb kezdődik, de még a Rozália és 

1 Vági István felhívta figyelmeimet arra, hogy ez a téves adat 
Stremme-nék „Grundzüge der praktischen Bodenkunde" című 1926-ban 
megjelent könyvébe is bekerült. 



az Irottkő vidéke sem mondható fenyves régiónak, mert ott 
is csak elszórtan, a fenyves régióból kivetett szigetekként 
jelentkeznek a fenyők, sőt az őshoiiosságuk nem áll minden 
kételyen felül. 

A fenyves régió szót egyébkép is nagyon óvatosan kell 
kezelnünk, mert az erdei és a fekete fenyő (a boróka is) nem 
fogható egy kalap alá a többiekkel. Rendesen a fenyves régió 
alatt a jegeoye-luc övét értjük, ezekhez helyenként még a 
veres, a havasi és a törpefenyő is csatlakozik. A z erdei és a 
feketefenyő őshonos elterjedési köre lényegesen eltér. 

Róth Gyula. 
A gyapjas pille (Oeneria dis-par) természetes ellenségei. 

Már négy esztendeje foglalkozom a gyapjas pille életmódjával, 
mely idő alatt néhány érdekes megfigyelést tehettem. 

Megfigyeléseimet a következő helyeken végeztem: 1923-ban 
a debreceni nagyerdőben, 1924-ben Nagycsere környékén, 
1925—26-ban pedig Baja mellett a Pandur-szigeten, valamint 
a Duna másik oldalán levő Pörbölyön és 1926-ban Galga-
mácsán. 

Nem mulaszthatom el, hogy ez alkalommal az erkölcsi 
támogatásért Debrecen városának, az ottani M. kir. erdőhiva
talnak, Tikos Béla és Puskás Károly főerdőmérnök uraknak, 
a kalocsai érsekségnek, Matusovits Péter erdőigazgató és 
Hárs Richárd főmérnök uraknak, valamint Ivanich Ferenc 

min. tan., erdőigazgató és Garlathy Oszkár erdőtanácsos urak
nak ezúton is hálás köszönetemet ki ne fejezzem. 

Megfigyeléseim eredményét röviden a következőkben fog
lalhatom össze. 

Megállapítottam, hogy a gyapjas pille petéinek egyik pusz
títója a Dermestes lardarius nevű bogár álcája, mely a pete
csomókon lakmározik és így nagyon sokat pusztít el belőlük. 

Megfigyeltem, hogy a gyapjas pille petéiben két kis darázs 
élősködik, vagyis ez a pusztítója. A két darázs (Anastathus 
bifasciatus és Schedius kuwanae) lárvája az egyes petékben 
fejlődik ki. 

A madarak között eddig csak két széncinke (Parus major) 
gyomrában találtam meg a gyapjas pille petéit, de több mint 
valószínű, hogy tél idején az összes cinegefélék, talán a fakusz 
és csuszka is pusztítói. ' 

A nagy tarka harkály (Dendrocopus major) egy májusban 
elejtett példányának gyomrában többszáz gyapjas pille her
nyót találtam. A hernyók még kicsik voltak, alig haladták 
meg kikelésük idejét. 
: Megfigyeltem, hogy. a hernyót első és második vedlés után 

két kis fürkészdarázs pusztítja és pedig az Apanteles vitri-



pennis és. melanoscelus. A z előbbinek előfordulása igen gyakori 
s ezért nagyon hasznosnak mondható. 

A harmadik vedlés után a hernyót egy nagyobb fürkész
darázs, a Hyposater disparis támadja meg, amely azonban 
nem nagyon gyakori. A hernyónak ugyanebben a stádiumában 
csoportosan az Apanteles fulvipes nevü kis fürkészdarázs fej
lődik ki. 

A negyedik és ötödik vedlés után a légyparaziták egész 
csoportja jelentkezik. Leggyakoriabbak a Parasetigena segre-
gata, Tachina larvarum, Carcelia gnava, Lydella nigripes, 
Zenillia libatrix, Sturmia gilva és Compsilura concinnata nevű 
légy lárvája, mely tömeges fellépésével csaknem teljesen el
pusztítja a gyapjas pille hernyóit. 

Meg kell emlékeznem a Silpha guadripunctata és Calo-
soma sycophanta nevű bogárról is, amely úgy kifejlődött, mint 
lárva alakjában serény pusztítója a gyapjas pille hernyóknak, 
valamint a báboknak. Megemlíthetem még, hogy a bábokban 
fejlődik ki a Blepharipa scutellata nevű légy is ritkábban az 
Ichneumon ruflpes nevü fürkészdarázs. 

Megfigyeléseim eredményeinek közlésével is rászeretném 
terelni a figyelmet a gyapjas pille természetes pusztítóira, 
amelyek a pille hernyóinak veszedelmes elszaporodását meg
akadályozzák. 

Hogy megfigyeléseintet tovább folytathassam, ez alkalom
mal arra kérem az erdőgondnok urakat, hogy ahol a gyapjas 
pille jövő évi előfordulása nagyobb mennyiségben valószínű 
(a petéket könnyen fel lehet ismerni a fák törzsén, jellemző 

sárga, gyapjúszerü burkolatukban), ezt egy levelezőlapon 
tudomásomra hozni szíveskedjenek. Újhelyi József Budapest, 
80. Magyar Nemzeti Múzeum. 

A gödöllői kulturális és gazdasági kiállításról. A gödöllői 
közművelődési egyesület és az orsz. faluszövetség által Gödöllőn 
rendezett kulturális, ipari és mezőgazdasági kiállítás, mely Gö
döllőn f. évi augusztus hó 5—10. napokon zajlott le, ismét tanú
bizonyságot tett országunk kulturális és gazdasági - életének 
rohamos fejlődéséről. 

Bár a kiállítás minden egyes csoportja, méltán megragadta 
figyelmünket és kiállított tárgyaival messze túlszárnyalta a 
szokásos vidéki kiállításokat, mégis egyrészt lapunk szűk kere
teit, másrészt azt a célt tekintve, melynek szolgálatában állunk, 
ez alkalommal csakis a Elállítás leglátogatottabb és bennünket 
leginkább érdeklő erdészeti csoportjával kívánunk foglalkozni. 

Az erdészeti kiállítás a m. kir. udvari vadászmesteri hiva
tal udvarán és annak 4 termében nyert elhelyezést. 



Mindjárt a külső bejáratnál megragadta a látogatók figyel
mét egy teljes eredetiséggel rögtönzött kincstári vágásterület 
képe, mely mellett ott. látjnk a máriabesnyői állami csemetekert 
egyik részletét gyönyörű, erőteljes üde csemetéivel. Tovább 
menve, tájékozást szerezhetett a szemlélő az állami csemeteker
tekben használatos iskolázó és vetőgépek, valamint kapáló ekék 
mikénti használatáról. 

1 Az első és harmadik teremben látjuk a gödöllői m. kir. áll. 
és kor. uradalmi erdőigazgatóság kerületéhez tartozó magán
uradalmak u. m. Gróf Pappenhehn Szikfriedné bujáki ura
dalma (vezető erdőtiszt: Zólyomi Imre erdőtan.), esztergomi 
hercegprimási uradalom (vezető erdőtiszt: Schmidt Ernő fő
erdőtanácsos), Váci püspöki uradalom (erdőtiszt: Barsy Nán
dor főerdőmérnök). Huszár Tibor vámosmikolai hitbizományi 
uradalma (vezető erdőtiszt: Mathisz Gyula főerdőmérnök), va
lamint özv. Sváb Jánosné diósjenői uradalma (erdőtiszt: 
Kuzma Gyula ny. m. kir. főerdőtanácsos) által kiállított és ta
nulságosan elkészített szebbnél szebb dombormű térképeket, 
szenitő boksa és mészégető kemence modelleket, félgyártmá
nyokat, diagrammokat és fényképeket. 

Igen tanulságos és helyes elrendezésében megkapó volt a 
hercegprimási uradalomnak mintegy 60 drb -ból álló faipari 
kiállítása. 

Ugyancsak külön említést érdemel Keiner Rezső ny. erdő
mérnök gödöllői magkereskedőnek szakszerű körültekintéssel 
és gondossággal összeállított nagy maggyűjteménye, valamint a 
Pálóczi Horváth István Örkényi földbirtokos által kiállított 
nyárfából készült targonca, melynek különös érdekessége az, 
hogy ezen nyárfát, melyből a targonca készült, maga a tulaj
donos ültette 1886. évben. 

A kiállítás legaktuálisabb és legérdekesebb része azonban 
a gödöllői m. kir. áll. és koronauradalmi erdőigazgatóságnak 
az alföldi fásítás propagálása érdekében kifejtett munkásságá
nak eredménye volt, mely a második teremben nyert elhelye
zést. Sok! és tanulságos látnivaló volt itt. Elsősorban a Nagy
magyarország és Csonkamagyarország erdőterületeit, fakivite-
lét és fabehozatalát feltüntető diagramm tájékoztatta a szemlé
lőt, mily nagy területtel fogyott erdőállományunk. 

E szomorú statisztikát feltüntető igen ízlésesen kiállított 
diagramm mellett azonban ott voltak a figyelmeztető táblák. 
„Telepítsünk erdőt az Alföldön.' ' „Fásítsuk be szikes terü
leteinket." 



Az Alföldfásítás terén az erdőigazgatóság kerületéhez tar
tozó Pest és Szolnok vármegyékben eddig elért eredményeket 
két diagramm tüntette fel. 

Különös érdeklődést keltett Ajtay Jenő m. k. erdő tanácsos 
által az Alföld különböző részeiről hosszú évi gyakorlati tapasz
talatai alapján összegyűjtött homokgyűjteménye. 

Tízféle jellegzetes homoktalaj mellett nem csak az azokon 
díszlő növényzet volt látható, hanem a részletes magyarázatok
hói megállapítható volt, mely talajokba való az akác és tölgy 
és mely talajok egyáltalán nem valók akácnak. 

Az ily szakszerűséggel végzett erdősítések eredményéről a 
tápiógyörgyei Györgyey és Tápiószecsői Hevesy uradalom erdő
sítéseiről készült igen szép fényképfelvételek fényes tanúbi
zonyságot tettek. 

E fényképfelvételek legérdekesebbje a Hevesy-féle urada
lomban teljesen lesilányodott homoklegelőn mezőgazdasági 
köztes míveléssel létesített 3 éves akácültetés deliblati ágnyeső 
fűrésszel felnyesve, valamint azon felvétel, mely ezen ültetést 
még fel nem nyesett állapotban bemutatja. 

Hasonlóképen igen tanulságosak voltak a Györgyey urada
lomnak a talaj javítása és a talajélet előmozdítása érdekében 
cserjékkel (Orgona, Fagyai, Boróka, Sóska, Borbolya) mester
ségesen alátelepített akácosáról készült fényképfelvételek is. 
Ugyancsak érdekes és szép felvételek kerültek bemutatásra a 
karcagi szikes kísérleti telepen elért eddigi fásítási eredmé
nyekről. Emellett méltó feltűnést keltettek az ottani szikes 
területen egyszeri traktorozással megmunkált és szalmatörek-
ke 1 behintett szikes talajba elvetett kocsányos tölgy makkból 
fejlődött 1 éves csemeték, melyek eredetben lettek bemutatva. 

Az eidészeti kiállítás ezen részét Hepke Arthur m. kir. fo-
erdőtanácsos rendezte, munkájában főleg Kiss Zoltán m. kir. 
föerdőmérnök, vitéz Kristófy Gyula segéderdőmérnök és Fónai 
Mihály m. kir. főerdőőr támogatták. 

A koronauradalom erdészeti üzeme bemutatta a különféle 
erdőmérnöki műszereket, egyes erdőhivatalok gazdasági ter
veit, saját akácfatermési tábláit, a koronauradalom erdőterüle
teiről készült átnézeti térképet, az erdőbirtok területi, fhúllof 
mány- és korosztály viszonyainak grafikus ábráit. 

Bemutatta az uradalom a József főhercegliget idegen fa
nemeinek lombgyííjteményét, továbbá a rendes állományában 
levő főbb fanemek kiválóbb példányainak korongjait. 

Kiállította továbbá az uradalom a kerületében termelni 
szokott fagyártmányait (donga, hasítványok, keréktalpak, kül-



lők, M. A. V. talpfák, somfanyelek és házi faipari tárgyait 
nyárteknők, lapátok, kanalak, stb.), a kerületében előforduló 
lepkefajokat, továbbá több fontos kártékony rovarnak és élős-
dieinek gyűjteményét. Bemutatott több fabetegséget és rend
ellenes növésű törzsrészletet, 

Igen szép volt a visegrádi apátkuti kőbánya üzem kiállí
tása, amely saját termelési gyártmányait és dísztárgyait állí
totta ki igen ízlésesen elrendezve. 

Fentieken kivül számtalan erdőgazdasági fényképfelvétel 
díszítette a gödöllői erdőigazgatóság üzemi kiállítását. 

Az erdészeti kiállítás ezen részét Lengyel Viktor m. kir. 
erdőtanácsos rendezte, munkájában főleg Rohoska Soma erdő-
mérnök és Orbán László segéderdőmérnök támogatták. 

Aranyéremmel lettek kitüntetve: 
A kiállítás szép és ízléses elrendezéséért Hepke Arthur m. 

kir. főerdőtanácsos, Lengyel Viktor m. kir. erdőtanácsos, hat
hatós közreműködésükért: Ájtay Jenő, Jeszenszky Kálmán m. 
kir. erdő tanácsosok, a kiállított tárgyakért: a gödöllői m. kir. 
áll. és koronaurad. erdőigazgatóság, az esztergomi Hercegpri
mási urad. erdőhivatala, gr. Pappenheim Siegfriedné bujáki 
uradalma, a m. kir. áll. és kor. urad. visegrádi kőbányaüzeme. 

Ezüstérmet nyertek: 
Váci r. k. püspöki uradalom, Huszár Tibor hitb. uradalma, 

Kuzma Gyula ny. m. kir. főerdőtanácsos, Keiner Rezső ny. m. 
kir. erdőmérnök, magkereskedő, Loványi Heribert m. kir. főr 
erdőmérnök, Kiss Zoltán m. kir. főerdőmérnök, Rohoska Samu 
m. kir. erdőmérnök, Orbán László m. kir. segéderdőmérnök, 
Vitéz Kristófy Gyula m. kir. segéderdőmérnök, Fónai Mihály 
m. kir. főerdöőr. 

. Elismerő oklevéllel lettek kitüntetve: 
Györgyei uradalom Tápiógyörgye, Hevessy uradalom Tá-

piószecső, Gulyás Jenő m. kir. főerdőtanácsos, Fischer Károly 
Vermes Viktor, Krause Dezső, Pauer Jenő, Garlathy Oszkár 
m. kir. erdőtanácsosok, Kovács Lajos m. kir. erdőmérnök, Ba 
ráth Béla, Szalay Rezső erdőmérnökök, Farkas József, Bölcs Já
nos m. kir. erdőőrök. 

A bírálóbizottság tagjai: de Pottere Gerard min. tan. és 
Ritter Károly ny. m. kir. főerdőtanácsos voltak. 

Felhívás lapunk t. olvasóihoz. Egyik, magát megnevezni 
nem kívánó szaktársunk az általa feltalált és nagyobb meg
rendelés esetén gyártatni szándékolt gyutacsoló készülék árá
nak 30%-át az Egyesületünk céljaira önzetlenül felajánlotta. 



Felhívja ennélfogva lapunk t. Olvasóközönségét, hogy 
amennyiben az alább leírt gyutacsolókészül éket megrendelnék, 
tegyék azt egy a szerkesztőségünkhöz címzett levelezőlapon, 
mert ezáltal egyben az Egyesületünk érdekeit mozdítják elő. 

A készülék 12, 16 és 20 kaliberben sárgarézből készülne; 
„Special", „Gevelot" és „Eley" gyutacsok gyutacsolására hasz
nálható. 

A készülék nagybani és olcsó előállítását a Vadásztöltény-. 
Gyutacs- és Fémárúgyár vállalta el abban az esetben, -ha leg
alább 10.000 darabra szóló megrendelést kap. Eladási 
megrendelés mennyiségéhez mérten 60.000—65.000 korona (4.8— 
5.2 pengő) lenne. Ez az amúgy is mi
nimális vételár már az első 100 drb 

hüvely újragyutacsolásával teljesen \ 
visszatérül. 

A vételár beküldésére annakide
jén cseklapot küldünk a megrende
lőknek. 

A GYUTACSOLÓKÉSZÜLÉK 
L E Í R Á S A : 

Szabadalom száma: 88.943. 

Á készülék — amint az ábrákból 
látható — egy darab rézhengerből, 
egy darab rézfogantyúból és három 
darab acélbetétből áll. A betétek 
„Special", „Gevelot" és „Eley" gyuta
csokhoz valók. A „Special"' gyuta
csokhoz való betét a fogantyúban 
látható. 

A kigyutacsolandó hüvelyt a rézhengernek lyukkal ellátott 
felére állítjuk, a fogantyú tartályából kivesszük a gyutacsnak 
megfelelő acélbetétet, ezt a fogantyú alsó részébe illesztve, a 
fogantyút betesszük a hüvelybe s vele a gyutacsot kiszorítjuk. 

Az elsütött gyutacsot legjobb nemsokára a vadászat után 
kiszorítani, mert hosszabb idő alatt megrozsdásodhatik s nehe
zebben vehető ki. 

A gyutacs betevése előtt a fogantyúból kivesszük az acél
betétet, a fogantyút a töltényhüvelybe téve megnézzük, hogy 
a hüvely rézfeneke nincs-e deformálva. Ha a hüvely feneke dom
ború vagy homorú lenne, a hüvelyt a hengernek lyuknélküli, 
de szintén bemélyített felére állítjuk s egy fadarabbal vagy 
kalapáccsal addig ütünk a fogantyúra, míg a fenék kiegyene
sedik. Ha a hüvely feneke egyenes,' kézzel beillesztjük az új 



gyutacsot s a hüvelyt a hengernek ismét lyuknélküli felére 
állítva, a fogantyiival annyira leszorítjuk, hogy a gyutacs fe
neke a hüvely fenekével egy síkba jusson. 

•A. m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolának év-
megnyitó közgyűlése. A főiskola ünnepélyes megnyitása f. évi 
október hó 10-én, nagyszámú közönség jelenlétében folyt le. Az 
ünnepély tárgysorozata a következő volt: 1. Magyar Hiszekegy. 
2. Tettamanti Jenő lelépő rektor beszámolója. 3. Fekete Zoltán 
rektor évmegnyitó beszéde. 4. Himnusz. 

Állandó gombaismertető tanfolyam. A m. kir. Növény élet 
és Kórtani Állomás 1926. évi november hó 1-ével kezdődő, évről-
évre megismétlődő gombaismertető tanfolyamot fog tartani. 

A tanfolyam két részre van osztva. November 1-től március 
31-ig, kb. hetenként 1, a késő délutáni időben tartandó, legfel
jebb összesen 20 elméleti óra és június 1-től szeptember l-ig 
összesen 10 gyakorlati, szabadban (budai erdők) tartandó össze
vont óra. 

A tanfolyam célja: A gombaismeret terjesztése által Ma
gyarország vadon termő gombáinak intenzívebb kihasználása; 
a mérgezési esetek csökkentése végett a mérges gombák alapos 
ismertetése. 

Jelentkezés, beiratási díj: Jelentkezni lehet a m. kir. Nö
vényélet és Kórtani Állomáson Budapest, II., Döbrői-út 17. 
minden év október hó l-ig, A folyó évben október 30-ig. Beira
tási dij: 60 pengő. Folyamodásra szegénységi bizonyítvány mel
lett indokolt esetben kevesebb, sőt ingyenes is. Jelentkezhet 
bárki, aki 16 évet betöltött (nők is), erkölcsi bizonyítvánnyal. 

A tanfolyam bezárása: A m. kir. Növényegylet és Kórtani 
Állomás minden év szeptember 15-én (esetleg az utána követ
kező napokon), első esetben 1927-ben bezáró vizsgát rendez a 
résztvevők között, melynek eredményéről bizonyítványt állít ki. 

A z órákat azért tartják gyér időközönként, hogy azokon a 
vidékiek huzamosabb budapesti tartózkodás nélkül is résztve
hessenek. 

Közelebbi felvilágosítással a fenti intézethez kell fordulni. 
„Tér és forma" címen a „Vállalkozók Lapja" havonkint 

építőművészeti mellékletet ad ki, mely neves építészek alkotá
sainak ábrázolásával, valamint különféle rendeltetésű épületek 
terveinek ismertetésével szélesíti a szakemberek tudását. Ki
adóhivatal: Budapest, VII . , Erzsébet-körut 29. 

Sajtóhiba igazítás, dr. Ajtay Sándor: Erdészeti jogunk re
formja és az erdészeti igazgatás" című cikkénél a 369. oldalon 
felülről számítva a 12-ik sorban „a törekszik" szó után beillesz
tendő „éppen a szakszempontok sérelmét hozza magával". 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
Selymessy Ferenc magyar királyi főerdőtanáesosnak nyugalomba 
yonulása alkalmaiból a közszolgálat terén szerzett érdemei elisme
réséül a magyar királyi gazdasági főtanácsosi címet adomá
nyozom. 

Kelt Gödöllőn, 1926. évi augusztus hó 29. napján. 
Horthy s. k. 

Mayer János s. k. r 

* 
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 

az állami erdőmérnökök összesített személyzeti létszámában 
Konczvald Ferenc magyar királyi főerdőtanácsost miniszteri taná
csossá, továbbá Gulyás Jenő főendőtanácsosi címmel felruházott 
magyar királyi erdőtanácsost magyar királyi főerdőtanáosossá a 
VI . fizetási osztályba kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1926. évi (szeptember hó 13. napján. 
Horthy s. k. 

Mayer János s. k. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
az állami erdőmérnökök összesített személyzeti létszámában Irinyi 
Aurél fiőerdőtanáososi címmel felruházott erdőtanácsost, továbbá 
Csatári-Szűcs Kálmán erdőtanácsost főerdőtanácsosokká a VI . 
fizetési osztályba kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1926. évi szeptember hó 13. napján. 
Horthy s. k. 

Mayer János s, k. 
# 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
a magyar királyi bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola közös 
tanári létszámában Sébor János főiskolai adjunktusnak a rend
kívüli tanári címet és jelleget adományozom. 

Kelt Budapesten, 1926. éyji szeptember hó 24-én. 
Horthy s. k. 

Mayer János s. k. 
# 

A pannonhalmi Főapátság Fritsch Antalt, a veszprémi Püs
pökség erdőirendezőjét főapátsági erdőmérnökké Pápakovácsiba 
(Veszprém megye) nevezte ki. 



] 

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

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

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

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Oki. erdőmérnök, — doktor juris, — 40 éves, róm, kath., nős, 
10 évi erdőgazdasági, majd 6 évi faipari és fakereskedelmi 
prakszissal, felmondatlan állásban ma is főtisztviselője Magyar
ország legnagyobb fakereskedelmi és gyáripari vállalatának — 
az erdőtermékek értékesítése terén szerzett gyakorlati ismeretei
nek érvényesítése céljából —, erdőbirtokon óhajt véglegesen el
helyezkedni. Allround gazda és kereskedő. Vállal kezelőtiszti, 
vagy erdőbirtokos' melletti titkári, központi felügyelői, szám
vevői bizalmi állást. Nyelvismerete magyar, német, francia. 
Referenciái egészen elsőranguak. Címe Szerkesztőségnél. 

(11. I I I . 1.) 

HIRDETMÉNY. 

Debrecen sz. kir. város erdőségeiben ezidoszerint kitűnő 
minőségűnek mutatkozó kocsányos tölgymakk (Quercus pe-
dunculata) ősszel eladásra kerül. 

Előjegyzések és ajánlatok a Debrecen városi m. kir. erdő
felügyelőnek Debrecen (Nagyerdő 12. szám.) címen küldendők. 

(18. I I . 1.) 

Kecskemét th. város csemetekertjéből eladásra kerül 300.000 
drb 3 éves fekete és 100.000 drb 2 éves erdei fenyőcsemete 1000-
ként 120.000 K-ás árban. Megkeresések városi erdőhivatalhoz Kecs
kemét intézendők. Városi erdőhivatal. (9. I. 1.) 

Erdészeti középiskolát végzett intelligens fiatalember, hosszú 
gyakorlattal, állást keres. Szives megkeresések a kiadó útján. 

(10. III 1.). 



35 éves , róm. kath., nős, 8 évi gyakorlattal, kitűnő szak
vizsga és szolgálati bizonyítványokká1, jobb erdőőri, vagy fő vadászi 
állást keres január hó elsejére. Ki az erdészetben, vadak gondo
zásában jártas, vadászatnál, cserkészetnél mint kiváló vezető és 
mint kitűnő vaddisznó-vadász, állásomat csakis gyermekeim isko
láztatásának lehetetlensége miatt akarom változtatni. Cím: Szabó 
János főerdőőr, Tornyópuszta, Szár p. u. (Fejér m.) 

(11. I. 1.) 

Kocsányos-, kocsány talán lölgymakk, 
csermakk, mindennemű erdészeti magvak, éráé-
sxeti csemeték, gyümölcs- és sorfák, egyéb fa
iskolai cikkek a legjobb minőségben, a legjutányosabb 
árakon beszerezhetők 

Árjegyzék és előnyárajánlat Heiltnayr GS 1ÚTSO 
kívánatra küldetik! cégnél, Zalaegerszegen 

i i? . 1.1.) 

Garantált, fajtiszta, csiraképes, kocsános tölgymakkot kisebb-
nagyobb tételben jutányos áron ajánl: Pinczési László, Hosszú-
pályi (Debrecen mellett). (13. I. I.) 

Hirdetmény az állami csemetekertekben az 1926. év őszén 
és az 1927. év tavaszán kiosztásra kerülő csemetékről. Az állami 
csemetekertekben m ntegy 600.000 drb erdei fenyő, 1,120.000 drb 
fekete fenyő, 2.000 drb thuja fenyő, 1,800.000 drb kocsánvos tölgy, 
400.000 drb kocsánytalan tölgy, 1,040.009 drb csertölgy, "1,900.000 
drb akác, 690 000 drb sophora, 1,100.000 drb gleditschia, 1.840.000 
drb amerikai kőris, 36,000 drb virágos kőris, 50.000 drb fürtös 
juhar, 235.000 drb korai juhar, 35.000 drb zöld juhar, 40.000 drb 
mezei szil, 56.000 drb amerikai dió, 7.000 drb vadgesztenye, 7.000 drb 
prunus serotina, 2.000 drb cercis siliquastrum, 4.000 drb amorfa, 
5.000 drb celtis, 23.000 drb bálványfa, 4.000 drb sajmeggy, 25.000 
drb eperfacsemete, továbbá 12.000 drb sima nyár, 100.000 drb sima 
fűz és 9.000 drb tamariska dugvány van készletben, mely az 1926. 
év őszi s illetőleg 1927. év tavaszi erdősitési idényben jelentkező 
kis- és nagybirtokosoknak a termelési és kiszedési, valamint eset
leg felmerülő csomagolási és szállítási költségek megtérítése elle
nében fog kiszolgáltatni. 

Érdeklődő birtokosok forduljanak közvetlenül a tervezett erdő-
síts helyére illetékes m. kir. erdőigazgatósághoz. (Az erdőigazga
tóságok székhelye: Gödöllő, Miskolc, Debrecen, Kecskemét, Ka
posvár és Veszprém.) 

Budapest, 1926. évi október hó 2-án. 
(14. I. 1.) M. kir. földmívelésügyi miniszter. 



Vizsgázott erdőőr, középkorú, intelligens, nagy gyakorlattal, 
azonnalra állást keres. Cím: Molnár Sándor, Nagykamarás (Aradm.). 

(15. I. 1.) 

Csertölgy-makkot, hároméves nemes dió és amerikai dió
csemetét, valamint soriának alkalmas szilfacsemetét elad — kisebb 
tételekben is — gróf Mailáth Géza gazdasága, Mailát hgárdony, up. 
Balassagyarmat. (16. II. 1.) 

2 éves átiskolázott I. osztályú amerikai kőriscsemetét 
1000 darabonként 100.000 koronáért csomagolva és állomásra szál
lítva ajánl: Liget Erdőgazdaság, Téglás (Hajdúmegye). (17. I. 1.) 

Állást keres 27 éves, szakiskolát végzett, erdőőri és vadőri 
vizsgát tett, jó bizonyítványokkal rendelkező és jelenleg is állás
ban levő erdőőr. — Az illető a vadgondozás minden ágáhan és a 
fácántenyésztésben is kellő jártassággal bír. Fegyelmezett, józan 
életű. — Szíves megkeresést az Erdészeti Lapok kiadóhivatala 
továbbít. (19. I. 1.) 

Őszi szállításra ajánlunk 
elsőrendű minőségű hazai és szlavóniai kocsányos 
tö lgymakkot ,kocsáayta lan tö lgymakkot , eset-
m a k k o t ; továbbá: magas kőrismagot, nm. kőris
magot, juharmagot és mindennemű lombfamagot. 

60—65°/0 GSíraképességü jegenyefenyömagot 
Cyprusmagot, Thujamagot, erdei-, fekete-, vörös

fenyőmagot. 
Gyümölcsillat"vak : alma, körte, cseresznye, myro-

bolana. 
Erdészeti c s e m e t é k : kocsányostölgy, csertölgy, 
kőris, akác, gledicsia stb. feke'e-, erdei- lucfenyő, 

vörösfenyő stb. 

3 , 4, 5 éves iskolázott 
l u c f e n y ő c s e m e t é k 

Gyümölcsvadoncok legjobb minőségben. 

Kőszegi fenyőmagpergető 
Czeke és Wáchter 

(Is. 111. 1.) Kőszeg (vas m.) 



Oki. erdömérnök, aki nagy gyakorlattal bír földmérés, épít
kezési, üzemtervkészítési, valamint úgy erdészeti, mint vad
tenyésztés minden ágában, jelenleg egy hitbizományi erdő
gondnokság és nagy vadászterület önálló vezetője, megélhetési 
viszonyainak javítása céljából, állást változtatna. Szíves aján
latokat az „Erd. Lapok" kiadóhivatala továbbit. (9. II . 1.) 

Erdőőr kerestetik a tápiószecsői (Pestmegyei) uraealomba 
azonnali belépésre. Csak hosszabb szolgálati időről szóló és jó 
bizonyítványokkal reneelkezők írjanak. (18. I. 1.) 



„Az Erdészeti Lapok" 1926. évi X. füzetének tartalma: 
Oldal 

Rochlitz Dezső. A vadászati szakoktatásunkról 409 
Czülinger János. Hozzászólás az erdészeti jogunk reformjához és 

az erdészeti közigazgatás mai helyzetéhez 415 
winchkelsteini Winkler Miklós f 425 
Különfélék. Nemzetközi talajtani konferencia hazánkban. [Róth 

Gyula.) — A gyapjas pille (Ocnoria dispar) természetes 
ellenségei. — A gödöllői kulturális és gazdasági kiállítás
ról. — Felhívás lapuűk t. Olvasóihoz. — A m. kir. bánya-
mérnöki és erdőmérnöki főiskolának évmegnyító közgyű
lése.—-Állandó gombaismertető tanfolyam. — „Tér és forma" 
építőművészeti melléklet megjelenése. — Sajtóhibaigazítás.__ 425 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből 434 
Hirdetések I-IV 




