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Reflexiók* 
i . -

• Szószerint ideiktatom a beszédet, amellyel báró Waldbott 
Kelemen, országos egyesületünk választmányi tagja, a Tisza-
Jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületének elnöke a három 
vidéki egyesület együttes közgyűlését megnyitotta. 

„ A balatonfüredi erdészeti tanulmányutunk különös je 
lentőséggel bír, mert talán először történt meg, hogy három 
vidéki egyesület, részben nagy távolságról idesietve, összetalál
kozott közös szellemi munkára és eszmecserére. Emeli ennek 
jelentőségét az, hogy anyaegyesületünk, az Országos Erdészeti 
Egyesület is képviseltette magát és képviseltette magát az erdő
mérnöki főiskola és a budapesti mérnöki kamara is igen illusz
tris tagok által, és hogy tisztelettel üdvözölhetjük a m. kir. 
földmívelésügyi minisztérium hivatalos kiküldöttjét is. 

Igaz örömmel állapítom m e g ezt az eseményt, mely mond
hatjuk, majdnem egy országos erdészeti kongresszus jellegével 
bír, mert előjelét látom benne arra, hogy kialakul az annyira 
kívánatos egyetértés és kollegiális együttműködés az ország 
erdészeti érdekeltsége kebelén belül. 

És erre, tisztelt Uraim, okvetlenül szükségünk van! Ne
künk kell egy erős, egyöntetű szervezet, hogy sikerrel megvéd
hessük közös érdekeinket és hogy elérhessük közös nagy erdő
gazdasági céljainkat, A szervezkedés főleg abban áll, hogy alá
rendeljük önként saját egyéni akaratunkat és divergáló, alá
rendelt magánérdekeinket egy közös nagy cél érdekében; ez pe
dig csak úgy lehetséges, hogyha mindenki egyéni szabadsága 
rovására bizonyos lemondó áldozatot hoz. Viszont ebben az ön
fegyelemben rejlik éppen az erő és a siker titka! 

És most legyünk egyszer egészen őszinték önmagunkkal 
szemben és beláthatjuk, h o g y az utolsó években e téren igenis 
történtek hibák, a félreértések és egyéni összetűzések sorozata 
zavarta meg az erdészeti érdekeltség harmonikus egységét, és 
ez nem használt ügyünknek! 

Ennek véget kell vetni! És erős a hitem, hogy útban van 

* Félreértések kikerülése végett megjegyezzük, hogy a cikk nem az 
egyesület álláspontját, de a szerkesztő véleményét tartalmazza. 



az erők összeforrása és adja Isten, hogy a jelenlegi, országos 
jelleggel bíró összejövetelünk végleges fordulópontot fog jelen
teni a kölcsönös bizalom helyre állítására és az egységes erdé
szeti front megalapítására!" 

Igaz örömmel hallottam egyik legnagyobb erdőbirtokosunk 
szájából a kijelentést, hogy szükség van „egy erős, egyöntetű 
szervezetre" úgy az érdekek védelme, mint a közös cél elérése 
érdekében! 

Megkap az egyesületi élet leglényegesebb kellékének, az 
önfegyelemnek frappáns megállapítása s a kivezető út pontos 
megjelölése! 

Keressük a hibát elsősoiban magunkban s ha legyőztük 
önmagunkat, feltétlenül megtaláljuk a kivezető utat a „félre
értések és egyéni összetűzések sorozatá"-ból, mert el fogjuk 
hinni, hogy az ellenvélemény is azt kívánja szolgálni, amit ma
gunk: a közérdeket. 

De váj jon lehet-e az erős, egyöntetű szervezet a vidéki 
egyesületek együttes közgyűlése? 

Azt hiszem: nem! 
Elképzelhető-e, hogy a három-négy önálló életet élő társa

dalmi szervezkedés, a gazdasági élet napról-napra felvetődő 
kérdéseivel foglalkozva, idejében tudjon előbb maga határozni, 
azután a minden valószínűség szerint nem teljesen egyező hatá
rozatokat összeegyeztetni s együttesen, megfelelő nyomatékkal 
eljárni? 

Elképzelhető-e, hogy össze lehessen kétízben is szedni az 
érdekelteket s lehessen tárgyalni ugyanazokat az ügyeket egy
szer a külön gyűléseken, azután együttes ülésben? 

Vagy lehet-e sürgős dolgokban közvetlenül összehívott 
együttes ülésekre számítani akár nyolc-tízszer is egy évben? 

Aligha! 
De elemezzük tovább a dolgot! 
Könnyen előfordulhat az az eset, hogy ugyanabban a kér

désben a vidéki egyesületek egymással ellentétes álláspontot 
foglalnak el. , 

Melyik álláspont kerül ez esetben felül ? Sikerül-e a meg
egyezés? Mi lesz az eredmény, ha mindegyik külön kívánja a 
maga álláspontját érvényesíteni? 



Vagy lehetséges az „együttes gyűlés"-eket intézményesen 
szervezni s kimondani, hogy azok határozatai mindegyik egye
sületre kötelezők? 

Al igha! Hiszen már maga az a körülmény, hogy egyik 
vagy másik egyesület területén tartják az együttes gyűlést, 
biztosíthatja az abszolút többséget a vendéglátó egyesület 
részére! 

Vagy gondoljunk egy tag-aránylagos választott testületre? 
Ez egy új külön országos szervezetet je lentene! 

Vegyük m é g a végére a ma tán legfontosabb kérdést: 
sikerül-e ezúton az erdőbirtokososztály érdeklődését és közre
működését fokozottab mértékben elérni? 

A balatonfüredi gyűlés erre is megadta a választ! 

Már pedig erre — különösen a közeljövőben — feltétlenül 
szükség lesz, ha m e g akarjuk teremteni azt az alapot, amelyi
ken magángazdaság és állami felügyelet, birtokos és erdőtiszt 
kéz a kézben, teljes megértéssel munkálhatják a közös célt, a 
magyar erdőgazdaság felvirágoztatását! 

ú g y látom, hogy a Waldbott báró úr beszédében említett 
erős, egyöntetű szervezet, amelynek keretén belül kialakul „az 
egységes erdészeti front", nem lehet más, mint az egymagában 
is önálló életet élő Országos Erdészeti Egyesület s ennek fel
virágoztatása lehet csak a főcé l ! 

Térjünk vissza a balatonfüredi fehér asztal mellől elröp
pent s azóta már vezércikktémává fejlődött hasonlatra: a tölgy
fára ! 

A világégés nemcsak a korona nagy részét tépte le, meg
tépázta erősen a megmaradt ágakat is, sőt elszakította, más
hová sodorta annak a táplálékban gazdag felső talajrétegnek 
nagyrészét is, amelyből az egész korona táplálkozott! 

Meg kell keresniük, meg kell találniok a gyökereknek azo
kat a mélyebb rétegeket, ahonnan a nedvességből, táplálékból 
hiányzó mennyiségeket meríthetik, mert csak így számíthatunk 
a korona erőteljes megújhodására! 

Isten őrizzen, hogy a vidéki egyesületek a gyökérsarjak 
szerepét vigyék ennél a folyamatnál s egész talajkörzetek táp
láló erejét a maguk céljaira vonják el az anyafa rovására! 

A fejlődési terület, amire a korona szorítva van, korlátolt! 



Az egy koronának szánt helyen nem fejlődhetik egészségesen 
három-négy! Mi lesz, ha bekövetkezik a szorulás a koronák ver
senyében? Ha a megcsonkult anyafa táplálék híján alulmarad, 
elpusztul s a felnyurgult, rövidebb életű sarjaknál megindul az 
anyafa tuskójából eredő tőkorhadás? 

Nem! Nem lehet! 
Nem sarjak a vidéki egyesületek, de alkotó, törzsökös ágai 

az egész koronának, melyek élete szervesen kell hogy bekapcso
lódjék az egész korona életébe! 

Hiszen megvoltak ezek az ágak nagyrészt a háború előtt is! 
Ha egy-egy különleges helyzet, valamely erősebb, a többit 

talán elnyomó hajtás eltávolodása erősebb világossághoz jut
tatta őket: életjelenségeik időszakonkint megerősödtek. De mi-
helyest a koronában megfelelő helyüket megtalálták, az egyen
súly helyzete előállott: elapadtak az ágak önálló életjelenségei 
s a korona egyenletes fejlődése haladt a maga útján! 

Hogy a lassú fejlődés, az erősödés ma az egyes ágakon 
jobban látszik, az is természetes! 

Hiszen közelebb vannak a talajhoz s a megtépett, csonka 
korona mégis csak ad némi védelmet! 

Sohase feledjük azonban el, hogy bármelyik ágnak a túl-, 
fejlődése egyenetlenséget, szabálytalanságot idéz elő nemcsak a 
korona, de a törzs alakjában, szerkezetében is, s ezek a szabály
talanságok, torzulások igen gyakran válnak halálos betegségek 
forrásává. , 

Csak az egyes ágak arányos fejlődése, amely nem vonja 
el a csúcstól túlzottan a táplálékot, vezethet a korona kívánatos, 
kerekded, szabályos kialakulásához: az erős, egészséges, egysé
ges erdészeti fronthoz! 

Úgy érzem, hogy az egyesületek hivatása kettős! 
Az egyik az erdőgazdaság országos, életbevágó érdekeinek 

védelme, a másik a megértő, baráti, kollegiális szeretet ápo
lása és a helyi érdekek védelme. 

Az Országos Egyesület életében az elsőnek, a vidékiekéi 
ben a másodiknak kell dominálnia. 

Örömmel látjuk ezt élni, fejlődni, virulni a vidéki egyesü
letekben, mert csak ez vezethet a megértés, a baráti türelem 
útján a közös célok és érdekek világos megismerésére, a helyes 



munkaelosztásra, ami nélkül az egységes frontot elképzelni 
nem lehet. 

Sohase feledje azonban az egyik ág sem el, hogy alkotó 
része a koronának, s ha a közérdek úgy kívánja: a törzs, a talaj, 
a termés védelme érdekében áldoznia kell mindent, még az ön
állóság rovására is. 

Meg vagyok győződve róla, hogy szükség esetén így is 
lesz! 

Az új korszaktól pedig nem féltem az Országos Erdészeti 
Egyesület közel évszázados fáját! 

Amikor a vihar letépte a korona messze kimagasló ágait, 
napfényre, világosságra kerültek az eddig a korona közepén 
rejtőző apróbb, életerős ágak, amelyekről alig tudott, amelyek
kel alig törődött valaki! 

Életképességüket, hivatásukat lebecsültük akkor ; mit csi
nálnák nélkülök m a ! ? 

Természetesen időbe telik, amíg ezekből az ágakból kiala
kul az új korona képe! De a f igyelem már rájuk terelődött! 
Ápoljuk, gondozzuk őket, túlságos nyesegetés, a növekvés túl
zott befolyásolása nélkül, mert ezeknek a szabad, erőteljes f e j 
lődése meg fog ja hozni az egész törzs renesszánszát, amire — 
valljuk meg őszintén — valamelyest szükség volt. 

A z Országos Egyesület igazgatóválasztmánya megtette a 
kezdő lépést, amikor a vidéki egyesületekkel való együttműkö
dés megoldását a szervezőbizottság első programmpontjául 
tűzte ki. 

Reméljük, hogy a kezdeményezés a vidéki egyesületeknél is 
azonos jóindulattal találkozik. 

II. 

A z 1929. évi X X X I . t.-c. tárgyalja az 1929—30. évi állami 
költségvetést. Általános szempontokból bennünket a kiadások
nak az a néhány tétele érint, amik az „Államerdészet" c ím alatt 
foglaltatnak. 

Két tétel, illetőleg rovat ragadja meg leginkább az egyéni
leg érdektelen szemlélő figyelmét. 

A z egyik az „Alfö ld i és kopárfásításra" a beruházások kö
zött felvett összeg. 



A mult költségvetési év 1,000.000 pengőjével szemben ez a 
költségvetés 400.000 pengőt irányoz erre a célra elő. 

Tehát a múltévben megindult, legszebb reményekre j o g o 
sító akció, amelynek fokozatos fejlesztését reméltük és vártuk, 
már a második évben csak 40%-át kapta meg az előző évi hitel
összegnek. 

A másik a kísérletügy. 
Tegyünk csak egy kis összehasonlítást! 
Mezőgazdasági tudományos és kísérletügyi intézmények 

címén a következő tételek szerepelnek a költségvetésben: 
a) rendes kiadásként 2,525.990 P 
b) átmeneti kiadásként 110.000 „ 
c) beruházás gyanánt 135.100 „ 

Összesen . . 2,771.090 P, 

azaz Kettőmillió hétszázhetvenegyezerkilencven pengő. 
Ezzel szemben erdészeti kísérletekre a következő tétel: 
Átmeneti kiadásként 8.000 P, 

azaz Nyolcezer pengő. 
Azért írtam ki betűkkel is mindkét összeget, nehogy valaki 

sajtóhibának minősítse valamelyik adatot. 
Őszintén megvallom, szégyenkezve írtam le a második szá

mot, mert szégyenlenünk kell mindnyájunknak, akik az erdé
szet ügyeivel foglalkozunk, hogy akkor, amikor a magyar erdők 
közel 15%-át teszik ki az ország összes területének; akkor, 
amikor ez a gazdasági ág az, amelynek termékeiből a legkeve
sebbet tudjuk produkálni, s a legtöbbet hozzuk b e ; akkor, ami
kor mindnyájan tudjuk, hogy a meglevő magyar erdők átlag-
termelése egynegyedrészét teszi annak, amit tőlük várhatnánk; 
akkor, amidőn igen jól tudjuk, hogy a külföld fejletteb elárásai 
nálunk még próba alá sem kerültek, akkor : egy elsősorban 
agrárállam 1,428.671.400 pengős kiadásaiból 8000 pengő, 
vagyis 0.0005% jut az erdőgazdaság gyakorlati problémáival 
való kísérletezésre! 

Belátom szegénységünket, megértem még azt is, ha az er
dészeti elvont tudományoknál beérjük azzal, amit ezen a téren 
néhány lelkes professzorunk — odaadó buzgalommal pótolva a 
szegényes eszközöket — elér, a többit pedig várjuk a külföldtől, 



amelyik pénzben, megértésben, mecénásokban nálunk gaz
dagabb. 

De azt nem tudom megérteni, hogy sokmilliós zárszáma
dási feleslegek mellett erre az elsőrendű gyakorlati célra, ahol 
az egyes eljárások alkalmazhatósága sokkal inkább függ a 
helyi viszonyoktól, mint a mezőgazdaságnál, mindössze l / 3 5 0 

(egy háromszázötvened) része jut annak, amit a mezőgazdasági 
kísérleti és tudományos intézetek kapnak. 

Hát annyira hiányzik az egész magyar közéletből az érzék 
az erdőgazdaság problémái iránt? 

Lehet ezek után azt mondani, hogy magyar erdészeti kí
sérletügy van? 

Lehet ezen a téren belátható időn belül gyakorlati ered
ményt várni? 

Nem szégyen ez mindnyájunkra, akik ennek a mostoha
gyereknek, a magyar erdőgazdaságnak az ügyeivel foglal
kozunk ? 

Szabad ezt szó nélkül hagyni minden erre csak legkevésbé 
hivatott szervnek s legelsősorban az Országos Erdészeti Egye
sületnek? 

Ezekre a kérdésekre keresem a választ! 

III. 

Előttem a „Nemzeti Közművelődési Alapítványról" szóló 
1929. évi X X X I I I . L-e. s kiemelem belőle a 4. §. 7. bekezdését: 

„Felhatalmaztatik a minisztérium, hogy a hitbizományi 
gondnokkal kötött egyességgel megszerzett birtokrészekből a 
szentdomonkosi és nemtii birtokrészeket eladhassa". 

A mezőgazdasági részekhez semmi érdek nem fűz bennün
ket, de az erdőket ismerem. 

A szentdomonkosi jórészt középkorú: és fiatal, feltétlen 
erdőtalajon álló erdő,-beimé mintegy 300 kat, hold 1—8 éves 
vágás;, körülbelül 35—40 kat. hold kopár terület. Egész terje
delme körülbelül 1400 kat. hold. Ma jövedelmet nem ad, de meg
felelő gazdálkodással 20—^25 év alatt igen jövedelmező gazda
sággá alakítható át. , . • 

Körülötte legalább 15—20.000 kat. hold tönkretett,, rossz 
erdő, sőt .jelentékeny, százalékban .már ma is kopár teriilet s 



így ez a birtok, ha nem is lenne kiindulópontja egy nagyobb 
állami birtok létesítésének, legalább példaképen szolgálhatna 
ezen a ma — sajnos — végvidéken arra, hogyan kell gaz
dálkodni ! 

A másik, a nemtii erdő, iskolapéldája a részint teljesen el-
kopárosodott, részben pedig a pusztulás szélén álló erdőgazda
ságnak. 

Ha magánbirtok maradna, kényszerintézkedéssel, állami 
támogatással vagy bármilyen eszközzel kellene odahatni, hogy 
ez a veszedelmes szégyenfolt ki legyen javítva, rendbe legyen 
hozva! 

Alig egy évtizeddel ezelőtt a nemzetiségi vidékeken tízezer 
hold számra vásároltuk az ilyen elpusztult vagy pusztulásnak 
indult területeket, hogy az állam rendbehozza azokat s nem
csak nagy vagyonoknak, de a nép biztos megélhetésének is meg
vesse az alapját az állami erdőgazdaság. 

Igaz, hogy most színmagyar vidékről van szó, de talán 
mégis csak furcsa, hogy az állam a véletlenül megszerzett ilyen 
birtokon túladni akarjon s maga járjon elő j ó példával arra, 
hogy az ilyen birtokba nem érdemes beruházni, hanem túl kell 
rajta adni, kínlódjék vele más, vagy pusztuljon el a terület!? 

Kérdem, hogy ha az állam ilyen példát ad a kopár és túl
használt erdőterületek kezelésére, mit lehet majd az új erdő
törvényben a magánbirtokostól kívánni ? ! 

Lehetetlen elhinni, hogy ehhez a törvényjavaslathoz er
dész-szakember még csak hozzá is szagolt volna, mert ilyen ja
vaslatot nem tett volna! 

Be lehet állítani az ilyen intézkedést a legkezdetlegesebb 
erdőgazdasági politikába? Biró Zoltán. 

A szikesfásítási kísérletek eddigi eredményei 
Előadta Magyar Pál, 

a Természettudományi Társulat 1929. évi május 16-iki ülésén. 

1863 tavaszán jelent meg a nagy osztrák botanikus, Kerner 
Antal „Pflanzenleben der Donaulánder" című nagyszerű mun
kája. Ugyanezen év nyarán katasztrofális szárazság köszöntött 
az Alföldre s mikor ennek hatásai mind ijesztőbb arányokban 



kezdtek kibontakozni a gazdasági élet terén, a tudományos világ 
előtt, az Akadémiában, fellép Hunfalvy János egyetemi tanár és 
felolvassa Kerner könyvéből azokat a fejezeteket, amelyek az 
Alföld vizeinek, mocsarainak lecsapolása s a meggondolatlan 
s a Kárpátokon is túlmenő és széltében elharapódzó erdőirtás 
következtében mutatkozó klimatikus és növényzetváltozásokról 
beszélnek. Ez az aktus egy hatalmas irodalmi vitának lett ki
indulópontja, aminek talán még ma sincs vége. 

A főtéma az volt, képesek vagyunk-e valamilyen módon 
megakadályozni vagy enyhíteni hasonló arányú katasztrófát. 
Komoly vitázok végül is megegyeztek abban, hogy az Alföldet 
időnként veszélyeztető aszály káros hatását eredményesen csök
kenthetjük öntözéssel, intenzívebb talajműveléssel és fásítással. 
Bennünket most közelebbről a fásítás kérdése érdekel. 

Ha a régi Erdészeti Lapokat forgatjuk, azt az érdekes meg
állapítást tehetjük, hogy amíg az esetleges és általánosan 
keresztülviendő Alföldfásítás várható hatásáról pro és kontra 
bőségesen kapunk véleményeket, annál kevesebb szó esett arról, 
hogy ez a sokat vitatott fásítás a gyakorlatban hogyan volna 
keresztülvihető s csak valamivel több arról, hogy ez egyáltalán 
lehetséges-e. 

Kerner ebből a szempontból különveszi a duna—tiszaközti 
homokos vidéket, ahol szerinte a fásítás komolyabb akadályokba 
nem fog ütközni, sőt a kérdéssel közelebbről is foglalkozva, 
botanikai alapokon nyugvó útmutatásokat ad annak kiviteléhez. 
Különveszi az Alföld perifériáját, amelyet szintén fásíthatónak 
tart, míg a centrális részekre, így elsősorban a Tiszántúl szikes 
vidékeire kimondja, hogy ott minden fásítási kísérlet kudarccal 
fogvégződni s ho;gy ennek a vidéknek nem azért van steppe-
klímája, mert hiányzik az erdő, hanem azért nincs fatenyé-
szete, mert steppe-klímája van. 

Tehát Kerner volt az első, aki botanikai megfigyelései alap
ján tagadta a szikesek fásításának lehetőségét s ezt elsősorban 
klimatikus viszonyokra vezette vissza. 

A régi erdészeti irodalomban alig találunk valamit is a 
kérdésre vonatkozólag. Voltak ugyan itt is, ott is apró kísér
letek, próbálkozások, azonban úgy a talaj, mint a kísérleti el
járás, de különösen az eredmény pontos leírása nélkül. Sajnos, 



gyakorlati szakembereink általában nem szeretnek írni s külö
nösen fáznak a nyilvános szerepléstől. í gy aztán nem is igen 
maradt semmi, amire komolyan támaszkodhattunk volna, leg
feljebb egy bizonyos pesszimizmus, amely általában minden 
erdészt eltölt, ha szikesfásításról van szó. Ebben a tekintetben 
ugyan a gazdák és botanikusok is általában egyetértenek az 
erdészekkel. 

Ilyen körülmények között született meg az alföldfásítási 
törvény 1923-ban és a püspökladányi erdészeti szikkísérleti telep 
1924 őszén, mindkettő az államerdészet akkori nagy vezetőjé
nek, Kaán Károlynak köszönheti létét. 

Kísérleti munkánk tehát 1924 őszén vette kezdetét siralmas 
anyagi viszonyok között és sajnos, még ma sem tartunk ott, 
hogy a telep rendkívül fontos feladatának teljes mértékben 
megfelelhetne. 

És most azt kérdezhetné valaki, hogyan akarhatok én már 
most, négy év után fásítási kísérletekről beszámolni, amikor 
megbízható eredmények eléréséhez legalább is évtizedek szüksé
gesek. Aki tehát ezek szerint négyévi kísérletezés után eredmé
nyekről akar beszélni és komolyabb következtetéseket kíván le
vonni, az vagy nem mélyedt el a kérdés tanulmányozásába, 
vagy vakmerően próbál eredményeket kreálni. Minthogy nem 
akarnám, hogy e két vád bármelyikével is illessenek, előre kell 
bocsátanom, hogy a kérdést mindig a legnagyobb objektivitással 
igyekeztem kezelni és nem tartoztam s nem tartozom sem az 
optimisták, sem a pesszimisták közé s hogy végül egy eddig 
hasonló célzattal nem alkalmazott kutatási mód alapján állok, 
amelyet meglehetősen biztosan eredményre vezetőnek tartok. 
Ez a módszer mindenekelőtt a gyökérvizsgálat, a csemeték 
gyökérzetének teljes feltárása, amire még később visszatérek. 

A kísérleti munkálatok megkezdése előtt a legfontosabb 
teendőmnek tartottam a kísérleti parcellák botanikai felvételét. 
Aki ismeri a szikeseket, tudja, hogy azok szinte lépten-nyomon 
változnak. Ebből két dolog is következik: egyrészt hogy teljesen 
azonos minőségű, kísérleti célokra alkalmas nagyságú foltokat 
csak a legritkább esetben találhatunk, másrészt hogyha ettől 
magunkat függetlenítve, szabályos alakú parcellákon kísérle
tezünk, annak különböző minőségű foltjait az eredmények 



számbavételénél külön-külön kell figyelembe venni, de ehhez 
szükséges az előzetes talajfelvétel. Mi ez utóbbi eljárást alkal
maztuk, tehát szabályos parcellákon dolgoztunk előzetes 
és részletes felvétellel. Tulajdonképpeni talajfelvételeket 
ugyan nem végezhettünk, mert erre berendezkedve nem 
voltunk. Ezeket botanikai vázlatokkal helyettesítettük. Kiinduló
pontunk ugyanis az volt, hogy ahol az ember keze a természet 
rendjébe, a talajt borító növényzet kialakulásába bele nem 
nyúlt, az ott található ősnövényzet a termőhely minőségének, 
természetének leghűbb kifejezője. A z ősnövényzet általában a 
termőhelyi viszonyok, az összes ható tényezők eredőjeként 
tekinthető. Éveken keresztül figyeltem a szikeseken előforduló 
egyes növényfajokat és asszociációkat, míg végül ezekre a 
növényasszociációkra épített osztályozási módot állítottam fel. 
Ennek részletes leírása a hortobágyi dolgozatomban található. 
Ezen botanikai alapon nyugvó osztályozás kitűnően összhangba 
hozható 'Sigmond professzor úr kémiai alapon álló osztályozá
sával. 

Tehát botanikai vázlatokban vettem fel a szabályos kísér
leti parcellák minden foltját a terület feltörése előtt, hogy így 
az előzetes állapotot rögzítsem. 

Ezután következett a tulajdonképpeni kísérleti munka és 
;itt elkövettünk s megpróbáltunk mindent, amit csak helyesen 
vagy helytelenül kigondoltunk. Általánosságban legfőbb célun
kat az képezte, hogy a nedvességet a talajban a lehetőségig 
konzerváljuk. Ez a cél alkotta munkásságunk gerincét, abból 
a gondolatból kiindulva, hogy egyrészt a szikes talaj rendesen 
azt az aránylag kevés csapadékot is, amit a természet szűkmar
kúan rendelkezésére bocsájt, könnyelműen elpazarolja s így 
már ezáltal is lehetetlenné tesz minden magasabbrendű növényi 
életet, másrészt a talaj nagyobb nedvességtartalma a káros sók 
oldatának koncentrációját is csökkenti s így az kevésbbé hathat 
a gyökérzetre, aminek következményeként a gyökérzet úgy víz
szintes, mint függőleges irányban lefelé erőteljesebben fejlőd
hetik. 

Kísérleti eljárásainkat három csoportba foglalhatjuk össze: 
1. fizikai, 2. kémiai és 3. fiziológiai talajjavítások. 



1. Fizikai talajjavítások. 

a) Szalmatakarás. A felszántott és megművelt talajon 
egyenletesen elterítettünk 1 kat. holdon 6—10 szekér szalmát, 
vagy a csemetesorok sávos takarásánál 4 szekérrel. A z eljárás 
célja volt a talajnedvesség elpárolgásának megakadályozása. 
Eredmény: A tiszántúli agyagos szikesek fásításánál jelentő
séggel nem bír, mert a talaj ápolását megakadályozza. Alatta 
a talaj összefolyik, nem szellőződik s a gyom elhatalmasodik 
rajta, mely végül is kiszárítja a talajt és elfojtja a csemetéket. 

b) Szalmaréteg'ezés az ültetőgödörben. Szikes legelőn ősz
szel kiásott 6 0 X 6 0 cm-es gödrökbe tavasszal a kihányt földet 
szalmával rétegezve visszahánytuk, miközben a csemetét bele
ültettük. A z eljárás célja volt a rendkívül kötött talaj lazítása 
szellőzésének lehetővé tétele. Eredmény: A talaj már az első 
esők után összefolyt, a szalma összepréselődött és hamarosan 
megsemmisült. Hatása tehát jelentéktelen és gyakorlatilag 
értéktelen. 

c) Dombos ültetés. Szikes legelőn az ültetés helyének köz
vetlen közelében lévő talaj legfelső rétegéből 30—40 cm. magas 
dombot készítettünk és lefordított gyeptéglával beborítottuk. 
Az eljárás célja volt, hogy a csemetekertből kikerülő csemeték
nek a lej jebb kezdődő tulajdonképpeni szikes réteggel szemben 
védelmet és támpontot nyújtsunk. Eredmény: Minthogy a cse
mete gyökérzete normális viszonyok között már az első évben 
meghaladja a domb méreteit s minthogy a feltöretlen gyep 
talaja köröskörül száraz, így annak növényzete is a meglazított 
folt felé igyekszik fejleszteni gyökérzetét, a csemete már az 
első évben érzi a gyomok konkurrenciáját, már az első évben 
elkezd sínylődni, míg végül is elpusztul. 

d) Sülyesztett ültetés. Szikes legelőn a jóelőre kiásott göd
rökbe vagy árkokba nem hánytunk vissza minden földet, úgy
hogy az ültetett csemete a talaj ülepedése után mélyedésbe 
került. Az eljárás célja az volt, hogy a csemete talajának felső 
rétegét lehetőleg kivonjuk a szél és nap szárító hatása alól. 
Eredmény: Mivel a szikes talaj csak igen nehezen képes a vizet 
magába venni, esőzések után a gödör vagy árok, ahová a cse
metét ültettük, mindig megtelik összefutott vízzel, amit a leg
több fafaj nem bír el, ezért gyakorlati jelentősége alig van. 



e) Posztós ásózás. Egy méter széles sávokon 15—20 cm. 
mélységig felástuk a talajt s később időnként megkapáltuk. 
Célja volt az ültetendő csemetesorok talaját bizonyos szélesség
ben lazán tartani, a füvet és gyomokat kiirtani s így a csemete 
közvetlen közelében a talaj kiszáradását megakadályozni. 
Eredmény: Minthogy ez az eljárás nem mutatkozott elengedő-
nek a talajnedvesség megóvására, azért gyakorlati jelentősége 
ennek sincs. 

f ) Teljes és állandó talajművelés. Területünket legalább 
félévvel az ültetés előtt felszántjuk, megtárcsázzuk és boro
náljuk, sőt később is, iha a körülmények úgy kívánják (pl. nagy 
esők után, gyomosodás felléptével), ismételten megtárcsázzuk. 
Lehetőleg ősszel beültetjük s a következő években az állomány 
záródásáig a talaj felső rétegét ekekapálással lazán tartjuk. 
Ennek célja a talaj hajszáledényhálózatának megbontása, csere
pesedésének, kiszáradásának megakadályozása s a felső réteg 
szellőztetése. Eredmény: Gyakorlatilag a legegyszerűbb és leg
inkább követendő eljárás különösen fekete ugarral egybekötve, 
amelynél a száraz szikes legelő az ültetés előtt már egy évvel 
gyűjti, konzerválja a légköri csapadékot s teszi áthatolhatóvá 
a szikes talaj egyébként száraz és kőkemény rétegeit. A teljes 
és állandó művelést alkalmazzuk általában az egész kísérleti 
telepünkön minden ezután felsorolandó eljárással kapcsolatosan 
is, mer t a teljes és a záródásig folytatott állandó talajápolás 
nélkül szikesen alig képzelhető eredményes fásítás még a leg
j o b b fokozatnál is. A szikes legelő leromlott talajviszonyai 
ugyanis nem kedveznek a fásításnak. A fa részére a talajt lépés
ről-lépésre kell meghódítani, hogy aztán lassan úrrá lehessen 
rajta, de ehhez munka és idő kell s a munkának pedig elsősor
ban a felső talajréteg állandó porhanyón- és tisztántartására 
kell irányulnia, ami megvédi a kiszáradástól s lehetővé teszi a 
talaj szellőződését. 

g ) Mezőgazdasági előhasználat. ősszel á talajt feltörjük, 
jól megmunkáljuk, tavasszal alapos tárcsázás és fogasolás után 
zabbal vagy tavaszi árpával bevetjük. Aratás után újból fel
szántjuk, megtárcsázzuk s ősszel beültetjük. Célja egyrészt a 
fű és gyomok teljes kiirtása, másrészt a talajmunkálatok és az 
ültetés költségeinek részbeni megtérítése. Jobb szikeseken 



{I—II . oszt.) financiális okok teszik elfogadhatóvá, mert egyéb
ként a fekete ugarral szemben határozott hátrányban van, 
hiszen a gabona rendesen aratásig felhasznál minden rendel
kezésre álló vizet s a talaj teljesen kiszárad. 

h) Mezőgazdasági köztes használat. A terület gondos meg
művelése után ősszel beültetjük csemetével s utána tavasszal 
kerül bele a csemetesorok között a kapásvetemény, amely termé
szetszerűleg megköveteli a talaj többszöri megművelését. Ezt 
gondos munka mellett záródásig megismételhetjük. Célja egy
részt a talaj tisztán- és porhanyóntartása, másrészt az ültetés 
költségeinek a kapott terményben való megtérítése. Csak a leg
jobb minőségű, vagy pedig javított sziken vihető keresztül. 

i) Bakhátas müvelés. A szikes talajnál általában a legfelső 
(10—15 cm.) réteg kevésbbé szikes, mint az alatta fekvő. Ezt a 
felső réteget 2—6 m. széles sávokban 2—3-szor összeszántjuk, 
mire az középen kiemelkedik. Tárcsás és fogas boronával jól 
megmunkáljuk s az ültetés után a felszínt ekekapálással lazán 
tartjuk. Célja egyrészt a kevésbbé szikes rétegnek minél lazább 
állapotban való felhalmozása, hogy így a talaj kiszáradása ellen 
vastagabb porhanyó védőburkot kapjunk, másrészt a bakhát ki
emeli a csemetét a laposabb helyen összefutó és a csemete 
tenyésztésére veszedelmes álló vízből. A bakhátas müvelés, külö
nösen fekete ugarral egybekötve, az összes fizikai talajjavítások 
között eddig a legeredményesebbnek bizonyult úgy a nedvesebb, 
de még a szárazabb talajon is. 

Bakhátas ültetéssel már többen próbálkoztak sikertelenül. 
Bármilyen formában is alkalmazták, az eddigi sikertelenség 
mindig főleg onnan eredt, hogy nem adtak jó talaj munkát, nem 
gondoskodtak a meglazított felső réteg további lazántartásáról 
és a bakhátak többnyire túlmagasak voltak, ami inkább a gyors 
kiszáradást szolgálta. Hátránya, hogy kivitele több gondot és 
munkát igényel, mint az egyszerű sima művelés. 

j ) Gőzekeszántás. Célja a talaj minél vastagabb rétegének 
lazítása, amivel — sajnos — együtt j á r a forgatás is, egyrészt, 
hogy a talaj minél több csapadékot legyen képes befogadni, 
másrészt, hogy szellőzése biztosítva legyen s végül, hogy az 
ültetési munkát megkönnyítse. Indokolt és igen hatásos olyan 
enyhén szikes talajokon, melyeknél az így felhozott réteg nem 



na\gyon szikes. Viszont, ha a felszínre került réteg nagyobb 
mennyiségű káros sót tartalmaz, alkalmazása veszedelmes lehet, 
ott csak javítással összekötve érhetünk el sikert. 

k ) Altalaj javítás. A szikeseknél veszélyes talajforgatást 
akarja elkerülni pl. a Killifer-féle altaiajlazító, mely hasznos 
szolgálatot tesz, de ma még igen drága. 

2. Kémiai talajjavítások. 

a) Talajjavítás mésziszappal vagy mészporral; 
b) talajjavítás digófölddel. 
Mindkettő jólismert és az erdészet számára ma még igen 

költséges, bár biztos eredményt nyújtó javítási mód, termé
szetesen feltételezve a teljes művelés és talajápolást. í g y pl. 
a II—III. osztályú talajnál 1 kat. holdon elterített 320 szekér 
digóföld hatására a csemeték egyelőre, 3 év óta, ugyanúgy nő
nek, mintha I. osztályú talajon állanának. (Mindenesetre a 
digóföld megválasztásával vigyázni kell.) 

3, Fiziológiai talajjavítások. 
a) Bokros előtelepítés. A természet az erdőklíma, illetve 

erdőtalajok határán mindenütt elsősorban cserjékkel, bokrokkal 
dolgozik. A példák egész sorát hozhatnánk fel, melyek mind a 
természetnek azt az útmutatását foglalják magukban, hogy az 
erdőtelepítésre legmostohább talajviszonyok között, így a gyen
gébb minőségű szikeseken bokrosokkal igyekezzünk meg- vagy 
visszahódítani a talajt az erdő számára, mert igen sok szikes 
legelőt ismerünk, melynek helyét valaha erdő borította. í g y pl. 
a Hortobágy szélén, Szentmargitapusztán a körülbelül 40 év 
előtt kiirtott tölgyes helyén ma eléggé gyenge szikes legelőt 
találunk, itt-ott camphorosmás foltokkal tarkított tipikus sziki 
növényzettel. 

Tehát a gyengébb minőségű szikeseken (III . oszt.) száraz
ságot és sziket tűrő fajokból bokros állományt telepítünk, hogy 
ez a talajt minél hamarább beárnyalja és védje, hogy lomb
hullásával javítsa és gyökérhálózatával lazítsa, keresztül-kasul 
behálózza s ami a legfontosabb, útat törjön az altalaj vízhez, 
hogy korhadó gyökérzete csatornahálózatul szolgáljon az utána 
ültetendő nemesebb, értékesebb és kevésbbé küzdőképes gyökér-
zetű fafajoknak lefelé az altalajvízhez. 



b) Lucernaelő telepítés. A feltört szárazabb sziken a talaj 
alapos megmunkálása után lucernát vetünk és 3—4 évig hasz
náljuk. A z utolsó év első kaszálása után feltörjük s az őszi 
ültetésig néhányszor megtárcsázzuk. Célja egyrészt az ültetés 
és a később elengedhetetlen ápolások költségeinek megtérítése, 
ami még a kémiai talajjavítást is rentábilissá teszi, másrészt, 
ami a szikes fásítás szempontjából mégis a legjelentősebb, hogy 
a lucerna természettől mélyrehatoló gyökérzete szintén utat tör 
a később ültetendő csemeték számára a vízig s azonkívül, bár 
szárítja, de N-ban gazdagítja a talajt. A kísérletről egyelőre 
nem tudunk végleges véleményt mondani, mert még nem nyert 
befejezést. 

Ami az ültetett és kísérlet tárgyát képező fafajokat illeti, 
az ősnövényzetet vettük irányadóul, mely főleg xerofita fajok
ból áll. Tehát elsősorban szárazságtűrő fafajokkal igyekeztünk 
dolgozni, bár ezeken kívül kipróbáltunk mindent, ami egyáltalán 
szóba kerülhetett. Röviden a következőkben jellemzem őket : 

Tamarix tetrandra. Közönséges tamariska. Szikes talajain
kon a legellentállóbb és legszívósabb bokorfaj , mely úgy a talaj 
sziksótartalmát, mint pedig szárazságát a leginkább tűri. Ki
válóan alkalmas bokros előtelepítésre. 

Kisebb jelentőségű és valamivel kevésbbé ellentálló bokor 
a Tamarix odessana és az Amorpha fruticoscu 

Ela,<iagnus angustifolia. Ezüstfa. Fává is megnövő, száraz
ságot és sziket kitűnően tűrő cserje. A szikesfásításnál nélkü
lözhetetlenül fontos fa j . Telepítésével megfelelő talajmunka 
mellett a tamariskával együtt a III 2 oszt. talajig elmehetünk. 

Pirus piraster. Vadkörte. A fafajok között a szárazságot 
és a talaj szikességét egyaránt a legkevésbbé sínyli meg s amel
lett nagyon szépen és gyorsan fejlődik. Bár meglehetősen hamar 
záródik, talaját mégsem árnyalja eléggé, mert levélzete lazá
nak mondható. Éppen ezért s minthogy hegyes ágcsonkjai a 
sorok közti talajművelést rendkívül akadályozzák, célszerűnek 
látszik tamariskával vagy amorphával vegyesen ültetni, hogy 
legyen, ami a talajt védje. Az egyedüli fafaj , amely 111. osztályú 
talajra biztosan ültethető a siker reményében. 

Ulmus glabra. Mezei szil. A szikesfásításnál szintén elő
kelő helyet vívott ki magának. Ugy a szárazságot, mint a talaj 



szikességét meglehetősen jól tűri. A talajműveléssel szemben 
igen hálás. Elég gyorsan záródik s talaját sűrűn beárnyalja. 
A III. osztályú talajra már alig ajánlhatjuk javítás nélkül. I I 2 

talajon még biztos eredménnyel ültethető. 
Ulmus levis. Vénieszil. Szintén igen szívós faj , de a mezei 

szil felett eddig semmi előnyt nem mutat, fája pedig sokkal 
értéktelenebb, talaját sem árnyalja úgy s törzsfejlődése sem ki
fogástalan, úgyhogy a mezei szil kultiválása minden tekintetben 
indokoltabb. 

Fraxinus americana. Amerikai kőris. Aki 2—3 éves ülte
tésnél más fajokkal vegyesen látja, hajlandó azt hinni, hogy 
szikeseken ez a jövő fája. Szárazságot és a talaj szikességét is 
látszólag igen jó l tűri s egyelőre szépen is fejlődik, de mégsem 
tudunk neki hosszabb jövő t jósolni, mert gyökérzete sekély. 

Quercus robur. Kocsányos tölgy. I. osztályú szikesen ki
tűnően megy, a II. osztály jobbik fokozatánál még mindig siker
rel ültethető, a gyengébb fokozatnál azonban már nem ajánl
ható. Ugyanígy a csernél. 

Glealitschia triacanthos. Gledicsia. Bár a szárazságot és az 
enyhébben szikes talajt jól tűri, gyakorlatilag alig jöhet tekin
tetbe, mert fája nem értékes, lombozata laza és erős tüskéi a 
talajművelést akadályozzák. 

Sophora japonica. Szofóra. Sokan nagy jövőt jósoltak neki 
az Alföldfásítás terén. Legfőbb érdeméül hozták fel szárazságot 
és kötött talajt, sőt sziket tűrő képességét. A szárazságot csak
ugyan könnyűszerrel viseli, de csak j ó talajon. Már a II. osz-
tálynálMs csak tengődik, különösen ha talaja csak a legkevésbbé 
is ki van téve vízösszefutásnak. Fiatal hajtásai télen többnyire 
lefagynak, ezért elbokrosodik, girbe-görbén fejlődik, talajá + 

lazán árnyalja, úgyhogy az eddigi jelek szerint erdészeti alkal
mazása még j ó talajon is, főleg tiszta állományban, nehézsé
gekbe ütközik. 

Populus virginiana. Kanadai nyár. I. osztályú szikesen, 
különösen ha az laposba megy át, kitűnően fejlődik. Eleinte, 
főleg nedves években és kellő talajművelés mellett, még II., sőt 
III. osztályú talajon is szépen megy, de a szárazságot azonnal 
megérzi, úgyhogy csak az I. osztályú talajon ültetendő. 

A gyengébb szikeseken teljesen kilátástalan még a követ-



kező fajok telepítése: zöldjuhar, magas kőris, fehér nyár, mak
iura, ceMisz és akác. 

Az akác az első pár évben szintén hiú reményeket kelt 
gyors fejlődésével, de hamarosan visszaesik, sínylődik, végül 
elpusztul. 

* 
Az eddigi eredményeket részben a különböző fafajok fejlő

dési viszonyaiból és a szárazsággal szemben mutatott ellentálló
képességéből merítettük, ami még mind nem hathat reánk tel
jesen megnyugtatólag, mert felmerül bennünk a kérdés, miért 
tűri ez vagy az a faj jobban a szárazságot, mint a másik és 
számíthatunK-e arra, h o g y a most mutatott ellentállás vagy 
gyorsabb fejlődés maradandó lesz. 

Erre eddig senki nem igyekezett választ keresni. Mikor mi 
ebből a célból a gyökérvizsgálatokhoz fordultunk, a következő 
feltevésből indultunk k i : Alföldünk klimatikus szempontból át
menetet képez a steppe- és erdőklíma között (Walds teppe) . A 
légköri csapadéknak, különösen a szikeseken, csak egy része 
jut a talajba s ennek ismét csak egy tört részét tudja felvenni 
a fa gyökérzete. Ilyen körülmények között a rendelkezésre álló 
csapadékvíz semmi esetre sem elegendő erőteljes fa, még 
kevésbbé erdő tenyészetéhez. A fáknak tehát máshonnan kell 
pótolniok a fejlődésükhöz s a többé-kevésbbé szárazabb levegőjű 
Alföldön a transpirációhoz elengedhetetlenül nagyobb tömegű 
vizet. Ezt egyedül csak az altalajvízből pótolhatják. Ha tehát 
a talajviszonyok lehetővé teszik a gyökérzet lejutását, illetve 
ha a fafajok gyökerei képesek áttörni a kritikus talajrétegeket 
s így lehatolnak az altalajvizig, a fa j ö v ő j e biztosítottnak ve
hető, viszont sekély gyökérzet mellett csak rövid életű lehet. 
És ezzel az Alföldfásítás, de különösen a szikesfásítás elsősor
ban gyökérkérdéssé lett. 

Szárazságra hajló viszonyok között minden fafaj gyökér
zete megkísérli több-kevesebb intenzitással az altalajvíz el
érését s hogy ez sikerül-e, vagy nem, függ a fafaj gyökérzeté
nek ellentálló- és küzdőképességétől, a talaj minőségétől és nem 
utolsósorban a talaj megművelésétől és gondozásától. Minél 
jobb művelést adunk talajunknak, minél inkább gondozzuk, 
annál inkább több reményünk lehet egy bizonyos határig, hogy 
a vertikális gyökérzet a teljes kiszáradástól megvédett talajban 



áttöri a veszélyes szelvényt.' Ezért láttuk az egyes fizikai elő
készítéseknél, hogy minél kisebb területre szorítkozott a meg
művelés, annál gyengébb eredményt értünk el. Mindazok az el
járások, melyek nem kapcsolatosak a talaj teljes megművelésé
vel és a záródásig folytatott ápolásával, szikeseken nem vezet
nek eredményre. Még I. osztályú talajon is feltétlenül szükséges 
a talajművelés. Azt a megállapítást tehetjük, hogy a szikeseken 
az eredmény egyenes arányban van a talaj helyes előkészítésére 
és ápolására fordított munkával. 

A továbbiaknál a talaj ápolást mindig feltételezzük. 

A z I. osztályú talajon 3 év alatt a vizsgált fafajok (mint 
kocsányos tölgy, makkról vetve és 1 éves csemetéről ültetve, 
mezei szil, vénic-szil, szőj óra,), az egyetlen amerikai kőris ki
vételével, mind elérték a 3.3 m. körül mozgó altalajvizet. A z 
amerikai kőris csak 1.9 m. mélységig jutott le. A IL. osztályú 
talajnál már nagyobb a szelekció. 3 év alatt csak a tamariska 
és az elaeagnus képes elérni vagy megközelíteni az altalajvizet. 
Egyes fajok (tölgy, cser, szilek, vadkörte, amorpha) minden 
valószínűség szerint, ha a talaj ápolás addig tart, megküzdenek 
a felmerülő akadályokkal és ültetésüktől számított 4—5 év alatt 
áttörik a veszélyes szelvényt s így további fejlődésük már bizto
sítva lesz. A IL osztálynál, úgy látszik, a tölgy félék teljesen le
maradnak. A szil, vadkörte, amorpha még tartja magát, de leg
alább 5 év kell a legj utasukig. A z elaeagnus és tamariska 3 év 
alatt is megközelíti az altalajvizet. A IIL^ osztálynál a tama-
riskának és elaeagnusnak is 4 év kell a lejutásig. A többi fa j 
nál, talán a vadkörtét kivéve, alig van remény, hogy elérjék az 
altalajvizet. 

A következőkben röviden összefoglalom a szikesfásításra 
vonatkozó eddigi ismereteinket, tapasztalatainkat és vizsgála
taink eredményét: 

1. A püspökladányi erdészeti szikkísérleti telep talaja a 
tiszántúli agyagos-szikes talajok típusát képviseli, eredményei 
tehát a Tiszántúl hasonló agyagos-szikeseire általánosíthatók. 

2. A szikes agyagtalajok fásítása, a IV. osztályú szikestől 
eltekintve, megfelelő talajismeret és anyagi eszközök birtoká
ban lehetséges. 

3. A z eddigi kísérletek egyik legfontosabb eredménye, hogy 



a beültetendő terület teljes megmunkálása és ápolása nélkül si
ker nem várható és a siker egyenes arányban áll a talaj helyes 
művelésére (pl. bakhátas művelés) és ápolására fordított mun
kával. Tehát minden, ami a talaj ápolását, lazítását, füvektől, 
gyomoktól való tisztántartását akadályozza, mint pl. szalma
takarás, erősen tüskés fajok ültetése (gledicsia, makiura) , kerü
lendő. 

4. A digózással, mésziszappal, mészporral való talajjavítás 
hathatós eszköze lehet a szikesfásításnak mezőgazdasági elő- és 
köztes használattal összekapcsolva. 

5. Ahol nagyon szikes talajon ( I I I 2 , részben I I I J javítást 
nem alkalmazhatunk, ott fokozatosan igyekezünk meghódítani 
a talajt s előbb bokrost telepítünk, hogy az előkészítse a talajt 
az erdei fák számára. 

6. A fásítandó területet legalább félévvel az ültetés előtt 
ismételten jó l meg kell munkálnunk, hogy a szikes legelő száraz 
talaja minél több vizet konzerváljon s hogy a fű és gyom tel
jesen kipusztuljon. 

7. Az ültetés utáni talaj ápolás lehető gyakori ekekapálás
ból álljon (évente 4—5-ször) , ami a záródásig folytatandó. 

8. I. és Hj szikesen a klimatikus viszonyoknak megfelelő 
csaknem minden fafaj sikerrel ültethető talajjavítás nélkül. 
A II 2 osztálynál javítás nélkül, lehetőleg bakhátas művelés mel
lett ültethetők: mezei szil, vénic-szil, amerikai kőris, vadkörte, 
elaeagnus; III. osztálynál vadkörte, elaeagnus, mezei szil, to
vábbá tamariska és amorpha, vagy csak az utóbbiak; I I I 2 osz
tálynál csak Tamarix tetrandra és Tamarix odessana ültethető 
igen jó talajművelés és javítás mellett. 

9. A határfásítás is csak teljes talajműveléssel és ápolás
sal összekötve s lehetőleg bakhátas művelés mellett legalább 
három sorral eszközlendő, a fafajok kellő megválasztását fel
tételezve. 

10. Kedvező körülmények között többé-kevésbbé laza (cse
metekerti) talajában minden faj mély gyökérzetet fejleszt, míg 
erősen szikes agyagon még az általában mély gyökérzetűnek 
ismert fajok, mint pl. a tölgy vertikális gyökere sem tud le
hatolni. Itt már csak a Tamarix tetranda és az Elaeagnus képe
sek megbirkózni a felmerülő akadályokkal. 



11. A mély gyökérzetűség lényege a felmerülő káros be
folyásokkal és akadályokkal szembeni küzdő- és ellentálló
képességben rejlik. A fafajok ezirányú képessége nagyon vál
tozik s a vizsgált fajokat figyelembe véve, a következő ideiglenes 
fokozatokat állapíthatjuk m eg : 1. Tamarix tetrandra, Elaeag
nus augustifolja; 2. Tamarix odesgana, Pirus piraster, Amorpha, 
fruticosa; 3. Ulmus glabra, Ulmus levis, Quercus robur, Sophora 
japonica; 4. Fraxinus americana, Fraximais excelsior, Acer ne-
gundo, Populkis virginiana, Populus \alba. 

12. Szárazságra hajló viszonyok között a létért folytatott 
küzdelem elsősorban a talajban játszódik le s ebben a küzde
lemben a győzelemre lényeges befolyással van a vízszintes gyö 
kérzet erőteljesebb kialakulása, de a döntő mégis az, hogy a 
v&ftikáMs gyökérzet el tudja-e érni az altaJiajvizet, vagy nem. 

13. Ezzel a szikesfásítás kérdése gyökérkérdéssé vált, ami-, 
kor azt a kérdést, hogy valamely szikes területet be tudunk-e 
eredményesen fásítani, úgy kell átalakítanunk, tudunk-e az 
illető talajra olyan fafajt hozni, melynek vertikális gyökérzete 
képes áttörni a kritikus rétegeket, illetve tudjuk-e talaját ennek 
bekövetkezéséig gondozni és művelni, ami fafajok és talajminő
ségek szerint különböző ideig fog tartani, vagy pedig egyáltalán 
nem fog bekövetkezni s akkor a csemeték rövidesen elpusztul
nak vagy elbokrosodnak. 

14. Általában I. osztályú szikesen 3, II. osztályún 4, III . 
osztályún 5 évi javításnélküli művelésre van szükség, hogy az 
oda ajánlható fajok elérhessék az altalajvizet. 

Tehát az Alföldfásítás legnehezebb problémája, a szikes
fásítás alapvető kérdései a megoldás felé közelednek, mert ahol 
és amilyen fafajnál a gyökérzet 4—5 évi művelés mellett sem 
képes keresztülhatolni a kritikus rétegeken, a további kísérle
tezés gyakorlatilag már meglehetősen céltalannak látszik. Ter
mészetesen, mindezek mellett és után azonban még számos rész
letkérdés vár megoldásra. 
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Az erdőmérnöki főiskola 1929. évi májusi 
tanulmányútja 

Irta Rikly István, főisk. tanársegéd. 

Igen szép tanulmányúton vettek részt az idén a főiskola 
IV. éves erdőmérnökhallgatói, az erdőhasználattani és az út- és 
vasútépítéstani tanszékek vezetése mellett. A tanulmányút 
programmjában a miskolci m. kir. erdőigazgatóság kerületébe 
tartozó lillafüredi és szentléleki kincstári erdőhivatalok erdői
nek, továbbá őrgróf Pallavicini Alfonz Károly szilvásváradi és 
gróf Károlyi László füzérradványi uradalmainak a megtekin
tése szerepelt, különös tekintettel az ott előforduló erdei szállító
berendezésekre és az erdőhasználattal, erdészeti iparműtan
nal kapcsolatos munkálatokra. 

A tanulmányút másik része Ausztriába vezetett, ahol a 
piestingi gyantahasználatot és a gyantafinomítógyárat, majd a 
waidhofeni báró Rotschild-féle erdőgazdaságot és mechanizált 
fűrésztelepet néztük meg. 

A tanulmányút május hó 10-én reggel Diósgyőr-Majláthon 
vette kezdetét, amikor is elsőnek a szinvavölgyi erdei vasút 
Lillafüredig terjedő szakaszát és a lillafüredi építkezéseket 
szemléltük meg, majd innen gyalog a savóslétrás—jávorkuti 
most épülő, kőalappal bíró erdei úton az őrgróf Pallavicini-/ 
uradalom határán lévő Csurgó felé vettük utunkat. Utunk igen 
tanulságos volt, mert szépen vezetett és jól megépített erdei 
vasút és út mellett, a lillafüredi igazán nagyszabású építkezé
sekben egy hatalmas műszaki és művészi alkotás remekét is 
csodálhattuk. 

Érdeklődéssel állottunk meg a szentléleki kincstári erdők 
egyik bükkfiatalosánál is, ahol a gondnok korona-robbantással 
kívánja az erőteljes növekedésű nyír- és nyárfákat a fiatal 
bükk közül kiszedni. Célja ezzel az, hogy a fiatal bükköt lehetőleg 
kímélje. A robbantás költsége faegyedenként 10 fillér. 

Útközben a szén- és mészégetésre, valamint a fának érté
kesítésére vonatkozólag kaptunk igen értékes magyarázatot a 
gondnok úrtól. 

Este érkeztünk Csurgóra, ahol az uradalom erdőmestere 
és erdőtisztjei vártak bennünket, kiknek szíves kalauzolása mel-



lett még aznap felhasználtuk az alkalmat, hogy felmenjünk a 
Bükk-hegység legmagasabb csúcsára, a „Bálvány"-ra (957 m. 
a tenger színe felett) s onnan gyönyörködjünk a vidék szép
ségében. 

Másnap reggel továbbmentünk Szilvásvárad felé, hogy út
közben élénk figyelemmel kísérjünk mindent, amit ez a szépen 
berendezett erdőgazdaság nyújtott. 

ő r g r ó f Pallavicini Alfonz Károly szilvásváradi—visnyói 
uradalma a Bükk-hegység északnyugati részén, 400—957 m. 
tengerszínfeletti magasságban terül el. A z erdőbirtok egész 
területe 8970 kat. hold, melyből 8240 kat. hold erdő, a többi az 
egyéb művelési ágak között oszlik meg. A z erdőbirtok nem tar
tozik az 1879. évi X X X I . t.-c. 17. §-a alá, mégis rendszeres 
üzemterv szerint kezeltetik. A z erdőbirtok a szilvásváradi 
(4175 kat. hold) és a visnyói (4795 kat. hold) erdőgondnoksá
gokra oszlik. 

A z egyes fanemek nagy átlagban az alábbi százalékos 
arányban vannak képviselve: bükk 75%, tölgy 13%, kőris, 
juhar 6%, fenyők 3%, egyéb fanemek 3%. 

A z uradalom adminisztrációját a szilvásváradi erdőhivatal 
vezetésével két erdőgondnokság látja el. 

A különböző erdei szállítóberendezések alkalmazásának 
nálunk igazán ritka, szép példáját láttuk ennél az uradalomnál. 

A z erdei termékek kiszállítására egy a szilvásváradi telep
ről kiinduló, körülbelül 7 km. vágányhosszúságú, 0.76 m. nyom
távú erdei, gőzüzemű vasút szolgál, mely vasút Tótfalu völgyé
nél két szárnyvonalra ágazik szét. Az egyik szárnyvonal a Sza-
lajka völgyében lévő drótkötélpálya felé vezet, a másik Fekete
sár felé haladó féksiklóhoz, illetőleg a lóvontatású gördülő
pályához csatlakozik. 

Az erdei vasutat annak idején még a M Á V építette, az 
általa tövön megvásárolt fának kiszállítása céljából. 

A z emelkedési viszonyok nem a legkedvezőbbek, mert kü
lönösen a felső szakaszon sok helyen van 8 0 ° / O o - e s emelkedő is 
közbeiktatva. A féksikló felé vezető pályaszakaszon a vonalfej
lesztés egy csúcsforduló beiktatásával történt. 

Az alkalmazott sinek részben 12, részben 9 kg-osak. 
A vontatásra egy drb 50 lóerős, ikergépes, háromcsatlós, 



Heusinger-féle vezérműves gőzmozdony szolgál, melynek 
adhéziósúlya 8200 kg. A víztartány befogadóképessége 1.1 m 3 , 
a széntartóé 1 / 2 m 3 . 

A fenti erdei vasút ugyancsak 0.76 m nyomtávú, 600 
m hosszú, kéthatású féksiklóhoz csatlakozik. A két sínpár ten
gelytávolsága 2.10 m. Az alkalmazott sinek 12 kg-osak. 

A féksiklópálya átlagos emelkedője 350°/oo, a maximális 
pedig 420%o- Külön hajtógép nincs alkalmazva, hanem mindig 
a telt kocsi húzza fel az üresét. A fékezés szalagfékkel történik. 
Az alkalmazott pászmás-kötél 20 m m átmérőjű. A maximális 
menetsebesség 1 m/sec . A lefékezésnek 20 méteres úton belül 
nem szabad megtöténnie. A sebesség nagyságát és a két sikló
kocsi helyzetét egy a forgó hengerdob tengelyére szerelt jelző
szerkezet mutatja. A kötél görgőkön fut. Éjjeli üzem a féksikló
pályán nincs engedélyezve. 

A féksiklópálya alsó állomásán a fát emelődaru rakja át 
a gőzüzemű erdei vasút kocsijaiba, a felső állomáson megter
helt kocsikat pedig kézi csörlővel húzzák az átrakás helyéről a 
lejtőre. 

A féksikló 0.60 m nyomtávú, lóvontatású gördülőpályához 
csatlakozik. A gördülőpálya vágányhosszúsága körülbelül 
4.0 km., melyből a féksikló felé eső 1850 m hosszúságú sza
kasz állandó jellegű, míg a többi ideiglenes. Az előbbi szakasz 
átlagos emelkedője 30°/oo (max. 35°/co), az utóbbié átlagosan 
10%o (max. 20°/oo). 

A gőzüzemű pályán a megengedett terhelés lefelémenetnél 
a 80°/oo-es szakaszokon 100%-os fékezés mellett 4 terhelt kocsi 
á 8000 kg., összesen 32.000 kg. A többi szakaszokon 100%-os 
fékezés mellett a leszállítható teher mennyiségét csakis az álta
lános törvényes előírások korlátozzák. 

A féksiklón a leszállítható hasznos teher lefelémenetnél 
8000 kg-ot meg nem haladhat. Felfelé való szállításnál a hasz
nos felmenő teher függ a lemenő tehertől, de a kettő együttes 
összege nem haladhatja meg a 8000 kg-ot. 

A lehetséges menetek száma 10 órai üzemidő mellett a 
teleptől a drótkötélpályáig (távolság körülbelül 3900 m.) és 
vissza á 30.000 kg. hasznos terheléssel 7, a teleptől a féksikló
pályáig (távolság körülbelül 4.0 km.) a fordulatok száma 



max. 4. A féksiklón, ugyancsak 10 órái üzemidőt véve számí
tásba, a legjobb esetben 16 fordulatot lehet tenni naponta. 

A pályafenntartás költségei, beszámítva a bükki ideiglenes 
jellegű, lóvontatású gördülőpálya építési költségeit is (az alsó 
építményét annak idején még a M Á V építette), az alábbiak 
szerint alakul: 

Bükki új pálya évi fenntartási és létesítési költsége folyó
méterenként 1.12 P. Bükki régi pálya évi fenntartási költsége 
folyóméterenként —.81 P. Féksiklópálya évi fenntartási költ
sége folyóméterenként —.40 P. Alsó gőzüzemű pálya évi fenn
tartási költsége folyóméterenként —.22 P. A pályafenntartás 
összes költsége 5951.— P. 

Évente leszállíttatik mintegy 8000 m 3 fa, lesz tehát az 
1 m 3-re eső pályafenntartási költség —.75 P. 

Az egész erdőbirtok évi főhasználati fatömege mintegy 
10.000 m 3 , az előhasználat fatömege pedig körülbelül 2300 m 3 

évente. 
Az egyes választékok tömörköbméterenkénti tőára, a szil

vásváradi rakodóig szállítva, az alábbiak szerint alakul: 
/. oszt. tüzifahasáb: 1 ürköbméter termelése 1.30 P, köze

lítése 1.50 P, felső szállítása 1.60 P, alsó szállítása —.30 P, 
saragolás és berakás a telepen —.50 P, összesen 5.20 P. Tömör
köbméterre átszámítva 6.52 P. Ezen összeghez hozzáadva a 
pályafenntartásból eredő költséget, —,75 P-t, lesz az összes ki
adás 7.27 P. E g y tömörköbméter I. oszt. tüzifahasáb ára (átszá
mítva) 14.44 P, marad tehát főárnak 7.17 P. A dorong tőára 
a fenti számítás alapján 4.89 P. 

Bükk iönkfa: Termelés 1.— P köbméterenként, közelítés 
4 .— P, szállítás a telepig 5.10 P, telepi munka 1.50 P, berakás 
—.90 P. A pályafenntartási költségből esik —.75 P. Az összes 
kiadás tehát 13.25 P. 1 m 3 bükk rönkő eladási ára ab vagon 
Szilvásvárad 28.88 P, marad tehát főárnak 15.63 P. A bükk 
talpfánál elérhető tőár 15.33 P. 

Az uradalom intenzíven foglalkozik mész- és szénégetéssel 
is. A mészégetésre vonatkozólag az alábbi adatokat sikerült 
megszereznem: 

Egy-egy mészégetőkemence égetése 3 napig tart s a teljes 
kiégés után még 24 óráig hűlni hagyják. 100 q égetett mész ki-



égetéséhez 20 m 3 tűzifa szükséges. 100 q égetett mész eladási 
ára ab Szilvásvárad 340 ;P, mely összegnek 60%-a az égető
munkásoké s csak 40%-a az uradalomé. í g y tehát 1 tömörköb
méter selejtes tűzifa után 5.— P-s tőárat lehet elérni. 

Az uradalom által épített Szalajkavölgyi német rendszerű 
drótkötélpályát jelenleg a MÁK béreli s ezen szállítják a mész
követ. A mészkövet azután a M Á K tulajdonában lévő szilvás-
váradi mészégető körkemencében égetik ki. Az égetés gene
rátor-gázzal történik, mely eljárás mellett a nyert mész jobb 
minőségű lesz. (A mészégetőt szintén megtekintettük.) 

Szépen berendezett pisztrángtenyészete is van az urada
lomnak, ami ugyancsak bemutatásra került. 

Sok szépet láttunk az uradalomban s igazán változatos volt 
napi kirándulásunk. Láttunk a sok szép állomány mellett ke
vésbbé szép tölgyeseket, szépen sikerült erdősítéseket, gyönyör
ködtünk a ritkaszép dolinaképződésekben s festőién szép pano
ráma nyílott a Tarkő 932 m. magas csúcsáról az egész kör
nyékre. 

Este érkeztünk meg Szilvásváradra, ahol őrgróf Pallavicini 
Alfonz Károly őméltósága személyesen látott bennünket a leg
nagyobb vendégszeretettel vendégül s a selmeci régi nóták mel
lett a legjobb hangulatban gyűjtöttünk új erőt, hogy a leg
kedvesebb emlékekkel távozva, másnap továbbutazzunk gróf 
Károlyi László füzérradványi uradalmába. 

Május hó 12-én délután érkeztünk Sátoraljaújhelyre, ahol 
már gépírásos tájékoztatóval felszerelve várt bennünket az 
uradalom erdőtanácsosa, Onczay László, kinek szíves kalauzo
lása mellett utaztunk tovább Vilyi-pusztára. Útközben meg
tekintettük a grófi kastélyt és annak igazán gyönyörű 200 kat. 
holdas parkját. 

Gróf Károlyi László füzérradványi hitbizományi uradalma 
Abaujtorna vármegye 13 és Zemplén vármegye 7 községének 
határában, a vulkanikus eredetű Eperjes—tokaji hegylánoolat-
nak középső részén, 180—896 m. tengerszínfeletti magasság
ban terül el. Az altalaj trachit, túlnyomólag riolitos változatá
val. Az uradalom egész területe 28.650 kat. hold, melyből erdő
birtok 27.200 kat. hold. A z erdőbirtokból 4650 kat. hold cseh 
megszállás alatt van. 



A z egyes fanemek százalékos arányban, így oszlanak m e g : 
kocsántalan tölgy 44%, bükk kevés gyertyánnal 43%, a fenn
maradó ,13%-ot a többi fanemek (juhar, kőris, kocsános tölgy, 
nyír, nyár, luc-, erdei- és feketefenyő) teszik ki. 

A vágásorduló 100 év. A felújítás módja természetes. 
A z uradalom adminisztrációját az erdőhivatal vezetésével 

az erdőrendezőség, az ipartelep (vasút, fűrész, malom, tégla
égető, s tb . ) , három erdőgondnokság, egy intézőség és a könyve-
lőség látja el. 

A z évi fahozam mintegy 28—30.000 m 3 . 
A látottakat az uradalomtól kapott „Tájékoz ta tóbból vett 

adatok alapján az alábbiakban ismertethetem: 
1923—24. években épült az uradalom „Hegyközi Vasút"-ja 

26 km. vágányhosszúsággal. A vasút korlátolt közforgalmú. 
Célja, hogy az uradalom erdő-, mező- és ipari termékeit a sátor
aljaújhelyi M Á V , illetve a Bodrogközi Gazdasági Vasút csatla
kozó állomásaira leszállítsa. Egyúttal a vidék teheráru- és 
(hetenként 3 nap) személyforgalmát is lebonyolítja. 

A vasút alsó építményének koronaszélessége 2.70 m. A felső 
építmény 25 cm. vastag kavicsba ágyazott, 1.30 m. hosszú talp
fákon nyugvó 1 12 kg-os sínekből áll. A z alsó és felső építmény 
együttes kilométerenkénti építési költsége 35.000 P volt. 

A vontatást 2 darab Klien—Lindner-rendszerű 90 lóerős 
négycsatlós mozdony végzi. A kocsipark 15 darab 8 tonnás, 
3 darab rönkszállító truck, 5 darab 5 tonnás és 5 darab 3 tonnás 
szekrényes kocsiból áll. Van ezeken kívül 1 darab sínautója is. 
A mozdony- és kocsipark értéke mintegy 183.000 P. 

A vasút 1928. évi forgalma: 

Amort izáció nélkül a fuvarozási önköltség ugyancsak ebben 
az évben tonnakilométerenként 7.3 fillér, a tarifális fuvardíj 
pedig tonnakilométerenként 24 fillért tett ki. 

10 tonnás vagononként 38.000 pengőt takarít meg az ura
dalom az állati fuvarral való szállítással szemben. 

Az uradalmi kézi vetésű téglaégetőt néztük meg elsőnek, 
mely kétkamrás kemencéből (20—25 ezer darab befogadó-

Sátoraljaújhelyre . 
Ipartelepre . 
Visszfuvarja . . 

21.465 tonna 
2.894 tonna 

556 tonna 



képességgel), egy darab 25 m. hosszú szárítószínből, egy három
lakásos munkásházból és a szükséges egyéb berendezésekből áll. 
Termelőképessége évente 250—300.000 darab tégla. 1000 darab 
tégla előállítási költsége 34.54 P, melyből munkabérre 20.90 P, 
tüzelőanyagra 13.60 P esik. A vasúti szállítás költsége 11.— P. 
Ezrenként az eladási ár 62.—• P, marad tehát tisztán 16.50 P. 
1000 darab kiégetéséhez 1.7 ürköbméter tűzifa szükséges. 

Május 13-án a füzérkomlósi kőbányákat néztük meg. Ezek
nek a bányáknak csak a vasút megépítése óta van meg a lét
jogosultságuk, mert azelőtt a nagy szállítási költségek miatt 
nem voltak versenyképesek. A z egyik bánya anyaga riolit-
tufa, míg a másikból andesitet bányásznak. A riolittufa j ó 
épületi kőnek bizonyult, fagyálló, nem hidroszkopikus, köny-
nyen faragható. 100 q-ként a termelési költség földeléssel együtt 
7.50 P. A vasúti szállítási költség fel- és lerakással együtt 
27.20 P. Eladási ár Sátoraljaújhelyen 100 q-ként 46.— P. 

Az andezit nyomószilárdsága 2000—2300 kg/cm 2 , útalapba 
és fenntartási kavicsnak jól beválik. Termelési költsége köb
méterenként 2.40 P, törése 2.20 P. A z összkiadás ab Ujhely 
59.40 P, mellyel szemben az eladási ár 100 q-ként 66—68 P. 

A kőbányák után a hollóházai kőedénygyárat tekintettük 
meg, mely gyár azelőtt üveghuta volt. A nyersanyag keverésé
től a kész edények ízléses festéséig a gyártás minden fázisát 
végignéztük az üzem vezetőjének szíves kalauzolása és magya
rázó előadása mellett. A kőedénygyárat az uradalom bérbeadta. 

Hollóházáról visszajövet egy kocsántalan tölggyel elegyes 
bükkös alatt lévő, szépen sikerült természetes felújítást néztünk 
meg, majd innen a pálházai gőzfűrészhez tértünk vissza. A gőz
fűrész 1923-ban épült. Felszerelése: 1 darab 80 lóerős Com-
pound félstabil gőzgép (fűrészporral és más célra nem igen 
használható hulladékfával való tüzeléssel), 1 darab 800 mm át
mérőjű, Brünn—königsfeldi gyorsjáratú, időszakos előtolású 
keretfűrész, 1 darab 900 m m . és 1 darab 600 |mm. átmérőjű 
szélező, 1 darab 900 mm átmérőjű bütüző, 1 darab 600 mm. 
átmérőjű frízkurtító körfűrésszel, 1 darab zsindelykészítőgép és 
1 darab botkörgyalu. A fűrész mellett van a faaprítóberendezés, 
mely 2 darab tüzifakörfűrészből, 1 darab kétkarú baltából és 
1 elevátorból áll, melynek segélyével az aprított tűzifa egye-



nesen vagonbarakható. 1928-ban a faaprító 164 tíztonnás va
gon tűzifát vágott fel. 

A fűrészhez tartozik még a gőzölő i s ; két 32 m 3 befogadó
képességű gőzkamrából és egy 40 m 3 befogadóképességű szá
rítóból áll. 

A z uradalmi asztalosmunkákat a fürésszel kapcsolatos 
asztalosműhely végzi. 

A gőzfűrész 1928-ban 1726 m 3 bükk szerfát (47.2%-os ki-
hozatallal) és 1030 m 3 tölgy szerfát (39%-os kihozatallal) dol
gozott fel. 1 m 3 gömbölyű fa felfűrészelési költsége 10.50 P-be 
került. 

A z egyes fűrészáruk m 3-kénti eladási ára így alakult: 
Tölgyben: a) szélezetlen áru boules (II . oszt.) eladási ára 

130.— P ; b ) szélezett áru párisi (14 cm és felfelé széles, 25 cm 
vastag) 2 m hosszon felül 200.— P, 1—1.9 m-ig 190.— P ; 
hosszfríz ( l m és felfelé hosszú, 8—12 cm széles 190.— P ; 
rövidfríz (8—12 c m széles, 35—60 cm hosszú 172.— P, ugyan
az (8—12 cm széles, 25—30 cm hosszú) 160.— P, ugyanaz 
(5—7 cm széles, 25 cm és felfelé hosszú) 160.— P, ugyanaz 
(4 cm széles, 25—40 cm hosszú 148.— P. 

Bükkben: szélezetlen áru (gőzölt, pengehulló minőségben) 
77.— P. 

Átlagárként 1928-ban a bükk fűrészárunál 77.16 P-t, a 
tölgy fűrészárunál 144.— P-t ért el az uradalom m 3-ként. A 
tölgynél 2.5, a bükknél 2.1 m 3 gömbfából termeltek ki 1 m 3 

fűrészárut. 

főárként a bükknél gömbfaköbméterenként 16.— P-t, a 
tölgynél 34.— P-t értek el. 

Május 14-én az uradalom által 1889-ben építtetett 70 cm 
nyomtávú, lóvontatású gördülőpályán a kemencepataki erdő
gondnokságba mentünk ki. Elsőnek a hutai állandó szénégető
telepet néztük meg. Ide szállítják a különben megfelelően nem 
értékesíthető fát a gördülőpályán s a szenítést állandóan ezen 
a helyen végzik. 1 ürköbméter 35%-os túlmérettel bíró szén
fából 60—120 kg faszén lesz. Átlagosan 80 kg (1 ürköbméter) 
szénfa termelése 1.— P, közelítése —.80 P, szállítási költsége 
—.80 P, egyéb kiadás —.10 P, tehát összesen 3.20 P. Ezzel 



szemben az eladási ár 7.20 P, vagyis 4.— P-s a tőár szení-
téssel. 

A szénégető után a gondnokság csemetekertjét tekintettük 
meg. A csemetekertben látottak mindnyájunkból a legnagyobb 
elismerést váltották ki. Mindenütt csak szép, egészséges cseme
téket láttunk s a betegségnek, pusztító gombáknak, rovaroknak 
sehol semmi nyoma. 

Ezután a lasaréti fenyveseket kerestük fel, ahol a kísérleti 
állomás végez kísérleteket. A z állományt a 90-es évek végén 
telepítették, felerészben erdei, felerészben lucfenyővel. Az erdei 
fenyő 15—20 m magas koronája csakhamar teljes záródásba 
került, míg a lassan növő luc csak 2—3 m magasságot ért el és 
második mennyezetben sínylette az erdei fenyő nyomását. 

1927-ben a kísérleti állomás három részre osztotta a feny
vest s az elsőből csak az elhalt vagy pusztuló egyedeket vette 
ki, a második részben az erdei fenyő, a harmadikban pedig a 
luc javára történt a beavatkozás, azzal a céllal, hogy az elért 
eredményekből döntsék el, hogy melyik eljárás volt a helye
sebb. Most még egy negyedik részt .szándékozik az uradalom 
bevonni a kísérletbe, amennyiben ezen a negyedik részen nem 
kíméletesen, hanem erősen fog történni a belevágás a luc javára. 
Az első három területen ugyanis kíméletesen történt a bele
vágás. 

A hutkavölgyi rakodón különféle félgyártmányok készí
tését láthatták hallgatóink. í g y a talpfa, donga, szőlőkaró, 
keréktalp, stb. készítését. 

Az azután megtekintett csonkavölgyi kopár, kavicsos hegy
oldal padkás fenyőültetése igazán szép munka volt. A kopár 
területen a rétegvonalak irányában gyengébb minőségű fából 
padkákat készítettek is ezekre a padkákra történt azután igen 
nagy gonddal és szakértelemmel főleg feketefenyővel az erdő
sítés. A beültetett csemeték egészségesek és szépen növeked
nek. Az erdősítés költsége kat. holdanként 275 pengőbe került. 
Az idén tavasszal 4.75 kat. holdat érdesítettek be ily módon. 
A vadrágás ellen az egész beerdősített területet drótkerítés 
veszi körül. 

A solymosi vágás igen szép képet ad. Mindenütt gazdag 
csemeteújulat. A z idős állomány tölggyel elegyes bükk s az 



állomány fatömegének 25%-át szedték ki az 1928—29. évben 
főhasználatképpen. A szép újulat kímélése, illetve megőrzése 
végett, mivel az idei nagy hideg miatt a favágatás későn feje
ződött be, a fa egy része még a vágásban maradt. A ' fa kiszállí-

majd csak a hó beálltával fog megtörténni. 
Végül még a kőkupai vadászlak gazdag agancsgyüjte-

ményét néztük meg s igazán elragadtatással láttuk magunk 
előtt ezt a ritkaszép gyűjteményt, mely Nagymagyarország 
vadállományának a képét tükrözte elénk. 

A g r ó f Károlyi-uradalomba tartott kirándulásunk rende
zése igazán páratlan volt. Minden percünknek megvolt a maga 
látnivalója, sok helyet bejártunk, még többet láttunk, de a 
fáradtságnak még csak a nyomát sem éreztük. 

Május 14-én búcsút mondva csonka hazánk egyik legszeb
ben berendezett erdőgazdaságának, vonatra ültünk, hogy tovább 
utazzunk Sopronon keresztül Ausztriába. 

16-án reggel már Piestingben voltunk, az ottani gyanta
termelő-szövetkezet gyantatermelésének és gyantafinomító üze
mének tanulmányozása végett. 

A z osztrák gyantatermelés a Wienerwald déli vidékén, 
főleg a Piesting-völgyben történik. A gyantatermelő-szövet
kezet az állam támogatásával az egykori paraszt-szurokfőzdék-
ből keletkezett. A szövetkezet 1914-ben állította fel az első 
gyantafinomító üzemét Piestingben, majd 1925-ben a másikat 
Pottensteinban. A háború után az osztrák gyantatermelés kész 
gyártmányainak j ó minőségével az egész belföldi piacot meg
hódította. 

A piestingi eljárás szerint a gyantahasználatot csak 60—70 
évos feketefenyőkön kezdik. A régebbi eljárás abban állott, 
hogy a használat alá kerülő törzs alsó részén, körülbelül tuskó-
magasságban egy kis vályút készítettek s ebben fogták fel a 
gyantát. A vályútól azután a korona felé haladólag, áprilistól 
szeptemberig tartó hónapokban, hetenként egy-kétszer meg
felelő szerszámmal körülbelül 1 c m széles újabb sebzéseket 
csináltak 3—4 évgyűrű mélységben, mely sebzések a fa kerü
letének felére, vagy néha még ennél is nagyobb szélességben 
veszik körül a fát, úgyhogy sokszor csak egész kis sáv marad 
a nedvkeringés végzésére. Évenként körülbelül 40 cm-re halad-



nak felfelé ezekkel a sebzésekkel s idővel egészen a korona 
aljáig mennek fel. A gyantajáratokból előtörő gyantát a fa ten
gelyére rézsútosan álló és a fába kissé besülyesztett, forgács
szerű fából készült csatornák vezetik a vályúba. A vályúból 
azután 2—3 hetenként, amikor megtelik, kiszedik a gyantát. 

A z új gyantahasználati eljárás hasonló az előbbihez, azzal 
a változtatással, hogy a vályú helyére — ami a, fán súlyos sebet 
idézett elő — cserépedényt helyeznek el oly módon, hogy a 
cserépedény alá, hosszabb vasszeget vernek s ezen áll az edény, 
az edény felső részét pedig a fába készített bemetszés által rög
zítik. A z edénynek háromsizor annyi az űrtartalma, mint a 
vályünak és ezért nem szükséges annyiszor kiüríteni, ami 
munkamegtakarítással jár, ezenkívül előnye az; is, hogy a 
terpentinolajak sem illannak el oly könnyen, mert kisebb a 
párolgási felület. Az, edény fedővel is el van látva. Ezzel az 
újabb eljárással nyert gyanta tisztább is, mint az előbbi. 

A z előbbi eljárásokkal nyert gyantát folyós gyantának 
nevezik. 

Nyár végén és ősszel nyerik az ú. n. kapart gyantát, me
lyet a fa törzséről kaparnak le. 

A fent említett három gyantahasználati eljárás eredménye 
az alábbi kimutatásból tűnik ki legjobban. 

Edényben gyűjtött Vályúban gyűjtött Kapart gyanta 

Terpentin 22°/o legfinomabb 20°/o közönséges 8L/o közönséges 

Kolofónium 70°/o könnyű, világos 6S°/o sötét 6 R O J O sötét 

Víz és tisztátalan 
anyagok 8°/o 12o/o 24°/o 

A z erdőbirtokosok a gyantászó munkásokkal vagy úgy 
egyeznek meg, hogy a munkásoktól termelt gyantának a felét 
kapják (feles gyantászás), vagy pedig szerződésszerűleg előre 
megállapítják azt a mennyiséget (pl. 3 k g . ) , melynek bizonyos 
hányada után a munkás a gyantatermelők szövetkezete által 
megállapított árat köteles fizetni (kamatos gyantászás) . Ez 
utóbbi djárás az erdőbirtokosokra hátrányosabb, mert rabló
gazdálkodásra ad alkalmat a gyantászó munkásnak. 

Egy fából átlagosan 2—2.5 kg gyantát lehet termelni. 



1928-ban 292 vagon gyantát vett át a piestingi gyanta-
finomító a termelőktől. A szövetkezet 1927—28-ban az edény
ben felfogott gyantáért 79 garast (63 fillér), a vályúban fel
fogott gyantáért pedig 66 garast (53 fillér) fizetett kg-onként. 

Míg a háború előtt a francia gyantaárak magasabbak vol
tak az osztrák áraknál, addig most, ezen újabb piestingi el
járás mellett az előállított anyag j o b b minősége miatt az 
osztrák árak q-ként 20 schillinggel magasabbak., mint a fran
cia árak. 

Tájékozódás végett felemlítem, hogy az osztrák papíripar 
1500 tonna, a szappangyártás 1200 tonna, a lakkipar 500 tonna 
kolofóniumot fogyaszt évenként. Ezenkívül a kábelgyárak, a 
technikai zsirok gyártói, valamint az olajkenőcsgyártók is na
gyobb mennyiséget fogyasztanak. Terpentinben szintén nagy a 
kereslet. 

A piestingi gyantafinomító berendezését szintén megtekin
tettük. 

Piestíngből tovább utaztunk Waidhofen.be, a báró Rot-
schild-féle erdőgazdaság és mechanizált fűrésztelep tanulmá
nyozása végett. 

A z egész fűrésztelep 5 hektár területen fekszik. A fűrész
teleppel kapcsolatban egy ládagyár is van felállítva. 

A fűrésztelep mechanizált szállítóberendezéssel bír. A 
fűrészcsarnok két oldalán egy-egy láncvöntatós pálya hozza a 
keretekhez a rönköket. A láncvohtatós pálya nem egyéb, mint 
vastövisekkel ellátott végtelen lánc. Haladási sebessége 20 m. 
percenként. A rönkök a, fűrészcsarnokban azután egy kézmoz
dulattal, automatikusan a rönkbefogó kocsikra guríttatnak s 
?gy kerülnek egymásután, megállás nélkül a keretbe. A kerex 
előtolása 3—6 m. percenként. A pengesebesség 7 m/sec . A pen
gék speciális kisfogközű, waidhofeni fogakkal bírnak. A keret 
óránkénti teljesítménye 11 m ; i. 

A fűrészáruk lépcsőzetesen haladnak, mindig alsóbb szintre 
jutva, a szélezőkön át az automatikus osztályozóhoz. 

A fűrésztelep hajtóerejét 1 darab 580 lóerős és 1 darab 
138 lóerős gőzgép szolgáltatja. 

A fűrésztelephez tartozik a gyaluház és a szárító is. 
A mechanizált fűrésztelep megtekintése után dr. báró 

http://Waidhofen.be


Louiis Rotschild waidhofeni erdőgondnokságát néztük meg. A z 
erdőgondnokság mintegy 4000 hektár területet foglal el, 
400—1100 m. tengerszínfeletti magasságban. Uralkodó fa
nemek a bükk, jegenye- és lucfenyő. Látni még igen szép növe
kedésű Pseudotschuga Douglasii állományokat is. Ezenkívül 
juhar és kőris is előfordul. A Pseudotschuga Douglasii fáját 
igen jóminőségűnek mondják és állítólag tartósságban a vörös
fenyővel vetekszik. A termőhely jóminőségű, az állományok 
igen erőteljesen növekednek. 

A z erdőbirtok feltárása végett most épült egy erdei von-
tatóút, mely'nek alsó szakasza 2.5 km. hosszúságban kavicsolva 
van, míg felső szakasza (körülbelül 3 km.) egyszerű földút, 
melyen a szállítás csakis, a hó beálltával történik. A von-
tatóút igen nehéz terepen vezet keresztül. A megépítése első
rendű feladatává, válott az erdőgazdaságnak, mert ez út nélkül 
szinte lehetetlen volt azelőtt kiszállítani sok helyről a fát. A 
vontatóút koronaszélessége 2.80 m. Átlagos emelkedője 10%, 
max. 18%. A vonalvezetést igen befolyásolták az alsó szaka
szon a birtokviszonyok és az a körülmény, hogy egyes helyeken 
igen sok lett volna a sziklamunka. Ezért iktattak be több helyen 
erősebb emelkedést. Különben 6 variáns közül választották a 
megépített vonalat. 

A legkisebb kanyarulati sugát 20 m. Éles kanyarulatok
ban szélesítés helyett bakokkal alátámasztott csúsztatófákat 
alkalmaztak. 

A kavicsolt útszakasz folyóméterenkénti építési költsége 
10 schilling (8 P ) , a földúté, pedig 2.75 schiTling (2.20 P ) volt. 

Az erdőbirtok sok szép látnivalót nyújtott vo lna még, de 
— sajnos — időnk kevés lévén, estére visszatértünk Waid-
hofenbe, ahol az uradalom látott bennünket vendégül. 

Ezzel programmunk befejezést is nyert. 18-án reggel vo
natra ültünk, hogy visszatérjünk Sopronba. Visszautazásunk 
útvonalául az Ybbs völgyét választottuk, ahol a vidék szépsége 
nagyon kellemessé tette utazásunkat. 

Beszámolóm végezetéül kedves kötelességemnek tartom, 
hogy ez alkalommal is hálás köszönetünket tolmácsoljam mind
azoknak, akik tanulmányutunk sikere érdekében közreműköd
tek, őszinte köszönetünket fejezzük ki gróf Károlyi László 



őhagyméltóságának, őrgróf Pallavicini Alfonz Károly és dr. 
báró Rotschild Lajos őméltóságának szíves vendéglátásukért, 
továbbá Szepesy Arthur m. kir. erdőigazgató, Jahn Rezső erdő
mester, Onczay László erdőtanáesos, Fdlix Matzi erdőígazgató 
uraknak, valamint mind a négy uradalom összes erdőtisztjei-
nék, a „Piestingi gyiantatermelők szövetkezete" és a waidhofeni 
mechanizált fűrésztelep vezetőségének azért a szeretetteljes, 
kollegiális fogadtatásért, fáradságot n e m ismerő kalauzolásért 
és magyarázatokért, melyekkel tanulmányutunkat oly széppé, 
kedvessé és hasznossá tették. 

Céllövés és vadtalálat. 
Azt hiszem, a legtöbb vadász tapasztalhatta s többé-kevésbé 

elmélkedhetett is felette, hogy golyós fegyvere inek használata alkal
mával, találat szempontjából más eredményeket ér t el, ha céltábla 
előtt, s ismét más, sőt sokszor meglepően rossz, előtte érthetetlen
nek látszó eredményt, ha egy — a céltáblát helyettesítő — élő
vadra lőtt. 

Célbalövési eredményeink után gyakran elgondoljuk, hogy most 
már a vadat „b iz tosra" fogjuk lőni. A gyakorlat azonban más ered
ményeket mutat, mert akárhányszor, midőn a vad — mint valamely 
élő céltábla — a „ lövő" előtt áll, azt elhibázza. Legelső gondolatunk 
ilyenkor persze az, hogy „mi lehet ennek az o k a ? " 

Keressük is az okot a puskában, töltényben s más különböző kö
rülményekben, de bizony sokszor — valljuk be — nem tudjuk azt 
megtalálni, mert az ellenőrző próba után puskánk s töltényünk újra 
kifogástalanul viszi be a golyót a „céltáblába". 

Nem is a legkönnyebb feladat ezt mindig megtalálni s ezért nem 
lesz talán érdektelen, ha ezen okokat sorra próbálom venni. Lehetnek 
esetleg olyanok (kezdők) , akik ezt még nem figyelhették meg, vagy 
nem volt alkalmuk mástól hallani s így nem végzek talán hiábavaló 
munkát, ha ezeket alábbiakban fel próbálom sorolni: 

1. Csupán a teljesség kedvéért említem meg a vadászlázt,. mert 
ez mindeki előtt érthető s amellett köztudomású is, hogy a lélek 
izgalmas állapotában a kar reszketése folytán szinte biztos a hiba. 

2. Lövési kényelem. Míg a céllövészetnél téliesen szabadon vá
laszthatjuk m e g : 

a) testhelyzetünket (fekve, térdelve, állva), 
ö ) a választott testhelyzeten belül, testünknek a kiválasztott 

helyzetben való legszabadabb, fesztelen, kényelmes tartását, addig a 
vadászatnál sohasem választhatjuk teljes szabadsággal sem a test-



helyzetet, sem a testhelyzeten belül való kényelmesebb tartást vagy 
fesztelenséget, mert sokszor egy mozdulat, s a várva-várt vad volt — 
nincs, Nagyon gyakran bizony meg kell elégednünk mondjuk pl. haj
lott derékkal, jobbra vagy balra csavart testtel, vagy keresztbe tett, 
illetve igen labilis lábállások mellett való lőhetésekkel. De még ha 
aránylagos kényelmesebb helyzetben lőhetünk is a vadra, még e ké
nyelmesebb testtartást is kedvezőtlenül befolyásolhatják pont a lö
vés irányába eső törzs, gally, levél vagy fűszál, melyek kikerülése 
már feltétlenül a lövési kényelem, tehát a pontosság rovására megy. 

Az általánosan ismert testhelyzeteken kívül ímegemlítendőnek 
tartom itt az ülve, fcét térdről való lövést. Ülő helyzetben (pihenés, 
les, étkezés) gyakran érheti a vadászt a lőszüfcség. Ekkor a szabadon 
tartott kézből való lövésnél sokkal biztosabb, ha mindkét könyökünket 
talpunkkal alátámasztott térdeinkre, combunkra helyezzük,' mikor is, 
kivált ha hátunk is jó l nekidőlhet egy törzsnek, (majdnem oly biztos 
a lövés, mint fekve, könyökről. 

3. A célzási idő. Céllövészetnél ez tetszésünk szerint rendelkezé
sünkre áll, míg vadászatnál kötve vagyunk. Sokszor sietnünk kell a 
lövéssel, mely miatt magát a célzást is elsietjük s ennek eredménye: 
hiba. 

4. Világítási tényezők. Ezek főleg erdőben a lehető legkülön
legesebben nyilatkozhatnak meg. A céllövészetnél a világítási viszo
nyok nincsenek gyors változásnak alávetve s azok egyszeri számba
vétele lövéssorozatunk végéig többnyire érvényes s kedvezően is szok
tak megválasztva lenni. ( A lövő háta mögül j ö j jön a világítás.) Va
dászatnál aszerint, hogy a vadat mily irányban pillantjuk meg, a 
világítás is jöhet minden irányból. Legkedvezőtlenebb az, ha fénnyel 
szemben kell lőnünk. Erdőből ki, be, illetve sűrűből ritkásba a vilá
gítás intenzivitása változik. Igen kedvezőtlen, ha lombos erdőben 
napsütés esetén a mozgó lombok által hol fénycsóva, hol árnyékcsóva 
esik váltakozva majd a légyre, majd a nézőkére. Még ennél is kedve
zőtlenebb az, mikor ugyancsak erdőben, még pedig minél nagyobb a 
fényellentét a lombok közt és kívül, hogy a nézőke vonala a különös 
fényhatás folytán többszörösen megtörik. E körülmény rendkívül 
kellemetlen és igen rontja a találati biztonságot. Magától értetődik, 
hogy a sötétség bizonyos mértékén túl minden lövés illuzórius. 

5. Oly j ó lövőknél, akiknek azonban vadásztapasztalatuk még 
nincs, elég gyakori oka a hibázásnak az elsietés, szeleskedés, melyet 
gyakran elbizakodottságnak is lehet mondani. Ez ellen legjobb f i 
gyelmükbe vésni, hogy az élőcél netaláni könnyebb volta dacára is 
éppoly, sőt még nagyobb gondossággal kell célozni, mint mikor cél
tábla előtt a legjobb egységre törekednek. 

6. Nagyobb célfelületet mutató vadaknál — bármily furcsán 
hangzik is — épp a célfelület nagyságú az oka annak, hogy a golyót 
nem tudjuk azon a vonalon végigküldeni, melyen szeretnénk, melyre 
kisebb célfelületnél képesebbek vagyunk. Ezt a következőleg igyek-



szem érthetővé tenni: Kisebb és az alaptól élesen elváló célpont 
(amilyen tehát céllövésnél fekete kör fehér alapon) a célgömbnek a 
célzás közben előforduló legapróbb kilengéseit, sőt rezgéseit jobban 
megérzékíti s emiatt biztosabb a lővonalunk, mint egy nagyfelületű 
s egyöntetű szürkeségnél (szarvas, ő z ) , melynek oldalán a kilengése
ket nem tudjuk oly pontosan ellenőrizni, s emiatt nem is tudhatunk 
oly biztosan az oldalának arra a bizonyos kisebb pontjára lőni, melyre 
viszont céltáblánál képesek vagyunk. Azért tehát aki már a célt vagy 
verebet, madarat is jól lőtte, még mindig ne bizakodjék el, mert ezt 
a kis célpontot sokszor könnyebben eltalálhatja (világos égboltból 
tisztán kiváló madártest) , mint a szarvasnak sokkal nagyobb cél
felületet mutató azt a bizonyos „ j ó vállapját". 

Ezt a körülményt szinte úgy is lehetne mondani, hogy a kis 
célpont mintegy közelebb vonzza magához a lővonalát. 

7. Gyors mozgás, futás után, mely vadászatnál oly sokszor elő
fordul, a lövés az erős légzés és szívdobogás miatt jóval bizonyta
lanabb. 

8. A szesz, nemkülönben a dohány — [kivált mértéken felüli él
vezetét ugyancsak ne hagyjuk figyelmen kívül. 

9. Nem utolsó dolog végül az indiszpozició, mely a jó lövőnél épp
úgy jelentkezhet, mint pl. a művészeknél és sokszor bizony a leg
kiválóbb vadászati alkalmakkor szokott ez jelentkezni. 

10. Legvégül lehetnek soha fel nem fedezhető okok, milyen pl. 
egy gally, melyet a távolság miatt nem láthattunk, de a golyót el
téríthette. Esetleg pont annak az egy tölténynek töltése stb. hibái, 
melyet utólag meg nem állapíthatunk. 

Mindezek folytán, egyéb jótanácsok mellett golyósvad lövésekor 
a következőkre is ügyeljünk: 

1. Vadászlázadat próbáld leküzdeni. 
2. Igyekezz az adott helyzetben minél kényelmesebb testtartás

ból lőni (hasalj, ágra fektess, törzshöz támassz). 
3. Ha nem szükséges, a célzással ne siess s a lehető leggondosab

ban célozz. 
4. Ha a világítás miatt lövésea bizonytalan (sötétben, vakító 

fénnyel szemben), nemes vagy veszélyes vadra inkább ne lőj , csupán 
kártékonyra. 

5. Futás, erős mozgás után lehetőleg fújd ki magad s csak az
után lő j . 

6. Vadászat közben szeszt ne igyál s ne dohányozz. 
7. Fegyvered, töltényed indulás előtt vizsgáld meg s ez a leg

nagyobb rendben legyen. 
Rohoska Soma 

m. kir. erdőmérnök, erdő- és vadőri iskolai tanár. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Az Országos Erdészeti Egyesület 1929. évi rendes közgyűlésé
nek ideje és helye. Egyesületünk 1929. évi rendes közgyűlését előre
láthatóan folyó évi szeptember hó végén, esetleg október hó elején 
Párádon fog ja megtartani. Ügy a közgyűlési meghívót, valamint a 
részletes programmot legközelebbi szeptember havi számunkban fog
juk tagjaink szíves tudomására hozni. 

Lapunk szeptember havi száma. Lapunk szeptember havi száma 
a közgyűlésre való figyelemmel a rendes idő helyett szeptember hó 
végén fog megjelenni. Kérjük e bejelentésnek szíves tudomásul
vételét. 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának Budapes

ten, 1929. évi június hó 17-én tartott rendes üléséről. 

Megjelentek: Térf i Béla és Inkey Pál báró alelnökök, Balogh 
Ernő, Fekete Zoltán, Gyarmathy Mózes, Hinfner György, Kallivoda 
Andor, Kovács Gábor, Kozma István, Osztroluczky Miklós, Pallavicini 
Alfonz Károly őrgróf, Pech Kálmán, Ráduly János, Schmidt Károly, 
Takách Zsigmond, Waldbott Kelemen báró választmányi tagok, Biró 
Zoltán választmányi tag, ügyvezető és Lengyel Sándor segédtitkár. 

Távolmaradásukat kimentették: Hadik János gróf elnök, Beyer 
Jenő, Földváry Miksa, Ivanich Ferenc, Kiss Ferenc, N a g y László, 
Osztroluczky Géza, Papp Béla, Pfe i f fer Gyula, Sipos Antal és Vuk 
Gyula választmányi tagok. 

Inkey Pál báró alelnök az ülést megnyitva, üdvözli a megjelen
teket s egyben a jegyzőkönyv hitelesítésére Balogh Ernő és Kallivoda 
Andor választmányi tagokat kéri fel. 

A miult választmányi ülés óta történtekről a következőkben tájé
koztatja az igazgatóválasztmányt. 

A mult választmányi ülés határozatához képest az egyes bizottsá
gokban leendő részvételre az elnökség a következő urakat kérte f e l : 

1. Adó-, vám- és tarifaügyi bizottságba: 

Elnökül: Osztroluczky Miklós választmányi tagot. 
Másodelnökül: Schmidt Károly vál. tagot. Bizottsági tagokul: 

Beyer Jenő, Kallivoda Andor , Mihalovics Sándor, Onczay László, 
Papp-Szász Tamás és Vuk Gyula választmányi, valamint dr. Fazekas 
Ferenc, Szabó Benedek, Tóth Bódog és Véssey Ferenc rendes tagokat. 



2. Általános erdőgazdasági és törvényelőkészítő bizottságba: 

Elnökül: Br. Waldbott Kelemen választmányi tagot. 
Másodelnökül: Báró Inkey Pál alelnököt. 
Bizottsági tagokul: Dr. Aj tay Sándor, gróf Andrássy Sándor, 

Fröhlich Brúnó, Karsay Károly, gróf Keglevich Gyula, Onczay 
László, Papp Béla, Pfe i f fer Gyula, Ráduly János, Rochlitz Dezső és 
gróf Zelensky Róbert vál. tagot, továbbá Doroszlay Gábor, dr. Hoff
mann Gyula, Marsalkó Ferenc és Mayer Aurél rendes tagokat. 

3. Szakoktatás és kísérletügyi bizottságba: 

Elnökül: Pfe i f fer Gyula választmányi tagot. 
Másodelnökül: Balogh Ernő választmányi tagot. 
Bizottsági tagokul: Fekete Zoltán, Kiss Ferenc, Papp Béla, Roih 

Gyula, dr. Tuzson János választmányi tagokat és Ajtay Jenő, Fran-
cisciy Vilmos, Lippóczy Béla, Magyar Pál, Pászthory Ödön, Pukács 
Endre rendes tagokat. 

h. Szervezőbizottságba: 

Elnökül: g róf Széchenyi Aladár választmányi tagot. 
Másodelnökül: őrgróf Pallavicini Alfonz választmányi tagot. 
Bizottsági tagokul: Arató Gyula, Béky Albert, Erdőssy Bódog, 

Földváry Miksa, Pech Kálmán, Pfeif fer Gyula, Rimler Pál választ
mányi tagokat és Fekete Béla, Hepke Artúr, Krause Dezső, Matuso-
vits Péter, Pászthory Ödön, Rabó Gyula, Radó Gábor, Szepesi Artúr, 
vitéz Szilágyi-Ilosvay Lajos, Véssei Mihály rendes tagokat. 

5. Magánerdőtisztek szolgálati viszonyának szabályozását előkészítő 
bizottságba: 

Elnökül: id. gróf Majláth József választmányi tagot. 
Másodelnökül: ő rgróf Pallavicini Alfonz választmányi tagot. 
Bizottsági tagokul: Dr. Hammersberg Géza, Nagy László, Rimler 

Pál, Schmied Ernő, Sipos Antal, Takáeh Zsigmond, br. Waldbott 
Kelemen választmányi tagokat és Barsy Nándor, Bogyay Gyula, 
Hajdú János, Komáromy László, 1. Wittenberger Géza rendes tagokat. 

A z elnökség intézkedését az igazgatóválasztmány egyhangúan 
tudomásul veszi. 

Sajnálattal jelenti továbbá, hogy a m. kir. pénzügyminiszter úr 
ez évi 58750—XIII . a. számú leiratával tagadólag intézte el az egye
sületnek azt a kérését, miszerint a kataszteri becslőbizottságokban az 
erdők osztályozásánál oki. erdőtisztek alkalmaztassanak becslőbiz--
to sokul. 

Tekintettel a minősítés, illetőleg az osztályozás fontosságára, tisz-



telettel javasolja, hogy az igazgatóválasztmány az elintézésnek ebbe 
a módjába, ne nyugodjék bele, hanem az őszi törvénykezési időszak 
elején a földmivelésügyi miniszter úr támogatásának kikérésével 
indítson újabb akciót, hogy legalább minden egyes helyszínelési fel
ügyelőségnél erre a munkára 1—1 oki. erdőmérnök alkalmaztassék. 

Az igazgatóválasztmány a javaslat értelmében határoz. 

Nagy örömmel számol be arról a megértő jóindulatról, amivel a 
földmívelésügyi miniszter úr az egyesület által megindított akciókat 
felkarolja. í g y kézhez vette az egyesület már azoknak az átiratoknak 
a másolatait, amelyekkel a fűrészekre szállított és. onnan elszállítandó 
faanyagok tarifájának mérséklésére, a fabehozatali és kiviteli statisz
tika adatainak megfelelő kibővítésére, végül a Máv. tüzifaszükség-
letének fedezésére irányuló javaslatokat az illetékes miniszter uraknál 
támogatni szíves volt. 

Külön kell kiemelni itt a földmívelésügyi miniszter úrnak azt az, 
intézkedését, amellyel ez évi 22.564. sz. ügyiratával az egyesület 
irodalmi működésének támogatására 4000 pengő államsegélyt mél
tóztatott minden külön kérelem nélkül utalványozni. Ez a jóindulatú 
támogatás remélhetőleg lehetővé teszi, hogy az 1929. évi nehéz esz
tendőt az egyesület deficit nélkül zárja le. 

Tisztelettel javasolja, hogy az élvezett hathatós erkölcsi és anyagi 
támogatásért az egyesület úgy a miniszter úr Őexoellenciájának, 
mint dr. Mayer Károly államtitkár, valamint Pfe i f fer Gyula és Papp 
Béla miniszteri tanácsos, választmányi tag uraknak jegyzőkönyvi kö
szönetet nyilvánítson s az elnökséget bízza meg azzal, hogy ezt az 
illető uraknak megfelelő formában tudomásukra hozza. 

Az igazgatóválasztmány nagy helyeslés mellett a javaslat ér
telmében határoz. 

A közszállítási szabályzat megfelelő módosítása tárgyában az 
egyesület előterjesztéssel fordult a földmívelésügyi és kereskedelem
ügyi miniszter urakhoz kérve, hogy a közszállííásoknál a magyar eeár-
mazású faanyagok előnyben részesíttessenek 

1. mindig, ha az árkülönbözet a külföldi faanyagokkal szemben a 
10%-ot meg nem haladja; 

2. a 10%-o t meghaladó árkülönbözet esetén is akkor, ha ez az 
árkülönbözet nem haladja túl azt a különbséget, amivel a belföldi fa
anyag vasúti szállítása a külföldi faanyagénál a magyar vasútvonala
kon többe kerül. 

Beszámol még arról az akcióról, amelyet a Magyar Mérnök- és 
Építészegylet indított a Magyar Tudományos Akadémiának e g y mű
szaki osztállyal leendő kibővítése iránt. A z előkészítőbizottságban 
leendő részvételre az elnökség Véssei Miháy min. tanácsos, rendes ta
got és az ügyvezetőt kérte fel. 
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Hiány _ . _ 4.366 37 

A műfa forgalmi adója ügyében az egyesület eljárt a kereske
delemügyi miniszter úr illetékes ügyosztályainál, a kérdés most döntés 
végett a miniszter úr elé kerül s mindent megtettünk abban az irány
ban, hogy a végleges állásfoglalás előtt a miniszter úr egyesületünket 
újból hallgassa meg. Reméljük, hogy a kereskedelemügyi miniszter úr 
állásfoglalása egyezni fog a földmívelésügyi miniszter úrnak az egye-



sülét előterjesztésével azonos állásfoglalásával s ez alapon sikerül a 
pénzügyminisztériumot az eredeti tervezet megfelelő módosítására 
birni. 

Kéri a tett intézkedések tudomásulvételét. 
Waldbott Kelemen báró választmányi! tag a közszállításokkal 

kapcsolatban tett indítvány kiegészítését kéri és pedig oly értelemben, 
hogy külföldi behozatalnál elsősorban az érdekelt államok magyar 
erdőbirtokosai részesíttessenek előnyben. 

Osztroluczky Miklós vál. tag figyelmeztet arra, hogy a trianoni 
szerződés nem engedi meg azt, h o g y a külföldi állampolgárok ily meg
különböztetett bánásmódban részesíttessenek. Mindenesetre óvatos 
eljárást ajánl. 

A z igazgatóválasztmány a tett intézkedéseket Waldbott Kelemen 
báró választmányi tag kiegészítő indítványának elfogadásával egy
hangúan tudomásul vette. 

2. Bíró Zoltán ügyvezető, választmányi tag ezután az egyesület 
anyagi helyzetét ismerteti. A folyó évi január hó 1-től június hó 15-ig 
terjedő időről szóló mellékelt pénztári jelentés szerint 18191 P 66 f 
bevétellel szemben 22558 P 03 fill. kiadás merült fel. A kimutatott 
4366 B i37 fill. hiány azonban már nem: áll fenn, mert a postatakarék
pénztár mai, június* hó 17-iki, értesítése szerint a földmívelésügyi mi
niszter úr által az egyesület részére kiutalt 4000 P-s államsegély meg
érkezett és így tényleges deficitről már nincs szó. Sőt az időközben 
befizetett új alapíványi díjak következtében az egyesület mintegy 
8000 P készpénzzel rendelkezik. Javasolja, hogy az előző választmányi 
ülés határozata alapján igénybe vett alapítványi tőkéknek visszatérí
tésére, a már takarékba helyezett pénzösszeg figyelembevételével 
összesen. 3000 P kötött betétként helyeztessék el. Megemlíti egyben, 
hogy a tagsági díjakból a személyre szóló felhívások után mintegy 
2000 P folyt be. A tagdíjhátralék ennek ellenére is alig csökkent. 
Megemlékezik továbbá arról, hogy a földmívelésügyi minisztérium 
erdészeti főosztálya az egyesületet bízta meg az erdészeti statisztikai 
adatoknak az Erdészeti Lapokban való közzétételével és hogy a vonat
kozó megállapodás értelmében a nyomtatási költségeket a miniszté
rium fogja viselni. Javasolja, hogy az igazgatóválasztmány bízza 
meg az elnökséget, hogy a segélyért és a megbízásért a földmívelés
ügyi minisztériumnak megfelelő módon az egyesület hálás köszönetét 
tolmácsolja. 

Az igazgatóválasztmány ügyvezetőnek mindkét javaslatát egy
hangúan elfogadja s azok értelmiében határoz. 

3. Ügyvezető ezután röviden ismerteti az egyesületi székház egyik 
lakójának, Hauser Margitnak botrányos ügyét. Bár jogerős ítélet 
alapján ki lett volna lakoltatható, az egyesület arra való tekintettel, 
hogy esetleges meghurcoltatásnak lenne kitéve, a kilakoltatási Hauser 
Margit beszámíthatatlansága miatt egyelőre nem hajtatta végre . 



Ujabban azonban a lakbért sem, fizeti rendesen, s mintegy 160 P-vel 
hátralékban van. Az egyesületnek a lakbér megfizetésére vonatkozó 
felhívását nem fogadta el és ezenkívül a házban is ismételten botrá
nyos jeleneteket rögtönzött. Miután, az elmebetegek gyámolítása nem 
az egyesület kötelessége, kéri az igazgatóválasztmány felhatalmazását 
a kilakoltatás foganatosíthatására azzal az engedéllyel, hogy szükség 
esetén nevezett lakói hurcolkodási költségeit is az egyesület terhére 
kiutalhassa. 

Osztroluczky Miklós választmányi tag indítványára az igazgató-
választmány felhatalmazza az elnökséget, hogy Hauser Margit kila-
koltatása ügyében a legjobb belátása szerint járjon el. 

4. Ügyvezető ismerteti az 1. pont alatt felsorolt bizottságok mű
ködésére vonatkozóan összeállított ügyrendet. Inkey Pál báró alelnök 
és Osztroluczky Miklós' választmányi tag hozzászólása után az igaz
gatóválasztmány a bizottságok részére egyhangúan a következő ügy
rendet fogadja el. 

Az Országos Erdészeti Egyesület bizottságainak ügyrendje. 
A bizottságok tagjai: 

1. azok a választmányi és alapító, illetőleg rendes tagok, akiket 
erre a választmány, illetőleg a választmány megbízásából az elnökség 
felkért; 

2.. azok az egyesületi tagok, lakiket erre az illető bizottság szó
többséggel hozott határozata alapján a bizottság mindenkori elnöke 
felkér. 

A bizottságok elnöki és másodelnöki tisztét az 1931. év végéig 
az elnökség által erre felkért tagok látják el. 

Amennyiben ezen idő alatt az említett tisztségek bármelyike 
valamely okból megüresednék, valamint az 1932. év január hó 1-től 
kezdődőleg -a bizottságok elnökeiket és másodelnökeiket maguk 
választják az egyesületi tagok közül. 

A bizottság tagja csak egyesületi tag lehet. 
Megszűnik a tagság 
a) lemondás, 
b ) elhalálozás esetén, 
c ) ha az illető bizotsági tag bármely okból megszűnik az OEE. 

tagja lenni. 
A bizotságok tagjainak száma korlátozva nincs s a szükséghez 

mért kiegészítésről a bizottság maga gondoskodik. 
A bizottság hivatása a választmány és közgyűlés munkájának 

megkönnyítése céljából mindazoknak a kérdéseknek a részletes és 
lehetőleg kimerítő tárgyalása és azokban való határozathozatal, 
amelyeket: 

1. a választmány vagy az elnökség előkészítés végett a bizott
ság elé utal, 



2. bármelyik egyesületi tag javaslatára vagy saját kezdeménye
zéséből a bizottság elnöke a bizottság munkarendjébe felvesz.. 

Ugyancsak a bizottságok hivatása az általuk tárgyalt kérdések
ben- szükséges előterjesztések, kérvények, feliratok, emlékiratok 
elkészítése. 

A bizottságok ülései időhöz kötve nincsenek, azokat a szük
séghez mértem az elnök hívja össze. 

A bizottsági ülést 
1. az elnökség felkérésére. 
2. három bizottsági tagnak a tárgyalás alá veendő ügy meg

jelölésével beadott írásbeli kérelmére, 

3. ha a választmány által a bizottságnak kiosztott ügyek még 
letárgyalva nincsenek az egyesületi ügyvezető ( t i tkár) kérelmére 
az elnök oly időben köteles összehívni, hogy a megfelelően tárgyalt 
kérdésben hozott határozat a legközelebbi igazgatóválasztmányi ülés 
elé Hegyen terjeszthető 

A bizottságok ülései az egyesületi tagok részére nyilvánosak s 
a megjelent tagok indítványokat tehetnek és felszólalhatnak, a 
határozathozatalban azonban csak a bizottság tagjai vehetnek részt. 

A tárgyalás menetére az elnök, másodelnök és a tagok joga i és 
kötelezettségeire nézve az egyesület alapszabályainak az egyesületi 
elnökre, az alelnökre és választmányra vonatkozó rendelkezései 
irányadók. 

A bizottságok határozatai csak a választmány vagy az elnök
ség jóváhagyásával hajthatók végre, miért is ezeket az ügy sürgős
ségéhez képest, az elnökség vagy az igazgatóválasztmány elé kell 
juttatni. 

A bizottsági javaslatokat, a választmányban rendszerint a 
bizottság elnöke ismerteti, ezzel a tiszttel azonban a bizottság bár
melyik tagját megbízhatja, még ha az illető -nem is tagja az igaz
gatóválasztmánynak. 

Nem egyhangú határozat esetén a kisebbségnek jogában áll 
saját álláspontját különvélemény formájában írásban az elnökség, 
illetőleg igazgatóválasztmány elé terjeszteni. 

A bizottságok munkájával járó írásbeli teendőket a bizottsági 
elnök falhívására az egyesület irodája köteles elvégezni. 

5. Ügyvezető ismerteti a vidéki erdészeti egyesületeknek a? 
Országos Erdészeti Egyesülettel való együttműködésének rendkívüli 
fontosságát. A jelenleg szőnyegen levő nagy horderejű erdőgazda
sági kérdések az együttműködést feltétlenül szükségessé teszik. 

Az Országos Egyesület csak akkor fejthet ki eredményes 
működést, ha a vidéki egyesületek munkájában hathatósan támo
gatják. 

Javasolja, hogy az együttműködés kérdése utaltassák a szer-



vezőbizottság elé azzal, hogy az erre vonatkozó tárgyalásokat a 
vidéki egyesületekkel alkalmas időben indítsa meg. 

A z igazgató-választmány ily értelemben határoz. 
6. Ügyvezető örömmel jelenti, hogy az egyesület anyagi hely

zetében egyes tagok áldozatkészsége folytán javulás állott be. í g y 
Ferenc bajor királyi herceg az egyesület évenkénti kérelme alapján 
a rendes tagdíjon felül évenként 240 pengőt bocsát az egyesület 
rendelkezésére. Gróf Károlyi László, Inkey Pál báró multévi köz
gyűlési javaslata szerint folyó évre 300 pengő tagdíjat fizet. Dr. 
Batthyány, Strattmann herceg 100 pengőre emelte fel évi tagdíját. 

Ügyvezető javasolja, hogy az igazgató-választmány mondjon az 
elnökség útján említett uraknak áldozatkészségéért hálás köszönetet. 
Javasolja továbbá, hogy az elnökség forduljon az érdekelt erdőbirto
kos tagokhoz oly kérelemmel, hogy Inkey Pál bárónak a tagsági díjak 
megállapítására vonatkozó javaslatához járuljanak hozzá és tagsági 
díjaikat a javaslat értelmében önként emeljék fel, illetőleg méltányos 
összegként ajánlják meg. 

Viszont ezzel szemben az új alapszabálytervezetben megállapí
tott tagdíj csak az újonnan belépő tagokra legyen kötelező s ne vo
natkozzék azokra a régi alapító tagokra, kik koronában tett alapítvá
nyukat valorizálták, vagy pedig pengőben tettek alapítványt, illetve 
a régi tagdíj valorizációjára vállaltak kötelezettséget. 

Szükségesnek tartja, hogy az egyesületet ebben az akciójában az 
erdőfelügyelők is támogassák, amihez viszont a földmívelésügyi mi
nisztérium hozzájárulását kell kieszközölni. 

A z igazgató-választmány az ügyvezető javaslataihoz egyhangúan 
hozzájárul. 

7. Ügyvezető ezután az erdészeti adminisztráció kérdésével fog
lalkozva, a vonatkozó statisztikai adatok ismertetése mellett, annak a 
meggyőződésének ad kifejezést, amint azt az Erdészeti Lapok folyó 
évi június havi számában megjelent „Erdészeti adminisztrációnk" 
című cikkében teljes részletességgel ki is fejtette, hogy az elsőfokú 
szervek a mai beosztásuk mellett túlméretezett kerületeikben az ál
lami felügyeletet megfelelően ellátni képtelenek. Különös fontosságot 
nyer a kérdés különösen most, amikor a normál státus bevezetésével 
valószínűen 10%-kal kell leapasztani a jelenlegi létszámot. El sem 
tudja képzelni, hogy mi lesz az állami felügyelettel, ha a mostani 62 
erdőhivatalból még 10%-ot le kellene adni. 

Javasolja, h o g y az egyesület a mai tarthatatlan helyzet feltárá
sával az erdészeti adminisztráció elsőfokú szerveinek megfelelő sza
porítása érdekében forduljon felterjesztéssel úgy az összkoirmányhoz, 
mint a földmívelésügyi miniszter úrhoz és a takarékossági bizott
sághoz. 

Pech Kálmán vál. tag véleménye szerint a személyzethiány hát
rányai a régebbi időkben is éreztették hatásukat. Nagyon helyt-



állóknak tartja az ügyvezető megállapításait s annak a nézetének ad 
kifejezést, hogy az esetleges új erdőtörvényt a mai létszám mellett 
nem lehet majd végrehajtani. A normál státusba semmi körülmények 
között sem szabad az erdészetet belekényszeríteni. 

Inkey Pál báró alelnök mindenképpen hibáztatja a jelenlegi' ál
lapotot s az állami beavatkozás megváltoztatását tartja szükségesnek. 
Míg bizonyos relációkban az állami beavatkozás túlmegy a szüksé
ges mértéken, más irányban a legfontosabb teendők ellátatlanul ma
radnak. Ezt az új törvénynek kell szabályozni. Az altiszti helyzetet 
pedig tarthatatlannak látja, mert oly nagyok az erdőőri kerületek, 
hogy képtelenek dolgukat elvégezni. Az erdőőröket azoknak a közsé
geknek kellene fizetniök, amelyeknek területén szolgálatot teljesí
tenek. 

Ráduly János vál. tag az erdészeti adminisztráció fejlesztésének 
szükségességét hangoztatja. A legutóbb életbeléptetett erdészeti tör
vények is ezt a célt szolgálták. Véleménye szerint föltétlenül tenni 
kell valamit, nehogy mindig az erdészetet csökkentsék. Viszont arra 
is kell ügyelni, nehogy a földmívelésügyi minisztérium ellenére hely
telenül avatkozzon az egyesület a kérdésbe. 

Bíró Zoltán ügyvezető indítványának kiegészítéseképpen azt 
javasolja, hogy mindaddig, míg az új erdőtörvény előkészítés alatt 
áll és az adminisztráció szervezésének kérdését nem tisztázta, ne 
hajtsák végre az államerdészetnél a létszámapasztást. 

Waldbott Kelemen báró vál. tag az erdőbirtokosok képviseleté
ben beszélve, megjegyzi, hogy az erdőbirtokosok, bár utóbb már ja
vult a helyzet, általánosságban rossz néven veszik az állami erdő
hivataloknak a magán erdőgazdaságok ügyeibe való túlságos beavat
kozást. Ne ott gyakoroljanak folytonos ellenőrzést, ahol szakképzett 
erdőtisztek kezelik az erdőket, hanem ott, ahol úgy az irányításra, 
mint a szaktanácsra és ellenőrzésre tényleg szükség van. 

Nem tartja helyesnek, hogy még a gyérítések miatt is kérvényt 
kelljen benyújtani, hogy az elintézésre 5—6 hónapig is kelljen várni, 
amikor a kitermelt anyag értékesítési lehetősége esetleg már tárgy
talanná is vált. Feltétlenül változtatni kell a mostani rendszeren, 
legyen állami ellenőrzés, ha rosszul gazdálkodnak, avatkozzanak bele, 
a hivatalokat azonban mentsék fel minden felesleges munkától, hogy 
feladatuknak megfelelhessenek. A magán erdőtisztikart felesleges oly 
szigorú ellenőrzés alatt tartani. Egyébként szintén a létszám reduká
lása ellen foglal állást. 

Ráduly János vál. tag véleménye szerint az érdekelt magán
erdőbirtokosok minden felesleges vexatúrától szabadulhatnak, ha 
erdeikről egyszerű üzemtervet készítenek, s azt jóváhagyatják. 

Inkey Pál báró alelnök a Bíró-féle módosítás elfogadását ajánlja, 
figyelemmel arra, hogy addig is, amíg nem ismeretes, hogy az új tör
vény milyen feladatok elé fogja állítani az erdészetet, addigra is 



kérje az egyesület a létszámcsökkentés mellőzését. Véleménye szerint 
megfelelő munkabeosztás mellett az adminisztráció szaporítására 
nincsen szükség. 

Ügyvezető a jelenlegi személyzetet nem tartja elegendőnek az 
okvetlenül ellátandó dolgok elvégzéséire. 

Az igazgató-választmány végeredményben elfogadja Bíró Zoltán 
ügyvezetőnek Inkey Pál báró és Waldbott Kelemen báró javaslatai
val kiegészített indítványát, amelynek értelmében az elnökség for
duljon megfelelő felterjesztéssel az összkormányzathoz és a föld
mívelésügyi miniszterhez, valamint a takarékossági bizottsághoz és 
előterjesztésében mutasson arra rá, hogy az erdészeti adminisztráció 
elsőfokú szervei a mai munkabeosztás mellett az állami ellenőrzést 
csak úgy képesek ellátni, ha számukat szaporítják, viszont azonban 
egyben mentesítendők lesznek minden felesleges ellenőrzési munká
tól, hogy szolgálatukat kiterjeszthessék az oly elhanyagolt községi és 
erdőtiszti kezelés alatt nem álló magánerdőbirtokokra is, ahol irá
nyításukra s szaktanácsaikra elsősorban szükség van, egyben pedig 
kérje a létszámapasztásnak a kitolását arra az időre, amíg az előké
szítés alatt álló új törvény az erdészeti adminisztráció szervezésének 
kérdését véglegesen nem tisztázta. 

8. Ügyvezető javasolja, hogy a várható új erdőtörvénnyel kap
csolatban indítson az egyesület akciót aziránt, hogy az erdőbirtoko
sok egyöntetű állásfoglalásuk kidomborítása céljából tömörüljenek 
az egyesület kebelén belül és szakemberek bevonásával vitassák meg 
a legfontosabb kérdéseket. 

A z igazgató-választmány felhatalmazza elnökséget arra, hogy az 
erdőbirtokosokat megfelelő formában a tömörülésre mielőbb kérje fel. 

9. Ügyvezető ezután ismerteti Pech Kálmán vál. tagnak néhai 
Wagner Károly földi maradványainak a vízivárosi temetőnek kiürí
tése alkalmából való exhumálására és a farkasréti temetőben méltó 
helyen nyitandó új sírban való eltemettetése iránti indítványát. Ja
vasolja, hogy az igazgató-választmány kérje fel a jelenlevő Pech 
Kálmánt, hogy ezt az ügyet az illetékes hatóságoknál intézze el s 
egyben hatalmazza fel az egyesületet arra, hogy a szükséges kiadáso
kat fedezhesse. 

A z igazgató-választmány a javaslatot egyhangúan megszavazza. 
10. Ügyvezető bejelenti, hogy néhai Eranosz Antal vál. tag után 

maradt 523 P 39 fillért kitevő hagyatékot az elhunyt nővére az egye
sületnek adományozta azzal, hogy a hagyaték ellenében az egyesület 
az elhunyt sírjának a gondozását kell vállalja. A sír gondozását 
egyelőre Térfi Béla alelnök vállalta saját költségére. Javasolja a sír
gondozásának átvételét azzal, hogy a kamatokat mindaddig csatolják 
a tőkéhez, amíg a sírt Térti gondoztatja. 

Tudomásul szolgál. 
11. Ügyvezető megemlíti, hogy a vidéki erdészeti egyesületek 



balatonfüredi közgyűlésén indítványt tettek az erdőtisztikar hősi 
halottjai emlékének felállítása tárgyában. Javasolja, hogy amint az 
írásbeli megkeresés megérkezik, miután a kérdés bővebb tárgyalást 
igényel, adják ki a szervezőbizottságnak. 

Az igazgató-választmány a javaslat értelmében határoz. 
12. Ügyvezető bejelenti, h o g y a pozsonyi börze meghívta az egye

sületet a folyó évi augusztus hó 30-án és 31-én Pozsonyban tartandó 
Il-ik nemzetközi fakonferenciára. Javasolja, hogy a meghívót az 
egyesület köszönje meg, megbízottat azonban ne küldjön ki. 

Tudomásul szolgál. 
13. A z igazgató-választmány új alapító tagokként felveszi a 

Nasici Tanningyár és Gőzfűrész Rt.-ot 2x500 P, a Furnérgyár és 
Keményfatermelő Rt.-ot 4x250 P alapítványi tőkével. 

Uj rendes tagokként pedig az egyesület kötelékébe a következők 
vétetnek fe l : Apponyi Rezső gróf nagybirtokos és g róf Wenckheim 
Antalné kistápéi uradalma, ajánlja Létay Gyula, Karner Ödön erdő
mérnökhallgatót ajánlja a M. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskola Ifjúsági Köre, Heim János m. kir. gazdasági főtanácsos, 
birtokos, ajánlja Jeszenszky Ferenc, Bartos Ármin rt. ügyvezető
igazgató, ajánlja Bíró Zoltán. 

14. Schmidt Károly vál. tag ügyvezető részére az egyesület 
anyagi helyzetének javítása körüli eredményes fáradozásaiért köszö
net szavazását javasolja. A z igazgató-választmány élénk helyeslés 
mellett a javaslat értelmében határoz. 

15. Ügyvezető pótlólag megemlékezik a mult választmányi ülés 
óta elhunyt tagokról. Meghaltak: Dabasi Halász Géza vál. tag, Teodo-
rovits Ferenc alapító tag és Aschner Vilmos volt vál. tag. 

Az igazgató-választmány az elhunytak iránti részvétének jegyző
könyvi megörökítését határozza el, egyben pedig kimondja, hogy 
Dabasi Halász Géza sírjára halottak napján koszorút fog ' elhelyez
tetni. 

16. Inkey Pál báró alelnök felvilágosítást kér arra vonatkozóan, 
hogy az Erdészeti Zsebnaptárt, a közóhajnak eleget téve, miért nem 
adják ki. 

Ügyvezető előadja, hogy a kérdésnek jog i szempontból nincs 
akadálya, mert néhai Horváth Sándor a kiadás jogá t az egyesületre 
hagyományozta. Anyagi szempontból azonban a kiadás, miután a 
régi kliséket az államnyomdában nem őrizték meg s így azokat új-

. ból kellene szedetni, nem oldható meg, mert egy-egy példány 30—32 
pengőbe kerülne. Mindaddig, m í g 5—6 pengőig nem lehet lemenni 
az árral, alig lehet a kiadást finanszírozni. A kérdés nem alszik, 
amint a lehetősége meglesz, az egyesület javasolni fog ja a kiadást. 

Ráduly János vál. tag annak a nézetének ad kifejezést, hogy a 
sok régi elavult táblázatot el kell hagyni és helyettük a legjobb táb
lázatokat bevenni. A szerkesztésbe pedig a főiskola tanári karát fel
tétlenül be kell vonni. 



Fekete Zoltán vál. tag a kérdésnek oly módon való megoldását 
tartaná célszerűnek, ha a Zsebnaptárból kikapcsoltatnék az erdőmér
nöki munkakörbe eső rész, amelyet az Erdőmérnöki Segédtáblák 
amúgy is tárgyalnak. A zsebnaptárban az erdőgazdaságot érintő 
egyéb kérdések volnának tárgyalandók. A Zsebnaptár és az Erdőmér-
nöki Segédtáblák így egymást kiegészíthetnék. 

Ügyvezető az együttes kombinációt tartja a leghelyesebbnek. 
Egyébként gondoskodás fog történni, hogy az év végéig az erdőbirto
kosokról és erdőtisztjeikről egy tájékoztató jelenjen meg. 

A Zsebnaptár ügyállására vonatkozó bejelentés tudomásul szolgál. 
17. Ügyvezető végül bejelenti, hogy az egyesület egy kedves 

ajándékot kapott Bradofka Károlytól, még pedig Bedő Albert és 
Lavotha Albertnek 1885. évből való fényképeit, amelyeken a japán 
kormány erdészkikü'ldötteivel együtt vannak levéve. Javasolja, hogy a 
képek a tulajdonjog fenntartásával adassanak ki a főiskolán létesí
tendő múzeum részére megőrzés céljából. 

A z igazgató-választmány a javaslatot elfogadja s a két darab 
fényképet átadja Fekete Zoltán főiskolai tanárnak, aki azokat köszö
nettel átvette. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

86.528—1929. II—2. sz. 

Pályázati hirdetmény 

a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági tanfolyamra való felvételre. 

A székesfővárosban szervezett felsőbb szőlő- és borgazdasági 
tanfolyamra az 1929—30. tanévre, hallgatók felvétele céljából pályá
zat hirdettetik. 

A tanfolyam célja, hogy az arra felvett hallgatók a szőlőmíve
lésben és a borkezelésben elméleti és gyakorlati alapon oly mérték
ben képeztessenek ki, hogy a tanfolyam sikeres bevégeztével bármi
lyen kiterjedésű szőlők, szőlővessző és szőlőoltványtermelési üzemek 
és borpincék önálló kezelésére és megfelelő közszolgálati alkalma
zásra képesítve legyenek. 

A z egy évre (2 félévre) terjedő tanfolyam folyó évi szeptember 
hó 30-án kezdődik. 

A tanfolyamra rendes hallgatókul kizárólag oly pályázók vétet
nek fel, akik valamelyik hazai főiskolát j ó sikerrel végezték, vagy 
pedig a középiskolai érettségi sikeres letétele után a kertészeti tan^ 
intézetben oklevelet nyertek. 



A tanfolyamra felvett hallgató maga tartozik saját ellátásáról 
gondoskodni. 

A tandíj egész évre 50 P., mely félévenkénti egyenlő (25—25 
pengős) részletekben .előre fizetendő. 

A tanfolyam hallgatói részére 10 ágyas internátus áll rendelke
zésre. A bentlakás díjtalan és ösztöndíjat helyettesít, amely elsősor
ban közgazdasági egyetemet vagy valamely hazai gazdasági akadé
miát jeles eredménnyel, másodsorban pedig azt j ó eredménnyel vég
zett rendes hallgatók részesülhetnek. Ha ily minősítéssel kevés 
számú rendes hallgató jelentkeznék, a kedvezmény jeles okmányokkal 
bíró, más végzettségű, rendkívüli hallgatóknak is megadható. 

A bentlakás kedvezménye az azt élvező hallgatótól a tanfolyam 
igazgatósága által megvonható, ha a hallgató évközben akár hanyag
sága, akár magaviselete által arra érdemtelennek bizonyul. Ebben 
az esetben az illető hallgató a bentlakás kapcsán — a megvonás idő
pontjáig — felmerült költségek megtérí tésére is kötelezhető. Á g y 
neműről a bentlakó hallgatók saját maguk tartoznak gondoskodni. 

A tanfolyam menzával is rendelkezik, ahol a hallgatók mérsékelt 
áron ebédet, a bentlakók pedig reggeli t is kaphatnak. 

Legalább érettségi, vagy ezzel egyenlő érvényű középiskolai bi
zonyítvánnyal rendelkezők korlátolt számban, rendkívüli hallgató-
kul is felvehetők. A rendkívüli hallgatók az előadások hallgatására 
és a gyakorlatban való részvételre épúgy vannak jogos í tva és köte
lezve is, mint a rendes hallgatóik, vizsgát is tehetnek s a rendkívüli 
hallgatókat megillető bizonyítványt kapnak. 

Az 1 P 60 filléres okmánybélyeggel ellátott folyamodványhoz 
csatolandók a folyamodó életkorát tanúsító születési anyakönyvi ki
vonat, továbbá a folyamodó végzett tanulmányait igazoló bizonyít
vány s ha már alkalmazva volt, az alkalmazást igazoló bizonyítvá
nyok is. A mellékletekre 16 filléres mellékleti okmánybélyeg ragasz
tandó. Az ekként felszerelt és hozzám intézett kérvények legkésőbb 
folyó évi augusztus hó 25-ig a m. kir. felsőbb szőlő- és borgazdasági 
tanfolyam igazgatóságához (Budapest , II., Debrői-út 15.) nyújtan
dók be. 

Budapest, 1929 június hó 13-án. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

Közhírré teszem, hogy a bezdáni születésű Klözel Oszkár részére 
1914. évi november hó 16-án 1521. szám alatt kiál l í tot t eredeti erdé
szeti államvizsgái oklevél elveszvén, annak pótlására nevezettnek 
1926. évi 3. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másodlat 
állíttatott ki, mellyel az eredeti oklevél érvényét veszti. 

Budapest, 1929. évi július hó 15-én. 
Pfeiff&r Gyula 

miniszteri tanácsos, 
az erdészeti államvizsgabizottság elnöke. 



I R O D A L O M 

Vági István m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai ren
des tanárnak „ A Meteorológia és Éghajlattan Elemei" című könyve. 
Még július hó folyamán megjelent vitéz Tóth Alajos soproni könyv
nyomdai műintézetének kiadásában Vági István m. kir. bányamér
nöki és erdőmérnöki főiskolai rendes tanárnak „ A Meteorológia 
és Éghajlattan Elemei" című könyve. A rendelkezésünkre állott idő 
rövidsége miatt a könyv részletes ismertetésére egyik legközelebbi 
számunkban fogunk visszatérni. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hírek. Kiss Ferenc ny. miniszteri tanácsost Szeged vá
ros törvényhatósági bizottsága örökös tagjává választották. Igaz tisz
telettel és kartársi szeretettel üdvözöljük őt ezen kitüntetése alkal
mából. Tartsa meg az Egek Ura jóegészségét , közismert buzgalmát, 
hogy az Alföld minden, de kivált az erdők ügyének még sokáig lehes
sen lelkes művelője és támogatója. K. A. 

A Magyar Ornithológiai Központ, illetve a Magyar Madártani 
Intézet VoMnhofer Pál ny. m. kir . miniszteri tanácsost és Barthos 
Gyula hercegi hitfo. urad. erdőmestert a madártan tudományos és 
gyakorlati művelése terén mintegy három évtizedes munkálkodásuk 
elismeréséül levelező tagokká választotta meg. 

Halálozás. Kostialik János m. kir. főerdőtanácsos, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja folyó évi július hó 18-án életének 
57-ik, állami szolgálatának 35-ik évében rövid, kínos szenvedés után 
Budapesten, a Fasor-szanatóriumban meghalt. A megboldogult 
1894-ben mint műszaki díjnok a kolozsvári erdőigazgatóságnál kezdte 
meg állami szolgálatát. Innen mint m. kir. erdész 1903-ban a liptó-
újvári főerdőhivatalhoz, majd 1905-ben a lugosi erdőigazgatósághoz 
került és 1906-ban a földmívelésügyi minisztérium erdészeti főosztá
lyába rendeltetett be szolgálattételre. A minisztériumból a liptóújvári 
erdőrendezőség élére került, majd mint főmérnök, 1905-től a liptó
újvári főerdőhivatal központjában teljesített szolgálatot. 1920-ban 
Gödöllőre, a m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatósághoz 
lett áthelyezve, ahol eleinte a központban, majd 1922-ben mint erdő
rendező teljesített odaadó szolgálatot. 

A megboldogult közszeretetben álló tagja volt erdésztársadal
munknak, s váratlanul gyors elhalálozása mély részvétet váltott ki 
kartársaink körében. 



Holttestét kollégái élénk részvéte mellett folyó évi július hó 20-án 
a farkasréti temetőben helyezték örök nyugalomra. A sírnál a kol
légák nevében a megboldogulthoz Cseleji József m. kir. erdőtanácsos 
megható szép beszédben mondott atolsó Isten hozzádot. 

Somogyi Sándor m. kir . s.-erdőmérnök, aki a miskolci m. kir. 
erdőigazgatóság kerületében teljesített szolgálatot, vet t értesü
lés szerint folyó évi június hó 7-én az egri Irgalmasok kórházában 
tüdőgümőkórban elhunyt. Béke hamvaikra. 

Dékánok választása. A soproni m. kir. bányamérnöki és erdő
mérnöki főiskola tanácsa a bányamérnöki osztály dékánjává Finkey 
József, a kohómérnöki osztály dékánjává Solt Béla, az erdőmérnöki 
osztály dékánjává pedig Vági István főiskolai rendes tanárokat vá
lasztotta meg. A főiskolán a beiratások a jövő 1929—30. tanév téli 
félévére nézve október hó 7. és 8-án lesznek, az előadások pedig 
október hó 9-én kezdődnek. 

Öreg hársfa. A z elmúlt esztendőben (1928 augusztus 19.) Felső-
Ausztriában járván, Kirchdorf község határában hatalmas, széles
levelű hársfa (Til ia platyphyllos Scop.) árnyékába kerültem, 432 m 
tszf. magasságban. Törzsének a terjedelmét négy férfi kinyújtott 
karjai nem tudták körülfogni, maradt még 70 cm. Törzse mellmagas
ságban megméretvén, 703 cm kerületnek felelt meg ( = 223.76 cm 
átmérő). A törzs teljesen ép állapotban volt, odvasodásnak minden 
nyoma nélkül. Nagy terjedelmű koronája kifogástalan és üde levél-
zetű, a csúcsszáradásnak legcsekélyebb jelei se voltak rajta látha
tók. Ha a villám, és a tűzveszedelem kegyelmezni fognak neki, akkor 
még további hosszú életre van reményteljes kilátása. Törzsét tám
lás körpad veszi körül, amelyen a nyár hevében arra járó vándor 
üdítő és árnyékos pihenőre talál. A hársfáknak ez a faja szokott 
legmagasabb kort elérni; feljegyzések szerint az ezer esztendőt is 
meghaladhatja, a törzs pedig 5 méter átmérőt érhet. 

Dr. Schilberszky Károly. 

2 1 . K i m u t a t á s 

a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet 
alaptökéjének gyarapítására, az 1929. évi 1—30-ig az erdészeti tár

sadalom részéről felajánlott és befizetett adományokról. 
Befizettek: Bálint Andor 4, Béky Alber t 4, Berényi Péter 2, 

Bibel János 5, Botos Géza 4, Buchalla Jenő 3, Burdáts János 4, 
Cseke Lajos 1, Csernetzky Károly 1.50, Dercsényi István 2, Fehér 
Dániel dr. 2.50, Fekete Zoltán 5, Füstös Zoltán 4, Gloser Dezső 2, 
Haracsi Lajos 1, Holba Miklós 2, Jancsó Gyula 25, Katona István 10, 
Kellé Artúr 5, vitéz Kiss Lajos 1, Kováts Ernő 1, Kovássy Kálmán 4, 
Kövessi Ferenc 5, Kuka József 4, Kutasy Viktor 1, Lesenyi Ferenc 5, 
Maróthy Emil 2, Mayer Zoltán 1, Modrovich Ferenc 3, Muck András 
2, Nagy Jenő 2, Ocsárd Károly 2, Orbán László 1, Petricsek István 1, 



Pfe i f fer Gyula 21, Plauder Nándor 1, Pöschl Ferenc 20, Rikly Ist
ván 1, Ronchetti Gáspár 10, Róth Gyula 5, Sébor János 3, Szecsődy 
József 2, Szokol András 10, Szy Géza 5, Takács János 2, Toma-
sovszky Imre 10, vitéz Török Béla 1, Vági István 5, Zavitsa József 
dr. 2, Zsák Lajos 2 pengőt. . 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 222 pengő, amelyhez 
hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét, a gyűjtés 
eddigi eredménye 7099.86 pengő. 

Bianco csekklap használata esetén a befizetések „ M . kir. bánya
mérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet, Sopron" címen 
az 57936. számú csekkszámlánkra eszközlendők. 

Sopron, 1929 július 1. 
Széki János, 

főisk. tanár, a Segélyző Egylet elnöke. 

Beszámoló a vidéki erdészeti egyesületeknek 1929. évi június 
hó 4-én tartott balatonfüredi közgyűléséről. 

( A közgyűlések lefolyásáról júniusi füzetünkben helyszűke miatt 
nem tudtunk idejében hírt adni, csak most szolgálhatunk részletes 

tájékoztatóval.) 

I. 

Tudósítás a Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület 
balatonfüredi rendes közgyűlésének lefolyásáról. 

I. alelnök üdvözli a megjelenteket, továbbá az O. E. E. képvise
letében megjelent Bíró Zoltán ny. miniszteri tanácsos urat, a Sop
roni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola képviseletében megjelent 
Fekete Zoltán és a Soproni Erdészeti Kísérleti Állomás képviseleté
ben Róth Gyula főiskolai tanár urakat, s végül a Győri Vadásztár
saság képviseletében megjelent Barrois Andor társasági elnök urat. 

A z 1929. évi február hó 5-én tartott rendes közgyűlés jegyző
könyvének felolvasása és észrevételezés hiányában a közgyűlés azt 
tudomásul veszi. 

Titkár jelenti, hogy néhai Bársony István, az Egyesület volt 
pénztárosa síremléke felállításának költségeire 40 P., a Soproni 
Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola Segélyegyesületének 50 P adomá-
nyoztatott. Továbbá Tanka Sándor káptalani főerdőmérnök a leg
utóbbi közgyűlésen „ A veszprémi székeskáptalan kopár és egyéb 
fásításairól" címen tartott előadása ugyancsak felhatalmazás foly
tán sokszorosíttatott és a tagtársaknak megküldetett. 

A Magyar Revíziós Liga meghívása folytán egyesületünket az 
áprilisi igazgatósági ülésen Véssei Mihály I. alelnök és Rimler Pál 
akadályoztatása miatt Véssei Ferenc választmányi tag képviselte. 

I. alelnök ezzel kapcsolatban indítványozza, hogy a Liga részére 
az Egyesület pénztárából 100 pengő utalványoztassék ki. 



Titkár jelenti, hogy a mai közgyűlésre az Országos Erdészeti 
Egyesület, a Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület és a 
Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete is meghívást nyert. 

Róth Gyula: „Tapasztalatok a főiskola vadászterületéről", 
Lippóczy Béla: „Gyérítéseinkről, külkereskedelmi mérlegünk s az 
erdőápolás szempontjából" címen előadást tartanak. 

Titkár jelenti, hogy Kozlovszky tagtárs az Egyesületből való 
kilépését jelentette be. A közgyűlés tudomásul vette. 

Jelenlegi taglétszám 20 alapító és fenti kilépő tag beszámításá
val, 139 rendes tag. 

Jelenti, hogy a közgyűlést megelőző választmányi ülés Bíró Zol
tán ny. miniszteri tanácsost mint alapító, Kozarits György oki. erdő
mérnököt, Fritsch Antal főapátsági erdőmérnököt, Ápri ly Ernő 
uradalmi erdőmérnököt, Szporni Károly közalap, erdőtanácsost, 
Szokol Károly prímási erdőmérnököt, vitéz Vasváry Hugó oki. erdő
mérnököt, Gáspár Jenő kir. járásbírósági elnököt, Sommer Károly 
ny. jószágigazgatót, Mayer Zoltán m. kir. erdőmérnököt és a Kőszegi 
Fenyőmagpergetőt mint rendes tagokat az egyesületi tagok sorába 
felvette, úgyhogy jelenleg az Egyesületnek 21 alapító és 149 rendes 
tagja van. 

Indítványok. 

I. alelnök indítványozza, hogy gr. Zichy Pál, mint a nagyvá
zsonyi uradalom tulajdonosa és Horváth Miklós főerdőmérnök, vala
mint a Csingervölgyi és Urkuti Bányatársulat igazgatóságai részére 
a június hó 3-án tartott tanulmányi kirándulás ügyében mutatott 
kedves előzékenységükért jegyzőkönyvi köszönet mondassák. Elfo
gadtatott. • 

I. alelnök ezután felhatalmazást kér az elnökség részére az 1930. 
évben megtartandó rendes közgyűlésnek megállapítására és végre
hajtására. 

Ezzel a közgyűlés véget ért. 

II . 

Jegyzőkönyv a Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület
nek Balatonfüreden, 1929. évi június 4-én tartott lévi rendes köz
gyűléséről. 

Földváry erdőigazgató üdvözli a megjelenteket s röviden indo
kolja azon okokat, amelyek részint az egyesületi életet 1926 áprilisi 
megalakulása óta megbénították, részint pedig őt arra az elhatáro
zásra birták, h o g y az egyesületi életet újra megindítsa. Nagyon al
kalmasnak mutatkozott ama felhívás, amit a Tiszajobbparti és a 
Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület intézett a Dél
dunántúli Egyesülethez egy a Balatonfüreden megtartandó együttes 
gyűlés összehívása érdekében. 



Tárgysorozat: 

1. Mivel az Egyesületnek sem elnöke, Konczw-ald igazgató el
hunyta miatt pedig sem alelnöke nincsen, a gyűlést a választmány 
készítette elő. 

A z ülés vezetésére felkéretett Fás Gyula nyug. miniszteri taná
csos, aki viszont báró Inkey Pál és Furmann Antal tagokat a jegyző
könyv hitelesítésére, míg annak vezetésére Lux Zoltán tagot kéri fel. 

2. A legutóbbi közgyűlés jegyzőkönyve felolvastatott, melynek 
befejeztével, miután az ellen észrevétel nem merült fel, korelnök 
bejelenti, hogy a m. kir. földmívelésügyi minisztériumot Papp Béla 
miniszteri tanácsos, az Országos Erdészeti Egyesületet pedig Bíró 
Zoltán nyug. miniszteri tanácsos és Rimler Pál hgi erdőigazgató 
képviselik, illetve az utóbbi távolmaradását kimentette. 

3. Alapszabálymódosítás. A z egyesület legutóbbi alapszabályai 
a változott viszonyok folytán módosításra szorulnak, azért azok 
pontról pontra felolvasva, letárgyaltainak. 3. ponthoz br. Inkey Pál 
tag szól hozzá, amennyiben kéri, hogy az egyesület céljának meg
határozását illetően ezen definíció akként bővíttessék ki, hogy az 
egyesület feladatai közé tartozik, hogy az egyesület a magánérde
keltségeket az erdészeti hatóságok előtt képviselje. Ezt a közgyűlés el
fogadja. A z 5. §. b ) pontja olyként nyert a közgyűlés által megálla
pítást, hogy a 100 aranykorona alapító tagság 100 pengőben állapít
tatott meg, míg a tagsági díjat a pénztáros a költségelőirányzat 
alapján fog ja meghatározni, ami a tagok számától teendő függővé. 
A z 1926. évre visszamenőleges tagság, illetve tagdíjfizetés a köz
gyűlés szerint nem kötelezhető. A 6. §-nak a hadsereg tisztjeire vo
natkozó szakasza, miután Bíró Zoltán szerint a tisztek, mint vadá
szok, j ogo t formálhatnak a felvételre, továbbá br. Inkey szerint 
ezen klauzula már eleve sok tisztet visszariasztana a belépéstől, a 
közgyűlés szerint akként nyer módosítást, hogy ezen szakasz törlendő. 

A közgyűlés ugyancsak változtatást eszközöl az alapszabálynak 
13. §-án is. Ugyanis a jelenlegi taglétszámot viszonyítva, 20 választ
mányi tag helyett 15, rendes és rendkívüli közgyűlés határozat
képességéhez 25, m í g alapszabálymódosítást tárgyaló közgyűléshez 
30 tag szükséges jelenlétét állapítja meg. 

A tervezetnek egyéb pontjai változatlanok maradnak és a köz
gyűlés felhívja az elnökséget, hogy a mellékelt alapszabályterveze
tet terjessze fel a belügyminisztériumba. 

A közgyűlés programmjának 4. pontja szerint a jelölőbizott
ság szerint készített, s a tisztikar megváltoztatására vonatkozó je
lölőlistát a közgyűlés egyhangúlag, közfelkiáltással elfogadja. Esze
rint az elnökség s a választmány így alakul: 

Elnök: egyelőre betöltetlen; alelnök: dr. Polgár Kálmán ügyész
ségi alelnök, Kaposvár; ügyvezető alelnök: Furmann Antal erdő
igazgató Kaposvár; főti tkár: Surjánszky Kálmán áll. erdőfelügyelő 



Kaposvár; t i tkár: Csatay Gyula hgi erdőmérnök Kaposvár ; j egyző : 
Lux Zoltán hgi erdőmérnök Dombóvár ; pénztáros: Haracsi Lajos 
áll. s. erdőmérnök Kaposvár ; ellenőr: A j t ay Viktor erdőmérnök 
Szekszárd; választmány: Almásy István nyug. miniszteri tanácsos 
Pécs, Barthos Gyula hg i erdőmester Nagykanizsa, Bogyay Gyula 
főkáptalani főerdőmérnök Kiskomárom, Fás Gyula nyug. miniszteri 
tanácsos Kaposvár, g ró f Fesztetich Kris tóf nagybir tokos Csertő, 
Földváry Miksa miniszteri tanácsos Kaposvár, báró Inkey Pál nagy
birtokos Iharos, Létay Gyula áll. erdőfelügyelő Szekszárd, Michalo-
vits Sánodr hgi erdőfelügyelő Lenti, Pánczél Ottó nyug. miniszteri 
tanácsos Pécs, Pethő Andor hgi erdőmérnök Berzence, Ruthényi 
Károly áll. főerdőtanácsos Kaposvár, Stephaich Pál alispán Kapos
vár, Vigh József áll. erdőfelügyelő Zalaegerszeg, Zsombory Ignác 
áll. erdőfelügyelő Pécs. Számvizsgáló t agok : Lutonszky Ernő kápta
lani főerdőmérnök Hetvehely, Mérey Andor főerdőmérnök Lengyel, 
Apáti László erdőmórnök Kaposvár. 

Választás után az elnöki széket Furmann Antal alelnök elfog
lalja, s a megválasztott tisztikar nevében köszönetet mond a köz
gyűlésnek, egyben igéri, h o g y mindnyájan az egyesület érdekében 
fognak munkálkodni. 

5. Pénztáros jelentése. Aj ta i Viktor a csatolt beszámolót olvassa 
fel, s kéri a felmentvénynek megadását. Egyben felhatalmazást kér 
arra nézve, hogy a Somogyi Bankban letétbe helyezett tagdíjak fe
lett a pénztáros és ellenőr az elnökség utalványa szerint az esetleges 
kiadások fedezése érdekében diszponálhasson. 

Közgyűlés a beszámolót és indítványt elfogadja s a felment
vényt megadja. 

6. Tagfelvétel. A jelenlevők belépésüket a kitett s a jegyző
könyvhöz csatolt íven aláírásukkal igazolják. 

7. Indítványok. A legközelebbi közgyűlés idejére és helyére nézve 
a közgyűlés megbízza az elnökséget, hogy megfelelő tervet dolgoz
zon ki. 

A hősi halált halt tagtársak megörökítendő emlékével kapcsola
tosan Lux Zoltán olyértelmű javaslatot ad be, hogy tervezett em
lékmű valamelyik természeti szépség keretében Csonkaországunk 
hegyes vidékén állíttassák fel, 

A z indítványokat a közgyűlés tudomásul veszi. 
Ezekután az alelnök a közgyűlést bezárja. 

K. m. f. 

III . 

A Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete közgyűlésé
nek a lefolyásáról az egyesület saját lapjában, a Magyar Erdőgazdá
ban számolt be, a legnagyobb részletességgel. 



Béky Albert debreceni erdőigazgató búcsúzója. Meghatóan szép 
ünnepélyes este keretében búcsúzott el a debreceni erdőigazgatóság 
tisztikara nyugalombavonuló igazgatójától, Béky Albert miniszteri 
tanácsostól. A búcsúzó igazgatót szeretettel, tisztelettel' vették körül 
kartársai, ez jutott kifejezésre a búcsúvacsora alkalmával, mikor az 
„ A n g o l királynő" különtermében családjaikkal együtt mintegy hat
vanan jelentek meg tiszteletére. Kovássy Kálmán főerdőtanácsos 
méltatta az ünnepelt érdemekben gazdag, hivatalban eltöltött éveit, 
melynek emlékezetére a tisztikar autogrammjával ellátott tölgy-
íombdíszes ezüstplakettet nyújtott át. Béky Albert miniszteri taná
csos puritán jelleme, nagy és értékes szaktudása, szakirodalmi műkö
dése, kollegiális jóindulata és szeretete a tisztikarban nem válthatott 
ki más érzést, mint mélységes tiszteletet s szeretetet. Kiváló tulaj
donságai biztosították, hogy az egész tisztikara jókedvvel dolgozott 
s osztatlan megbecsülésben részesítette. 

És mikor a „Bal lag már a vén diák" dallama alatt a villanykör
ték kialudtak s majd újra felgyulladtak, ezek képezték a határállo
mást egy munkában eltöltött s eredményekben gazdag 35 év és az el
következő derűs, nyugodt, pihenőévek között. A Béky Albert tudása 
nem ment nyugdíjba, reméljük és hisszük, hogy gazdag tudását az 
erdészet felvirágoztatása érdekében hozzáférhetővé fog ja tenni ez
után is mindnyájunk számára. Isten áldását kérjük reá! 

A z ezüstfenyő l(Picea pungens var. argentea) szép ezüstös vál
tozatait a Picea pungens magcsemetéjébe oltják. Erre a célra 
ceruzavastagságú 2—4 éves alanyt használnak, melyeket tavasszal 
cserépbe ültetnek és> augusztus hónapban oldálékelési oltási módszer
rel beoltanak és azután zárt helyiségbe (üvegházba vagy meleg
ágyba) helyezik. A z első télen fagymentes helyen .(hidegágyban) 
teleltetik. A következő tavasszal szabadba kiültethető, ahol az olt
ványt úgynevezett biztosítócsaphoz kötik, hogy szél stb. ki ne törje. 

Kirándulás Lengyelországba. A Magyar-Lengyei Egyesület báró 
Nyáry Albert vezetésével a poznani országos kiállítás alkalmából 
Poznan, Bydgoszcz, Torun, Varsó, Lodz, Krakó útiránnyal 
társas kirándulást rendez. Indulás augusztus 31-én, az utazás tar
tama 10 nap. Résztvételi d í j : II. oszt. vasúti jegy, teljes ellátás, szál
lás és belépődíjakkal együtt 280 pengő, melynek fele a jelentkezés
kor aug. 10-éig, a másik fele augusztus 20-áig az egyesület 15546. 
postatakarékpénztári csekkszámlájára fizetendő. Felvilágosítással 
szolgál Balinski Cs. Bronislav egyesületi titkár, Budapest L, Dísz
tér 2. sz. 

„Pinostris" vadkár elleni óvszer. Felhívjuk tagjaink szíves f i 
gyelmét a jelen lapszámunkhoz mellékelt zöldszínű árjegyzékre, 
amely a Stockhammer József által előállított „P inos t r i s " nevű vadkár 
elleni óvszert és annak használhatóságát részletesen ismerteti. Egy
ben közöljük, hogy a Pinostris használata a melegebb időszakokban 



sokkal kiadósabb s így a növények bekenése jelentékenyen olcsóbb, 
mint a hidegebb évszakokban. A bekenés is rövidebb idő alatt sokkal 

. alaposabban végezhető el. Miután a Pinostr is elég hosszú időn át ha
tékony, egyál talában nem já tsz ik szerepet, ha már korábban is alkal
mazzák. 

Szavatossági biztosítás vadászati szerencsétlenség esetére. 
Felhívjuk továbbá tagjaink szíves f igyelmét a Nemzet i Baleset Bizto
sító K.-T.-nak lapunkban megjelent hirdetésére, amelynél tagjaink 
egyesületünk útján előnyösen biztosíthatják magukat . 

Az új ; közigazgatási törvény. A z Országos Törvény tá r 333. és 
következő lapjain közli a június hó 28-án szentesített 1929. évi X X X . 
törvénycikket a közigazgatás rendezéséről. 

Anélkül, h o g y a törvény részletesebb taglalásába bocsátkoznánk, 
itt két kérdést óhajtunk röviden tá rgya ln i : 

1. az erdőgazdaság megfelelő képviseletét a közigazgatás szer
veiben, 

2. a legfőbb erdészeti vonatkozású törvényeinkben a közigazga
tás hatáskörébe' utalt teendők ellátásában beállott változásokat. 

Ami az első kérdést illeti, a vá rmegye i közigazgatásban (4 . §. 
1. a) maga az államrendészeti adminisztráció kifejezet t képviselethez 
jut, mert „a m . kir . e rdőigazgatóságnak a v á r m e g y e területén mű
ködő vezetője" a szakszerűség képviselete címén tagja a törvény
hatósági bizottságnak. 

A szórendből' ugyan arra lehetne következtetni, h o g y a képvise
letre eleinte az egyes vá rmegyék területén működő erdőfe lügyelők 
voltak kiszemelve, a vezető kifejezés alapján azonban csak az erdő
igazgató lehet valamennyi törvényhatósági bizot tság tagja . 

A 28. §. 9. bekezdése ér te lmében az üléseken résztvenni, fel
hívásra szakkérdésekben véleményt adni s akadályoztatása esütén 
helyettesítéséről gondoskodni köteles. Bármikor s akárhányszor fel
szólalhat és felszólalása időtar tambeli leg nem korátozható. 

A törvényhatósági j o g ú városokiban már nem az államerdészet, 
hanem a város saját erdészete ju t i lyenformán képviselethez,, ameny-
nyiben a 6. §. 1. b ) pontja értelmében a városi erdészeti hivatal 
vezetője hivatali állásánál f o g v a t ag ja a városi törvényhatóságnak. 

Még a magánszolgálatban álló, v a g y szabadfoglalkozást űző 
erdőmérnöki kar is megfele lő képviselethez juthat a vá rmegye i tör
vényhatósági bizottságokban, amennyiben a törvény 4. §-ának 3. be
kezdése ér telmében a mérnöki kamara kiküldöttei érdekképviselet 
címén szántén tagja i a törvényhatósági bizottságnak. 

A mérnöki kamara delegáltjainak száma törvényhatóságonkint 
1—3 között változik, sú ly t kell helyeznünk arra, h o g y az erdősebb 
vármegyékben az erdőmérnöki kar e címen is helyet foglal jon a köz
igazgatási bizot tságban. 



Erre a kezdésre már ehelyütt is felhívjuk a kamara választmá
nyában szereplő kollégák figyelmét. 

Az erdőbirtokos osztálynak, mint ilyennek, hivatalos képvisele
téről a törvényben szó sincs, mert hiszen sem'ilyen formájú törvénye
sen elismert érdekképviselete nincsen. 

Mivel azonban a mezőgazdasági bizottságok 5—30 taggal van
nak a közigazgatási bizottságban képviselve, bizton reméljük, hogy 
úgy ezek, mint a választott tagok között is elegendő számban foglal
nak majd helyet erdőbirtokosaink. 

A hatáskörökben az eltolódás igen nagy. 
A z új törvény mint teljesen új fórumot állítja be a kisgyűlést 

(34. §.) s a közigazgatási bizot tság hatáskörének igen nagy részét 
erre ruházza át. 

Ebben az erdőgazdaság képviselői már csak megválasztás ese
tén juthatnak szerephez, de a 'szakszerűség képviselete címén (erdő
igazgató) vagy hivatali állásuknál fogva (városi erdőhivatal vezetője) 
a közigazgatási bizottságban szereplő egyének nem is választhatók. 

A kisgyűlés határoz mindazokban az ügyekben, amikben eddig 
első- vagy másodfokon a közigazgatási bizottság határozott, kivéve a 
22;. §. 2. bekezdésében továbbra is a bizottság részére fenntartott 
ügyeket, amelyek között azonban kifejezetten erdészeti vonatkozású 
ügy nincs. 

Sokkal fontosabb ennél a törvény 56. §-a, amely a közigazgatási 
bizottság hatósági jogköré t teljesen megszünteti . 

A közigazgatási bizottság elsőfokú hatósági jogkörét a törvény
hatóság első tisztviselőjére, fellebbviteli hatáskörét pedig közérdekű 
ügyekben a kisgyűlésre, egyesek magánügyeiben pedig a vármegye 
első t isztviselőjére ruházza. (58. §. 1. a) és b ) pont, 57. §. 2. a ) pont.) 

A z 57. §. 2. b ) pontja az olyan ügyekre nézve, amelyekben első 
fokon az alispán (polgármester) vagy Vele egyenrangú vagy maga
sabb hatóság jár t el (kisgyűlés, gazdasági albizot tság) , másodfokú 
fórum; gyanánt az illetékes minisztériumot jelöli meg. Azokban az 
ügyekben azonban, amelyekben a közigazgatási bí rósághoz panasz
nak van helyé, a minisztert, mint másodfokú hatóságot, teljesen ki
kapcsolja s ily esetben az elsőfokú határozat ellen csak a közigazga
tási bírósághoz intézett panasz jogorvoslatával lehet élni. 

Érintetlenül hagyja azonban a közigazgatási bizottság egyes 
különleges alakulatainak elsőfokú hatósági hatáskörét (58. §. c ) 
pon t ) . Bár e pont értelmében a minisztérium rendelettel állapítja meg 
azokat az alakulatokat, amelyeknek első-, illetőleg másodfokú hatás
köre érintetlenül marad, abból, h o g y a gazdasági albizottságot a tör
vény taxatíve is felsorolja, azt következtethetjük, hogy ennek a bi
zottságnak az elsőfokú hatáskörét a törvény semmi esetre sem kí
vánta csorbítani. 

A kihágási ügyekben az 59. §. 1. bekezdése elsőfokú hatóság 
gyanánt ott, ahova az államrendőrség hatásköre kiterjed, a rendőr-



kapitányság vagy kirendeltség vezetőjét, esetleg a belügyminiszter 
által megbízott tisztviselőjét, egyébként kis- és nagyközségekben a 
főszolgabírót, városokban pedig, a rendőrség hatáskörébe nem tar
tozó ügyekben, a képviselőtestület, illetőleg a törvényhatósági bizott
ság közgyűlése által megbízott tisztviselőt, a fővárosban pedig a ke
rületi elöljárót vagy a törvényhatósági bizottság által megbízott 
tisztviselőt jelöli ki. 

A másodfokú hatóságot az államrendőrség által elsőfokon elbírált 
ügyekben vidéken a kerületi főkapitány, a fővárosban a budapesti fő
kapitány, egyéb ügyekben pedig az alispán, illetőleg polgármester 
gyakorolja. 

Harmadfokú hatóság a belügyminiszter, illetőleg a valamelyik 
szakminiszter hatáskörébe tartozó ügyekben a belügyminisztérium
ban szervezett kihágási tanács. Ennek előadója és egyúttal egyik 
szavazó bírája a szakminiszter által saját tisztviselői közül kiielölt 
előadó. 

Az 59. §. 2. bekezdése a 40 pengőt el nem érő erdei kihágási 
ügyekre fenntartja a községi b í ró eddigi hatáskörét. 

Az ítéletben meg nem nyugvó fél azonban 15 napon belül kérheti, 
hogy az eljárás a főszolgabíró által újra kezdessék. Ily ügyekben 
végső fokon az alispán dönt. 

A törvény indokolása az 1879. évi X X X I . t.-c. 7., 15., 19., 23., 
27., 61., 67., 68., 166., 167. és 179. ;§-ain, továbbá az 1898. évi X I X . 
t.-c. 20., 22. és 42. §-aln alapuló erdészeti és az 1883. évi X X . t.-c. ,19. 
és 21. §-ain alapuló vadászati intézkedéseket sorol ja fel mint olyano
kat, amelyeket kifejezetten a törvényhatóság első tisztviselőjének (al
ispán, polgármester) hatáskörébe kíván utalni. 

Már itt utal azonban arra, hogy előreláthatólag lesznek hatás
köri összeütközéseik, illetőleg viták e ezeknek eldöntését — a minisz
tertanács hozzájárulásával — a szakminiszternek hagyja. 

Ezekben kívántuk lapunk olyasóit az új törvényről rövidesen tá
jékoztatni, módját kívánjuk azonoan ejteni annak is, aogy a törvény 
részletesebb ismertetésére rövid időn belül visszatérjünk. 

Bíró. 

A z új vadászati tilalmi rendelet. A hivatalos lap július 17-iki 
160. száma közíi a vadászati tilalmi idők módosítására vonatkozó kö
vetkező rendeletet: 
A m. kir. földmívelésügyi miniszternek 18.000—1929. F. M. számú 
rendelete a vadászati tilalmi idők módosításáról szóló 85.000—1925. 

F. M. számú rendelet módosítása és kiegészítése tárgyában. . 
Az 1 9 2 5 : X X I V . t.-c. 1. §-álban kapott felhatalmazás alapján a kö

vetkezőket rendelem: 
1. §• 

A vadászatról szóló 1 8 8 3 : X X . t.-c.-ban meghatározott vadászati 
tilalmi idők módosítása tárgyában 85.0O0'—1925. F. M. szám alatt ki-



adott (a Magyarországi Rendeletek Tára 1925. évi kötetének 411. 
lapján közöl't) rendelet 1. §-a harmadik bekezdésének a ) , b ) , c ) , g ) , 
k) és 1) pontja akként módosul, hogy tekintet nélkül az általános va
dászati tilalom idejére, tilos vadászni: 

szarvasbikára október 16. napjától augusztus 15. napjáig be
zárólag ; 

szarvast eh én re és szarvasbőr jura február 16. napjától október 
15. napjáig bezárólag; 

őzgidára december 16. napjától október 15. napjáig bezárólag; 
mezei nyúlra lőfegyverrel február 1. napjától szeptember 15. 

napjáig bezárólag, lóháton, agarak használatával január 1. napjától 
augusztus 31. napjáig bezárólag; 

fácánra február 1. napjától szeptember 30. napjáig bezárólag; 
fogolyra december 16. napjától július 31. napjáig bezárólag. 

2. §. 
Házi galambra minden időben tilos vadászni. 

3. §. 

Hasznos vadra (az 1883 : X X . t.-c. 13. §-a alá nem eső vadra) 
fényszóró alkalmazásával minden időben tilos vadászni. 

4. §. 
Ez a rendelet 19:29. évi augusztus 1. napján lép életbe. 
Budapest, 1929. évi július hó 10-én. 

Mayer János, s. k., 
m. kir. földm. miniszter. 

* 
A tilalmi idők megváltoztatásávar nem értünk mindenben egyet. 
A nyúl: lelövési idejének későbbi kezdetét még meg tudjuk ma

gyarázni azzal, hogy az elmúlt hosszantartó tél' után szeptember ele
jén talán az eddiginél nagyobb százalék lesz a fejletlen süldő, bár, ha 
az időjárás kedvező lesz,, szeptember 15-iike után is lesz úgy apró 
nyúl, mint szoptatós anya. 

A fácánlelövés kezdetének október l-re történt eltolását azonban 
igen bajos, indokolni. A fejlet tséggel nem lehet megokolni , mert hi
szen már szeptember első felében is a legnagyobb rész jól fejlett! 
E g y é b indokait az intézkedésnek nem ismerjük. 

A szarvastehénnél talán célszerű lett volna valahogyan módot 
nyújtani a meddő teheneknek a foőgési idő előtt való lelövésére. 

A m. kir. ál lamvasutak tüzifabeszerzése. A z ál lamvasutak igaz
gatósága tüzifaszükségletének biztosítása érdekében tartott ver
senytárgyaláson benyújtott ajánlatok felett döntött és a következő 
cégeknek adta ki megrendelésé t : Magyar Erdőbir tokosok Fáért. rt. 
1797 vagon hasáb, 157 vagon d o r o n g ; dr. Pető Ernőné 60 vagon ha-



sáb, 45 vagon d o r o n g ; Dunántúl i Erdőgazdaság i rt. 40 vagon do
rong; Nasici tanningyár rt. 775 vagon hasáb ; Stropek Mátyás 105 
vagon hasáb, 10 vagon d o r o n g ; Schwatz H. 135 vagon hasáb, 15 
vagon d o r o n g ; báró Waldbo t t Kelemen 700 vagon hasáb ; Bródy 
Sándor 610 vagon hasáb, 93 vagon d o r o n g ; Egr i hordó- és faáru
gyár 900 vagon hasáb, 150 vagon d o r o n g ; Ker tész Zol tán 316 vagon 
hasáb, 30 vagon d o r o n g ; Lunaforrás i fa termelő rt. 600 vagon ha
sáb; Vágó Rezső rt. 50 vagon hasáb ; Fr ied Vik tor 100 vagon hasáb, 
42 vagon d o r o n g ; Egr i érseki papnövelde 35 vagon hasáb, 30 vagon 
dorong; M. kir. e rdőigazgatóság, Miskolc 795 vagon hasáb, 255 
vagon d o r o n g ; Szudricspetroszi erdőipar rt. 1000 vagon hasáb ; 
Márcz Benő és tsa 50 vagon hasáb ; Hazai Fatermelő rt. 625 vagon 
hasáb; La Roche és Darvas 500 vagon hasáb ; Bélteki uradalom 
erdőgazdasága 810 vagon hasáb ; Reizmann Sámuel 500 vagon ha-
sábfa. Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a hazai termelés által 
ajánlott készleteket a M Á V majdnem kivétel nélkül megvásárol ta . 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A magyar királyi földmívelésügyi (miniszter előterjesztésére Enyedi 
János és Vollnhofer Pál m. kir. főerdőtanácsosoknak nyugalomba helye 
zésük alkalmából a miniszteri tanácsosi címet adományozom. 

Kelt Budapesten, 1929. évi május hó 18. napján. 
Horthy, s. k., 

# Mayer János, s. k. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az állami erdő
mérnökök összesített személyzeti létszámában Matusovits Péter miniszteri 
tanácsosi címmel felruházott m. kir. főerdőtanácsost miniszteri tanácsossá, 
továbbá Vermes Győző főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
m. kir. erdőtanácsost és Hohoss János m. kir. erdőtanácsost m. kir. főerdő-
tanácsosokká, a VI. fizetési osztályba kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1929. évi május hó 31. napján. 
Horthy, s. k., 

Mayer János, s. k. 
* 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök személy
zeti létszámába Czebe József m. kir. erdőmérnököt a VIII . fizetési osz
tályba m. kir. főerdőmérnökké, Horváth Arvéd m. kir. segéderdőmérnököt 
a IX. fizetési osztályba m. kir. erdőmérnökkéí és Bárdió László okleveles 
erdőmérnököt a X. fizetési osztályba m. kir. segéderdőmérnökké kinevezte. 

* 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök személy
zeti létszámába Szegedy Oszkár m. kir. erdőmérnököt a VIII . fizetési 
osztályba m. kir. főerdőmérnökké, Burdáts János m. kir. segéderdőmér
nököt a IX. fizetési osztályba m. kir. erdőmérnökké és végül Tamás János 
old. erdőmérnököt a X . fizetési osztályba m. kir. segéderdőmérnökké ki
nevezte. 

* 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök személy
zeti létszámában Osztroluczky Tibor m. kir. erdőmérnököt a VIII . fizetési 
osztályba m. kir. főerdőmérnökké, vitéz Kristóffy Gyula m. kir. segéd
erdőmérnököt a IX. fizetési osztályba m. kir. erdőmérnökké és végül 
Jellachich László oki. erdőmérnököt a X . fizetési osztályba m. kir. segéd
erdőmérnökké kinevezte. 

* 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Béky Albert miniszteri tanácsost 
saját kérelmére kiváló szolgálatainak elismerése mellett, 1929. évi június 
hó végével végleges nyugalomba helyezte. 

* 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök személy

zeti létszámában Pászthory Ödön erdőtanácsosi címmel és jelleggel fel
ruházott m. kir. főerdőmérnököt és Takács János m. kir. főerdőmérnököt 
a VII. fizetési osztályba m. kir. erdőtanácsosokká nevezte ki. 



Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 
1929 július hóban 

I. Belföldi faárak: 
termelők és nagykereskedők 

közötti f o rga lomban : 

1. Rönkfa m3-ként 
. ab fe ladóál lomás Peigö 

Tölgy 30 c m felül . . . . 42— 50 
Tölgyí 'ournier 45 c m 

felül 80—110 
Bükk 30 cm f e l ü l . . . . 30—35 
Kőris 30 c m f e l ü l . . . . 40—48 
Kőrisfournier 80—110 
Szil 30 cm felül 23— 28 
Gyertyán 25 c m felül 28— 45 
Jávor 30 c m felül 45— 55 
Éger 26' cin felül 28— 34 
Nyár (gyulafa) 23— 28 
Nyárfournier 50 cm 

felül 32— 42 
Kőris bognárfa 10 t. vg . 350—450 
Szil „ 1 0 , 7 „ 280—360 
Akác „ 10 „ „ 360—440 
Tölgy bányafa sz lov. 

ab m. határ 36— 38 

2. Tűzifa: 
ab fe ladóál lomás 

Belföldi száraz hasáb 225—260 
Belföldi „ v e g y e s 220—240 
Belföldi „ do rong 210—225 
Erdélyi tűzifa ab m . 

határ 245—275 
Szlovenszkói tűzifa ' 

•ab, m. határ 236—300 
Jugoszláviai tűzifa ab 

m. határ 220—275 
Kicsinybeni árak Budapesten 
házhoz száll í tva forg . adó 

nélkül 
Aprított fa q-ként 5.20 
Hasábfa . „ 4.80 
Bérvágás „ 0.88 

3. Egyéb faanyagok: 
Bükk keréktalp db (f) 34—42 
Kőris . „ „ ' (f) 48—56 
Nyírfarúd db 2.00—2.20 
Tölgy donga I-a 

akója ' 4.50—5.50 

T ö l g y d o n g a I l -a P e n s ö 

akója 2.60—3.00 

4. Fűrészelt faáruk: 
m 3 -ként vagonté te lekben 

budapesti pari tásban + forg. 
adó 

T ö l g y 120—160 
Bükk gőzö l t szélezett 90—110 
B ü k k „ szélezetlen 80—100 
B ü k k gőzölet len „ 70— 90 
K ő r i s 120—160 
Szi l 70— 90 
Gyer tyán 80—120 
Jávor 96—140 
Éger 80—110 
N y á r 48— 68 

5. Budapesti fenyőfa-detail-
árak: 

ab raktár 
Vá loga to t t l u c f e n y ő . . 135—140 
I. oszt. áru 24 m m 

alapon 126—132 
I I . oszt. áru 24 m m 

a lapon • 105—110 
I I I . oszt. áru 24 m m 

alapon 90— 96 
L é c hosszú 95—100 
Zá r l éc lucfenyő . . . . 96—100 
Fa rago t t fa a lapára . . 80— 95 
Fűrészel t fa 6 m - i g . . 76—82 
Zs inde ly ezre 18 co l los 40— 44 
R ú d 8 c m fm. (fill.) 50— 56 
R ú d 10 „ fm. (fill.) 68— 72 

6. Faszén: 
Belfö ld i I-a 10.000 k g 800—830 
Belfö ld i H-a 10.000 kg 750-780 
Retor taszón ab m. h. á 940—980 

II. Építési a n y a g o k árai : 
ab kereskedő telepe 

Égetett agyag t ég l a ezre 
nagymére tű 78—84 
kisméretű 60—64 

1 q égetett mész 6— 8 
1 m 3 oltott mész - 40—50 
100 k g por t landcement 8— 9 



Az „Erdészet i Lapok" 1929. évi VII—VIII. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI L A P O K mellett mérséke l t közlés i díjért 
a lap irányával n e m e l lenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
20 fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fill. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 

Budapest IX, Calvin-tér 7. az. 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1. XII. 5.) 

Hárs- és éger-rönkfát 30 cm-től fellebb, 3,00 métertől fel-

lebb, jávor-, barna kőris-, platán- és kanadai nyár-rönkfát 45 

cm. vastagságtól fellebb vásárolunk. Furnérgyár és Keményfa

termelő Rt., Budapest, IX . , Csont-utca 1. (2. V. 5.) 



BUDAPEST X, SZÁLLÁS-U. 2 6 

Erdőőri vagy vadőri állást keres azonnali belépésre kitűnő bi
zonyítványokkal, hat középiskolát, erdészeti szakiskolát végzett és 
ajánlólevelekkel rendelkező erdőőr . 17 évi gyakorlattal , az erdészet 
és a vadászatuun teljes jár tassággal bíró, 43 éves, erős, k iscsaládú 

Gyertyán haszonfát megvételre keres és ajánlatot kér mindazon 
erdőgazdaságoktól, amelyekben 1929—30. és 30—31. gazdasági évek
ben kitermelés alá kerül már 23 c m középvastagságtól és 120 c m 
hosszúságtól: Wiesner Andor fakereskedő, Vékény, Pos ta : Baranya-

A nagyméltóságú m. kir. földmívelésügyi miniszter úr 22730— 
1929. I—3. sz. rendelete értelmében pályázatot hirdetek a m. ki r . 
erdészeti kísérleti állomásnál Sopron székhellyel üresedésben levő 
I. osztályú altiszt erdőőri állásra az 1927. évi 3000. M. E. számú ren
delet 6. pontjában említett I. osztályú altisztcsoportba, az 1925. évi 
7000 M. E. sz., ül. az 1927. évi 9000. M. E. számú kormányrendeletek
ben megállapított fizetéssel és egyéb javadalmazással. 

A pályázni szándékozókat felhívom, hogy keresztlevéllel, erdőőri 
szakbizonyítvánnyal, hatósági erkölcsi s orvosi és családi állapotukat 
igazoló bizonyítvánnyal felszerelt, kellően bélyegezett és a m. kir. 
erdészeti kísérleti állomáshoz címzett kérvényüket legkésőbb 1929 
aug. 10-ig a m. kir. erdészeti kísérleti állomás, Sopron, Főiskola c ímre 
nyújtsák be. Pályázóktól megkívántatik a német nyelv bírása, továbbá, 
hogy csemetekerti munkákban és a vadgazdaság terén megfelelő jár
tassággal rendelkezzenek. 

A kinevezendő erdőőr tartozik állását a kinevezés kézhezvételétől 
számított 15 napon belül elfoglalni és egyévi kifogástalan szolgálat 
után lesz véglegesítve. 

A m. kir. erdészeti kísérleti állomás vezetője-

Sopron. 1929 július 2 

erdőőr. C lm: va rga István, Zalabaksa (Za la m . ) . (4 . II . 2.) 

kárász (5 . ) 

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y 

/. osztályú altiszt erdőöri állásra. 

Róth 
főisk. tanár. 



F A Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y . 

A nagykapornak! apátság tulajdonát képező állami ellátás alatt 
álló és a Padár és Kallősd községek határában fekvő „ D " gazdasági 
osztály 1—13. számú erdőrészletének mintegy 340 kat. holdján és a 
Nagykapornak község határában fekvő „ F " gazdasági osztály 1—5, 
5/a, 6—8 erdőrészletének mintegy 208. kat. holdján található összes 
fatömege 1929. évi szeptember hó 25-én Nagykapornakon a rendház 
helyiségében zárt írásbeli ajánlat mellett tartandó versenytárgyalá
son eladásra kerül. 

írásbeli ajánlatok f. évi szeptember hó 24-én déli 12 óráig adan
dók be ugyanott a kormányzóságnál. 

Bővebb felvilágosítást nyújt és az árverés feltételeit posta
bélyeg ellenében megküldi 

nagykapornaki apátság. (7 . ) 

23141—1929. sz 
Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y . 

A miskolci m. kir. erdőigazgatóság kezelése alatt álló; 2666.991 
kat. hold kiterjedésű makkoshotykai erdőkincstári vadászterület va
dászati jogának bérbeadása érdekében a miskolci m. kir. erdőigazga
tóság hivatalos helyiségében, Miskolcon 1929. évi augusztus hó 15-én 
d. e. 10 órakor írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás fog tartatni. 

Vadállomány: szarvas, dám, őz, vaddisznó és apróvad. 
Kikiáltási ár, mint évi baszonbér 2000 (Kettőezer) pengő, bánat

pénz 200 (Kettőszáz) pengő. 

Haszonbértartam: 10 ( T í z ) év, 1929 július hó 1-től kezdődőleg. 
Ezen árverésen résztvehet minden önrendelkezési joggal bíró magyar 
honpolgár, társulatok azonban ki vannak zárva. 

Bővebb felvilágosítások a miskolci m. kir. erdőigazgatóságnál 
szerezhetők. 

Budapest, 1929. évi július hóban. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. (8 . ) 

10.530—1929. sz. 
Zemplén vármegye alispánjától. 

Tárgy : A vármegye központi székházának 
tüzifaszükséglete. 

V E R S E N Y T Á R G Y A L Á S I H I R D E T M É N Y . 

Zemplén vármegye törvényhatósága központi székháza 740 ür-
köbmétert kitevő tüzífaszükségletének biztosítása céljából ezennel 
versenytárgyalást hirdetek. 



A versenyezni óhajtók felhívatnak, hogy „Aján la t Zemplén vár
megye székháza tüzifaszükségletére" felhívással ellátott és pecséttel 
lezárt borítékba helyezett ajánlataikat 1929. évi augusztus hó 1U-
napján délelőtt 10 óráig, az alispáni iktatóba közvetlenül, vagy postai 
úton mutassák be. 

Az ajánlatok Sátoraljaújhelyen, az alispáni hivatalban 1929. évi 
augusztus hó 14. napján délelőtt 10 órakor bontatnak fel. A verseny
tárgyaláson az ajánlattevők, vagy igazolt képviselőik jelen lehetnek. 

A törvényhatósági bizottság fenntartja magának a jogo t , hogy 
a beérkezett ajánlatok fölött az összegszerűségre való tekintet nélkül 
szabadon dönthessen. 

Szállítási feltételek a következők: 

Beszállítandó Sátoraljaújhelybe, a vármegyeház udvarába, eset
leg a varmegye Bercsényi-utcában lévő kertjébe, szokásos saran-
.okba rakva igazoltan hazai termelésű 

370 ürköbméter tölgy, vagy hántott cser tűzifa, 
150 „ dorong tűzifa, 
320 „ I. osztályú, tuskó és dorongmentes bükkhasáb 

tűzifa. 

A szállítás folyó évi október hó folyamán kezdődik, és pedig ha
vonként kb, 100 ürköbméter mennyiségben, ha azonban a szükség 
úgy kívánja, nagyobb mennyiségben is. Erről a vállalkozó 10 nappal 
előbb értesítést kap. 

Az árajánlat az egész mennyiségre, esetleg minőségenkint külön-

külön is megtehető. 

A nyugtabélyegilleték vállalkozót terheli. 

Kifizetés mindenkor a már leszállított és átvett mennyiség után 

történik. 

Sátoraljaújhely, 1929 július hó 20-án. 

Bernáth Aladár s. k. alispán. (10 . ) 

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y . 

A z őrszentpéteri r. kath. templom tulajdonát képező erdő 3.8 

kat. hold kiterjedésű erdőrészletének 680 m*-re becsült erdeifenyő fa

anyaga f. évi augusztus hó 24-én d. u. 2 órakor a r. kath. plébánia 



irodahelyiségében Őriszentpéteren megtartandó nyilvános szóbeli 
árverésen a legtöbbet ígérőnek el fog adatni. 

A részletes árverési feltételek ugyanott betekinthetők. 
Őriszentpéter, 1929 július hó 17. 

Willesits Ferenc plébános. (9 . ) 
i 

Gróf Károlyi Imre telkibányai erdőhivatala (Abaujtorna vm.) 

erdőőri állásra pályázatot hirdet. Az állás azonnal elfoglalandó. A pá

lyázatok beadási határideje 1929. évi augusztus 20. (11.) 

27 éves nőtlen erdőmérnök, aki a vadászat terén is jártas, bár

milyen elfogadható állást vállalna. A vonatkozó értesítéseket a kiadó

hivatal továbbítja. (12.) 

6591—1929. sz. 

Haszon- és tüzifaeladás erdei rakodókon. 

A ládi m. kir. erdőhivatal D iósgyőr—Vasgyár Máv. állomástól 

mintegy 5 km-re fekvő ú. n. „Csengősfer tő"- i erdei rakodóján kész

letezett 1237 m. 3 tö lgyhaszonfa és 6711 ürm. 3 tölgytüzifa 1929. évi 
augusztus hó 13-án d. e. 9 órakor a m. kir. erdőigazgatóság hivata

los helyiségében (Miskolc , Deák Ferenc-tér, I. em. 6. sz. a j tó) zárt 

írásbeli ajánlat mellett tartandó versenytárgyaláson eladásra kerül. 

í rásbeli ajánlatok 1929. évi augusztus hó 12-én déli 12 óráig 
adandók be a m. kir. erdőigazgatósághoz. 

Bővebb felvilágosítással szolgál és az árverési feltételeket 
postabélyeg ellenében megküldi a 

(14 . ) m. kir. erdőigazgatóság. 

Gróf Apponyi Károly bátaapáti-i (To lna m.) erdőhivatalánál 
fo lyó évi október hó l-re egy erdőőri állás üresedik meg. Fizetés : 
lakás kerttel, 7 és fél mázsa búza, 8 mázsa rozs, 2 mázsa árpa, 
1 és fél magyar hold szántóföld, tehén* és sertéstartás helyett 1 és fél 
magyar hold szántóföld, 12 ürm. dorongfa és kétévenként egy 
öltöny ruha. Pályázhatnak 25—35 év közötti oly ép és egészsé
ges, józan egyének, akik szakvizsgával bírnak, a magyar nyelven 



kívül a német nyelvet is beszél ik és a fővad tenyésztésében jár tasság

gal bírnak. Pá lyázók sajátkezűleg írt, képesítési , működési , erkölcsi 

bizonyítványokkal és fényképpel ellátott kérvényüket őrnélt. g ró f 

úrhoz címezve, legkésőbb augusztus hó 30-ig a fenti e rdőhiva ta lhoz 

adják be. (15 . ) 

fl küszöbön lévő vadászal i évadra mindenj vadász l ássa el magát 

vadászati szerencsétlenség esetére szavatossági 
biztosítással. Ez fedez minden baleseti kárigényt, 
amelyet a vadásszal szemben^támasztani lehet 

évi 15 pengő 12 f-ért 
Vadásztársaságok együttes biztosításnál külön 
előnyt élveznek. Kivételesen kedvező díjakat 
és feltételeket nyújt: mindennemű baleset, autó, 
motorkerékpár, traktor, mezőgazdasági és üzemi 
üzavatossági biztosításnál a 36 é v e f e n n á l l ó 

„ N e m z e t i " B a l e s e t - B i z t o s í t ó R é s z v é n y - T á r s a s á g 
központja: Budapest V., Nádor-utca 28. szám. 
Képviseletek az ország minden jelentékenyebb 
helyén. További felvilágosítást lapunk szerkesztő
sége, illetve az Erdészeti Egyesület fog megadni. 
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