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„Elvégeztetett." 

Aláirtuk a békét , mer t arr a kényszeritettek ! 
írást adtun k arról , hog y leszakítottá k a  haz a testérő l 

a magya r hegy-koszorut ! Leszakították hatalma s ország -
részekkel együtt ! 

De nem adtunk irást arról, hogy ebbe belenyugszunk... 
Mert ne m nyugszun k bel é soha ! 
Békét lehe t diktálni , békessége t előírn i ne m lehet ! 
Békesség é s megnyugvás igazságosság nyomán fakad! 

Az igazságtalansá g ne m tür megnyugvást. . . 
Vele nincse n békesség ! 
Az igazsá g velün k van ! Mellettünk szó l a természe t 

megmásíthatatlan rendj e is! 
A Kárpáto k hegy-koszoruja emberi szóra nem tárul ki. 

A hatalmaso k szavának se m engedelmeskedik! Ne m fogja 



megtenni soha , hog y n e a magya r hazához, hane m idegen 
fajzathoz karoljo n szen t magya r földet ! 

A Kárpáto k koszorúj a m a is minket övez. Anna k lejtői 
ma i s felénk hajlanak . A  Kárpáto k ere i m a is, és örökre 
a magyarsá g sziv e fel é sietnek ! 

Mert a  magya r haz a m a is, és azonképe n egy tes t é s 
egy lélek , ahogya n az t az Isten teremtette ! Ahogya n az t 
eleink a  magyarság honána k választották ! 

A magya r haza meg van az erdős szép hegy-koszoruval 
együtt! 

Arról m i ne m mondunk l e soha ! 
Most csa k a  megváltás szenvedései t éljük ! 
Az erdő s hegy-koszoruva l les z me g a m i glóriánk ! 
„Feltámadunk!" Kaán Károly. 

e 2 ? ú£ ó£ 

Erdészeti törvénykezésünk hiányai ós feladatai. 
Irta: Biró Zoltán min. tanácsos. 

Helyes erdőgazdasági politikára talán sohasem volt nem
csak hazánknak, de egész Európának nagyobb szüksége, mint 
éppen a mostani időkben. 

A háború pusztításai az egész művelt világ erdőterületeit és 
íakészleteit hihetetlen mértékben vették igénybe. 

Még ennél is nagyobbak azonban azok az ujabb igények, 
amelyeket a helyreállítás munkája az erdőgazdasági termékek 
tekintetében támaszt. 

A rengeteg kereslet már ma is érezteti hatását. Mi lesz még 
akkor, ha a nemzetközi forgalom csak némileg is megnyílik? 

Az erdőgazdaság meglévő állománykészletei hihetetlen 
támadásoknak lesznek kitéve. 

Igen hathatós törvényes védelemre lesz szükség és a magyar 
törvényhozás feladatai között sem lehet a legutolsó az erdőgazda
sági politika helyes mederbe terelése. 



Ezért nyugodtan állithatjuk, hogy kevés annyira aktuális 
czikk látott az Erdészeti Lapok hasábjain napvilágot, mint Kaán 
Károlynak a lap legutóbbi számaiban megjelent czikksorozata. 

Csak örömmel állapithatjuk meg azt a tényt, hogy éppen az 
erdészet jelenlegi hivatásos vezetője az, aki a magyar edészetnek 
ezt a — véleményem szerint — ma legfontosabb kérdését fel
színre vetette. 

Viszont ugy vélem, hogy mindenkinek, aki a kérdéssel 
foglalkozott vagy foglalkozik, kötelessége meggyőződését nyilvá
nosságra hozni. Hiszen a legkisebb építőkő is előnyösen lesz 
használható ahhoz az új védőbástyához, amelyet a magyar erdők 
védelme érdekében emelnünk kell. 

Az utat, amelyen haladnunk kell, Kaán czikke igen helyesen 
jelöli meg. 

A mult tanulságai adhatják egyedül kezünkbe azt a vezér
fonalat, amelyet a jövőben követnünk kell. 

A czikk gondolatmenetét követve vonjunk először párhuzamot 
a két erdőtörvény (az 1807. évi X X I . és 1879. évi X X X I . t.-cz.) 
intézkedései között. 

Keressük azután, mennyiben feleltek meg az eddigi intéz
kedések czéljuknak s amennyiben nem feleltek meg, mi volt 
ennek oka? 

Ezekből a tanulságokból vonjuk azután le a jövőt illető 
következtetéseket. 

Az 1807. évi X X I . t.-cz.-t illetőleg nem a közkézen levő 
magyar fordításra, de az eredeti latin szövegre támaszkodom. 

A fordítás ugyanis véleményem szerint hibás, akár azért, 
mert a fordító nem volt a latin szöveg szakkifejezéseivel tisztá
ban, akár pedig azért, mert a megfelelő szakkifejezések a magyar 
műszótárból ebben az időben még hiányoztak. 

A két törvény intencziója között jelentékeny eltérést találunk. 
Az 1807. évi X X I . t.-cz. csupán a közérdek szempontjából x) 

káros erdőpusztitásnak kivan gátat vetni. 
Ezzel szemben az 1879. évi X X X I . t.-cz., bár a szabad 

!) A törvény a „publico" szót használja, amelyet a régies magyar szöveg 
közállomány"-nak fordít. 



használat kidomboritásával, már az erdők használatának bizonyos 
korlátozását tartalmazza. 

Még jobban kitűnik ez a körülmény, ha megállapítjuk azt, 
mit tekint az 1807. évi erdőtörvény erdőpusztitásnak. 

Ilyen esetet a törvény négyet állapit meg, még pedig: 
1. ha az erdő levágása (succisio) nyilvánvalóan tul megy 

azon a módon, amelyet az utánnövés 1) érdeke (ratio) megkíván; 
2. ha a levágást, a nyilvánvaló szükség esetén kivül, oly 

időben és oly módon foganatosították, amelyek folytán a tuskók 
sarjadzásának 2) szükségszerűen el kell pusztulnia; 

3. ha a levágás megtörténte után az utánnövésről az ápolás 8 ) 
szokásos módjai szerint nem gondoskodtak; 

4. vagy végül, ha az erdők kiirtása (exstirpatio) olyan helyen 
történt, amely másféle használatra nem alkalmas, ennélfogva az 
élő fák gyökerestől való kiirtása folytán (arboribus eradicatis) 
hasznavehetetlenné válik. 

Erdőpusztitásnak tehát a törvény elsősorban az olyan hasz
nálatot minősiti, amikor a vágással egyidejűleg vagy azután nem 
gondoskodtak arról, hogy a feltétlen erdőtalajon állott régi erdő 
helyén uj erdő létesüljön. 

A használati módok közül csupán a feltétlen erdőtalajon 
foganatositott irtást tiltja. A használat mérvére nézve, amig az 
erdőt a tulajdonos használja, korlátokat nem szab. 

Ezzel szemben az 1879. évi X X X I . t.-cz. mint uj fogalmat 
állítja be a véderdőt s ebben már nemcsak az irtást, de a tar
vágást is tiltja. 

!) A latin „succerescentiá"-t fordította a magyar szöveg „sarjnövés" 
szóval, holott az egész határozottan a magról kelt ujulatot jelenti. 

2 ) A latin szövegben „repululationem stipitium". A „stipes" kifejezetten 
tuskó és nem törzs. 

A „repululatio" pedig a sarjadzás latin kifejezője. A különbség a 
„repululatio" és a „succrescentia" között egészen világos. 

3 ) A törvény szövege szerint „per ordinarios conservationis módos*. 
Tehát a befejezett vágás után is elégnek tartja az ápolást, védelmet arra, hogy 
a letarolt területen uj erdő keletkezzék. 



A feltétlen erdőtalaj fogalmát, s az ezekben tilalmazott irtást 
átveszi.1) 

Az erdőknek bizonyos — sajnálatosan a tulajdonos szerint 
elkülönített — részében az üzemterv szerint való használatot köte
lezővé teszi, s igy már ezeknél a használat mérvét is korlátozza. 

A futóhomokon álló erdők védelme tekintetében hozott hatá
rozatok szintén ujak, mert az ezekre vonatkozó 1807. évi X X . 
t.-cz. a védelem tekintetében vajmi kevés intézkedést tartalmaz. 

A mulasztások folytán kopáran maradt területekre az 1807. 
évi törvény — bár a mesterséges felújítást ismeri — csupán a 
védelmet irja elő. 2 ) 

Ezzel szemben az 1879. évi X X X I . t.-cz. az ilyen területekre 
már kimondja a mesterséges felújítás kötelezettségét.3) Míg azon
ban az 1807. évi törvény az erdőpusztitót zárlattal, tehát a vagyon 
felett való rendelkezés elvonásával sújtja, addig az 1879. évi tör
vény már csak a pénzbirsággal való sujtást ismeri, s csupán a 
már elkopárosodott területek beerdősitésénél nyújt valamelyes 
módot az állami, illetőleg hatósági beavatkozásra. 

A legeltetést az 1807. évi törvény az összes levágott és erdő
művelés alá vett területeken feltéllenül tiltja. 

Az 1879. évi X X X I . t.-cz. ezt a feltétlen legeltetési tilalmat 
már csak a véderdők és futóhomokon álló erdőkre vonatkozólag 
tartja fenn. A fiatalosoknak a legeltetéssel szemben való fokozott 
védelme azonban már csak a legeltetésre vonatkozó büntető ren
delkezésekben van meg. 

*) Sajnos, a törvény szövegéből kimaradt a leglényegesebb szó, hogy az 
illető terület mezőgazdasági művelésre „állandóan" alkalmas legyen. Nem zárta 
ki ezenkívül a törvény a legelővé való átalakítást, amire ideig-óráig minden 
elgyomosodott, lepusztított erdőtalaj alkalmas, de ami a legtöbb kopár terület 
keletkezésének az oka. Ez a hibás megkülönböztetés vált dombvidéki és hegy
ségi erdeink átkává. 

s ) Még a zárlat alá vett erdőben is csak a használat mérvét korlátozza 
és a legeltetésnek a vágásokban és "a mesterséges erdősítésekben való betiltását 
irja elő. A fiatalosok védelmét, „amig a marha szája alól kinő", csak az 1840. 
évi mezőrendőri törvényben találjuk meg. 

a ) Az 1879. évi XXXI . t.-cz. erre vonatkozó rendelkezése sem egészen 
világos s a feltétlen erdőtalajon álló erdőkre nézve félremagyarázásra is alapot ad. 



Megállapíthatjuk tehát, hogy az 1879. évi X X X I . t.-cz. a 
gazdasági kívánalmak tekintetében fejlődést mutat. 

A legjelentékenyebb fejlődést éppen abban látom, hogy 
1. az évszázados és egyes körökben még máig is elterjedt 

felfogással, hogy „az erdő magától nő", szakított. Az előző tör
vényes intézkedések az erdő megtelepülése érdekében pusztán a 
védelmet, a legeltetés tilalmazását, a használatok bizonyos mérvű 
korlátozását irják elő még arra az esetre is, amikor a pusztítás 
már tényleg megtörtént. Ezzel szemben az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
arra az esetre, ha a felujulás bizonyos időn belül természetes uton 
meg nem történik, kötelezővé teszi a mesterséges felújítást. 

2. Előírja a rendszeres, tervszerű használatot is, sajnos, csak 
az erdők egy részére, s itt is helytelen megkülönböztetés alapján, 
amit az előző törvényes intézkedések csak az erdőpusztitás esetére 
mintegy büntetésképen és csakis a zárlat tartamára írtak elő. 

3. Ott, ahol éz feltétlenül szükséges (véderdők stb.) a hasz
nálat módját is bizonyos mértékig korlátozza. 

Belátták tehát az előző törvény három legnagyobb hiányát, 
t. i. hogy 

1. az erdő fenntartásához nem elég a letarolt erdőterületeknek 
a védelme, természetes felújítás hijján bele kell mesterségesen is 
nyúlni, hogy azokon erdő települjön meg; 

2. a rendszeres erdőgazdaság alapfeltételét, a tartamos gaz
dálkodáshoz szükséges élőfakészletek védelmét, az 1807. évi tör
vény nem biztosítja; 

3. a használat módját nem elég a talaj minőségéhez képest 
korlátozni, s hogy nem elég pusztán az irtási tilalmat kimondani 
a feltétlen erdőtalajon álló erdőkre. 

Megvoltak és ismeretesek voltak az alapvető rendelkezések, 
amelyeken felépülhetett volna a rendszeres erdőgazdaság, de a 
törvény igen félve nyúlt ezekhez a kérdésekhez, s már magában 
hordta azokat a hibákat is, amelyek miatt a fejlődés nem követ
kezhetett be a kivánt mértékben. 

1. A felújítás kötelezettségét hat évi időtartamhoz szabta, 
holott a sikeres mesterséges felújításnak éppen az a titka, hogy 
nyomon kövesse a használatot. 



Ehelyett a helytelenül foganatosított természetes felújítások
nál, ahol az állományba való túlságos belenyúlás miatt fiatalos 
megtelepülésére már kilátás sem volt, a mesterséges pótlás — a 
néhány magfa czimén — időtlen időkig elmaradt. 

Ugyanez volt az eset a tarvágásoknál is, ahol a hat évi idő
tartam alatt a terület — a mezőgazdasági közteshasználat néhány 
kivételes esetén kivül — a hat év alatt teljesen elvadult. 

Csak ilyenkor állott be azután a lehetősége annak, hogy a 
birtokost határozatilag lehessen kötelezni a felújításra. 

2. A rendszeres, tervszerű használatot nem terjesztette ki a 
törvény az összes, feltétlenül fenntartandó erdőkre. 

A rendszeres használatra kötelezett erdőknél pedig a szeren
csétlen tulajdonjogi megkülönböztetés azt eredményezte, hogy a 
a tulajdonos minőségében beállott változás a kötelezettség meg
szűntét vonta maga után. 

Nem az ilyen erdők eladása vagy felosztása eredményezte 
a pusztulást, de az, hogy az eladott vagy felosztott erdő már nem 
esett üzemtervszerü, rendszeres kezelés kötelezettsége alá. 

3. A használati módok megszabásánál tág teret hagyott a 
törvény arra, hogy az egyes használati módokkal nemcsak élni, 
de visszaélni is lehessen. 

S e tekintetben számtalan visszaélést követett el ugy az egyik, 
mint a másik gazdasági eljárással. 

Tarravágott felujitatlan pusztaságok, gyommal benőtt, egy-
egy visszahagyott magfával tarkított, elhibázott természetes fel
újítások, kiélt, elvénhedt sarjerdők igen sok szomorú példája iga
zolja ezeket a visszaéléseket. 

Igazolja sok esetben olyan helyen, ahol a közvetlen közel
ben a rendszeres gazdaság ugyanolyan használati módok mellett 
elismerésre méltó eredményeket ért el. 

Ezeket az eredendő hibáit a törvénynek ki lehetett volna 
küszöbölni s káros hatásukat tompítani, ha nem járult volna még 
két súlyos körülmény ahhoz, hogy a hátrányok még jobban ki
fejlődhessenek. 

Ez a két hátrány volt a végrehajtás lehetetlenül korlátolt 
módja és az erdészeti törvénykezésnek — a védelem és a fenn
tartás szempontjából — negyven éven át való helybenmaradása. 



A végrehajtás legnagyobb hibája az volt, hogy a tettleges 
(fakultatív) beavatkozásra módot nem nyújtott. 

A felújítást elmulasztó birtokost birsággal sújtotta, de nem 
adott módot arra, hogy az erdősítést az ő költségén az állam is 
foganatosíthassa. 

A tilosban legeltető erdőbirtokosra ruházták a pénzbírságot, 
de azontúl is vigari legeltetett a tilalmazó területen mindaddig, 
amig ismét tetten nem érte az ellenőrző közegek valamelyike. Mert 
a fokozott ellenőrzésről továbbra senki sem gondoskodott. 

Az üzemtervet elkészítették a 17. § alá eső birtokra, de az 
üzemtervtől eltérő használatok engedélyezése napirenden volt. 
Napirenden volt minden kényszerítő körülmény nélkül. 

Hiszen volt eset rá, hogy 100 éves vágásfordulóra berende
zett, közel 20.000 kat. holdas egyházi birtoknak 20 év alatt leendő 
letárolását ugy a vagyonfelügyeleti, mint az erdőfelügyeleti ható
ság a szakközegek ellenkezése daczára engedélyezte. 

Engedélyezte annak daczára, hogy a terület karsztos jellegű 
meredek hegyvidék volt, s az egész gazdaságban egy négyzet
méter csemetekertet nem lehetett találni. 

Sőt a 20 év lejártával a használati engedélyt a felügyeleti 
hatóságok ujabb 10 évvel meghosszabbították. 

Fedte-e az ilyen engedély a törvény 17. §-ának intenczióját ? 
A másik hiány a törvény természetes fejlődésének elmara

dása volt. 
Gazdasági életünk, közlekedési viszonyaink, a fakereslet és 

fafelhasználás az utolsó négy évtized alatt többet fejlődtek, mint 
az előző négy évszázad alatt. Ellenben az erdőtörvény nem változott. 

A véderdő kiirtásáért, vagy tarvágásáért kat. holdanként 200 
korona bírságot szabott ki a törvény akkor, amikor a termelt, 
illetőleg termelhető fa értéke 8—10.000 korona volt. 

Az erdőrendészeti áthágás tehát végeredményében „jó üzlet" 
volt az áthágóra nézve. 

Ugyanilyen volt az eset a legeltetési kihágásoknál is. 
A pásztor leülte a 6—8 napot, a gazda pedig lefizetett egy-egy 
darab marha után 2—3 koronát. Ezzel szemben okozott az erdő
birtokosnak ezrekre menő kárt, maga pedig nyert százakat, sőt 
ezreket. Mert a legrosszabb legelőn is tízszer annyit fizetett volna 



már az utóbbi időben legelőbér czimén, mint amennyit büntetés 
czimén a tilos legeltetésért fizetnie kellett. S még jó volt a birto
kosra, ha nem került a dolog bűnügyi eljárásra, amikor a „tény
leges kár"-t nem ritkán két-három év múlva kellett megállapítani! 
Tanukkal igazolni, hogy esős idő volt-e vagy napsütéses a kár
tétel idején. Sőt ha a »szándékosság" nem volt igazolható, leg
több esetben a büntetés elmaradt s a kártevő csak a »tényleges 
kár«-t téritette meg. 

Ezek a hiányok közismeretüek voltak, de kiküszöbölésükre 
nem történt semmi. 

Vegyünk másik példát. 
Mindenki tudta és tudja, mi volt az erdélyi és egyéb ará

nyosítások czélja. 
Ki akarták vonni az erdőt a rendszeres gazdálkodás kötele

zettsége alól. 
Éveken át firtatták az ügyet a lapok, foglalkozott vele a tör

vényhozás, s orvosolta-e a bajt gyökeresen? 
Véleményem szerint nem. 
Az egyéni jutalék kiadását területhez kötötte a törvényhozás. 

Felmentette az elsőrendű közérdek figyelembevétele (a rendszeres 
erdőgazdálkodás és az erdők fenntartása) alól a közösből kiváló 
nagybirtokot, de kötelezte rá a közösben maradó kicsit. 

Pedig a legegyszerűbb megoldás lett volna kimondani, hogy 
a közősből kiadott jutalékot továbbra is rendszeres gazdasági terv 
szerint kell használni. Sőt éppen a nagyobb birtokoknál ki kellett 
volna kötni még azt is, hogy az alkalmazandó vágásforduló nem 
lehet kisebb, mint eredetileg az egész közös birtoké volt. Ez a 
megoldás — azt hiszem — megszüntette volna ugy az arány
részek összevásárlását, mint az indokolatlan kiválási törekvéseket is. 

Indokolatlant mondok, mert éppen a nagybirtok, a nagyobb 
jogosultság kiválása sok esetben indokolt volt gazdasági okokból. 

Maga a közbirtokosság költséges és nehézkes szervezet. 
A tagok érdekei annál ellentétesebbek, minél nagyobb a különb
ség az arányrészek kőzött. A törpebirtokos minden szükségletét 
a nagybirtokos rovására kívánja kielégíteni, sőt nem ritkán éppen 
ezekből kerülnek ki a legmegátalkodottabb erdőkárositók. Hiszen 
csak a „magáét" veszi ki mindegyik! Viszont ridegen elzárkóznak 



minden számottevő beruházástól, mert hiszen a legnagyobb be
ruházás is csak a nagyobb birtokosnak hoz számottevőbb, kézzel
foghatóbb hasznot. 

Viszont apró közbirtokosságoknál az adminisztráczió gyakran 
felemészti a várható jövedelem tekintélyes részét. 

Maga az élet azt igazolta, hogy az ilyen közös birtokok 
gazdasági fejlődése mindig lassúbb, nehézkesebb volt, mint az 
önálló gazdaságra alkalmas, helyesen vezetett egyéni gazdaságé. 
Nem az ilyen egyéni gazdaság kialakulását kell tehát megaka
dályozni, de azt, hogy ez az egyéni gazdálkodás helytelen, a köz
érdekre káros mederbe terelődjék. 

Pedig éppen az általános gazdasági fejlődés által adott hely
zet magában hordta ennek a káros mederbe terelődésnek az 
előfeltételeit. 

Közlekedési viszonyaink egy-egy évtized alatt többet fejlőd
tek, mint előzőleg egy-egy évszázad alatt. 

A fafogyasztó iparágak fejlődését, anyagszükségletük emel
kedését meg éppen arányba sem lehet állítani az előző időkkel, 
olyan rohamos volt az emelkedés. 

Az előbbi tekintetben talán elég lesz vasúthálózatunknak az 
utolsó négy évtized alatt történt fejlődésére, az utóbbi tekintetben 
pedig a bükk műszaki felhasználására, a vasutak, a bányák, a 
papir- és vegyi ipar szükségleteinek emelkedésére rámutatni. 

Nemcsak a belföldi fogyasztást meghaladó termelésünk, de 
a termelés és feldolgozó iparnak az ország belterületén való arány
talan elhelyezkedése is tág teret nyitott a kereskedelemnek, amely 
a gazdasági és közlekedési viszonyok emiitett változásaival sokkal 
hamarább jött tisztába, mint a helyhez kötött erdőbirtokos. 

Kereste az alkalmat, hogy ezeket az ismereteit a maga javára 
kamatoztassa. 

Ezzel szemben a legtöbb erdőbirtokosnál még a legelemibb 
termelési munkához való berendezkedés is hiányzott. Hiányzott a 
tőke, amely a berendezkedést lehetővé tegye, az idegen tőke pedig 
— már a pénzviszonyok folytonos hullámzása miatt is — csak 
nagyon drágán és nehezen volt igénybe vehető. 

Ezek az ellentétek, a birtokososztály nehézkesebb mozgása 
eredményezték azután azt, hogy a, sokkal mozgékonyabb keres-
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kedelem, s az elhelyezkedést kereső nagytőke befészkelődött az 
erdőgazdaságba és a kényelmesebb, vagy kevésbbé ahhoz értő 
erdőbirtokost — legtöbbnyire csak látszólag előnyös szerződés 
árán — elszoritotta az erdőgazdaság egyik legfontosabb munká
jától, a tulajdonképeni aratástól. 

Nagyarányú szükségleteknek rövid időn belül, kevés munka
helyen való kielégítésére törekedett. Még .úgynevezett hosszú szer
ződései is aránytalanul rövid időre terjedtek ki az erdőgazdaság 
hosszutartamu gazdasági időegységéhez képest. Már természeténél 
fogva az volt a czélja, hogy a tömeges használatot honosítsa meg, 
s kész prédául kínálkoztak neki azoknak az erdőbirtokoknak a fel
halmozott készletei, amelyeket a törvény az ilyen felhasználástól 
egyáltalán nem, vagy nem eléggé védett. S ez a „termelés" bizony 
erdőgazdasági szempontból nem sokban különbözött a pusztítástól. 

Ennek a következménye azután az a sajnálatosan szomorú, 
de a valóságot mindenben fedő kép, amelyet Kaán czikke teljes 
részletességgel tár fel. 

A káros következményeket még inkább fokozta a háborús 
években és az azutáni időben beállott kényszerhelyzet. 

A munkaerő megfogyatkozása, a hadsereg igényeinek állandó 
növekedése, a szállítás folyton fokozódó nehézségei szinte paran-
csolólag követelték az ilyen tömegtermelések előmozdítását, ujak 
létesítését. 

A tulajdonképeni háború megszűnte után pedig a rendkívüli 
keresleten felül a bizonytalan pénzügyi viszonyok, az anyagárak 
mérhetetlen emelkedése terelték a nagytőke s a jövő gazdaságá
val mit sem tprődő vállalkozás törekvéseit ebbe az irányba. 

Ezért ebben a tekintetben sohasem volt a helyzet annyira 
kiélesedve, mint éppen ma. 

S még jó, ahol az igy lepusztított erdő talaja továbbra is az 
erdőgazdaság szolgálatában maradt. 

De sajnos, maga a törvény ezt a talajt nem követeli minden 
esetben vissza az erdőgazdaság részére akkor, amikor a 17. § alá 
-nem tartozó erdőknél a nem feltétlen erdőtalaj további használatát 
teljesen a birtokos tetszésétől teszi függővé. 

Magát a megkülönböztetést a kétféle erdőtalaj között (feltét
len és nem feltétlen) indokolja több körülmény. 
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A csak erdőnek alkalmas területet feltétlenül meg kellett 

menteni az erdőgazdaság részére, ennek a kiirtása elé tehát teljes 
törvényes tilalmat kellett állítani. 

Másrészt az erdőtörvény életbelépése idején még folyamat
ban voltak olyan úrbéri és egyéb birtokrendezések, amelyek során 
erdős területeket közvetlen mezőgazdasági czélokra kellett átadni. 
De maga az erdőgazdaság érdeke is sokszor megkívánta még, 
hogy egyes, erre a czélra alkalmas és feltétlenül szükséges terüle
tek az erdő gyanánt való művelés alól elvonassanak. 

Feltétlen irtási tilalmat tehát nem lett volna indokolt az ilyen 
területekre kimondani, mert annak betartását maga a gazdasági 
élet tette volna lehetetlenné. 

Igy viszont az eredmény az volt, hogy éppen az erdőben 
szegény vidékeken az amúgy is kevés erdőterület jelentékeny része 
a birtokosok földéhségének esett áldozatul. 

Sőt ebben a tekintetben vezetett maga az állam, hiszen leg
több telepítési akcziója a nagy Alföld amúgy is csekély erdőterü
letének apasztásával járt. 

Ennek a káros következményeit nem enyhítette az erdő-
vásárlási alap létesítése sem, mert egyes hegyvidéki erdőterületek 
megszerzésével nem lehetett sem az Alföld fátlanságának, sem az 
erdők egyenetlen elosztásának hátrányait megszüntetni. 

Evvel el is jutottunk a kérdés fordulópontjához. 
Helyes és egészséges gazdasági rendszer csak akkor fejlőd

hetik ki, ha az egyes művelési ágak között megvan a meg
felelő arány. 

Amint a legfokozottabb szemtermelésnek elengedhetetlen kel
léke, hogy a nélkülözhetetlen állatállomány táplálásához szükséges 
takarmánymennyiséget is előállítsa, éppen ugy az intenzív okszerű 
mezőgazdaságnak már ma is nélkülözhetetlen feltétele az, hogy 
bizonyos mennyiségű erdőterület álljon lehetőleg közelben állan
dóan rendelkezésre. 

Nem kívánok itt azokra a kulturális közegészségügyi, éghaj
lati hatásokra kitérni, amelyek bizonyos mértékű erdőterület fenn
tartását követelik. Csupán magának a mezőgazdaságnak az elodáz
hatatlan faszükségleteivel kívánok bizonyítani. 

A fát maga a gazdaság nagy tömegben két czélra használja: 



tüzelésre és gazdasági szerszám fának, beleértve az utóbbiba a 
szőlő-, gyümölcs-, komló- stb. termelésnél nélkülözhetetlen karó
szükségletet és a kisebb építkezések faanyagát is. 

Köztudomású, hogy tüzelőszükséglet fedezése tekintetében 
a kilátásaink kedvezőtlenebbek a mostaniaknál, mert hiszen az 
általános szénhiány, a széntermelés rendkívüli drágulása, a rendel
kezésre álló széntelepek korlátolt teljesítőképessége közismert dolog. 

A fára, mint tüzelőanyagra tehát jobban rá leszünk utalva, 
ha csak nem akarjuk ismét a más czélokra nélkülözhetetlen szal
mát és egyéb anyagokat erre pocsékolni. 

Szükség lesz a tüzelőre annál inkább, mert a kézi és igáserő 
megfogyatkozása és megdrágulása miatt a mezőgazdaságban is 
nagyobb tért kell foglalnia a gépmunkának. 

Fokozottabb lesz a hiány a műfaanyagokban. 
A háború nemcsak az évtizedek óta gyűjtött tartalékkészlete

ket emésztette fel, de az építkezések, helyreállítások elmaradása, 
az elpusztított vidékek újraépítése, a jórészt szünetelő ipari tevé
kenység ujrafelvétele annyi uj készlet termelését teszik szüksé
gessé, hogy e téren hosszú évtizedek múlva is a termelést meg
haladó keresletre számithatunk. 

Az a hiány tehát, ami a mezőgazdaság kisebb faszükségletei-
ben ma mutatkozik, hova-tovább állandósulni fog. 

Állandósulni fog annál inkább, mert a hegyvidékek fejlesz
tett ipara mindig több és több enemü anyagot szív fel s a hegy
vidék termelési feleslegeire nem számithatunk. 

Maga a közlekedési eszközök leromlása és a rendkívül 
drága szállítás is kell hogy gondolkodóba ejtsen bennünket. 

Arra kell iparkodnunk a mezőgazdaság faellátásának biztosí
tása czéljából, hogy ezeket a tömegszükségleteket a közvetlen 
közelből tudjuk még a ma teljesen erdőtlen vidékeken is biz
tosítani. 

Keressük már most, hogy az erdő- és mezőgazdaság milyen 
arányú megoszlása mellett lehetne ezeket a szükségleteket leg
alább nagyjában biztosítani. 

Számítsunk minden 20 kat. hold mezőgazdaságilag művelt 
földterületre egy háztartást. Ennek évi legkisebb tüzelőszükségle
tére, háztartási és gazdasági tüzelésére havonta 1 ám '-t, az előbb 



emiitett kisebb gazdasági haszonfa szükségletére (karó, kerítés
oszlop, egy-egy szarufa, rud, lőcs, szerszámnyél stb.) pedig egy 
tömörköbmétert számítva, az ilyen szükséglet 12 ürköbméter 
tűzifára és egy tömörköbméter haszonfára rug. Ebbe még egy
általában nincs beszámítva a városok, ipari feldolgozó telepek 
szükséglete, valamint azok a gazdasági szükségletek sem, amelyeket 
a gazdaközönség is már iparilag feldolgozott állapotban vesz 
igénybe. 

Ha az ürköbmétereket tömörköbméterekre átszámítjuk, s fel
iesszük, hogy a szükséglet V* része az utszélek, mesgyék befási-
tása és az ilyen fásítások rendszeres használata utján fedezhető, 
6—7 tömörköbmétert tesz ki a 20 kat. hold mezőgazdasági föld 
mai faszükséglete. Ez a szükséglet a gazdaság belterjességének 
emelkedésével arányosan növekedni fog. 

Már a mostani szükséglet alapulvétele mellett is 20 kat. hold 
mezőgazdasági területre 2V2 —3 kat. hold erdőterületnek kell esnie, 
hogy az előbb emiitett tömegszükségleteket fedezni tudjuk. 

Tehát 12 -5—15'0°/o erdőnek mindenütt kellene lenni, ha 
magát a mezőgazdaság akadálytalan fenntartását biztosítani akarjuk, 
az erdésültebb részeken ezenfelül mutatkozó többlet pedig a 
nagyobb városok és az ipar szükségleteit van hivatva fedezni. 

Nem mondhatjuk ilyenformán elegendőnek azt, hogy a tör
vény csak a feltétlen erdőtalajon álló erdőkre mondja ki a fenn
tartás kötelezettségét. 

Sőt az sem elegendő, ha a meglévő erdők fennmaradását 
biztosítjuk. Gondoskodni kell azokon a helyeken, ahol az erdő 
kevés, uj erdők telepítéséről. 

Annak az elbírálását pedig, hogy hol, mikor és mennyi 
talajt szabad az erdőművelés alól elvonni, olyan fórumra kell 
bizni, amely minden politikai befolyástól mentesen, kicsinyes 
helyi érdektől függetlenül tudja az erdő fenntartásához fűződő rend
kívüli gazdasági érdekek figyelembevételével ezt a kérdést el
bírálni. 

Az eddig említetteken kivül teljesen figyelmen kivül hagyott 
a törvény két igen fontos kérdést, az erdőápolás és a feldarabo
lás kérdését. 



A legsikerültebb felújítás sokszor igényli az erdőgazda be
avatkozását addig, amig a használatra legalkalmasabb kort eléri. 

A fanem helytelen megválasztása, a gyérítések elmulasztása, 
tulhajtása, vagy helytelen foganatosítása az egész jövő gazdaság 
eredményét veszélyeztetheti. A fanem helytelen megválasztása is 
gyakran csak évtizedek múlva állapitható meg. 

Mindezek a körülmények pedig az erdőgazdaság természe
ténél fogva évtizedekre kiható súlyos gazdasági következmények
kel járhatnak. 

Módot kell tehát találni arra, hogy az ilyen teendők idejé
ben leendő foganatosításába az állam szükség esetén bele is 
nyúlhasson. 

A másik az erdő felaprózásának kérdése. 
Nem szenved kétséget, hogy a közlekedési eszközök köze

lében vagy a mezőgazdasági birtokkal közvetlen összefüggésben 
a legkisebb erdőterület is előnyösen és jól hasznosítható, meg
őrizhető és fenntartható. 

Éppen olyan kétségtelen azonban, hogy a közlekedési esz
közöktől távol fekvő, minden oldalról idegen birtokok közé be
ékelt apró erdőbirtokokon okszerű és jövedelmező erdőgazdaságot 
űzni úgyszólván lehetetlen. 

Ebben a tekintetben területi határt szabni nem lehet. 
Mig a sik területen, vagy az ut mellett fekvő mezőgazdasági 

föld végében az 1 4 holdas erdőterületen is lehet rendesen, jól és 
jövedelmezően gazdálkodni, addig a hegyvidéken, a nehezen meg-
közelithető oldalak közepén, vagy völgyek fenekén az 1000 holdon 
ielüli elzárt birtok rendszeres gazdálkodása elé is nem ritkán 
gördülnek elháríthatatlan pénzügyi és gazdasági akadályok. 

A kérdés annál kényesebb, mert viszont gazdasági okok nem 
ritkán kívánják az önálló, rendszeres gazdaságra egymagukban 
is alkalmas, nagyobb birtoktestek különválását éppen azért, hogy 
az értelmesebb, jobb gazdát ne akadályozza minden elhatározásá
nál a birtokostárs elmaradottsága, esetleg rosszakarata. 

Itt jutna ismét igen fontos szerep a már említett független 
fórumnak, amely az összes ilyen kérdésekben végső fokon lehetne 
hivatott dönteni. 

Azt a törekvést, hogy ilyen birtok kiválása ne jelentsen 



egyet az erdőpusztitással, mint már jeleztem, igen könnyű meg
akadályozni, mihelyt a kiválás nem jelent egyet a fenntartási és 
rendszeres gazdálkodási kötelezettség megszűntével. Ez a rendel
kezés lesz az indokolatlan kiválási törekvések egyetlen orvossága. 

Módot kell azonban keresni ezenfelül arra is, hogy az 
indokolatlanul széttagolt és igy rendszeres gazdaságra külön-külön 
nem alkalmas apró erdőbirtokok egy gazdasági egységbe legyenek 
kényszer utján is összevonhatók. 

Lesznek olyan esetek is, ahol a tulajdonosok jobb belátása 
a békés társulásra fog vezeíni s az államra csak a felügyelet, 
illetve a gazdasági adminisztráczió kötelezettsége háramlik. 

Mindenesetre lesznek azonban olyan esetek is, ahol csak a 
kisajátítással lehet a kérdést megoldani, mert a kényszeríársulások 
a gazdasági élet szempontjából nem érnek többet, mint a kény
szerházasság az egyéni életben. 

Ezek voltak véleményem szerint az 1879. évi X X X I . t.-cz. 
legnagyobb hiányai. 

A kiadandó törvényes rendelkezésnek tehát nagy vonásokban 
a következő rendelkezéseket kellene tartalmaznia. 

Minden erdőt fenn kell tartani, sőt azokon a helyeken, ahol 
egy-egy megállapított körzet határain belül nincs meg a törvénye
sen megállapított erdőszázalék, uj erdőket kell telepíteni. 

Erdőt kiirtani és a területet más czélra hasznosítani csak a 
törvényben megállapított független fórum engedélyével szabad. 

Ilyen irtást egyáltalában nem szabad engedélyezni: 
1. ha az erdő talaja másnemű gazdasági művelésre állandóan 

nem alkalmas; 
2. ha az illető körzetben az erdő kiirtása esetén nem marad 

meg a törvényben megkövetelt minimális erdőarány; 
3. ha az erdő véderdő, futóhomokon áll, vagy az ország 

faszükségleteinek ellátása, esetleg egyéb közérdek annak fenntar
tását megkívánja. 

Területcserének, vagyis a kiirtott terület helyett más terület 
erdővé minősítésének csak a 2. pont esetében és igy is csak 
akkor van helye, ha a pótlólag az erdőhöz csatolandó területet 
előzőleg sikeresen beültetik. 

Az összes erdőket hatóságilag jóváhagyott üzemterv szerint 



kell kezelni, s az üzemtervek pontos betartását az állam szigorúan 
ellenőrzi. A lehetőleg egyszerű üzemterv elkészítéséről szükség 
esetén a birtokos költségén az állam gondoskodjék. 

Azokat az erdőbirtokokat, amelyeknek birtokosai az üzem
terv előírásait be nem tartják, vegye az állam kezelésbe s a bir
tokosnak csak a kész termékeket bocsássa az összes költségek 
megtérítése ellenében rendelkezésére. 

Kisebb kötelezettségek be nem tartása esetén (kisebb erdő
sítési hátralékok, gyérítések, állományápolás elmulasztása stb.) joga 
legyen az államnak a munkát a birtokos költségére foganatosítani. 

Üzemtervtől eltérő használatokat csak tényleges rendkívüli 
szükség esetén szabad engedélyezni. 

Ha pedig az ily módon keletkezett tulhasználat a legköze
lebbi évre esedékes használat mértékét meghaladja, ugy azt csak 
egy újonnan szervezendő minden politikai befolyástól független 
fórum engedélyezhesse. 

Korlátozni keli a tarvágások nagyságát, megszabni azt a 
határt, amennyit különösen erősebb lejtőjű hegyoldalakon egy 
tagban letarolni szabad. 

A mesterséges felújításnak a tarvágást egy éven belül követnie 
kell. Ha a birtokos nem foganatosítja, módot kell az államnak 
nyújtani arra, hogy a birtokos költségén foganatosítsa. 

Éppen igy kell azonban gondoskodni arról is, hogy a 
helytelenül foganatosított vagy nem sikerült természetes felújítások, 
elvénhedt sarjerdők helyén mesterséges uton és idejében meg
felelő erdők létesüljenek. 

Törvényhozásilag kell az erdő ápolásáról, a fiatal és közép
korú állományok gondozásáról is intézkedni. 

Egyéni részeknek a közös birtokokból való kiválását csak 
a gazdasági követelmények leggondosabb mérlegelésével és csak 
akkor szabad engedélyezni, ha a rendszeres, önálló és jövedel
mező gazdaságra az elkülönülő részek mindegyike egymagában 
is alkalmas. Az ennek figyelembevétele nélkül szétdarabolt terü
leteket pedig kényszer utján is egyesíteni kell. 

Mindezeknek az intézkedéseknek a sikere azonban csak a 
végrehajtás módján fog megfordulni. 



Gondos, gyakori és szigorú ellenőrzés, a mulasztásoknak a 
birtokos költségén való pótlása, praeventiv intézkedések az áthágá
sok megakadályozására, ezek azok az eszközök, amelyek a törvény 
hatékonyságát biztosítják. 

Hogy pedig ezt az erdészeti szolgálat átszervezése nélkül 
biztosítani nem lehet, azt Kaán elől emiitett czikke a gazdasági 
okokon kivül a statisztikai adatoknak egész halmazával bizo-
nyitotta. 

Végül biztosítani kell a törvénynek a gazdasági élet folytonos 
fejlődéséhez való simulását s gondoskodni kell olyan szervről, 
amely az ezirányu kívánalmakkal már hivatásánál fogva is állandóan 
foglalkozzék. 

Tény, hogy ezeknek a kérdéseknek ilyen módon való ren
dezése a féltve őrzött magánjogokba mélyen belevág. De egyszer 
már ezzel a kérdéssel is tisztában kell lenni. 

Ha közérdek az, hogy erdőgazdaságunk már egyszer rendes 
mederbe terelődjék, hogy elsőrendű szükségletek hiánya ne 
gátolhassa a gazdasági és ipari életet s azok fejlődését, hogy 
jövedelmezőbb, egész vidékeknek megélhetést nyújtó erdőterületek 
ne válhassanak az egész vidék átkává, hasznavehetetlen puszta
sággá, akkor ezeket a magánjogi fikcziókat félre kell az útból 
hárítani. Mert a közérdek szempontjából teljesen mindegy az, 
hogy a káros cselekedet, vagy mulasztás következményei ma 
mutatkoznak-e, vagy tiz-husz év múlva. A czél csak egy lehet, 
hogy a köz érdekét a károsodástól meg lehessen védeni, ami az 
egyéni érdeket is mindig jobban biztosiíja, mint a közre káros 
eredményből származó látszólagos pillanatnyi előnyök. 

Aki pedig azt hiszi, hogy ezekkel a kérdésekkel még rá
érünk foglalkozni, az nézze meg közelről a Pilis-Vértes hegység
nek azokat a szeszélyes alakú szaggatott csúcsait és nyúlványait, 
amelyek a budapest-esztergomi vasutvonalat mindkét oldalról 
kisérik. 

c > í c>? r > * 



Az Alföld fásításának erdőgazdaságtudományi 
kérdései. 

Előadta Roth Gyula f. évi április hó 13-án az Országos Erdészeti Egyesületben. 

Tisztelt Uraim! 
Az elhangzott előadásokhoz legyen szabad egynéhány meg

jegyzést fűznöm, különlegesen az erdőgazdasági tudomány szem
pontjából. Nem nyújthatok oly kerek egészet, mint az eddigi elő
adó urak, mert több kört kell érintenem és ismétlések elkerülése 
végett csak arra fogok szorítkozni, ami eddig egyáltalán nem, vagy 
eltérő értelemben került tárgyalás alá. Egyúttal meg kell jegyez
nem, hogy főiskolánk és kísérleti állomásunk bizonytalan helyzete 
miatt nem juthattam hozzá a szükséges forrásművekhez és sok 
tekintetben emlékezetemre voltam csak utalva; továbbá a közleke
dési viszonyok miatt nem hallgathattam végig minden előadást. 
Az ezekből fakadó hézagosságokért szives elnézésüket kérem. 

Az előadások, amelyek érdeklődésünket a legnagyobb fokban 
lekötötték, sok értékes tanulságot kínálnak. Ezek legfontosabbjának, 
az előadások vezető eszméjének azt tartom, hogy Kaán állam
titkár ur nagy akcziójának, az Alföld fásításának keresztülvitelénél 
az erdőgazdaság gyakorlatának és tudományának szoros együtt
működésben kell dolgoznia. Nagy reménynyel nézek ennek az 
együttműködésnek megvalósítása elé, mert ennek a gondolata volt 
a vezetőm, amióta sorsom az erdőgazdaság tudományos mivelésé-
nek szolgálatába állított és ami hiányt a magyar erdőgazdaság 
terén még láthatunk, nézetem szerint jórészt onnan ered, hogy a 
tudomány és gyakorlat együttműködése nem tudott még eléggé 
megvalósulni. 

A háború megmutatta, mit jelent a tudományos felkészültség, 
az alapos szakképzettség. Azelőtt gyakorlati szaktársaink nagy része 
meglehetősen közömbösen, sőt talán ellenséges szemmel nézte az 
erdőgazdasági tudományt, legalább is feleslegesnek vélte és az utolsó 
vizsga leiétele után becsukta a szakkönyveket mindörökre! Ezentúl 
csak a gyakorlati tapasztalat létezett. A háború azonban megtanított 
arra, hogy jöhetnek pillanatok, amidőn a sors a legnagyobb köve
teléseket támasztja minden egyes emberrel szemben és fel kell 
kutatnunk emlékeink vagy könyveink legelrejtettebb zugaiból oly 



dolgokat, amiket régen igyekeztünk feledni és ha ily pillanatokban 
nem állunk tudásunk biztos magaslatán, oly kárt okozhatunk vagy 
szenvedhetünk, amelynek pótlására évtizedek sem elegendők. 
A háború meghozta a tudás megbecsülését. 

Ugyancsak a háború érlelte meg azt a gondolatot, hogy 
erdőt akarunk, erdőt kell az Alföldre varázsolnunk, ahol eddig 
nemcsak közömbösen, hanem egyenesen ellenséges szemmel nézték 
az erdőt, legalább is feleslegesnek vélték. A háború azonban meg
tanított arra, hogy jöhetnek pillanatok, amidőn' az ország sorsa 
azon fordulhat meg, van-e az Alföldnek elég erdeje? A háború 
remélhetőleg meghozza az erdő megbecsülését az Alföldön is. 

Hogy valaha erdő boritotta-e az alföldi homokot vagy nem, 
arra az előadások biztos feleletet nem adtak. Valószínűnek tartom, 
hogy nagy területek mindig fátlanok voltak. Priscus Rhetor, aki 
Attilánál járt követségbe, Anonymus — akinek adatai alapján 
rajzolta Hell a bemutatandó térképet — és a keresztes hadjárat 
krónikásai egybevágóan nagy kiterjedésű fátlan pusztaságokról 
beszélnek. Nem hihető, hogy a régi idők gyér lakossága annyira 
kipusztította volna az erdőket, hogy még nyomuk sem maradt 
volna. Valószínű, hogy a beltenger elvonulása után érvényesülni 
kezdett ugyan a természetnek az az örök törekvése, hogy erdővei 
boritsa a magukra hagyott területeket, de az erdő csak a széleken 
és a folyók menti kedvezőbb részeken tudta megvetni a lábát, a 
részben mocsaras, részben száraz homokos pusztaság belseje felé 
csak nagyon lassan tudott előre haladni, mert a természetes tér
foglalás elé mind nagyobb és nagyobb akadályok tolultak. Közbe 
jött az ember és megállította haladását, sőt vissza is szorította, 
mielőtt még elfoglalhatta volna az egész területet. 

Az Alföld fátlansága és a klima szélsőségei arra a hitre vezettek, 
hogy a magyar homokpuszta egyáltalán nem alkalmas az erdősítésre. 

Ha rá is czáfoltak a tények, erre a hitre, bizonyos, hogy az 
Alföldnek klimatikus viszonyai nem kedveznek az erdőgazdaságnak és 
tisztában kell lennünk azzal, hogy az alföldi erdők bizonyos mértékig 
természetellenes helyzetbe kerülnek, jövőjükben eddig ismeretlen 
tényezőkkel is számolnunk kell és az erdőgazdasági tudományra 
az a feladat vár, hogy teljes vértezetben állandóan őrt álljon, mert 
a természetellenes helyzet veszedelmeket rejt magában. 



Hogy az alföldi erdők helyzete óvatosságra int, arra már 
kaptunk mementót! Régebben a pajzstetü okozott nagy riadalmat 
a homoki ákáczosokban, azóta Kiss Ferencz és mások ismételten 
számoltak be ujabb kártevőkről, súlyos gondot jelent az ákácznak 
nagy igénye a világosság iránt és a talaj tápanyagaival szemben 
és felette nehéz kérdés a lisztharmat fellépése az Alföld tölgy
erdeiben. 

Ugy a rovarkárok, mint a betegségek elleni védelmet előre 
meg kell szerveznünk, elő kell készítenünk a biológiai védekezést, 
a természeti tényezők segítségül való vételét, amelylyel Észak
amerika példája nyomán már több helyen jó eredményeket értek 
el, másrészt tökéletesítenünk kell a mesterséges védelem mód
szereit, mert a mesterkélt és természetellenes helyzet miatt az erdő
védelem eredményeitől függ az erdőgazdaság jövőjének sorsa. 

Figyelemmel kell kisérnünk azokat az átalakulásokat, amelyek 
az erdő térfoglalásával járnak. Meg kell állapitanunk az átalaku
lások hasznos vagy káros voltát, meg kell keresnünk a módját 
annak, hogy a káros hatásokat kiküszöböljük vagy legalább is 
tompítsuk, a hasznosokat pedig fokozzuk. 

Ily átalakulások pedig vannak, mert az Alföld fásítása nem
csak azt jelenti, hogy ezentúl a volt legelőn fát termelünk, hanem 
mély belenyúlást jelent a homokpuszta egész életébe, megváltoz
tatását jelenti a növény és állatéletnek, a talajnak, a klimatológiai, 
meteorológiai és hidrológiai tényezőknek. 

Hogy klimatológiai tekintetben mit várunk az Alföld fásítá
sától, arra rávilágított dr. Sávoly előadása, egyúttal rámutatott arra 
is, hogy az erdőnek ez a szerepe még nincs tisztázva. Éppen ezért 
és a kérdés fontossága miatt kísérleti állomásunk több mint tíz év 
óta 9 erdészeti meteorológiai állomáson rendszeres összehasonlító 
megfigyeléseket folytat az erdőben és a nyílt területen párhuza
mosan felállított műszereken. Három állomásunk: Királyhalom, 
Fenyőerdő és Pálffytelep az Alföld homokján fekszik, ezek meg
figyelései már ma is értékes adatokat szolgáltatnak az alföldi erdők 
klimatikus hatásának kérdéséhez. Megfigyeléseinket az országos 
meteorológiai és földmágnességi intézettel szoros együttműködés
ben folytattuk, eredményeik évről-évre közölve lettek az „Erdészeti 
Kisérletek"-ben. 



A talajnak, növény- és állatéletnek átalakulása részben már 
felületesebb szemlénél is feltűnik. Az alföldi uj erdőkben specziálisan 
erdei cserjék, k ó r o k vagy gyomok lépnek fel, gyakran nagy 
mennyiségben, olyanok, amelyeknek előbb messze földön hirük 
sem volt, továbbá specziálisan erdei vadfélék, a szalonka, az őz 
szaporodnak el, amikkel a homokon sehol sem találkozhattunk, 
viszont egyes pusztai növények és állatok eltűntek és kiszorultak, 
pl. az ürge, amely specziálisan mezei, nyilt területen élő állat. 

De vannak egyéb átalakulások is, amelyek csak behatóbb 
vizsgálattal állapithatók meg és részben nincsenek még eléggé 
megfigyelve, pedig éppen ezek megfigyelése gyakorlati és tudo
mányos szempontból egyaránt fontos és a tudományos kutatásnak 
legfőbb feladatai közé tartoznak. 

Az előadások folyamán Treitz-től megtudtuk, hogy bizonyos 
vegyi reagensek betekintést engednek a talaj minőségébe. Azt is 
tudjuk, hogy a vegyi analízis a grammok tízezred részein túl
terjedő pontossággal megmondja a talaj összetételét. Mégis azt 
mondja Tuzson és vele együtt alföldi szaktársaink, hogy a talaj 
minőségéről és összetételéről az erdőmérnöknek többet mond az 
a kicsi zöld gyom, annak fejlettsége és fellépésének módja, mint 
a csalhatatlan analízis és a biztos reagens! Miért? Azért, mert az 
a gyom a talaj életéről mesél, az analízis és a reagens pedig 
holt anyagokról. A talaj él! A gyom közvetlenül ebből az életből 
fakad és az erdő fái számára a talaj kincseit a talaj élete teszi 
használhatóvá. 

A homoktalaj élete a talaj különleges struktúrája és egyéb 
tulajdonságai miatt sajátságos. Hogy mindennapi példára hivat
kozzak: ugyebár köztudomású, hogy a homoktalajban a filloxera 
nem tud megélni és sajátságos tulajdonságaira fényt vet az az 
egyenesen anomáliának látszó tény, hogy a laza homoktalajt az 
erdő telepítése előtt meg kell lazítani. 

Az alföldi homok egyik feltűnő fizikai sajátsága, hogy nagyon 
összeül, különösen az esők hatása alatt. Kötöttebb talajoknál, pl. az 
alföldi fekete földnél, a csernozemnél, a lösznél a talaj struktúrája 
tömöttebb vagy legalább tömöttebbnek látszik, de a felső rétegek 
tömörülése m'ég sem oly nagy mértékű, mint a homoknál, amely
nek felületén kéregszerű tömött réteg keletkezik, amely az alatta 



levőket elzárja a levegőtől; sajátságos, hogy ezen a tömött felüle
ten — ha száraz — a vízcseppek sokáig megállanak, anélkül, hogy 
*beivódnának, sőt el is párolognak megint. A nedves homok 
könnyebben veszi be a vizet, de csekély abszorbeáló és kapilláris 
képessége miatt könnyen át is bocsátja. 

A kötöttebb talajoknál a tömörülést ellensúlyozza a repede-
zés, a dagadás és összeaszás, az átnedvesedés és száradás változó 
játéka; a repedezés levegőt juttat nagyobb mélységekbe is, a 
dagadás és összeaszás a szemcsék eltolódását, srukturális elválto
zását okozza, a laza homoknál ez nem következik be, mert ülepe
dése nagyon egyenletes, dagadása és aszása különben is nagyon 
csekély, repedése jóformán nincs i s ; ellenben a felszínen párolgó 
vizből gyakran ragasztó anyagok maradnak vissza, amelyek kisebb-
nagyobb konkrécziókat alkotnak, vagy a lemosott humusz-savak 
hatása alatt nagy kiterjedésű kőkemény rétegek keletkeznek, amik
nek képződése az erdei fákra végzetes lehet. 

A talaj lazításának jó hatása részben onnan is ered, hogy 
azt a tömörülést megbolygatjuk és a kapillaritást elrontjuk, tehát 
egyrészt levegőt juttatunk a talajba, másrészt a mélyebb rétegek
ben levő viz felemelkedését gátoljuk. 

Az ismételt és egyforma mélységig hatoló lazítás, pl. a foly
tonos szántás azonban káros hatással is lehet a telepítendő fákra. 
A felső rétegeket lazítjuk, de az alsókat az ekével tömöritjük, 
emiatt Németország homoktalaján gyakran megtörtént, hogy fel
hagyott szántókba ültetett erdeifenyők pár évi kielégítő fejlődés 
után egyszerre megakadtak és rövid idő múlva el is pusztultak. 
Amig a gyökerek a lazított rétegből táplálkoznak, addig ezek az 
BAckerkiefer"-ek élnek, de amint elérik az alsó, tömöritett réteget, 
sínylődni kezdenek és el is pusztulnak. Hazánkban eddig csak a 
morva lapályról kaptam híreket, amelyek hasonló jelenségre mutat
nak, de lehet, hogy az Alföld fásítása révén gyakrabban merülnek 
fel ilyenek. 

A már megtelepedett és záródásig jutott erdő alatt a futó
homok teljesen eltérő képet mutat, a takarás, az árnyék, az alom 
és a humusz gyökeres változást hoz. Az eső nem érvényesítheti 
tömörítő hatását, a száradás és nedvesedés sürü változása el
marad, vagy legalább is nagyon csökken, az alom akadályozza a 



párolgást és a humusz fokozza a vizet abszorbeáló, ellenben csök
kenti a vizet átbocsátó képességet, a humusz-savak és sók hatása 
morzsáiékossá teszi a talaj mélyebb rétegeit is, tehát már fizikai* 
tulajdonságai is mélyreható változást mutatnak. Szerves anyagok 
nagy mennyiségben jutnak a talajra és ennek nyomán a vegyi 
folyamatoknak, az erjedésnek, bomlásnak, korhadásnak és rothadás-
nak egymást keresztező játéka veszi kezdetét, aminek nyomán 
gazdag állati és növényi élet ébred az előbb élettelen talajban. 
Legszembetűnőbb ez, ha a nyilt, csupasz futóhomokot állítjuk az 
erdősült talajjal szembe, de feltűnőek az ellentétek a gyepes 
területek erdősítésénél is, mert a nyilt gyepterületeknek majdnem 
kizárólag a pusztuló gyökerekből képződött humusza és az egybe
szövődő sűrű, tömött gyökérréteg egészen más képet ad, mint az 
erdő talaja. 

Homoki erdeink élete erdőgazdasági szempontból tanulmá
nyozva még egyáltalán nincsen, saját magam is, sajnos, csak 
kezdő lépéseket tehettem ezen a téren, mert csak körülbelül 10 éve, 
hogy ráeszméltem arra, mily feladatok várnak itt az erdőgazdasági 
kutatásra és 8 év óta nem juthattam el a homokra. 

Hogy egy feltűnőbb jelenséget érintsek: a földi giliszta pl., 
amelyről Treitz is megemlékezett, a nyilt mozgó homokban 
egyáltalán nem él, viszont az erdő aljában már gyakori. Hogy 
mit jelent a giliszták munkája a talajban, azt Darwin tárgyalta 
először, kinek híressé lett az a tétele, hogy a termő talajnak min
den atomja már legalább egyszer átment és ismételten átmegy a 
giliszták bélcsatornáján és az emésztő savak feltáró hatása alá 
jutott. Ma már lényegesen megszorították ezt a tételt, de kétség
telen, hogy a giliszták óriási tömege, amely hektáronként milliókba 
mehet, a talaj lazítása, szellőztetése, morzsáiékossá tétele és keve
redése, valamint az inficziáló anyagok szétosztása körül hihetetlen 
munkát fejt ki. Ezt még fokozzák az egyéb a földben lakó férgek 
és rovarok, valamint azok üldözője, a vakond. 

És mégsem a giliszták és az emiitett állatok azok, amelyek 
a talajnak tulajdonképpeni életét jelentik, ebben a parányi apró 
állatok és növények, a mikrokosmos, ahogy Francé nevezte: az 
edaphon játssza a legfontosabb szerepet. Ezekről még keveset 
tudunk. Winogradski, Beyesinck, Frank és mások nyomán annyit 



tudunk, hogy az erdei talajnak minden cm2nyi darabjában hasadó 
és fonalas gombák és algák milliói élnek. Az előbbiek, a bak
tériumok, az érett, gazdag humuszt kedvelik, amely neutrális vagy 
gyengén lúgos reakcziót ad, a savanyu, szegény televényben a 
fonalos gombák az uralkodók. A mohák és gyökereik közül 
kiszorított vizben pedig a mikroszkóp alatt hasonló nyüzsgést, 
eleven életet látunk, amilyent az álló vizek planktonja mutat. 
A baktériumok munkája rendesen csak a talaj legfelső kb. 0*5—1*0 
m-nyi rétegére szorítkozik, de néha nagyobb mélységre is terjed. 
Bizonyos csoportjaik fontos vegyi folyamatoknak okozói vagy 
közvetítői: a nitrogénfelvételnél, a humusanyagok átalakításánál, 
a nitrifikácziónál és denitrifikácziónál nagy szerepet játszanak. 
Van külön kénbaktérium is, vannak a gyökerekkel szoros szimbió
zisban élő gombák és már körülbelül tudjuk, hogy a talaj termő 
erejének érvényesülése a talajbaktériumnak munkájától függ. 
Érdekes adat pl., hogy a talaj meszezésének jó hatása nem annyira 
annak tulajdonítható, hogy a növények bővebben kapták a meszet, 
hanem annak, hogy a mész a talaj mikrobáinak életére nagyon 
kedvező hatást gyakorol. 

Talajéletet csak ott találunk, ahol nedvesség, viz van a talaj
ban. A viznek legismertebb forrásáról, a csapadékról, beható tájé
koztatást nyújtottak Treitz és Sávoly, de még meg kell emlékez
nem a viznek oly fellépéséről, amely éppen a magyar alföldi erdők
ben különös fontosságot nyer, ez t. i. egyrészt a talaj mélyéből 
fakadó talajvíz, a föld árja, továbbá a párából kicsapódó viznek, 
a harmatnak sajátságos, jóformán ismeretlen alakja, a talajban 
magában lecsapódó kondenzviz. 

Mind a kettő szoros összefüggésben van az erdővel és csodál
koznunk kell azon, hogy erdőgazdaságilag eddig oly kevéssé van 
tanulmányozva. Az oroszok voltak e tekintetben az úttörők. Olotzkij, 
Wisolzky, Olinka, Dokutschqjew, Korschinski, Suskatschew és mások 
terelték a figyelmet az orosz erdőknek és az orosz steppék saját
ságos hidrológiai viszonyaira, amelyekhez hasonlót Alföldünk is 
felmutat. 

Itt is vannak oly tünetek, amelyek futólagos megfigyelésre 
is szembetűnnek. Tudjuk, hogy ha mocsaras talajt sikerül beerdő-
sitenünk, eltűnik a mocsarasodás a fák erőteljes párologtatása 



miatt (erre klasszikus példa az olasz campagna maláriás mocsarai
nak kiszárítása Eucalyptus-félékkel), viszont tarvágások, vagy külö
nösen az erdőnek pusztulása után — amire legutóbb a liszthar
mat nyújtott példákat — ismét visszatér a mocsarasodás, vagy leg
alább annak jelei, a hidrofil növényzet. De a talajban magában 
végbemenő változások szemeink előtt rejtve maradnak. Pedig ott 
is érvényesül az erdő hatása és pl. Ototzkij a nyilt steppéről az 
erdőbe való átmenetnél egy izben 130 m, sőt már 33 m távol
ságra is 10 m-es szintkülönbséget talált a talajvíz állásában. Ily 
nagy különbségek ugyan ritkák, de éppen az arid klímában fel
tűnő mindig a talajvíz szintjének sülyedése az erdő behatása alatt. 

A talajvíz nem stagnáló viz, hanem állandó mozgásban van, 
bár mozgása az akadályozó sürü közeg miatt nagyon lassú. Bonyo
lulttá teszik a viszonyokat az időszakonként eltérő, egyenesen ellen
tétes áramlatok. A csapadék vize felülről lefelé szivárog nehéz
sége következtében, egy részét azonban visszatartja a talajszemcsék 
tapadó hatása, másrészt a kapilláris hatások; viszont a talajvíz 
alulról felfelé irányuló áramlást is hoz, ennek okozói között szere
pel a felszínről való párolgás és az erdő fái által való elhasználás 
is. Ezek a felhajtó erők annál nagyobbak, mennél nagyobb a fa
állomány és mennél nagyobb a kapillaritás, amely a szemcsék 
finomságával fokozódik. 

A kétféle, felülről leszivárgó és alulról felemelkedő nedvesség 
között száraz időkben holt zóna keletkezik, amikor a talaj felső 
része kiszárad, és a talajvíz szintje annyira sülyed, hogy a hajcsö-
vesség nem bírja a vizet a felszínig emelni és csak bizonyos 
mélységben akadunk a nedvesség nyomára. 

Ily vizsgálódások alkalmával szemünk megakad egy saját
ságon, amelynek az alföldi homok fásításánál igen nagy a fon
tossága, mért ennek köszönhetjük, hogy a fiatal csemeték kibírják 
a tikkasztó nyarat. Ha 2—3 hetes szárazság idején reggel nézzük 
és szétcsapjuk a friss vakondturást, feltűnik, hogy az végig nyir
kos. A hajcsövesség nem szállította ezt a vizet, mert alatta gyakran 
ismét száraz réteget találunk és ha nem is száraz a mélyebb réteg, 
a friss túrás elrontotta a hajcsövességet, hanem ez a nedvesség a 
talajban kondenzálódó pára hatása. Mennyiségéről nincs még 
biztos tudomásunk, de pl. Raman is azt állítja, hogy az tetemes 



A megfigyelések azt igazolják, hogy a talajban levő levegő mindig 
páratelt, szárazságok idején is a talaj levegőjének páratartalma 
magasabb, mint a szabad levegőé. Az Alföld kontinentális klímá
jára jellemzők az éjjeli erős lehűlések a nagyfokú kisugárzás, 
radiáezió következtében, amely a talaj felső rétegében is érezhető. 
Erdészeti meteorológiai állomásaink adatai szerint — amint Réthly 
munkája mutatja — pl. Királyhalmán június, július és augusztus 
hóban 0*9, 5 9 és 3 8 ° C fok volt a radiácziós minimum 5 cm-t\ 
a talaj felett; a többi hónapok már 0-n alóli minimumokat is 
mutattak, a deliblati pusztán július és augusztusban 2 5 C fokig 
sülyedt a radiácziós hőmérő és csak ez a két hónap maradt tel
jesen fagymentes. A homoknak kvarczszemcséi is nagyon le tud
nak hűlni; a természeti tényezőknek ez az összjátéka még a 
száraz levegőből is ki tudja csikarni a páratartalomnak éjjelenként 
ismétlődő lecsapódását magában a talajban akkor is, mikor a 
talaj felett harmatot alig látunk, legfeljebb a korai hajnali órákban 
érezhetjük, hogy a fűszálakat némi nedvesség borítja. 

A talajvíz, valamint a talajbeli kondenzviz hazánkban erdő
gazdasági szempontból ismét nincs tanulmányozva, a királyhalmi 
kísérleti állomás végzett ugyan talajvizmegfigyeléseket, de ezek 
nagyon korlátolt térre terjednek és feldolgozva még nincsenek. 
Szükség volna legalább egy aknasorozatra, amely a Dunától a 
Tiszáig terjedve körülbelül 8—10 helyen végezne rendszeres meg
figyeléseket pontos szintezés alapján, az adatokat pedig kapcsolatba 
kell hozni a két folyó vízállásával és a csapadékviszonyokkal. 

Az alföldi erdőnek hidrológiai szerepére csak specziális alföldi 
megfigyelések adhatnak felvilágosítást, mert a hegyvidéki adatok 
gyakran teljesen ellentmondók — amire itt nem tudok kitérni —, 
az alföldi talaj és klima sajátságai miatt pedig a más sikvidékről 
szerzett adatok sem vihetők át az Alföldre. 

Az erdő befolyásának megállapítására a mostani fásítási akczió 
kedvező alkalmat szolgáltat, mert nagy területen nyomon követ
hetjük az erdő telepítése nyomán beálló változásokat, az eddigi 
erdősítéseknél ezt, sajnos, mindenütt elmulasztották. Ez a nagy 
hibája a gödöllői arborétumnak is. Hiányzik a természeti tényezők 
megfigyelése, amelynek legalább is az erdősítésekkel együtt kellett 
volna megindulnia, ennek következtében hiányzik mindenütt az 



összehasonlitó alap, mert a megfigyelő műszerek csak egy bizonyos 
előrehaladott állapotról számolhatnak be, a múltról nem tudunk 
biztosat. 

A talajnak átalakulásával és tulajdonságaival kapcsolatban 
meg kell emlékeznem a műtrágyázásról. Belgium, Hollandia és 
Németország homokterületein műtrágyázással sok helyen kiváló 
eredményeket értek el és pedig nemcsak csemetekertekben, hanem 
erdősítésekben és fiatalosokban is. 

Az alföldi homokon erdőgazdasági szempontból vett rend
szeres, és kimerítő műtrágyázási kísérletek nem történtek, a szór
ványos próbálkozások pedig határozott Ítéletet nem engednek. 
Kétségtelennek tartom, hogy a hazai, tápláló anyagokban rendesen 
eléggé gazdag homokon a műtrágyázásnak nem lesz oly világosan 
felismerhető és nagy hatása, mint a maritim és humid klimák 
kilúgozott, tápláló anyagokban szegény homokján, de különösen 
csemetekertekben feltétlenül szükséges, hogy rendszeres és kimerítő 
kísérletek és tanulmány tárgyává tegyük a műtrágyázást, mert ezzel 
valószínűleg ellensúlyozhatjuk a talajnak a csemetetermelés folyto
nossága miatt túlságosan egyoldalú igénybevételét. Nem tartom 
kizártnak, hogy ezek a kísérletek oda fognak vezetni, hogy a 
csemete és egyéb mezőgazdasági termények váltógazdaságát kell 
majd rendszerré tennünk az alföldi, homoki csemetekertekben. 

A telepítendő fafajokról Tuzson részletes áttekintést nyújtott, 
de egy-két szót legyen szabad ahhoz is hozzáfűznöm. 

A feketefenyőnek én is feltétlenül előnyt adok az erdei felett, 
bár más szempontokból, a feketefenyő oly tulajdonsága miatt, 
amelyet talán korai volna még tárgyalni. 

Elejtendőnek azonban az erdeifenyőt nem mondanám. Az 
Alföld nézetem szerint jobban esik bele az erdeifenyő elterjedési 
övébe, mint a feketébe, mert az orosz, lengyel, német, észak- és 
nyugatmagyarországi, valamint a balkáni, szerbiai és boszniai 
őshonos termőhelyek kellő közepébe esik, mig a feketefenyőnek 
öve az Alföldet csak délfelől érinti és talán nyugat felől meg
közelíti; a gerebenczi feketefenyvesben áll egy néhány erdeifenyő 
is, épp oly hatalmas szálak, mint a feketék, sőt mellettök magról 
kelt fiatal fák állanak, pedig ezt a természetes települést szokták 
az otthonosság, a termőhely kedvező volta kritériumának tekinteni. 



Hogy sok helyen nem váltotta be a reményeket, hogy rosszul 
fejlődik, pusztul, rovar- és gombakároktól szenved, azt éppen az 
erdeifenyőnél nemcsak az Alföldről, hanem egész Európából 
tudjuk. Ennek a kérdésnek már egész irodalma van, a „szárma
zási kérdés" neve alatt ismeri azt az erdőgazdasági tudomány és 
az ebben az ügyben végzett temérdek kutatás és kísérlet ered
ménye az, hogy Svédország kitiltotta a németországi erdeifenyő
magot, Németország pedig a franczia és magyarországi magot, 
mert délib klima alól északiba maritim klima alól kontinentálisba, 
humid klima alól asidba és viszont nem szabad hozni a fát. 
Éppen a kozmopolita erdeifenyőnél fontos ez a követelés, mert 
a klima vagy termőhely dolgában szigorúan elhatárolt fajoknál 
pl. tölgy, kőris, ákácz, havasifenyő stb. a tapasztalt erdőmérnök 
nem fog nagyobb hibát elkövetni, mivel könnyű felismerni a faj 
igényeit és azoknak eleget tenni, de az erdeifenyőt őshonos elő
fordulásban találjuk Finn- és Svédországtól, az északi és atlanti 
tenger partvidékétől az Alpokig és a Balkán hegységekig; hazánk
ban a morva lapály homokján, Nyugatmagyarország dombjain, a 
Kárpátok szikláin és az árvái Kosna lápon egyformán honos. Ily 
szélsőségesen eltérő termőhelyeknél nem csoda, ha klimaváltozatok 
fejlődnek ki, amelyeket a botanikus — tipikus jellegek hijján — nem 
akar külön névvel jelölni, mint pl. a feketefenyőnél történt, de 
az erdőmérnöknek nagyon is számolnia kell ezekkel, mert teljes 
csődöt hozhatnak működésére. Az Alföldre maritim vagy északi 
humid klima alól került erdeifenyő nem való, de a nyugat
magyar, különösen a morva lapályról való mag valószínűleg 
sikert ad, a maga helyén nőtt erdeifenyő oly kiváló fafaj, hogy 
annak elmaradását számottevő hiánynak mondanám az Alföldön. 
Dunántúl, a Szepességben és a morva lapályon joggal ragasz
kodnak hozzá, mert fürészanyagra sokkal jobb, mint a feketefenyő. 

A Castanea vescahoz, a szelidgesztenyéhez nem sok reményt 
fűzök. Növényföldrajzi megfigyeléseink azt mutatták, hogy 
a Nagybánya-Nagymaros-Kőszeg-Varasd-Rhilodag-vonal földrajzi 
határ és az ezen a vonalon belül a Duna-Tisza közén és a Bán
ságban jó talajon ismételten megkisérelt telepítés siker nélkül 
maradt. A szelidgesztenye igényei nem nagyok, de sajátságosak! 
Az Alföld klímáját nem bírja és hiányzik pl. a román síkságon is, 



ahol az ákácz remekül fejlődik, csak Szerbia déli részén és Bul
gária határán tűnik fel ismét. Talajigényeinek sajátságos voltát 
mutatja, hogy a nagymarosi, nógrádi és soproni gesztenyeerdők 
sajátságos sárga vagy veres agyagtalajon állanak, azon az agyagon, 
amelylyel a pékek sütőkemenczéiket bélelik. 

Sokkal biztosabb reményt fűzhetünk a Juniperus Virginiához, 
az u. n. virginiai czedrushoz, amelyről eddigi számos tapasztalatom 
alapján meglehetős határozottsággal merem állítani, hogy az 
Alföldön meg fog felelni, sőt nagy szerepre hivatott. Ez adja az 
illatos czédrus fát, amely a czeruzagyártásban egyeduralkodó, a 
finomabb Hardtmuth, Kohinoor és Faber-Castell czeruzák kizárólag 
ebből készülnek; az amerikai készletek már nagyon fogytán van
nak, pótlásukról gondoskodva nincsen. Faber már ezelőtt 7 0 — 8 0 
évvel nagyobb ily „czedrus"-állományt telepitett Nürnberg köze
lében, Dessauban, a wörlitzi parkerdőben közel 100 éves nagyobb 
állomány áll, tehát megél északabbra tőlünk is, de az ottani 
klima alatt lassan, nagyon tömötten nő, ami a faraghatóság 
rovására megy. Hazánkban parkokban gyakori (Alcsuthon), a 
gödöllői királyi park homokján idősebb példányok állanak, a 
gödi pusztán, a gödöllői József főherczeg arborétumban, a király
halmi erdőkben a deliblati pusztán és a mezőségi kopárokon 
a legsilányabb talajban is kielégítő fejlődést mutat, megél a sel-
meczi klima alatt is 700/ra-en felül, de erőteljes fejlődéséhez enyhe 
klima kell; a kontinentális klima szélsőségeinek bámulatos módon 
ellenáll. 

Az egyéb fafajok kísérleti telepítésénél nagyon jó példát 
szolgáltathat a gödöllői József főherczeg liget, amelynek egy-két 
fontos tanulságát röviden elmondom. 

Ennek a körülbelül 200 ha-os arborétumnak telepítésénél az 
volt czélul kitűzve, hogy a főváros közvetlen közelében elsőrangú 
dendrológiai látványosságul szolgáljon. Ennek a czélnak gyors el
érése végett a tervező azt a nagyon tetszetősnek látszó gondolatot 
vette alapul, hogy csak oly fafajok kerüljenek kiültetésre, amelye
ket a környéken látni nem lehet. Nagy tömeg havasifenyő, Abies, 
Tsuga, Sequoia, Cryptomeria, Chamaecyparis került kiültetésre, 
ply fajok, amelyek a főváros parkjaiban és számos magánkertben 
többnyire kifogástalanul díszlenek, az arborétum nyilt homokján 



azonban gyorsan és alaposan elpusztullak. A kisérteti állomás 
javaslatára azután éppen az ellenkező eljárást alkalmazták, amely
nek alapelvét Mayr müncheni egyetemi tanárnak, a külföldi fa
fajok korán elhunyt kiváló ismerőjének grafralhi arborétumában 
ismertem volt meg és amely sikerhez is vezetett. Mayr a kényes 
külföldi fafajokat kizárólag erdők aljába ühette, amire bármily 
rossz, rontott erdő is alkalmas. Átvive ezt a homok fásítására, 
először is tele kell ültetni a homokot azokkal a fafajokkal, amelyek 
a környéken mindenütt megvannak, amelyekről tehát biztosan 
tudjuk, hogy dacolni tudnak az alföldi homok klimatikus é; termő
helyi szélsőségeivel. Pár év elteltével ezek védelme alá be lehet 
telepíteni a kényesebb fafajokat is. 

Bámulatos, hogy a felibük boruló koronák mennyire védik 
az alájuk telepitett csemetéket, nyáron a nap heve, télen a l"agy> 
valamint a szél sorvasztása és a homokverés ellen. Később, ha 
már megerősödtek a kényes fafajok, gyökereik nagyobb mélységbe 
is lenyúlnak és életműködésük alkalmazkodott a klímához, akkor 
már biztosítottnak tekinthetjük jövőjüket, bár természetesen nagyobb 
szélsőségek bizonyos fajokra akkor is károsak lehetnek. Ezen 
a módon a gödöllői arborétumban oly fajokat sikerült megtar
tani, pl. Pseudotsuga Douglasi és glauca, Abies-félék, többek 
között Abies concolor (a legszebb fenyők egyike). Libocedrus 
decurrens, Chamaecyparis-félék stb., amelyek életerős fejlődése a 
sivár homokpusztában bámulatba ejti a szakembert. 

A kísérletbe bevonható fafajok neveit nem sorolom fel, a 
Tuzson által emiitett névsort kiegészíti Qünther Frigyes munkája, 
csak arra mutatok rá, hogy a Pinus-félék nagy sorából biztosan 
számithatunk egynehány beváló fajra, igy a flexilis, contorta, 
coulteri, ponderosa, Jeffreyi, scopulorum, Thunbergi-re, amelyek 
hazájukban is daczolnak az arid klima és termőhely szélső
ségeivel. 

Felemlítem a Prunus serotinát, amely nagyobb mérvű tele
pítésre is ajánlható, továbbá a Picea Engelmaniit, amely a P. 
pungenssel együtt jól bírja a magyar homokot. 

A fentiek a homokpusztára vonatkoznak, az ártéri erdősíté
seknél a külföldiek közül a fehér (amerikai) kőrisre biztosan szá
mithatunk, esetleg egyéb amerikai kőrisfajokra is. Nagyon nedves 



helyeken a Taxodium distichum és a Thuja occidentalis, a többieken 
a Chamaecyparis-félék és a Zelkova Keaki telepítése biztat sikerrel. 

A legnehezebb kérdés a szik hasznosítása. Az ennek erdő
sítésére használható fafajok között felemlítem a Sophora japonica-t 
és a Salix caspica-t, amelynek neve még, ugy emlékszem, nem 
szerepelt, előbbi egyúttal kiváló mézelő és későn, júliusban, virág
zik. Egy amerikai sziklakó fának, a Prosopis juliflorának telepítése 
eddig sikertelen maradt, hajtásai t. i. elfagytak, de védelem alatt 
uj kísérletre lesz szükség. A szikről felemlítem, hogy Küzdényi 
Szilárd főmérnök többek között fatenyésztéssel is jó eredményt 
ért el a talajnak szalmával való takarása utján. Evvel csökkenti a 
párolgást és állandóan üdén tartja a talajt, minek következtében 
annak fe'szinén nem virágzik ki a szik és a sziktartalom csekélyebb 
marad. A már egyszer erdővel borított talaj az árnyékvédelem és 
az alomtakaró jó hatása miatt magától javul. Küzdényi hozzám 
intézett levelében nagy bizalommal beszél kedvező eredményeiről, 
sajnos, még kísérleteit nem tekinthettem meg. 

Rámutatok még arra, hogy különösen a már régen követelt 
csatornázásokkal kapcsolatban a szikterületek halászati értékesítése 
kínálkozik. A szikes halastavak jó eredményei ismeretesek, a tó
gazdaságok fellendítése emellett nagy vízfelületeket adna, amelyek 
jó hatását Sávoly már ecsetelte. 

A homoki erdősítéseknél még fontos a talajvédő aljnövényzet 
kérdése is, a szélsőséges klima és az a körülmény, hogy legfon
tosabb homoki fáink, az ákácz és a nyár, gyenge árnyékolásuk 
miatt nem talajjavítók, ugyanez áll az idősebb erdei-, sőt a fekete
fenyőre is, szükségessé teszi, hogy talajvédő aljnövényzetről gon
doskodjunk. Az ákáczról emiitette Tuzson is, hogy alatta a talaj 
eléggé kedvezőtlen képet mutat és csak kevés növényfaj tud alatta 
megélni, éppen olyanok, amelyek jelenléte nem nagyon kivánatos. 
A Pinus-félék alatt pedig arid klímában gyakori a száraz, nyers 
humus, amelynek káros a hatása. Német és dán példák nyomán 
ajánlatosnak tartanám a cserjéknek mesterséges telepítését és pedig 
elsősorban a mogyorót, amely Királyhalmán nemesitett, piros 
magvu fajtákban is díszlik és laza árnyék alatt és az erdő szélén 
termést is adna. A vadászat, különösen a fáczántenyésztés érde
kében a Ligustrum, Sambucus és egyéb fajok is szóba kerülhetnek-



Szavaim végére értem! Amint az előadottakból méltóztattak 
látni, az Alföld fásításával kapcsolatban az erdőgazdasági tudomá
nyos kutatás elé a megoldandó feladatok egész sora tárul, oly 
feladatok, amelyek közül részben már számottevő eredményeket 
értünk el, de jórészt még csak az előkészítő és kezdő lépéseknél 
tartunk; kétségtelen, hogy még nagyon sok teendőnk maradt. Az 
is kétségtelen, hogy már többnek kellett volna történnie ezen a 
téren. Amidőn ezt nyíltan és őszintén bevallom, legyen szabad 
befejezéséül ennek okaira és mellékkörülményeire is rámutatnom. 

Ugyebár, Uraim, mindannyiunkat megragadta, hogy Tuzson 
mily remekül tudta összeegyeztetni az erdőgazdaság érdekeivel 
specziális botanikai tudását. Miért tehette? Nyilván azért, mert az 
ő specziális botanikai tudása eredetileg az erdőmérnöki szakkép
zettségből és a gyakorlati erdőgazdaságban szerzett tapasztalataiból 
fakadt és kiütközik belőle az erdőmérnök mindenkor. Itt találjuk 
meg az egyik nyitját annak, hogy miért nem fejlődik eléggé az 
erdőgazdasági tudomány és miért ismerik oly kevéssé annak 
munkásságát. 

Nagyon kevesen vagyunk, akik az erdőgazdasági tudomány
nyal komolyan foglalkozhatnak és ez a pár ember oly heterogén 
irányokban van igénybevéve, hogy speczialistává nem fejlődhetik, 
pedig a komoly, tudományos haladás első feltétele a speczializáló-
dás. Az erdőgazdasági tudomány számtalan helyen kapcsolódik 
más tudományokkal, a chemiai, mathematikai és főképen a ter
mészettudományokkal, a földtannal, talajtannal, növénytannal, állat
tannal, entomológiával, biológiával, fiziológiával, pathológiával, 
meteorológiával, vetőmagvizsgálattal, klimatannal, bakteriológiával 
és másokkal, de Tuzsonon kivül tudomásom szerint nincs egyetlen 
egy szaktársunk sem, aki az erdőmérnöki szakképzettség alapján 
állva, az emiitett tudományok bármelyikével behatóbban foglal
kozna, czéltudatosan fenntartaná az érintkezést azok mivelőivel és 
intézeteivel, képviselné az erdőgazdaság érdekeit és érvényre jut
tatná az erdőmérnöki szakképzettséget, pedig minden rokontudo
mány terén szükség volna az erdőgazdaság exponenseire. 

De nemcsak hogy a rokontudományok terén nem tud érvényre 
jutni az erdőmérnöki szakképzettség, még az erdőgazdasági tudo
mány legfőbb gyújtópontjában, a főiskolánkon sem érvényesül az 



eléggé. Hallgatóinknak ZU része erdőmérnök, de tanáraink közül 
csak V* rész az; az erdőmérnöki szakosztályon 15 tanár tanít, de 
ezek közül csak öt a szakvégzett. Az első évben a két félév 6—6 
tárgya közül csak 1—1 van erdőmérnök kezében, a második évben 
hat, illetőleg 5 tárgy közül 2—2, a harmadik év első felében 
nyolez közül négy, de a másodikban nyolez közül ismét csak kettő 
és csak az utolsó évben jut túlsúlyra a szakképzettség. Emiatt 
elejétől fogva bizonyos hibás irányba terelődik a hallgatók fel
fogása, aminek befolyása kihat az egész életre, az egész gyakor
lati erdőgazdaságra. 

Amint Tuzson-bó\ kiütközik az erdőmérnök, ugy ki kell 
ütköznie az alapvető szakképzettségnek minden emberből, leginkább 
a kiválóbbjából, a tanárból, akinek szive vérébe ment át az a tudás, 
amit idegen egyetemen vagy főiskolán szerzett és 2 0 — 3 0 évi 
munkával kimélyített és igazán nem követelhetjük pl. attól a bánya
mérnök tanártól, aki egész életét a bányászati tudománynak szen
telte, hogy az erdőgazdaság legkomolyabb problémáival is foglal
kozzék és ehhez szabja tudományos kutatását. Ennek nagy része 
van abban, hogy szakirodalmunk nem virul, hanem tengődik. 

Ne lásson ebben senki erdőgazdasági sovinizmust. Bátran 
hivatkozom arra, hogy évek hosszú során át arra törekedtem és 
pedig sikerrel törekedtem, hogy a szakunkon kivül állók érdeklő
dését felkeltsem az erdőgazdaság kérdései iránt és ma is azt val
lom, hogy igenis be kell vonni a szakon kivül állókat a szak
oktatásba, de annyira ennek nem szabad mennie, hogy még az erdő
mérnöki főiskolán is ennyire minoritásba szoruljon a szakképzett
ség, a rokon tudományok terén pedig egyáltalán szerephez ne 
jusson. 

Vegyük hozzá ehhez, hogy főiskolánk eddigi székhelye 
Selmeczbánya és szervezése semmiképen nem felel meg és az 
egész magyar erdőgazdaság több mint száz év óta jelentésekben, 
memorandumokban és gyűléseken ir és szónokol ez ellen, ki
mutatva, hogy szakoktatásunk, irodalmunk és tudományunk emiatt 
haladni nem tud, de cselekvésre még nem jutottunk, illetve igen, 
annyi történt, hogy a csehek elkergettek minket Selmeczbányáról. 

Ezek a viszonyok juttattak minket oda, hogy az utolsó 15 év 
alatt egy Tuzson János, egy Téglás Károly, egy Muzsnay Oéza, 



egy Herrmann Miksa és egy Böck Hugó, otthagyták a főiskolán
kat, hogy egy Kaán Károly és egy Török Sándor pedig egyene
sen visszautasították a főiskola tanszékére való meghívást és tanáraink 
közül nem is egy ma is hátat akar fordítani a főiskolának, csak a 
véletlenen mult, hogy eddig még meg nem tehették. 

És a jövő reménye, a fiatalságunk, honnan merítsen bátor
ságot és honnan merítsen ambicziót ahhoz, hogy a tudománynak 
szentelje életét, amidőn látniok kell, hogy a  tudomány terén dol
gozó erdőmérnök számára a főiskolán kivül egyáltalán nincs hely 
az érvényesülésre, a megélhetésre, a főiskolán pedig a 2500 magyar 
erdőmérnök közül — mert körülbelül ennyien voltunk a  múltban 
és ennyien leszünk ismét a jövőben! — a 2500 közül csak 5 érhet 
czélhoz. , 

Uraim, küszöbén annak a nagy akcziónak, amelynek Kaán 
államtitkár ur oly gyönyörű perspektíváját rajzolta és erdőgazdasági 
politikánk mai fordulópontján, méltóztassanak ezeket is fontolóra 
venni, méltóztassanak az erdőgazdasági tudományos kutatásnak is 
megnyitni a teret, hogy az Alföld fásításánál a gyakorlati erdőgazdaság 
munkájával párhuzamosan és avval vállvetve dolgozhasson saját fel-
adatainnk megoldásán, méltóztassanak a  gyakorlati erdőgazdaság 
hatalmát latbavetni aziránt, hogy az erdőgazdasági tudomány meg
kapja érvényesülésének, fejlődésének lehetőségeit minden téren, 
mert a magyar erdőgazdaság létének, fejlődésének alapja, tápláló 
gyökere az erdőgazdasági tudomány és a fa törzse és koronája, a 
gyakorlati erdőgazdaság csak akkor maradhat viruló és hatalmasi 
ha egészséges, életerős gyökérzet táplálja azt a hazai termékeny 
földből. 

ó% 0* c2t 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Az Országos Erdészeti Egyesület rendkívüli közgyűlése. 
(1920. május 29-én.) 

A rendkívüli közgyűlésen, amelyen Tallián Béla báró elnö
költ, 84 tag gyűlt össze. Egyetlen tárgya a lemondás következté
ben megüresedett két alelnöki állás betöltése volt. A titkos szavazás 
megejtése után az elnök kihirdette az eredményt, mely szerint az 
egyesület első alelnökévé báró Ohillány Imre b. t. t. volt föld
mivelésügyi miniszter, második alelnökké pedig Kaán Károly 
helyettes államtitkár, az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa 
választatott meg; az elnök az egybegyűlt tagok élénk éljenzése 
között meleg szavakkal üdvözölte az újonnan választott alelnökö
ket, kik közül a jelenlévő Kaán Károly a következő szavakban 
mondott köszönetet megválasztatásáért: 

Nagyméltóságú Elnök U r ! 
Mélyen tisztelt Közgyűlés! 
Hálásan köszönöm a t. Közgyűlésnek azt a megtisztelő bizal

mát, amelylyel engem Bedő Albert és Horváth Sándor örökébe, 
az egyesület második alelnöki székébe ültetni méltóztatott, amint
hogy sietek örömömnek adni kifejezést afelett, hogy az első al
elnöki állás betöltésénél a választás Ohillány báró őnagyméltó-
ságára esett! Őexczellencziája nagy tudása és bőséges tapasztalatai, 
másfelől nagy szeretete és vonzódása az erdő és a benne űzött 
gazdaság iránt a mi mélyen tisztelt Elnökünk őexczellencziája 
mellett nagy erősséget jelent az Országos Erdészeti Egyesületnek. 

Ilyen örvendetesen megnyugtató körülmények között, amidőn 
készséggel vállalom az alelnöki állást, legyen szabad megválasz-
tatásomat hálásan és ugy nyugtáznom, mint a személyemet ért ki
tüntetést, mint a nekem nyújtott igen szép elégtételt és mint nekem 
fölöttébb értékes elismerést eddigi, az erdészet körül kifejtett akár
milyen szerény működésemért. 

Erdészeti programmomat mindenki ismeri. Annak az iránynak, 
amelyet én az erdészeti és az erdőgazdaság-politikai kérdésekben 



vallok, husz éves irodalmi tevékenységem alatt közreadott mun
káimban bőséges kifejezést adtam. Ennek az erdészeti iránynak 
és ennek az erdőgazdasági politikának programmszerü érvénye
sítése érdekében én szívós kitartással, vasakarattal és igaz lelke
sedéssel kívánok küzdeni továbbra is, s ha Isten segít, ha föld-
mivelésügyi miniszter ur helyeslő hozzájárulását továbbra is bírom, 
s az Országos Erdészeti Egyesület támogatni szíves lesz engem, azt 
teljes egészében érvényesíteni is fogom. 

Az országnak és vele az egyesületnek legszomorúbb óráiban 
kerülök az egyesület alelnöki székébe! Azonban hitem a területi 
integritás mielőbbi és teljes visszaállításában oly erős és meg-
rendithetetlen, mint aminő erős és szilárd' alapon nyugszik hitem 
az Isten igazságosságában. 

A területi integritásba vetett e megrendithetetlen hitem nekem 
most, amikor a békeszerződés révén a magyar erdészet oly mér
hetetlen sokat veszít, lelki megnyugvást ad és egyáltalán nem 
zavarja meg a magyar erdészetnek ugy, mint az Országos Erdé
szeti Egyesületnek jövőbeli szerepére nézve alkotott eszményemet 
és nem ejt kétségbe az egyesületnek jövőbeli működése sikereit 
és anyagi boldogulása kérdéseit illetőleg sem. 

Tartsunk össze e nehéz időkben! 
Hozzunk emellett életet az egyesületbe! Következetesen 

igyekezzünk kiemelni évekig tartott letargiájából és akkor ez az 
egyesület hivatásának élni tud és boldogulni fog. 

Az egyesület ujabban alakított állandó bizottsága, amelynek 
szerepét a jövőre nézve is fontosnak és szükségesnek tartom, e 
tekintetben máris sokat javított a helyzeten. 

Az Alföld fásítási akciójában való belékapcsolódással és a 
vele kapcsolatos érdekes felolvasásokkal pedig máris sok barátot 
és hívet szereztünk az egyesületnek. 

Legyünk e súlyos időkben takarékosak, és SZÍVÓS kitartással 
igyekezzünk megtartani, sőt gyarapítani az elődeink részéről annyi 
odaadással gyűjtött egyesületi vagyont. Járjunk emellett fáradsá
got nem ismerő lelkesedéssel utána ujabb és ujabb anyagi for
rások biztosításának és akkor nem kell aggódnunk, hogy ez az 
egyesület anyagilag is nem fog boldogulni! 

Ilyen meggyőződésben, a legjobb szándéktól és a jövőbe 



vetett reményektől is eltelve, amidőn az egyébként fölöttébb súlyos: 
időkben és súlyos körülmények közt vállalom az alelnöki tisztet, 
ismételten megköszönöm megtisztelő bizalmukat! 

II. 

Pályázat erdészeti ösztöndíjakra. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a Bedő Albert-alapitvány-
ból több, egyenként 800 (nyolczszáz) K-ás ösztöndíjra hirdet 
pályázatot. 

Az ösztöndijakra az Országos Erdészeti Egyesület tagsági 
kötelékében álló, vagy halálukig állott magyar erdőtisztek és erdé
szeti altisztek olyan reászorult és jó előmenetelü fiai részesülhet
nek, akik az erdészeti főiskolának hallgatói vagy a folyó év őszén 
készülnek arra beiratkozni. 

Pályázók bélyegtelen folyamodványaikban, amelyeket folyó évi 
július hó végéig kell az egyesület titkári hivatalához (Budapest, 
V., Alkotmány-u. 6. sz.) beküldeni, tüntessék fel atyjuk nevét és 
állását, ha árvák, atyjuk halálozási évét, továbbá ellátatlan testvéreik 
számát. Mellékelni kell 1. vagyontalansági bizonyítványt; 2. orvosi 
bizonyítványt arról, hogy ép és egészséges testi szervezettel s 
különösen hibátlan látó- és hallóérzékkel bírnak; 3. a főiskolai 
indexet, illetőleg érettségi bizonyítványt. 

Budapest, 1920. június hóban. 
Az elnökség. 

III. 

Pályázat a báró Bánffy Dezső-alapitvány ösztöndijaira. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a báró Bánffy Dezső-alapit-
ványból több, egyenként 500 (ötszáz) K-ás ösztöndíjra hirdet 
pályázatot. 

Az ösztöndijakért gimnáziumba vagy reáliskolába járó oly 
ifjak folyamodhatnak, kiknek atyja az Országos Erdészeti Egyesület 
kötelékébe tartozó erdőtiszt. Az ösztöndijakra csak azok tarthatnak 
igényt, kiknek legutolsó bizonyítványában az ének és torna kivéte
lével az osztályzatoknak legalább fele jeles és jó. 

A bélyegtelen folyamodványokat folyó évi július hó végéig 



kell az Országos Erdészeti Egyesületnél (Budapest, V., Alkoimány-
utcza 6. sz.) benyújtani. 

A folyamodványhoz vagyontalansági bizonyítvány és a leg
utolsó iskolai bizonyítvány csatolandó, továbbá felsorolandók nev
es korszerint a folyamodó testvérei s az a körülmény, hogy folya
modó szülői lakhelyén látogatja-e az iskolát, vagy azon kivül s 
részesül-e valamely más ösztöndíjban, nevelési segélyben, ingyenes 
vagy kedvezményes helyben, szintén kétséget kizáróan kitüntetendő. 

Budapest, 1920. június hóban. 
Az elnökség. 

IV. 

Meghívó. 

Folyó hó 26-án, szombaton d. u. 5 órakor Roth Qyula m. kir. 
főerdőtanácsos, hétfőn, f. hó 28-án d. u. 5 órakor pedig Bund 
Károly egyesületi titkár tart előadást az Országos Erdészeti Egye
sületben, mindketten a szálerdő természetes felújításának kér
déséről. 

V. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél beszerezhető könyvek ára. 

Á r a Csomagolási és 
tagoknak másoknak postaköllség 

k o r o n a 

1. Bedő Albert: Az crdöőr stb. (560 gr) ...... 12.— . 12.— 6.— 
2. Belbázy Emil: Az erdőrendezéstan kézikönyve. 

(1150 gr) . . 15.— 20.— 8.— 
3. Biró Zoltán : Ültessünk erdőt (röpirat) —.— —.— 1.— 
4. Fekete Lajos: Erdészeti nyereségszámítástan. 

(230 gr) _ ... 5.— 8.— 4.— 
5. — Erdőrendezéstan (670 gr) ... — ... 18.— 24.— 6.— 
6. — Népszerű erdészeti növénytan. II. rész. 

(160 gr) _ 4.— 4 — 4.— 
7. — Népszerű erdészeti növénytan. III. rész. 

(375 gr) _ _ — _ 6.— 6 . - 4.— 
8. Fekete—Mágocsy-Díetz : Erdészeti növénytan. 

II. rész. (2 kg) 20.— 30.— 12.— 
9. Gaul Károly: Hazánk házi faipara. (240 gr) 2.— 4.— 4.— 

10. Gellért József: A bükktüzifa romlása é$ az 
ellene való védekezés __ ._ 1.— , 2.— 1.— 



A r a Csomagolási és 
tagoknak másoknak postaköltség 

11. Grundner—Schwappach—Bund: Táblák álló k 0  r o n * 
fák és faállományok fatömegének meghatá
rozására fűzve (310 gr) 7.50 1 0 . — •5.— 

— Ugyanaz ... kötve (350 gr) 1 2 . - 15.— 5.— 
12. Hollendonner Ferencz dr.: A fenyőfélék fájá

nak összehasonlító szövettana. (1950 gr) 30.— 5 0 . — - 1 2 . -
13. Horváth Sándor: Erdészeti zsebnaptár 1919. 

évre. (250 gr) ... — 1 3 . - 16 .— 4 . — 
14. Kaán Károly: Erdőgazdaságpolitikai kérdések 25.— 2 5 . — 5.— 
15. Márton Sándor: Legelő-erdők. (330 gr) 6.— 1 0 . — 5.— 
16. Pech Dezső: A külföldi fanemek megtelepí

tése stb. (370 gr) ... ... 8 . - 10 — 5.— 
17. Pohl János: Tangens táblázatok. (150 gr) ... 3.— 4 . — 4 . — 
18. Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. 

3 kötet. (5 kg 200 gr) 30 — 60.— 20 .— 
19. Tomcsányi Gusztáv: Erdei facsemeték neve

lése. (350 gr) ._ 6 .— 8.— 4 . — 
20. Vadas Jenő: Az akáczfa monográfiája. (540 gr) 10 .— 15 .— 5.— 
21. Zemplén Géza dr . : Fából készített czukor és 

alkohol. (200 gr) 4 . — 5.— 4 . — 

Miután a kiadmányoknak utánvét mellett való küldése még 
drágább, kérjük a könyv árának és a jelzett csomagolási és posta
költségnek előzetes beküldését az Országos Erdészeti Egyesület 
czimére (Budapest, V., Alkotmány-u. 6), mely esetben azok mint 
csomagok, vagy keresztkötés alatt, mint ajánlott nyomtatványok 
küldetnek meg, a 3. és 10. tétel alatti művek kivételével, melyeket 
ajánlási dij nélkül küldünk szét. Több könyv rendelése esetén 
nem szükséges minden egyes könyv után a fenn kitüntetett posta
költséget beküldeni, hanem 2 kg-\g 50 grammonként 20 f-t, 2.50 K 
ajánlási dijat és 1 K csomagolási költséget, 5 kg-ig 12 K-t, 10 
kg-\g 20 K-t. 

c * * ú£ 

Az Országos Erdészeti Egyesület uj alelnökei. 

Az Országo s Erdészet i Egyesüle t alelnöki - székeit , 
amelyek Horváth Sándo r é s Osztroluczky Mikló s vissza -
lépése következtébe n néhán y hónap óta üresedésben voltak , 



a máju s h ó 29-é n tartot t rendkívül i közgyűlés újból betöl-
tötte. A  tago k bizalm a a z alelnök i tisztsé g betöltéséné l 
Qhillány Imr e báró b . 1.1. , vol t földmivelésügy i miniszter-
ben és Kaán Károl y h . államtitkárban, az erdő- é s faügyek 
országos kormánybiztosába n összpontosult , ki k mindketten 
késznek nyilatkozta k a  ma i nehéz viszonyo k közöt t i s az 
egyesület vezetésébe n közreműködni . 

Őszinte hálával, megnyugvással és örömmel fogadjuk az 
uj alelnökö k eze n áldozatkés z elhatározását , mer t Tallián 
Béla bár ó elnö k a z egyesüle t vezetésébe n felett e értéke s 
és szakavatot t munkatársaka t talá l alelnöktársaiban , kikne k 
működése el é a  legszeb b reményekke l tekinthetünk . Az 
elnökség jelen összetétele az ország ma i súlyo s helyzetében 
is biztosité k arra, hog y a z Országos Erdészet i Egyesület a 
jövőben i s a z marad , am i vol t a  múltban : a  magya r 
erdészet erős vára, mel y előt t a jövő fejlődés utja nyitva áll! 

ú% c £ ? ú% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

I. 
Hirdetmény a fakihasználásokra vagy faállományoknak lábon 
való eladására vonatkozó hatósági engedélyek kieszközlése 

tárgyában. 
12555/1920/1/A/l. F. M. sz. — Többször előfordult az az eset, hogy az 

1879: XXXI. t.-c. 17. §-ának hatálya alá tartozó erdők tulajdonosai üzemtervtől 
eltérő fakihasználásokat foganatosítottak a törvényszerű engedély kikérése nélkül 
s csupán a termelt faanyagokat jelentették be a Magyarországi Faértékesitő 
Hivatalnál. 

Hasonlóképen előfordult az az eset is, hogy az idézett törvényszakasz 
alá nem eső erdők (magánerdők) tulajdonosai erdeik faállományát letárolás 
czéljából elidegenítették, vagy a saját házi, illetve gazdasági szükségletüket meg
haladó mértékben foganatosítottak fakihasználásl, anélkül, hogy az eladáshoz 
vagy a saját szükségletet meghaladó fakihasználáshoz a 3296 1918. M. E. számú 
rendeletben (1. a „Budapesti Közlöny" 1918. évi július hó 31-én megjelent 171. 
számát) előírt engedélyt megszerezték volna. 



Erdőrendészeti áthágások, illetve kihágások elkerülése czéljából szükséges
nek látom az erdőtulajdonosokat külön is figyelmeztetni a következőkre: 

A Magyarországi Faértékesitő Hivatal sem az üzemtervtől eltérő rend
kívüli, sem a saját szükségletet meghaladó fakihasználásokra vonatkozó engedélyek 
megadására, sem pedig a tövön való eladások engedélyezésére nem jogosult; 
és ilyen engedélyeket nem is ad. 

Az erdőtulajdonosok az üzemtervtől eltérő rendkívüli fahasználásokra 
vonatkozó engedélyt, a fakihasználás megkezdése előtt az illetékes kir. erdő
felügyelőségnél benyújtandó folyamodványban, az erdőrendészeti hatóságtól 
kötelesek kérni; a faállományok tövön való eladására, valamint a saját szük
ségletet meghaladó fakihasználásokra vonatkozó engedélyt pedig az idézett 
3296/1918. M. E. számú rendelet értelmében, az eladás véglegesítése és illetve 
a saját szükségletet meghaladó fakihasználás foganatosítása előtt az illetékes 
ni. kir. járási erdőgondnokságnál kell kérelmezni. 

Az engedélyek megadása előtt a fakihasználási megkezdeni nem szabad,, 
kivéve azt az esetet, ha a termelést az erdő- és faügyek országos kormánybiz
tosa kény szertermelés formájában, záros határidő kikötése mellett rendelte el. 
Ez esetben is köteles azonban a tulajdonos a kényszertermelés elrendelését, ha 
az 1879: XXXI. t.-cz. 17. §-a alapján üzemterv szerint való gazdálkodásra van 
kötelezve, az illetékes kir. erdőfelügyelőségnek, egyébként pedig az illetékes 
m. kir. járási erdőgondnokságnak bejelenteni. 

Az a körülmény, hogy a termelt faanyagokat az erdőtulajdonos vagy 
favásárlója a Magyarországi Faértékesitő Hivatalnál az 1851/1917. M. E. számú, 
illetőleg 2806/917. M. E. vagy 5677/919. M. E. számú rendelet alapján bejelen
tette, az előbbiekben részletezett hatósági engedély megszerzésének kötelezett
sége alól a tulajdonost még az esetben sem mentesitheti, ha a Faértékesitő 
Hivatal a termelt készletek vagy azok egy része felett közcélokra már rendel
kezett volna is. 

Amennyiben tehát az erdőtulajdonos a szükséges fakihasználási engedélyt, 
vagy az eladáshoz szükséges hatósági engedélyt előzőleg be nem szerezte, az 
erdőrendészeti, illetve klhágási eljárás, az előbbi bekezdésben emiitett esetben 
is meg fog ellene indíttatni. 

Budapest, 1920. évi május hó. 

Magyar királyi földmivelésügyi miniszter. 

II. 

A m. kir. minisztérium 3920 1920. M. E. számú rendelete a 
fakihasználási jogok átruházása és a fatermékek értékesítése 

tárgyában létrejött jogügyletekről . 
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről 

alkotott törvényes rendelkezések alapján a kővetkezőket rendeli: 



Fakihasználási jogok átruházásáért kikötőit ellenértéknek és fatermékek árának 
emelése. 

i §• 
Aki erdejének fakihasználási jogát a fatermékek árának megállapításáról 

első izben rendelkező 3368/1918. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 1918. évi 
173. számában kihirdetett) rendelet közzététele, vagyis 1918. évi augusztus hó 
2. napja előtt létrejött jogügylettel másra átruházta, az 1920. évi július hó 
15. napjáig a jelen rendelet szerint alakuló vegyes bírósághoz fordulhat a fa
kihasználási jog átruházásáért kikötött ellenérték arányos felemelése végett, ha 
az emiitett ellenérték a változott viszonyokhoz képest aránytalanul kicsiny s azt, 
aki a fakihasználási jogot az átruházás folytán gyakorolja, a rendes polgári 
haszonnál magasabb jövedelemhez juttatja. 

Ugyancsak 1920. évi július hó 15. napjáig vegyes bíróságtól kérheti az 
eladási árnak arányos felemelését az, aki erdejének fakészletét 1918. évi augusztus 
hó 2. napja előtt létrejött jogügylettel akár lábon, akár kitermelve egészen vagy 
részben két vagy több évre előre eladta, ha az eladási ár a változott viszonyokhoz 
képest aránytalanul kicsiny s a vevőt a rendes polgári haszonnál magasabb 
jövedelemhez juttatja. 

Ha az az erdő, vagy az a kitermelt fakészlet, amelyre nézve az 1. vagy 
2. bekezdés alapján kérelmet lehetne előterjeszteni, megszállott területen van, 
a kérelem 1920. évi július hó 15. napja után is, a megszállás megszűnésétől 
számitott 60 nap elteltéig előterjeszthető. 

Kérelem előterjesztése. 

2. §• 
Az 1. §-on alapuló kérelmet az erdő vagy a kitermelt faanyag fekvése 

szerint illetékes kir. törvényszéknél kell előterjeszieni. Ha az erdő vagy a ki
termelt faanyag két vagy több törvényszék területén fekszik, a kérelmet ama 
hely szerint illetékes törvényszéknél kell előterjeszteni, amelyen az illető erdő 
kezelésének központja van. Ha utóbbi esetben az illetékes törvényszéket nehezen 
lehetne megállapítani, a kérelmet az erdő vagy a kitermelt faanyag fekvése szerint 
illetékes bármelyik törvényszéknél elő lehet terjeszteni. 

Ha a kérelmet nem az illetékes törvényszéknél terjesztik elő, azt az illetékes 
törvényszékhez kell áttenni. Az ilyen kérelmet ugy kell tekinteni, mintha az 
illetékes törvényszéknél adták volna be. 

Ha az illetékes törvényszék megszállott területen vagy olyan vidéken van, 
ahol a magyar hatóságok működése teljesen nem szünetel ugyan, de a feleket 
egymással vagy a hatóságokkal való szabad érintkezésben megszállás vagy idegen 
haderőnek jelenléte avagy időközönkénti megjelenése akadályozhatja, vagy ha az 
illetékes törvényszék az eljárásban az emiitett okokból egyébként gátolva van, 
a kérelem beadható annál a szomszédos, nem akadályozott törvényszéknél is, 
amely meg nem szállott területen legközelebb fekszik. Ilyen esetben a kérelmet 
ennél a törvényszéknél alakuló vegyes bíróság tárgyalja le. 



A kérelemhez mellékelni kell az erdő vagy a faanyagok helyét feltüntető 
vázlatrajzot s a kérelemben elő kell adni az erdő vagy faanyagok helyének a 
legközelebbi vasúti állomástól való távolságát, a fatermeléssel, fuvarozással és 
szállítással kapcsolatos költségeket s mindazokat a körülményeket, amelyek a 
kérelem elbírálásánál fontosak lehetnek. 

A kérelem benyújtásának az eladott, de még tövön álló fakészlet, vagy a 
már kitermelt, de még át nem adott faanyag átadására halasztó hatálya van. 

Vegyes bíróság alakítása. 
3. §. 

A vegyes bíróság a 2. § szerint illetékes törvényszéknél alakul. Elnökét 
és két birói tagját a felügyelete alatt álló bíróságok birái közül a törvényszék 
elnöke jelöli ki; egy szakértő tagját a kérelmező fél, másik szakértő tagját pedig 
az ellenfél okleveles erdőmérnökök sorából nevezi meg. Ha ez a megnevezés 
záros határidőn belül meg nem történik, a hiányzó tagot ugyancsak okleveles 
erdőmérnökök sorából a törvényszék elnöke vagy a vegyes biróság elnöke 
gyanánt kijelölt biró nevezi meg. 

A vegyes biróság előtt folyó tárgyalásra meg kell hívni a törvényszék 
székhelye szerint illetékes m. kir. járási erdőgondnokság vezetőjét is, s meg
jelenése esetében szakvéleményét meg kell hallgatni. 

Eljárás a vegyes biróság előtt. 

4- §• 
A vegyes biróság vagy ennek birói tanácsa előtt a fél személyesen járhat 

el, de magát ügyvéddel vagy az 1911:1. t.-cz. 95. §-ának 1—4. pontjaiban 
emiitett meghatalmazottal is képviseltetheti. 

Ha a kérelem előterjesztésére jogosult fél gyámság vagy gondnokság 
alatt áll és a gyám vagy gondnok a jelen rendelet alapján a kérelmet a gyám
hatóság felhívására sem terjeszti elő, a gyámhatóság az 1877: XX. t.-cz. 179. 
§-ának utolsó bekezdése alapján a tiszti ügyész utján intézkedhetik. 

Ha a fakihasználási jog megszerzője vagy a fatermékek vevője a fakihasz
nálási jogot vagy annak gyakorlását már másnak átengedte, vagy a fatermékeket 
már tovább adta, bármelyik érdekelt fél kérésére az eljárásba be kell vonni 
mindazokat vagy közülök a kijelölt egyes személyeket, akik a fakihasználási jogot, 
vagy a fatermékeket időközben egészen vagy részben megszerezték. A kérelem 
indokolt esetben egyenesen az utóbbiak ellen is beadható s letárgyalható. 

5- §• 
A vegyes bíróságba megnevezett nem birói tagokra nézve előterjesztett 

kizárási kérelmek felől a vegyes biróság birói tanácsa határoz. Ilyen határozat 
ellen felebbvitelnek helye nincsen. A birói tanácsnak a jelen rendeletben külön 
felemiitett olyan egyéb határozatai ellen, amelyek ellen a felebbvitelt jogszabály 
ki nem zárja, egyfokú felebbvitelnek van helye az ítélőtáblához. 

A vegyes bíróságnak érdemben hozott határozata ellen is közlésétőt 
számított 15 napon belül egyfokú felebbvitelnek van helye az ítélőtáblához. 



Nincs helye a fakihasználási jog megszerzője vagy a fatermékek vevője részéről 
felebbvitelnek a vegyes bíróság olyan határozata ellen, amelylyel a fakihasználási 
jog átruházásáért kikötött ellenértéknek vagy a fatermék vételárának 50%-nál 
nem nagyobb emelését mondja ki. 

A nem kellő időben beadott felebbvitelt a vegyes bíróság bírói tanácsa 
visszautasítja. Ilyen határozata ellen felebbvitelnek helye nincs. Felebbvitelnek 
abból az okból nincs helye, hogy olyan kérdésben, amelyben a jelen rendelet 
szerint a vegyes bíróság birói tanácsának kellett volna határozatot hoznia, a czél-
szerüséghez képest a vegyes biróság maga hozott határozatot. 

Ha az 1. § alapján kérelmet előterjesztő fél megélhetése különben 
veszélyeztetve volna, kérelmére a vegyes biróság az ellenfelet felebbezése esetében 
is kötelezheti, hogy még a felebbezés elintézése előtt az emelés terhére előleget 
fizessen. 

6. §. 
A vegyes biróság eljárásában alaki szabályokhoz kötve nincsen, az összes 

figyelmet érdemlő körülményeknek, nevezetesen a felek személyi és vagyoni 
viszonyainak a megélhetési és értékesUési lehetőségek változásának, valamint a 
a beruházási és termelési költségeknek gondos mérlegelésével a méltányosság 
alapján szótöbbséggel határoz. Ez a szabály áll a felmerült költségek viselésének 
vagy kölcsönös megszüntetésének kérdésére is. 

A vegyes biróság szótöbbséggel határoz s határozatait indokolni köteles. 
A határozatokat csak a vegyes biróság elnöke irja alá. 

A vegyes biróság elnöke és birói tagjai a székhelyükön kivül teljesített 
eljárás esetében a reájuk irányadó szabályok szerint napidijat és útiköltséget 
számíthatnak fel. A vegyes biróság többi tagját készkiadásaik megtérítésén felül a 
költségviselésre kötelezett fél terhére a »Magyar Mérnök- és Építész-Egylet" díj
jegyzéke figyelembevételével megállapított dij illeti meg. A dijat a vegyes biróság 
birói tagjaiból alakuló tanács állapítja meg. A költségek előlegezésére a felek a 
szükséghez és a méltányossághoz képest kötelezhetők. 

Ha azokban az esetekben, amelyekben a vegyes biróság birói tagjaiból 
alakuló tanácsnak kell határozatot hoznia, a tanács az ügyben eljárt birákból 
elháríthatatlan akadály miatt meg nem alakulhat, a törvényszék elnöke az akadá
lyozott biró helyett más birót jelöl ki. 

7- §• 
A fakihasználási jog átruházása, faterméknek lábon vagy vágásterületen 

előre eladása esetében a kikötött ellenérték a jelen rendelet alapján a faanyagnak 
csak arra a részére emelhető, amelyet a vevő a kérelem benyújtásáig a vágás
területről még el nem szállított; ha pedig a faanyagot a vágáfterületen kivül 
kell átadni, a faanyagnak csak arra a részére van emelésnek helye, amelyet vevő 
a kérelem benyújtásáig az eladótól még át nem vett. Ha végül évenként vissza
térő ellenszolgáltatásról van szó, a vegyes biróság az ellenszolgáltatást a jelen 
rendelet alapján egyelőre csak az 1920. és 1921. évre emelheti; a további évek
ben, ha csak uj jogszabály mást nem rendel, vagy a felek másként nem egyez-



nek meg, a vegyes biróság az érdekeit fél részérő' az 1921. év végéig beadható 
ujabb kérelme alapján fog az emelés kérdésében határozni, különben az emelés 
előtt érvényben volt ellenszolgáltatást kell továbbra is megfizetni. 

Az a fél, akinek terhére az emelés iörtént, a vegyes biróság határozatának 
jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a vegyes biróság elnökénél be
jelentheti, hogy az emelésbe bele nem nyugszik, hanem a jogügylettől eláll s az 
erdőbirtok területén még meglevő vagy az eladótól még át nem vett faanyagot 
rendelkezésre bocsátja. Erről az elhatározásról a kérelmet előterjesztő felet köz
vetlenül is értesítheti. 

Elállásnak nincs heiye, ha az emelés 50%-nál nem nagyobb, továbbá, ha 
az emelést kérő fél az elállás bejelentéséről szóló értesítés vételétől számitott 
15 napon belül a törvényszéknél bejelenti, hogy megelégszik az 50°/o-nál nem 
nagyobb emeléssel is, vagy ha az emelést kérő félnek az említett határidőben 
előterjeszthető kérelmére a vegyes b róság megállapítja, hogy az elállni kivánó 
félnek megfelelő ellenértéket nyújt a jogügylet folytán a megelőző években 
húzott az a jövedelme, amely a rendes polgári hasznot messze túlhaladja. Ezt a 
biróság kérelmére megállapíthatja már az emelésről szóló határozatában is. 

Az elállás jogi következményeit, igy különösen azt is, hogy az elálló fél 
mennyiben igényelheti a fatermékek kiszállítása vagy feldolgozása érdekében a 
rendes gazdálkodásnak megfelelően jóhiszeműen létesített állandó jellegű be
ruházások még meglevő ama részének megtérítését, amely különben el nem állás 
esetében neki megtérülne, rendszerint a vegyes biróság birói tanácsa állapítja 
meg és egyúttal hatályon kivül helyezi az emelés tárgyában hozott határozatoi 
is. Ezt a határozatot a vegyes biróság birói tanácsa az 50°/o-on túlmenő emelés 
tekintetében hatályon kivül helyezi akkor is, ha az emelést kérő fél az előző 
bekezdés szerint bejelenti, hogy megelégszik az 50°/o-os emeléssel is. A meg
térítés összege tekintetében a szükséghez képest szintén vegyes biróság dönt. 

Emelés esetében a vegyes biróság a székhelye szerint illetékes m. kir. 
járási erdőgondnokság vezetőjének előterjesztésére az emelést kérő erdőbirtokos
nak köteles meghagyni, hogy kihasznált vagy kihasználandó erdőterülete beerdő-
sitésének biztosítására megfelelő pénzösszeget, mely azonban az emelés egy
harmadánál nagyobb nem lehet, közigazgatási letétbe helyezzen, mihelyt az eme
lés megfelelő része hozzá befolyik. 

Eljárás felebbvitel esetében. 

8. §. 
A vegyes biróság birói tanácsának határozata ellen beadható felebbvitelt 

az ítélőtábla hármas tanácsban, a vegyes bíróságnak érdemben hozott határozata 
ellen kellő időben beadott felebbvitelt pedig ugyancsak az ítélőtábla vegyes 
tanácsban intézi el. 

A vegyes tanács einökét és két birói tagját az Ítélőtábla elnöke az ítélő
tábla itélőbirái közül jelöii ki; két szakértő tagja közül az egyik tag az Ítélőtábla 
székhelye szerint illetékes kir. erdőfelügyelő, másik tag pedig az az okleveles 
erdőmérnök, akit az Országos 'Erdészeti Egyesület nevez meg. A kir. erdő-



felügyelő és az Országos Erdészeti Egyesület az ítélőtábla elnökének felhívására 
köteles két-két póttagot is megnevezni, akik közül egyet-egyet a vegyes tanács 
elnöke az esetleg akadályozott rendes szakértő tagok helyébe a tanácsba behívhat. 
Ha a megnevezés a kitűzött határidőn belül meg nem történik, az ekként hiányzó 
tagot okleveles erdőmérnökök sorából az ítélőtábla elnöke vagy rendelkezésére 
a vegyes tanács elnöke nevezi meg. A kijelölés és megnevezés a jelen rendelet 
hatályosságának tartamára szól. A felmerülő szükséghez képest a jelen rendelet
nek megfelelő módon uj kijelölésnek vagy megnevezésnek van helye s egy ítélő
táblánál több vegyes tanács is alakitható. 

A vegyes tanács a vegyes biróság eljárására irányadó szabályok szerint jár el. 
Amennyiben a felettes ítélőtábla az eljárásban ellenséges megszállás követ

keztében akadályozva van, vagy vele az emiitett okból szabadon érintkezni nem 
lehet, helyette a legközelebb fekvő nem akadályozott Ítélőtábla jár el. 

Az ítélőtábla határozata ellen további felebbvitelnek helye nincsen s a jelen 
rendelet alá tartozó ügyek rendes biróság elé sem vihetők. 

Vegyes és záró rendelkezések. 

9. §• 
Ha az emelés kérésére a jelen rendelet szerint jogosult fél az emelés 

tárgyában még a jelen rendelet életbelépése előtt egyességet kötött és valószínűvé 
teszi, hogy a jelen rendelet alapján elérhető emeléshez képest az egyesség alap
ján őt érzékeny károsodás érné, a jelen rendelet életbelépésétől számitott 30 napon 
belül vegyes bíróságtól kérheti az emiitett egyességnek egészben vagy részben 
hatályon kivül helyezését s az emelés kérdésében vegyes bírósági határozat hozatalát. 

A jelen rendelet vonatkozó rendelkezései ebben az eljárásban is megfelelő 
alkalmazást nyernek. 

10. §. 
Nincs helye a jelen rendelet alkalmazásával emelésnek olyan fél javára, 

aki szokásos üzérkedő, vagy aki vagyonát a háború alatt a tisztes polgári hasznot 
meghaladó nyereségek hajszolásával szerezte. 

11. §• 
Ez a rendelet megfelelő alkalmazást nyer akkor is, ha erdőbirtokot 1918. évi 

augusztus hó 2. napja előtt a fahasználatok gyakorlása végett mezőgazdasági 
birtok nélkül külön adtak haszonbérbe. 

Amennyiben erdő mezőgazdasági birtokkal együtt van haszonbérbe adva, 
a haszonbér emelésére nézve a 820/1920. M. E. számú (a Budapesti Közlöny 
1920. évi február hó 8. napján megjelent 31. számában kihirdetett) rendelet az 
irányadó. Ilyen esetekben azonban a biróság előtt az emelés kérdésében az 
emiitett rendelet szerint folyó tárgyalásra a szükséghez képest meg kell hivni a 
törvényszék székhelye szerint illetékes m. kir. járási erdőgondnokság vezetőjét, 
illetőleg az Ítélőtábla székhelye szerint illetékes kir. erdőfelügyelőt s megjelenésük 
esetében szakvéleményüket meg kell hallgatni. A 7. § utolsó bekezdése is alkal
mazást nyerhet. 



A jelen rendelet alapján előterjesztett kérelmek tárgyában hozott érdem
leges határozatok egy-egy kiadmányát jogerőre emelkedésük után fel kell ter
jeszteni az igazságügyminiszterhez és a földmivelésügyi miniszterhez. 

13. §. 
A netán szükségesnek mutatkozó részletes szabályokat a földmivelésügyi 

miniszter és az igazságügyminiszter egyetértóleg rendelettel a szükséghez képest 
állapítja meg. 

14. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1920. évi május hó 3-án. 

Simányi Semadam Sándor s. k» 
m. kir. miniszterelnök. 

III. 
* 

A m. kir. erdészeti szakiskola szabályzata. 
(11956/920/1. A. 4. szám.) 

/. A szakiskola szervezete. 
1. A szakiskola czélja. 

1. §• 
A szakiskolának az a czélja, hogy rendszeres elméleti és főképen gyakor

lati oktatás utján olyan egyéneket neveljen, akik szakismereteikkel és gyakorlati 
jártasságukkal az erdőgazdaságokban rájuk háramló feladatokat sikeresen elvégezni 
tudják; nevezetesen, akik: 

a) törvényes minősítésű erdőtisztek közvetlen irányítása, vezetése és fel
ügyelete alatt álló rendszeres erdőgazdaságokban az erdészeti műszaki segéd
szolgálatot ellátni és az erdőgazdasági intézkedések végrehajtását sikeresen telje
síteni tudják; 

b) más kisebb gazdaságokban pedig a megelőző a) pontban emiitett fel
adatokon felül az összes erdőkezelési teendőknek sikeres teljesítésére alkalmasak. 

2. Az oktatás iránya, anyaga és módja. 

2. §. 
A szakiskola czéljához képest az oktatás iránya és módja határozottan 

gyakorlati. 
3. §. 

Az oktatásnak ki kell terjeszkednie az összes erdőgazdasági munkálatok
nak és az erdei terményeknek részletes megismertetésére; az erdőgazdasági be
rendezések, gépek és eszközök használatának begyakorlására. 



Ezeken kivül a szakiskolában az erdőgazdasággal rokon gazdasági ágak, 
valamint az általános műveltség szempontjából szükséges tudnivalók is taníttatnak. 

4- §• 
A gazdasági és műszaki ismeretek — tárgyuk rokonsága és összefüggése 

szerint csoportosítva — ugy taníttatnak, hogy az oktatás a gyakorlati kiképzés
sel szoros és lehetőleg közvetlen kapcsolatba kerüljön. 

5. §. 
Az erdőgazdasági munkákban való jártasság elsajátítása czéljából a tanulók 

az erdészeti szakiskola gazdaságában rendszeresen előforduló, vagy az oktatás 
érdekében szükséges mindenféle munkában résztvenni kötelesek. 

Emellett gondot kell fordítani arra is, hogy a tanulók megfelelő nevelés 
és fegyelmezés utján jövő hivatásuk által megkívánt magatartást sajátítsanak el. 

6. §. 
A halaszthatatlan teendőket és szolgálatokat az erre felváltva kirendelt 

tanulóknak vasárnapokon és ünnepnapokon is teljesiteniök kell. 
Emellett gondot kell fordítani a tanulók valláserkölcsi nevelésére is. 

3. Felügyelet, vezetés, tanszemélyzet. 

7. §• 
A m. kir. erdészeti szakiskola a m. kir. földmivelésügyi miniszter fenn

hatósága és közvetlen felügyelete alá tartozik. 
Az erdészeti szakiskolát saját igazgatója képviseli és vezeti. 
Az oktatást, valamint az erdészeti szakiskola gazdaságának vezetését és 

intézését az igazgató irányítása és közreműködése mellett az e czélra rendelt 
erdőtiszti személyzet tagjai teljesitik a nem szorosan erdészeti tudnivalóknak (pl. 
egészségfannak, más gazdasági ismereteknek) tanításával szükség szerint meg
bízott szakférfiak közreműködése mellett. 

4. A tanulók felvétele. 

8. §. 
A tanulók felvétele pályázat utján és felvételi vizsga alapján történik. 

9. §• 
A pályázónak sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényét a pályázati 

hirdetményben megjelölt határnapig az erdészeti szakiskolához kell beküldenie. 
A pályázati határnapon túl beküldött (postára adott), valamint a meg

felelően fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

10. §. 
A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó a 36—40. §-ok 

szerinti ellátást az erdészeti szakiskola internátusában a 11. § h) pontja értelmé
ben saját (vagy iskoláztatója) költségére vagy az állam költségére kívánja-e? 



A kérvényt annak feltüntetésével kell keltezni és aláírni, hogy az elinté
zésről szóló értesítés milyen czim alatt, hova (vármegye, hely, utolsó posta
állomás) küldessék? 

11. §• 
A pályázónak következőket kell pályázati kérvényéhez csatolt hiteles 

irataival igazolnia: 
a) illetőségi bizonyitványnyal azt, hogy magyar állampolgár; 
b) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évében legalább a 

tizenhetedik (17.) életévébe lép, de a huszonegyedik (21.) életévét még nem 
kezdi meg; 

c) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy a középiskola (gimnázium, reáliskola, 
vagy polgári iskola) negyedik osztályát sikeresen elvégezte, magyarul irni és 
olvasni tud: 

d) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos bizonyítványával azt, 
hogy ép, erős, egészséges és edzett testalkata s különösen: jó látó-, halló- és 
beszélőképessége van; 

e) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy a középiskola 
elhagyásától kérvényének benyújtásáig eltelt idő alatt kifogástalan magaviseletet 
tanúsított; 

f) aki valamely alkalmazásban áll (vagy állott), alkalmazójának vagy 
alkalmazója megbízottjának bizonyítványával azt, hogy az alkalmazás mióta tart 
(meddig tartott) és mire terjed (miben állott); ha pedig erdészeti alkalmazásról 
van szó, az illetékes erdőfelügyelőség igazolásával azt, hogy az erdőtiszt a 
)2. § b) pontjában foglalt meghatározás alá esik-e és a külső gazdasági teendők 
végzésére az egész szolgálati időből — a felvételi kérvény benyújtásáig — 
mennyi idő esett? 

g) hatóság által kiállított bizonyítványnyal azt, hogy szülei miiyen állandó 
foglalkozást űznek vsgy űztek, továbbá, hogy ha szülei látják el, milyen a 
vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig szülőtlen árva, illetőleg ha fenntartásáról 
saját magának kell gondoskodnia, milyen a vagyoni helyzete önmagának; 

h) aki a maga (vagy iskoláztatója) költségén való ellátására kivan felvé
tetni, kir. közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási 
költséget arra az időre, melyet az erdészeti szakiskolánál tölt, szülője, gyámja 
vagy más hozzátartozója, illetőleg maga (vagy iskoláztatója) az erdészeti szak
iskola pénztárába negyedévi előleges részletekben minden negyedév első hónap
jában pontosan befizeti. 

12. §. 
A felvételre való alkalmasság és érdemesség sorrendjének megállapításánál 

elsőbbségben részesülnek azok: 
a) akiknek középiskolai előképzettsége jobb; 
b) akik valamely földbirtoknak szakértő erdőtiszt által vezetett erdőgazda

ságában legalább egy teljes évig gyakorlati alkalmazásban állottak és ennek az 
időnek legalább fele részét a külső gazdasági teendők végzésénél töltötték; 

c) akik erdő- vagy mezőgazdasággal foglalkozóknak gyermekei vagy árvái. 



13. §. 

A sorrend megállapítása következőképen történik • 
a) minden pályázó, kinek kérvénye rendben levőnek találtatik: egy egy

séget kap; 
b) akinek legutolsó középiskolai bizonyítványa alapján, szabályszerű kikere

kítessél kiszámított átlagos osztályzata jeles, két további egységet, akinek igy 
kiszámított átlagos osztályzata jő, egy további egységet kap (tornából, énekből, 
valamint egyes, nem kötelező tantárgyakból nyert osztályzat az átlagok kiszámí
tásánál figyelmen kivül marad); 

c) aki a 12. § b) pontjának megfelelő gyakorlati alkalmazásban állott, 
minden teljes gyakorlati évért egy, de összesen legfeljebb három egységet kap. 

Azok, akik egyenlő egységszámot nyertek, egymás között elsősorban a 
mennyiségtani és a természettudományi tantárgyakból szerzett osztályzatuk jósága 
szerint, az igy is egyenlők pedig gyakorlati alkalmazásuk tartama szerint soroz
tainak; az ekként alakított alcsoportokban végül a 12. § c) pontja alatt emii
tettek előre sorakoznak. 

H. § . 

Azt, hogy a pályázók közül a megelőző §-ok szerint összeállított sorrend
nek megfelelően kik bocsáthatók az erdészeti szakiskolai tanfolyamra, a szak
iskola igazgatója által a tanszemélyzetből alakított tanács állapítja meg. 

15. §. 

Azoknak, akik a pályázat alapján a szakiskolai tanfolyamra bocsáthatók
nak találtatnak, a tanfolyamra való tényleges felvételük előtt egy évet erdészeti 
gyakorlati alkalmazásban kell tölteniök. 

Ez az alkalmazás arra szolgál, hogy a tanulók jövőbeli hivatásukkal köz
vetlenül megismerkedjenek és bogy a gyakorlati alkalmazás folyamán egyszer
smind elsajátítsák azokat a mennyiségtani, természettudományi és erdészeti 
ismereteket, amelyek a szakiskolai tanfolyam sikeres végzéséhez szükségesek s 
amelyeket a tanulók középiskolai tanulmányaik során meg nem szereztek. 

A gyakorlati alkalmazásba a tanulókat az állam helyezi el vagy saját, 
vagy más birtokosnak erdőgazdaságában. 

A szakiskolai tanfolyamra bocsáthatónak talált tanulók, gyakorlati alkal
mazásba való elhelyezés czéljából, kötelesek a m. kir. erdészeti szakiskola igaz
gatója által kijelölt helyen és időben jelentkezni. 

Az a tanuló, aki a megjelölt helyen és időben a kitűzött határidőig 
szolgálattételre nem jelentkezik — és elmaradhatását elfogadható módon igazolni 
nem tudja —, a szakiskolai tanfolyamra való felvételi jogosultságát elveszti. 

16. §. 

Az egyévi gyakorlati alkalmazás befejeztével szeptember hó 1— 5-ig a 
tanulóknak az erdészeti szakiskolánál felvételi vizsgálatra kell jelentkezniük. 



A felvételi vizsgálatra jelentkezőket a m. kir. erdészeti szakiskola igazgatója 
elsősorban szabályszerű orvosi vizsgálat alá veti. 

Akit az erdészeti szakiskola orvosa valamely ragályos vagy a szakiskolai 
foglalkoztatás mellett könnyen nem gyógyítható.betegségben szenvedőnek, avagy 
az 1. §-ban megjelölt feladatok szempontjából hiányos testi szervezetünek talál, 
annak a szakiskolába való tényleges felvételét már az orvosi vizsgálat alapján 
meg kell tagadni. 

18. §. 
Azokat, akik az orvosi vizsgálatot kiállják, a szakiskola nyomban felvételi 

vizsgára bocsátja. 
A felvételi vizsgát, amely mindegyik tanulóval legalább félóráig és leg

feljebb egy óráig tart, a szakiskola igazgatója a 7. § 3. bekezdésében emiitett 
személyzet közreműködésével tartja meg. 

A felvételi vizsga annak megállapítására szolgál, hogy a tanuló a 15. § 
második bekezdésében jelzett ismereteket valóban elsajátitotla-e ? 

A felvételi vizsga tárgyai a következők: 
1. Mennyiségtan. 
2. Természettan. 
3. Növénytan. 
4. Állattan. 
5. Ásványtan. 
6. Rajz. 
Az egyes tantárgyak vizsgaanyagáról, valamint a czélszerüen használható 

tankönyvekről a pályázati hirdetmény kibocsátásával kapcsolatosan kiadott 
« Tájékoztató* nyújt részletes felvilágosítást. 

19. §. 
Az a tanuló, aki a felvételi vizsgát ki nem állja, a m. kir. földmivelésügyi 

miniszter engedélyével egy ujabb évi gyakorlati alkalmazás után ujabb felvételi 
vizsgára egyszer még jelentkezhetik. 

20. §. 
Azokat, akiknek felvétele ellen az orvosi vizsgálat során kifogás fel nem 

merül és akik a felvételi vizsgát is sikeresen kiállják, az igazgató az erdészeti 
szakiskolába befogadja és a tanulók törzskönyvébe bejegyezteti. 

21. §. 
Az iskolába való belépés alkalmával minden tanuló köteles jó állapotban 

magával hozni a szükséges felső- és alsóruhát, valamint fehérneműt (inget, alsó
nadrágot, zsebkendőt, kapczát vagy harisnyát stb.) a pályázati hirdetmény ren
delkezéseinek megfelelően. 

22. §. 
Aki a pályázók közül fel nem vétetett, bármi okból történt is befogadá

sának mellőzése, csak ujabb rendes pályázaton való részvétel utján kérheti 
felvételét. 



5 . A tanfolyam tartama és beosztása. 

23. §. 
A m. kir. erdészeti szakiskola tanfolyama két tanévre terjed. 
Az első tanév szeptember hó 1-től a következő évi augusztus hó végéig,, 

a második tanév, pedig szeptember hó 1-től a következő évi június hó végéig tart. 
Mindegyik tanév két részre (félévre) tagozódik, ugy hogy az első — téli — 

félév a tanév elejétől a következő évi januáris hó végéig a második — nyári — 
félév pedig februárius hó 1-től a tanév végéig terjed. 

6. Tanítási szünetek ; szabadságolás. 

24. §. 
A rendszeres iskolai tanítás a tanfolyam első tanévének két utolsó hónap

jában — július és augusztus hóban — szünetel. 
E szünet alatt az igazgató a tanulók egyik felét július hóban, a másik 

felét augusztus hóban szabadságra bocsáthatja. 
A nagyszüneten kivül a rendszeres iskolai tanitás mindegyik tanévben 

deczember hó 22-től bezárólag januárius hó 3-ig és húsvét előtti szerdától 
húsvét utáni szerdáig szünetel. 

Ezekre a szünetekre az igazpató csak azokat a tanulókat engedheti sza
badságra, akik ellen sem magaviselet, sem szorgalom tekintetében nem merült 
fel kifogás. 

Az erdészeti szakiskolában tartott tanulók a gazdasági és műszaki mun
kálatokat, valamint a belső és külső erdészeti szolgálati teendőket a rendszeres 
iskolai tanitás szünetelése alatt is tartoznak teljesíteni. 

Megokolt kérelemre a rendes szüneteken kivül az igazgató legfeljebb két 
heti szabadságot engedélyezhet. 

7. A tanfolyam tantárgyai és tanrendje. 
25. §. 

Az oktatás anyaga a következő tantárgyakba csoportosítva adatik e lő: 
1. Mennyiségtan (számtan, mértan). 
2. Erdőmívelés. 
3. Erdővédelem. 
4. Erdőbecslés és az erdőrendezés alapelemei. 
5. Erdőhasználat. 
6 . Erdészeti kisebb építkezések. 
7. Vadászat, vadászati gazdaság és fegyvertan. 
8. Törvények és igazgatás. 
9. Mezőgazdasági alapismeretek (mező-, rét-, legelőgazdaság, méhészet,, 

gyümölcs- és konykakertészet stb.). 
10. Erdőgazdasági számvitel, könyvvitel és irodai ügyvitel. 
11. Rajz. 
12. Egészségtan és első segélynyújtás. 



Az előbbi §-ban felsorolt tantárgyak tananyagát és annak terjedelmét a 
szakiskola igazgatóságának javaslata alapján a m. kir. földmivelésügyi miniszter 
állapítja meg. 

27. §. 
A tananyagnak az egyes félévekre való felosztását, továbbá az oktatásnál 

használandó tankönyveket és taneszközöket a m. kir. erdészeti szakiskola 
igazgatóságának javaslata alapján a m. kir. földmivelési miniszter határozza meg. 

Az egyes félévekre megállapított tananyag előadásának sorrendjét, vala
mint a heti tanítási óráknak és a gyakorlati foglalkozásnak beosztását — a 
4. §-ban foglaltak szem előtt tartásával — az erdészeti szakiskola igazgatója 
állapítja meg. 

8. A rendes e's a javító vizsgák. 

28. §. 
A tanulók az előirt tananyagból a tanszemélyzet előtt a tanítási időszakok 

(félévek) végén vizsgát tesznek. 
A vizsgák a tanfolyam mindegyik évében januárius és június hó második 

felében tartatnak meg. 

29. §. 

A félévi vizsga eredményéhez és a félév alatt tanúsított magatartásukhoz 
képest a tanulóknak a következő osztályzatok adhatók: 

a) az ismeretek elsajátítása tekintetében tanúsított előmenetelből: jeles, jó, 
elégséges, elégtelen; 

b) a gyakorlati jártasságból: kiváló, jó, megfelelő, nem megfelelő; 
c) szorgalomból: kiváló, jó, megfelelő, elégtelen; 
d) magaviseletből: jó, szabályszerű, kevésbbé szabályszerű. 
Az osztályzatok a tanulók törzslapjára megállapítás után azonnal beje

gyeztetnek. 
30. §. 

A kellő előmenetel és szorgalom hiánya miatt a vizsgálat után azonnal 
elbocsáttatik az a tanuló : 

a) aki legalább három tantárgyból „elégtelen" osztályzatot kap; 
b) aki a szorgalomból és emeUett még két tantárgyból „elégtelen" osz

tályzatot nyer. 
Más esetekben a tanuló abból a tantárgyból, amelyből „elégtelen" osz

tályzatot nyert, a következő vizsgaalkalommal a rendes vizsgák előtt javító 
vizsgát tartozik tenni. 

A javitó vizsga elmulasztása vagy sikertelensége a tanuló haladéktalan 
elbocsátását vonja maga után. 

Az a tanuló, aki a szorgalomból nyert „elégtelen" osztályzatát a követ
kező vizsgaidőig legalább „megfelelő" osztályzatra meg nem javítja, az erdészeti 
szakiskolából szintén elbocsáttatik. 



31. §. 
Magaviseletből „kevésbbé szabályszerű" osztályzatnál alacsonyabb fokú 

osztályzatnak nem lehet helye. 
Az ellen a tanuló ellen, aki a fegyelemnek súlyos vagy ismételt megsér-

.tésével arra szolgáltat okot, hogy magaviseleiből „kevésbbé szabályszerű" osz
tályzatra se tekintessék érdemesnek, a fegyelmi eljárás azonnal folyamatba tétetik. 

32. §. 
Az a tanuló, aki a tanfolyam bármelyik félévében a rendszeres iskolai 

tanitás ideje alatt együttvéve hat hétnél több időn át — bár önhibáján kivül, 
valamely elfogadhatóan igazolt okból — nem részesülhetett az előirt oktatásban, 
vizsgára annak a félévnek végén nem bocsátható; de az ekként megszakított 
szakiskolai tanfolyam illető félévét a következő tanév ugyanazon félévének 
elejétől kezdve egyizben megismételheti. 

33. §. 
A m. kir. erdészeti szakiskolán fél vagy egész tanév megismétlésérek 

— azelőbbeni §-ban emiitett esettől eltekintve —, valamint az elbocsátott tanulók 
visszavételének nem lehet helye. 

9. Vizsga-bizonyitvány. 
34. §. 

A m. kir. erdészeti szakiskola az egyes tanévek elvégzéséről bizonyítványt 
állit ki. A bizonyítvány mintáját a m. kir. földmivelésügyi miniszter állapítja meg. 

35. §. 
Azok a tanulók, akik a szakiskolai tanfolyam mind a két tanévét teljesen 

elvégezték, a második tanév elvégeztével erdészeti szakvizsgára bocsátatnak. 
Az erdészeti szakvizsga szabályait a m. kir. földmivelésügyi miniszter a 

m. kir. belügyminiszterrel egyetértőleg külön rendeletben állapítja meg. 

//. A tanulók ellátása és fegyelmezése. 
1. A tanulók ellátásának módja és a költségek viselése. 

36. §. 
A tanulók a m. kir. erdészeti szakiskola épületében laknak és élelmez

tetnek. Ezért az erdészeti szakiskolába meghatározott számú tanuló vehető fel. 

37. §. 
A tanulók élelmezése és ruházása a ra. kir. földmivelésügyi miniszter 

által megállapított szabályok szerint történik. 

38. §. 
Az oktatáshoz és a gyakorlathoz szükséges kellékekkel (tankönyvekkel, 

rajzoló és mérőeszközökkel, írószerekkel, papirossal és egyéb felszerelésekkel) a 
ni. kir. erdészeti szakiskola látja el a tanulókat, akik viszont felelősséggel köte
lesek a használatukba adott kellékekre gondosan ügyelni és azokkal takarékoskodni. 



A tanulók a gyakorlati szakismereteik gyarapítása czéljából rendszeres 
erdőgazdaságokban tartandó tanulmányi kirándulásokon részt venni, valamint 
ilyen — állami tulajdont képező, vagy állami kezelésbe vett — erdőgazda
ságokba gazdasági vagy műszaki munkálatokhoz való kirendelésüket elfogadni 
kötelesek, úgy azonban, hogy ellátásukról — az utazás költségeit beleértve — 
ilyen alkalmakkor is a m. kir. erdészeti szakiskola gondoskodik. 

40. S. 
A tanulók a m. kir. erdészeli szakiskolában töltött idő alatt betegségük 

esetén ingyenes orvosi kezelésben részesülnek. 
Ragályos betegség fellépése esetén az igazgató az erdészeti szakiskola 

orvosának javaslatához képest intézkedik. 
Azt a tanulót, aki olyan betegségbe esik, amely őt az erdészeti szak

iskola orvosának megállapítása szerint jövőbeli hivatásának sikeres betöltésére 
előreláthatólag alkalmatlanná teszi, a szakiskolából el kell bocsátani. 

41. §. 
A tanulók a 36—40. §-ok szerinti ellátásban vagy az állam költségén, 

vagy a maguk (illetve iskoláztatójuk) költségén részesülnek, 
A maga (vagy iskoláztatója) költségén való ellátásra felvett tanulóért a 

megállapított évi költséget a m. kir. erdészeti szakiskola pénztárába negyedévi 
előleges részletekben minden negyedév első hónapjában pontosan be kell fizetni. 

2. A tanulók kötelességei és fegyelmezése. 
42. §. 

A m. kir. erdészeti szakiskolába való befogadás alkalmával minden tanuló 
józan és erkölcsös magaviseletre; tanulásban és munkában pontosságra és 
szorgalomra, az erdészeti szakiskolai szabályoknak és utasításoknak, valamint a 
részére adott parancsoknak lelkiismeretes teljesítésére, az erdészeti szakiskola 
gazdaságának, épületeinek, berendezéseinek, eszközeinek és általában összes 
vagyonának kímélésére, minden elöljárójának tiszteletben tartására és tanuló
társainak megbecsülésére kötelezi magát; továbbá minden tanuló a tanfolyam 
tartama alatt fegyelmileg a m. kir. erdészeti szakiskola igazgatójának van alá
rendelve és tartozik az igazgatóság által kibocsátott szabályokhoz alkalmazkodni. 

43. §. 
A tanulók által megtartandó általános kötelezettségeket és tilalmakat az 

igazgató által összeállított házszabály foglalja magában. 
A házszabályból minden tanuló a felvétel alkalmával egy példányt kap. 
Az időnként szükséges utasítások, rendelkezések és tilalmak esetről-esetre 

kiadott napi parancsban hozatnak a tanulók tudomására. 
44. §. 

A kötelességeknek, parancsoknak vagy tilalmaknak megszegése fegyelmi 
vétséget képez. A fegyelmi eljárás szabályait a szakiskolai igazgatóság javaslata 
alapján a m. kir. földmivelésügyi miniszter állapítja meg. 



A fegyelmi vétség elkövetőjét a következő büntetések érhetik: 
a) megdorgálás négyszemközt ; 
b) egyszeri vagy felváltva többszöri étkezéstől való eltiltás; 
c) egyszerű vagy a b) pont szerint súlyosbított szobafogság; 
d) megdorgálás az igazgató által az összes — ugyanazon évfolyambeli 

tanulók előtt — az elbocsátással való megfenyegetés mellett; 
e) a m. kir. erdészeti szakiskolából való eltávolítás. 
Ha a tanuló a fegyelmi vétség elkövetésével a m. kir. erdészeti szak

iskolának kétségbevonhatatlanul megállapítható kárt is okozott, a fegyelmi bün
tetés kiállása mellett egyszersmind köteles a kárt megtéríteni. 

45. §. 
Az állam költségére felvett az a tanuló, aki a félévenként megtartott 

vizsgák alkalmával akár a magaviseletből csak „kevésbbé szabályszerű", akár a 
szorgalomból csak „megfelelő" osztályzatot nyert, az állami ellátás élvezetét a 
félév végén elveszti. 

Ugyancsak megszűnik a félév végén az állami ellátás élvezete annál a 
a tanulónál is, aki a félévenként elért tantárgyakból (rajzot nem számítva) egy 
elégtelen, vagy több mint két „elégséges" osztályzatot nyert. 

46. §. 
Az a tanuló, akinek erkölcsisége vagy hazafisága kifogás alá esik, vagy 

aki társait kötelességei teljesítésében akadályozza, avagy aki társaira egyébként 
káros befolyást gyakorol: a m. kir. erdészeti szakiskolából eltávolittatik. 

47. §. 
A m. kir. erdészeti szakiskola igazgatója a 44. § a), b), c) és d) pont

jában emiitett büntetéseket saját hatáskörében, a 44. § e) pontja, valamint a 
46. § alapján való eltávolítást a tanszemélyzettel együttesen hozott határozatban 
mondja ki. 

48. §. 
A m. kir. erdészeti szakiskola igazgatója a kiszabott jogerős fegyelmi 

büntetést a tanuló törzslapjára feljegyezteti. 
Budapest, 1920. évi április hó 24-én. -

Rubinek s. k. 
IV. 

Pályázati hirdetés a m. kir. erdészeti szakiskola tanulóinak 
felvétele tárgyában. 

A Vadászerdőn (Temesvár mellett) fennállott s jelenleg Tata községben 
(Komárom megye) székelő m. kir. erdészeti szakiskola folyó 1920. év őszén kez
dődő kétéves tanfolyamára pályázat nyittatik. 

A m. kir. erdészeti szakiskolának az a czélja, hogy rendszeres iskolai s 
főképen gyakorlati oktatás utján olyan egyéneket neveljen, akik szaktudásukkal 
és gyakorlati jártasságukkal képesek lesznek az erdőgazdaságokban rájuk bizható 
feladatokat sikeresen elvégezni; s nevezetesen, akik: 



a) kötött forgalmú birtokoknak törvényes minősítésű erdőiisztek (erdő-
mérnökök) közvetlen irányítása, vezetése és felügyelete alatt álló rendszeres 
erdőgazdaságában, az erdészeti műszaki segédszolgálatot és az erdőgazdasági 
intézkedések végrehajtását megfelelően teljesíteni tudják; 

b) magánbirtokoknak nagyobb erdőgazdaságában az előbb emiitett fel
adatoknak, a kisebb gazdaságokban pedig a megelőző a) pontban emiitett fel
adatokon felül az összes erdőkezelési teendőknek sikeres teljesítésére alkalmasak. 

. A jelenleg Tata községben székelő m. kir. erdészeti szakiskolába, a folyó 
1920. év szeptember havában kezdődő két éves tanfolyamra, a tanulók a követ
kező szabályok szerint fognak felvétetni: 

1. A tanulók felvétele a most hirdetett pályázat utján és felvételi vizsga 
alapján történik. 

2. A pályázónak sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényét közvetle
nül a m. kir. erdészeti szakiskola igazgatóságához: Tata (Komárom megye) kell 
küldenie és pedig legkésőbb folyó évi július hó 10-ig. 

3. A pályázati határidőn tul beküldött (postára adott), valamint a meg
felelően fel nem szerelt kérvények benyújtói felvételi kérelmük figyelembevételére 
nem számíthatnak. 

4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó a 12., 13. 
és 14. pont szerinti ellátást az erdészeti szakiskola internátusában az 5. h) pont 
értelmében saját költségére vagy az állam költségére kivánja-e? A kérvényt 
annak világos feltüntetésével kell keltezni és aláírni, hogy elintézésről szóló 
értesítés milyen czim alatt s hova (vármegye, hely, utolsó postaállomás) küldessék. 

5. A pályázónak következőket kell pályázati kérvényéhez csatolt hiteles 
irataival igazolnia: 

a) illetőségi bizonyitványnyal azt, hogy magyar állampolgár; 
b) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évében legalább 

tizenhatodik életévét betölti, de a huszonegyedik életévébe még nem lép be; 
c) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy a középiskola (gimnázium, reáliskola 

vagy polgári iskola) negyedik osztályát sikeresen elvégezte; 
d) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvosi bizonyitványnyal azt, 

hogy ép, erős, egészséges és edzett testalkata és különösen jó látó-, halló- és 
beszélőképessége van; 

e) a hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy a közép
iskola elhagyásától kérvényének benyújtásáig eltelt idő alatt kifogástalan maga
viseletet tanúsított; 

f) aki valamely alkalmazásban áll (vagy állott), alkalmazójának vagy alkal
mazója megbízottjának bizonyitványnyal azt, hogy az alkalmazás mióta tart 
(meddig tartott) és mire terjed (miben állott) és ha erdészeti alkalmazásról van 
szó, az erdőbirtok 7. b) pontban foglalt minősités alá esik-e? 

g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal azt, hogy szülei milyen állandó 
foglalkozást űznek vagy űztek, továbbá, hogy ha szülei látják el, milyen a 
vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig szülőtlen árva, illetőleg ha fenntartásáról 
saját magának kell gondoskodnia, milyen a vagyoni helyzete önmagának; 



h) aki a maga (vagy iskoláztatója) költségén való ellátásra kivan felvétetni, 
kir. közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási költ
séget: évenkéní 4000 (négyezer) koronát, arra az időre, melyet az erdészeti 
szakiskolánál tölt, szülője, gyámja vagy más hozzátartozója, illetőleg maga 
(vagy iskoláztatója) az erdészeti szakiskola pénztárába negyedévi előleges részle
tekben a kitűzött időre pontosan befizeti. 

6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, a m. kir. 
erdészeti szakiskola tanszemélyzetéből alakított tanács állapítja meg. 

7. A felvételre való alkalmasság és érdemesség sorrendjének megállapí
tásánál elsőbbségben részesülnek azok: 

a) akiknek iskolai előképzettsége jobb ; 
b) akik valamely törvényes minősítésű erdőtiszt (erdőmérnök) vezetése 

alati álló rendszeres erdőgazdaságban legalább egy teljes évig gyakorlati alkal
mazásban állottak és ennek az időnek legalább fele részét a külső gazdasági 
teendők végzésénél töltötték ; 

c) akik erdő vagy mezőgazdasággal foglalkozóknak gyermekei vagy árvái. 
8. A felvételre kijelöltek kötelesek a m. kir. erdészeti szakiskolánál 

szeptember hó 1—5-ig megjelenni. 
A pontos megjelenés elmulasztása a felvételre való igény elvesztésé

vel járhat. 
9. A felvételre jelentkezőket a m. kir. erdészeti szakiskola igazgatója 

szabályszerű orvosi vizsgálat és felvételi vizsga alá veti. 
Akit a m. kir. erdészeti szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy szak

iskolai foglalkozás mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvedőnek, 
avagy hiányos testi szervezetünek talál, annak felvételét meg kell tagadni. 

10. Azokat, akiknek felvétele ellen orvosi szempontból kifogás nem merül 
fel, a szakiskola igazgatója felvételi vizsgára bocsátja. 

A felvételi vizsga annak megállapítására szolgál, hogy a jelentkező tényleg 
birtokában van-e azoknak az ismereteknek, amelyek a középiskola negyedik 
osztályára megállapított követelményeknek megfelelnek. 

Pályázni kívánók a felvételi vizsga tantárgyaira és azok vizsgaanyagára 
nézve az erre vonatkozó „Tájékoztatóbból nyerhetnek felvilágosítást. Ezt a 
„Tájékoztató"-! — a válaszczim megadása mellett — hozzá intézett kérésre, a 
m. kir. erdészeti szakiskola igazgatósága: Tata (Komárom m.) a pályázni kívá
nóknak azonnal megküldi. 

11. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen letették, az igazgató a 
m. kir. erdészeti szakiskolába befogadja és a tanulók törzskönyvébe bejegyezteti. 

12. A tanulók az erdészeti szakiskola internátttsában laknak és élel
meztetnek. 

13. Az egyenruha jellegű öltözetet (kalapot, öltönyt, köpenyt és lábbelit) 
használatra az erdészeti szakiskola bocsátja ott-tartózkodásuk évei alatt a tanulók 
rendelkezésére. 



A szükséges alsóruháról és egyéb ruházati kellékekről (ing, alsónadrág, 
kapcza vagy harisnya, zsebkendő stb.) a tanulóknak maguknak kell gondos
kodniuk. 

14. Az oktatáshoz és gyakorlatokhoz szükséges kellékekkel (tankönyvekkel, 
rajzeszközökkel, papírral és egyéb felszerelésekkel) a m. kir. erdészeti szakiskola 
látja el a tanulókat. 

Budapest, 1920. évi május hó 24-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

V. 

Felhívás. 

Felhívom azokat a volt erdőőri szakiskolai tanulókat, akik a 
háborúval kapcsolatos okok folytán tanulmányaikat ezideig be nem 
fejezhették, hogy a királyhalmi erdőőri és vadőri iskolánál tanul
mányaik folytatása, illetőleg befejezése czéljából az ott folyamatban 
levő és augusztus hó végéig tartó tanfolyamra haladéktalanul 
jelentkezzenek, annál is inkább, mert több hasonló czélu tanfolyam 
megtartatni nem fog. 

A szükséges alsó- és felsőruháról minden résztvevőnek magá
nak kell gondoskodnia. 

Budapest, 1920. évi május hó 25-én. 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

<D£ ó& ú£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Nagy adományok. A z Országo s Erdészet i Egye -
sületnél a  közelmúltban a  következő nagyob b adományo k 
folytak be , amelye k a z egyesüle t anyag i helyzetébe n 
lényeges könnyebbülést idéztek elő: Esterházy Miklós Móricz 
gróf (Csákvár ) 20.000 K, Esterházy Pál gróf (Réde ) 100 0 K, 
Festetich Sándo r gróf (Dég ) 3000 K, Hartenstein Jenő vezér-
igazgató 25.00 0 K , Hazai Fatermelő R.-T. 25.00 0 K . 

Fogadják a  nemeslelkü adakozó k eze n a z uton i s az 
egyesület őszint e köszönetét . 



A m. kir . erdészeti szakiskola szabályzatát a földmivelés
ügyi miniszter f. évi 11956. sz. a. kiadta. Ismétlések elkerülése 
végett utalunk a Hivatalos Közlemények rovata alatt közölt teljes 
szövegére; rendelkezései helyesek és szabatosak, az oktatás tárgy
köre jól van megválasztva. A felvétel feltételei rendkívül szigorúak, 
ami az iskola túlzsúfoltságának éppen az ország mai viszonyai 
között szükséges elkerülése szempontjából helyeselhető; a pályázók 
és azok szülei azonban természetesen súlyosnak fogják találni azt 
a feltételt, hogy a tényleges felvételt megelőzően a szabályzat egy 
évi gyakorlati alkalmazást kivan meg s a felvételi vizsgára a jelöltek 
csak azt követően bocsáttatnak. Igy megeshetik, hogy a már egy 
évet gyakorlatban volt jelölt a felvételi vizsgát nem állja ki s egy 
elvesztett év után kénytelen uj pályára térni. 

A fa tőárainak emelése válik lehetővé a f. évi 3920. sz. 
kormányrendelet alapján, melyet más helyen szintén egész terje
delemben ismertetünk, ha régebbi szerződések azokat a mai viszo
nyokkal össze nem férőén, aránytalanul alacsonyan állapították meg. 
Méltányos dolog, hogy amidőn a mezőgazdasági haszonbérek 
arányos emeléséről gondoskodott a kormány, ugyanezt tegye azon 
erdőbirlokosok fatermésének főáraival is, kik több évre szóló szer
ződésben azt lekötötték. Eltekintve attól, vájjon az annakidején 
megállapított tőár megfelelt-e az akkori piaczi helyzetnek, nem 
lehet kívánni, hogy a fáért a vevő ma ugyanannyi rossz koronát 
fizessen, mint amennyi jó koronát annakidején megajánlott. Méltá
nyosan alkalmazva a rendeletet, az sok kirívó aránytalanság meg
szüntetésére nyújt módot, anélkül, hogy a fatermelő vállalatok 
jogos érdekeinek csorbát kellene szenvednie, ami nem is lehet 
czélja. Az érdekelt erdőbirtokosok mindenesetre hálával fogadják, 
hogy a kormány gondoskodása erre a térre is kiterjedt. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 
mult hó 29-én tartott ülésében Bíró Zoltán reámutatott arra, hogy 
vannak a mellékhasználatokra vonatkozó ily hosszú lejáratú szerző
dések is, amelyek egységárainak hasonló emelése szintén számot
tevő érdeke egyes erdőbirtokoknak. 

Értekezlet a fatermelési szerződések meghosszabbítása 
tárgyában. A Magyar Fatermelők, Fakereskedők és Faiparosok 
Országos Egyesülete az erdő- és faügyek orsz. kormánybiztosa 



előtt megismételte azt a régebben is már kifejezésre juttatott kíván
ságát, hogy a háború következtében le nem bonyolított fatermelési 
szerződések érvénye a háború tartamának megfelelő évekkel álta
lánosságban meghosszabbittassék. Ebben az ügyben Kaán Károly 
h. államtitkár, kormánybiztos mult hó 27-ére értekezletet hívott 
•össze, melyen a jogügyek igazgatóságát Marínovich Imre állam
titkár, a faértékesitő hivatalt Biró Zoltán miniszteri tanácsos, az 
Országos Erdészeti Egyesületet Andrássy Sándor gróf, Ghillány 
Imre báró és Buhd Károly titkár, egyes erdőbirtokokat Rimler 
Pál hgi erdőigazgató, Mattanovich Károly érs. főerdőtanácsos, 
Schmid Ernő primási erdőtanácsos és Bachraty József püsp. fő-
erdőmérnök, a fatermelői érdekeltséget Kronberger Zsigmond, 
Billitz Sándor, Czollner és Deutsch igazgatók és Unger Ferencz dr. 
titkár képviselték. 

Biró Zoltán min. tanácsos ismerteti az ügy előzményeit és 
a fatermelők egyesületének beadványát. 1915-ben, amidőn ez a 
kérdés először került szőnyegre, maga az érdekeltség lépett vissza. 

Kronberger Zsigmond hivatkozik arra, hogy a háború követ
keztében a termelő hibáján kivül kitermeletlenül maradt vágások 
a szerződések értelmében annak lejártával az erdőbirtokosra szálla-
nak vissza, ami által sok befektetés is kárba vész. Az ilyen önhibán 
kivüli jogfosztást el kell kerülni. Ha a legújabb kormányrendelet 
módot nyújt arra, hogy a régebbi Szerződésekben megállapított 
árak emeltessenek, akkor a szerződési idő meghosszabbítása is 
méltányos kívánság. 

Billitz a termelés kontinuitásának fontosságát hangoztatja. 
Ezt a jogbiztonság hiánya veszélyezteti. Ha minden ily felmerülő 
kérdés megoldását a hosszadalmas peres útra tereljük, egész 
termelésünk megakad. 

Rimler panaszkodik a szerződéses vevőkre, különösen abban 
a tekintetben, hogy a fát késedelmesen fuvarozzák ki és nem 
takarítják ki a vágásokat. A szerződések általánosságban való meg
hosszabbítását ellenzi. 

Bachraty csatlakozik Rimler nézetéhez. 
Kaán bejelenti, hogy Ohillány Imre báró, akinek el kellett 

távoznia, közölte vele, hogy nézete szerint minden egyes eset 



külön-külön elbírálást igényel, általános meghosszabbítást nem tart 
lehetségesnek. 

Andrássy Sándor gróf mindig szerencsétlenségnek tartja, ha 
a kormányhatalomnak bele kell avatkoznia a magánügyekbe. Igazol
ják ezt a kormányrendeletek nagy tömegei. A rendkívüli hatás
körrel felruházott összes szerveket szükséges rossznak tartja. 
A magánszerződések rideg betartását kívánja s kivételt csak akkor 
tenne, ha a vevő bebizonyithatóan vesztett az üzleten. A termelés 
folytonosságát nem látja veszélyeztetve, hiszen a birtokost kényszer 
utján kötelezhetik annak folytatására. 

Ki'onberger a tőárat emelő rendeletben kreált döntő bíróságot 
kéri ezekre az esetekre is. 

Schnúd figyelmeztet, hogy a háború alatt is folyt termelés, 
tehát a szerződéseknek a háború egész tartamával való meg
hosszabbítása igen jogosulatlan kívánság. Az erdőbirtokos kényszer
helyzetbe jut, ha a szerződésmeghosszabbitás következtében ugyan
abban a völgyben a régi vevővel párhuzamosan maga is folytatja 
a termelést. Meg van nehezítve a kiszállítás és favágó és fuvaros 
az eddiginél is nagyobb követeléseket fog támasztani. 

Butid a kérdésnek általánosságban való eldöntését lehetetlen
nek tartja. A kormány eleget tesz feladatának, ha arra szorítkozik, 
hogy az eljárást azokban az esetekre vonatkozóan, midőn kölcsönös 
megegyezés nem jő léire, szabályozza s a hosszadalmas peres 
eljárást elkerülhetővé teszi. 

Czollner a termelés folytonossága érdekében a rövidesen 
megszűnő szerződésekre való tekintettel rövid tartamú általános 
meghosszabbítást kér, mely alatt a további megegyezésre és döntő 
bírósági eljárásra időt nyernénk. 

Marinovich jogi szempontból megállapítja, hogy a kérelem
nek van jogalapja. Magánjogunk kodifikálva tudvalevően nincsen, 
az ezt pótló birói gyakorlat pedig ebben a kérdésben már meg
nyilatkozott abban a kúriai döntvényben, amely a háborúra, mint 
vis majorra hivatkozva ily esetben a szerződést meghosszabbította. 
A kérdést tehát szabályozni kell, de nem általánosságban, hanem 
minden egyes esetben azt kell vizsgálni, forgott-e fenn vis major, 
amely a szerződés teljesítését akadályozta. 

Billitz: Czollner álláspontjához csatlakozik, hogy az üzemek 



egy órára se álljanak meg. Amikor nincs koporsóra való deszka 
sem Budapesten, akkor ne czivakodjunk. 

Mattanovich a termelés szünetelését szintén nagy bajnak 
tartaná, de hosszabb tartamú rendelkezést ellenez. 

Kaán államtitkár, kormánybiztos ezután összefoglalja a fel
szólalások eredményét s azután felkéri a jelenlévőket, hogy a fa-
termelés érdekében álló esetleges egyéb kívánságaikat is adják elő. 

Az ezen felszólítás alapján meginduló fesztelen eszmecsere 
során elsősorban a fatermelő üzemeknek liszttel való ellátása került 
szóba. Erre nézve Biró Zoltán min. tan. azt a felvilágosítást adta, 
hogy a közélelmezési minisztérium által lerekvirált vidékeken 
igyekezzenek a termelők a még található készleteket felkutatni, 
a faértékesitő hivatal azután közbenjár, hogy azok tényleg a fa
termelő üzemek részére biztosíttassanak. 

Kaán államtitkár a fában való részesedés ellenében való 
termelés és fuvarozás előnyeire mutat reá, melyeket több felszólaló 
is igazol saját tapasztalatai alapján. 

Schmid Ernő és hozzá csatlakozóan több fatermelő időnkint 
újból megállapított irányárak közzétételét kéri, mert ma sem birtokos, 
sem termelő nem tudja, mikor lépi át az árdrágítás határát. 

Végül a fatermelők arra kértek engedélyt, hogy a tőárat 
emelő rendelet végrehajtására vonatkozóan tehessenek írásban elő
terjesztést. 

Az alföldi akezióval kapcsolatos felolvasások lapunk leg
utóbbi számának megjelenése óta is folytatódtak s az alábbiakkal 
egyelőre befejezést is nyertek. 

Az alfölái legelők rendezéséről a fásítással kapcsolatban tartott 
Biró János miniszteri tanácsos folyó évi május hó 27-én igen 
látogatott és nagy tetszéssel fogadott előadást. Sok évi gyakorlat 
és hosszú, sikerdús, külső szolgálatból leszűrt bőséges és gazdag 
tapasztalat alapján beszámolt előadó arról a nagyszabású és sikeres 
tevékenységről, melyet a magyar földmivelésügy a legelőrendezés 
terén kifejtett, utóbb pedig reátért azokra az intézkedésekre, melyek 
az alföldi legelők rendezése és gondozása tekintetében eddigelé 
érvénybe léptek. Megállapította előadó, hogy az alföldi legelők 
nagyobbára még igen külterjes kezelésben részesülnek, gyökeres 
feljavításuk pedig a klimai szélsőségekből és sok helyt jelentkező 



szikes talajból eredő hátrányok miatt elsősorban a czéltudatos és 
szakszerű fásítástól várható, mely művelet egyfelől a legelőüzem 
igényeihez kell hogy alkalmazkodjék, másfelől pedig az érdekelt 
gazdatársadalomnak is fel kell ismernie azokat a sokoldalú előnyöket, 
melyek a faállományok gondozásából, kíméléséből és hozzáértő 
kezeléséből erednek. Érdekfeszítően fejtegette ezekután előadó a 
legelőgazdaság szabályait és üzemrendezését, befejezésül pedig 
életrevaló javaslatokat terjesztett elő, melyekkel a legelőügy 
országosan istápolható és fejleszthető lenne. Ezen javaslatokat 
illetőleg Kaán Károly h. államtitkár az előadó sikeres fáradozását 
melegen elismerő szavaiban megjegyezte, hogy azokkal az erdé
szeti egyesület behatóan foglalkozni fog. 

Thaisz Lajos mezőgazdasági kisérletügyi igazgató folyó hó 
2-án az alföldi gyepek fejlődéstörténetéről szóló tanulmányát adta 
elő, melynek bőséges és igen érdekes anyagát előadó igen át-
nézetes és gazdag tapasztalatait visszatükröző rendszerbe foglalta 
A havasokat boritó és az erdélyi medenczében található kiterjedt 
természetes gyepterületektől lényegesen különbözik az alföldi homok -
és lösztalajokon, valamint a lecsapolt mocsárterületeken tenyésző 
gyepek csoportja, amelyek kulturális befolyás hatása alatt alakul
tak ki és amelyek az erdőirtás elfajulása és a nagymérvű viz-
lecsapolások következtében ugyan kiterjedésben növekedtek, minő
ség tekintetében azonban lényegesen vesztettek gazdasági értékük
ből. Ehhez főleg a legelők túlterhelése járult hozzá, mely különö
sen a lazább talajokon már annyira ment, hogy az eredeti hasznos 
és gazdag tápértékü fűfajok kivesztek, helyükbe pedig csak alá
rendelt jelentőségű egynyári növények léptek. Ahol ez bekövetke
zett, azok a területek immár legeltetésre alkalmatlanok és csakis 
fásítás utján menthetők meg a kultúra számára. Ilyennek minősí
tette mindazokat a legelőterületeket, amelyeknek talaja laza homok, 
sőt véleménye szerint a mezőgazdasági müvelés alá vont, de nem 
eléggé termőképes futóhomokos területeket is be kellene erdősiteni. 

Megállapítható, hogy az ember kártékony beavatkozása, de 
főleg a külterjes legelőgazdaság nyomán az eredeti növényvilág 
az alföldi legelőkön annyira kedvezőtlenül alakult át, hogy az ere
deti ősgyepeket, különösen a homoktalajokon ma már csak hosszas 
és beható tanulmányok alapján lehet felismerni. A gyeptipusok 



megállapítására pedig nemcsak gazdasági szempontból, de erdé
szeti érdekből is nagy szükség van, mivel a talaj minőségére, álla
potára és egyéb tulajdonságaira ez a növényzet csalhatatlan adato
kat szolgáltat, melyek nélkül a helyes erdészeti intézkedések sem 
igen tehetők meg. Ezért előadó az egybegyűlt szakközönséget 
nagy hálára kötelezte, midőn az egyes gyeptipusok főalkotó fü
leiéit ismertette és értékelte, folytatólag pedig a fűfajok talajigénye 
kapcsán átnézetesen megemlékezett az Alföldön előforduló összes 
talajnemeken tenyésző eredeti fűfajokról és az ezen területek fel
javítása, avagy czélszerübb hasznosítása érdekében netalán alkal
mazható fűmagkeverékekről is. 

Kiváló figyelmet fordított ezekután az Alföldön oly nagy 
szerepet játszó szikes talajokra, melyeken a gyeptipusok a sziktar
talom szerint változnak. Az ilyen talajok beerdősitése tudvalevőleg 
nagy nehézségekkel jár, mely nehézség a sziktartalommal mind
inkább növekszik. A szikes gyep gazdasági szempontból tavaszszal 
legértékesebb, mert akkor jelennek meg ott tömegesen azok a 
kis sziklakó herefajok, amelyek a széna értékét annyira növelik, 
hogy az a legjobb havasi szénáéval vetekedik. Hathatós javításuk 
csak öntözés által lehetséges. Fontos tudnivaló, hogy a vörös-
nadrágcsenkeszszel benőtt szikes területek fásításra teljesen alkalmat
lanok ugyan, de a gyepek között vannak nem szikes foltok is, 
ezek rendszerint rétiperjével vannak begyepesedve és a vakond-
turásokról is felismerhetők, az ilyen foltokon lehetséges, sőt 
kivánatos is a fásítás, mig a veresnadrágcsenkeszszel benőtt szikes-
ialajokon a fásítás alig vezet eredményre, ezek a területek arról is 
megismerhetők, hogy azokon vakondturás soha sem fordul elő. 

Előadó természetszerűen a gyepes területeket kiváltképen a 
legelő szempontjából ismertette, mivel ezen miveléei ág a szóban 
levő területeken kiterjedésben a legelső helyen áll; megemlékezett 
azonban a rétről és az erdőről is és az utóbbit illetőleg kidomborí
totta azt a hatást, melyet a beárnyékolás egyrészt az egyes külön
ben értékes fűfélék tápértékének leszállítása tekintetében, másrészt 
általánosságban a talajboritó növényvilágban idéz elő. E válto
zásból következik, hogy az erdei legeltetés olyan mellékhaszon
vétel, mely a legtöbb esetben sem nem gazdaságos, sem nem 
hasznos s igy kiváltképen azok a területek, melyek a legeltetés 



íulhajtása folytán csak fásiíás utján mentettek meg, vagy mentendők 
meg a kultúra számára, a legeltetés alól egyszersmindenkorra 
kivonandók. 

A hallgatóközönség figyelmét végig lebilincselő előadásért 
Kaán Károly h. államtitkár az Erdészeti Egyesület háláját annál 
melegebb szavakban tolmácsolhatta, mivel előadó nehéz szerepére 
gyengélkedése daczára vállalkozott. A tárgyhoz hozzászólottak 
Kiss Ferencz és Biró Zoltán miniszteri tanácsos. Az előbbi 
leszögezte azt a tényt, hogy az erdészet az Alföldön eddigelé 
sehol oly területet nem vont el másféle gazdasági ágtól, mely 
arra tartósan alkalmas. Utóbbi pedig örömmel üdvözölte előadó 
azon megállapítását, mely szerint az erdei legeltetés gyakorlását az 
erdőgazdaságra nézve igen károsnak és törvényesen eltiltandónak 
minősítette. 

Erdőgazdaságpoli t ikai kérdések czimén Kaán Károly 
h. államtitkárnak, az erdő- és faügyek országos kormánybiztosá
nak e lapok ez évi 3—10. füzetében közreadott gazdaságpolitikai 
tanulmányai 100 oldalra terjedő könyv alakjában is megjelennek. 

A korlátolt számban kiadásra kerülő könyv ára 25 K. Meg
rendeléseket e lap kiadóhivatala is elfogad. Csomagolás és posta
költség fejében 5 K beküldését kérjük. 

Ültessünk erdőt ! Az Alföld fásítása körüli akczió első röp
irata, mely Biró Zoltán min. tanácsos hivatott tollából ered, ezen 
a czimén jelent meg és a nép nyelvén csinál meggyőző, egy
szerű érveléssel propagandát az alföld fásításának. A rendkívül 
sikerült, népies irályu füzetet az Országos Erdészeti Egyesülettől 
1 K-nak postabélyegekben való beküldése ellenében lehet meg
szerezni. Propaganda czéljaira nagyobb számú példány is kapható 
az egyesülethez intézett megkeresés alapján. 

A földbirtokreformról szóló törvényjavaslat 18. §-a az 
állami elővásárlási jog érdekében az erdőfelügyelőségnek köz
érdekből felebbezési jogot biztosit. 

A 29. § b) pontja szerint az állam által való birtokmegvál
tásnak nincs helye, ha olyan mezőgazdasági ingatlanról van szó, 
amely az okszerű erdőgazdaság folytatásához, illetőleg az erdei, 
üzem zavartalan fenntartásához nélkülözhetetlen (pl. erdei tisztás 



illetményföld, erdei munkások élelmezésére, erdei fuvarozás takar
mányszükségletének fedezésére szolgáló szántóföld, rét, legelő, 
havasi legelő, erdei rakodás czéljaira szükséges terület stb.), avagy 
mely az erdő határainak czélszerü kikerekitéséhez szükséges. 

A 36. § 3. pontja szerint mellőzni kell befásitásra váró kopár, 
illetőleg kopárosodó terület vagy futóhomok megváltását, nyilván 
mint a birtokreform szempontjából értéktelen területekét. 

Egyébként a 82. § kimondja, hogy ebben a törvényben 
földbirtok alatt nem érthetők a hatóság által erdőként nyilván
tartott ingatlanok, vagyis az erdőre ez a javaslat nem terjed ki. 

Kirándulás a budakeszii k incs tá r i erdőkbe. Az Országos 
Erdészeti Egyesület állandó bizottságában merült fel az eszme, 
hogy az egyesület budapesti és budapestvidéki tagjai időközönként 
a főváros körüli erdőkbe tanulmánykirándulásokat tegyenek - Az első 
ilyen kirándulást az egyesületi tagok a budakeszii kincstári erdőbe 
május hó 16-án rendezték. 

A kirándulás alkalmával a vöröshegyi védkerületnek az 
„Antoni szobor" körüli, a Nagykovácsi-ut melletti, az Ökörállástó-i 
és a sarjerdőrészi, valamint a pátyi-ut melletti védkerületének 
körtvélyesi erdőrészeit járták be a kirándulók az 1919—1920. év 
őszén és telén meggyéritett erdőállományok megtekintése végett. 
A gyéritési munkát az erdőgondnokság kétféle módon hajtotta végre. 

Az úgynevezett vöröshegyi védkerületbe, mely Budapesthez 
hajlik és ehhez legközelebb esik, a gyérítés utján termelt minden 
anyagot a termelők kapták meg a tőár ellenében. 

A gyéritő munkára a társadalom legkülönbözőbb rétegeiből 
jelentkeztek tűzifára ráutalt egyének. Volt közöttük tanár, festő
művész, főiskolai hallgató, csendőr, altiszt, kisiparos, katona, 
munkás stb. 

5 9 0 6 kat. holdon végezték a budapestiek a gyérítést és 
összesen 8369 ürméter tűzifát termeltek, amely után 594.199 korona 
tőárat fizettek be. 

A gyéfitett területek holdanként 1007 korona tiszta jövedel
met hoztak a kincstárnak. 

Megállapították a kirándulók, hogy a gyáritési munkát majd
nem az egész vonalon kifogástalanul hajtották végre. Nemcsak a 



jelölés volt gondos és körültekintő, de a végrehajtás is, amely 
ugy a termelőknek, mint az erdőgondnokság vezetőjének és altiszt
jeinek érdeméül tudható be. 

Az erdőgondnokság másik r é s z é b e 331 - 6 kat. hold területen 
a gyérítésre vágott.tüziíatermelést Ve részért végezték a jelentkezők 
és a termelt fát azután Vis részért hozták ki az erdőből a nyila
dékokra és az Így kihozott fát Vso részért rakásolták fel a nyiladéko
kon, ahol az eladásra került. 

Értékelve ekként a munkát £• 

a) a termelési költség ürméterenként 8*40 K 
b) kihozási költség » 4 - — » 
c) rakásolási költség » 1'10 « 

vagyis 1 ürm. tűzifa előállítási költsége: 13-50 K-ba 
került. Ekként ily eljárással 6044 ür méter vegyes tűzifát termeltek, 
kifogástalanul szép gyéritési munkát hajtva egyben végre. 

A 4221 kat. hold kiterjedésű erdőgondnokság majdnem 
kizárólag tölgy sarj erdőből álló 48 erdőrészében összesen 922'6 kat. 
hold területen végeztek ez esztendőben gyérítést. Termeltek 
14.413 ürméter vegyes tűzifát. Egy holdra tehát 15*6 ürméter esik. 

Az erdőgondnokság különben majdnem minden gazdasági 
munkát fáért végeztetett, mert pénzért nem állott senki munkába. 
A fát az illető munkás nagyobbrészt Budapesten értékesítette és 
ezzel munkájáért sokkal jobb bért biztosított magának, mintha azt 
napszámbérért vállalta volna. Viszont a kincstári erdőgazdaság is 
jól járt, mert ilyen módon alig fizette meg a rendes munkás
dijaknak Vs-át. Az erdőgondnokság pl. 4 hl csertölgymag gyűj
téséért 1 ürméter vegyes tűzifát adott az erdőn és igy 1 hl mag 
szedése 15 koronába került. 

Még a budakeszii templomtornyot is fáért javíttatta meg az 
erdőgondnokság vezetője. A templom ugyanis — amelynek tor
nyán a bádogfedést a szélvihar 4—5 m2 területen felszakította — 
a kincstári erdészet kegyurasága alatt áll. 

A javítási munkáért a legolcsóbb ajánlat szerint 2500 koronát 
kért az egyik bádogos. Ezzel szemben biztositotta a munkát 6 ür
méter fáért és ekként nem fizetett többet 316 koronánál, amely a 
vállalt ajánlatnak alig Vs része. 



Az erdőgondnokság összes bevétele 1919 2 0 . költségvetési 
évben a kirándulás napjáig - 1,464.524 K 
készpénz kiadása pedig 97.342 » 
összes tiszta jövedelem tehát.. 1,367.182 K 
amiből 1 kat. holdra 324 korona esik. 

A kirándulók nem csekély meglepetéssel hallgatták ezeket a 
szép gazdasági eredményeket, minthogy nem egyszer adtak tet
szésüknek kifejezést a gyéritési munka sikeres végrehajtása felett. 

A minden tekintetben jól sikerült kiránduláson, mely az 
egész napot igénybe vette, Kaán h. államtitkár vezetése mellett 
mintegy 20-an vettek részt, akik a legkedvezőbb benyomással 
hagyták el az erdőt, szívélyesen gratulálva Baumann Béla főerdő-
mérnöknek a gazdasági sikerekhez. 

Faá rak . A jelenleg érvényben levő szer.-faárakról a követ
kező tájékoztatást nyújthatjuk: 

Ákácz- és gyertyánrönk . . . 1200—1400 K 
Bükkrönk 25 on-től felfelé - 1200—1400 . 
Bükk-furnirrőnk - 1800 « 
Nyár-furnirrönk 1000—1800 * 
Kőris- és tölgyrönk 25 cm-ig 1000—1200 „ 

„ „ „ 2 6 - 4 0 cm 1200—1800 „ 
„ „ „ 40 OTZ-en felül . . . 1600—2400 „ 

Szil 1200—1800 „ 
Fenyőfürészáru 3200—3500 „ 
Bükk „ - 3 8 0 0 - 4 0 0 0 „ 
Tölgy „ 5000—5200 , 

köbméterenkint a feladó állomáson. 
Az államerdészeti t isztviselők gyermekeinek nevelését 

segélyző alapból kiosztandó segélyekért a bélyeges kérvényeket 
folyó évi július hó 8-ig kell az alap intéző bizottságához czimezve 
(Budapest, V., Zoltán-utcza 16. szám) beküldeni. 

e*f e » * 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1920. évi május hóban. 

A rövidítések magyarázata: 
Az ákáczfa monográfiája = Am. Hazánk házi faipara (Oam Karoly) = H. F . 
Alapítványi kamat - - = ak. H'.rdetesi dij az E- L.-ban = hd. 
Alapítványi tőketörlesztés = att. Hirdetési di) „Erdo«-ben . . . = Ehd. 
Alapítványi tőkekiegészités = attkg. Hirsch Istvanne, szül. Kraft Anna 
Altiszti segélyalap = Asa. segélyalapitvány - = H. I. a, 
Áffutó bevétel — = áb. Hozzájárulás - — — -,- = 
Bárő Bánffy-D.-alapitvány _ . . . = BBa. Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik 
Bedő-Albert-alapitvany - = BAa. Kedvezményes lapdij = kid. 
Bükktüzifa romlása stb - - = Btr . Keszpenzalapitvany = k. a. 
E»yéb bevétel - - - = Egy. Kulfoldi fanemek tenyésztése... . . . = Kft. 
Erdei facsemeték" nevelése = Ecs. Lakbér. . . . . . . = lb. 
Erdészeti Géptan = Egt. Lapdij (Erd. Lapok) _ = ld. 
Erdészeti Lapok egyes füzetei . . . = E L . Legelo-erdők berendezése = M. L . 
Erdészeti Növénytan II. rész = Nvt. II. Magyar Erdészeti Okleveltar = E O T . 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. Népszerű pövénytan = N. Nv.. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. Nyugdíjalap = Ny. a. 
.Erdő" czimü lap = Eld. Perköltség. = Pr. . . 
Erdőör = Eő. Postaköltség .- = PK. 
Erdői endezéstan (Be l . )_ = Rz. Rendkívüli bevétel - . . . - - - - = rb. 
Erdőrendezéstan (Fekete) = Rzf. Rendszeres növénytan I. R. = Knt. 1. 
Erzsébet-királyné-alapitvány = E . a. Szantner-Oyiila-alap.. = bza. 
Értékpapírok kamatai = Ek. Székesfehérvari ism. alap - = Sz. i. a 
A fenyőfélék fájának összehasonlító Tagsági dij — ta. 

szövettana _ = Fősz. Tangens-tablazatok . . . _ = Tt 
Fiból készült czukor és alkohol... = Fcza. Or. Tisza^ajos-a apitviny = I L a . 
Fatömegtáblák = Ftb . Tölgy es Tenyésztése = Tot 
I. Ferencz-József-alapitvány = I. F . J . a. Wagner-Karoly-alapitvany = W Ka. 
öoldmann Henrik alap = OHa. 

Ambrus Lajos td. 20-—. Ált. Kőszénbánya r.-t. Eő. 24-—, pk. 6-32. Anda 
József ld. 21-—. Apor József könyvek 101*—. Aptalvoszky János npt. 13'—, Ftb. 
10-—, Nytn. 10-—, pk. 6-—. Bedő Béla lb. 1500-—, ük. 30Ü-—. Bedő Zoltán td. 40 — 
és 20-—. Barsy Richárd td. 40-—. Botka György td. 80-—. Bencze Pál td. 60.—. 
Bervcald Emil td. 80-—. Bodnár Mihály Eld. 8—. Bangó István Eő. 12-—, npt. 
16-—. Bak Imre hd. 90-—. Bárdos József td. 60-—. Bittner Gusztáv att. 171-—, 
ak. 49-—. Bohár József npt. 13—, pk. 2-—. Bürger József Eő- 12-—, pk. 3-—. 
Czillinger János lb. 450*—. Cseke L. Eő. 12 -—, Am. 10-—. Csencsák Sándor 
Eő. 10-—. Csermák Sándor td. 6 0 — . Dubravetz-Balogh lb. 175-—. Deák István 
Eő. 12 -—, npt. 16'—. Dezsényi Jenő td. 40-—. Draskovich József td. 60-—. 
Érczhegyi Géza lb. 312-50, ük. 62-50. Ercsey Gyula td. 60-—. gr. Esterházy 
Ferencz ka. 400—, ak. 40-—. gr. Esterházy Pál urad. Eő. 12-—, pk. 6-32. Érsek
csanád község I. F. J . a. 444-14. Erdő-faügyek kormb. Eb. 4000"—. Egri főkápt. 
ak. 40-—. gr. Esterházy Pál Hj. 1000-—. Fekete György dr. lb. 180-—, ük. 
36-—. Fejes Emil ld. 20-—. Fröhlich Brúnó td. 20-—. Ferenczy Ede td. 80-—. 
Farkas Jenő td. 30-—. gr. Festetics Sándor ka. 2000—, hj. 3000-—. Ferenczy 
Miklós Ftb. 7-50, Nytn. 5-—, Gtn. 7-—, pk. 6-12. Földhitelintézet ék. 9740-—. 
dr. Fekete György lb. 1800-—. Gaal Károly lb. 150—, ük. 30-—. Gösswein Lajos 
td. 100-—. Gulyás Jenő td. 30-—. Galambos Gáspár Nt. II. 20-—, pk. 5-—. 
Galambos József Frz. 18-—, Nt. II. 20-—, Gtn. 7—, npt. 13-—. Grill-Benkő Eő. 
120-—. Hauser Margit lb. 200-—. ük. 40-—. Héjas Kálmán td. 40-—. Horváth 



József npt. 16-—. Horli László Feze. 5'—. Huszár Tibor kakig. 100-—, ak. 40'—. 
Hangya szöv. npt. 16*—. Imreh Dezső npt. 13-—, td. 60 - —. Incze Mária ük. 
35-—. Jerem János td. 6 0 — , könyvek 170'50, pk. 9'50. Krall János lb. 400—, 
ük. 80'—. Kelecsényi Mihály td. 40-—. Kmetonyi Emil td. 80-—. Koralevszky 
Géza td. 40-—. Kosuth János npt. 16—. Krippel Moritz td. 80'—, könyvek 81*—. 
Kovács Imre Eő. 12—, npt. 16-—. Kovács Jenő td. 164-—, npt. 39-—. Kaderják 
István ld. 40-—. Kolozs Henrik ld. 8 0 — . Krakkauer Mihály Nt. II. 2 0 — . 
Kiricsi János Eő. 12—, pk. 1 3 — . Káspár Gizella áb. 100*—. Lehoczky János 
lb. 60-—, ük. 36-—. Lederer Andor lb. 225'—, ük. 45'—. Lászlóffy Ernő Eő. 
12-—, Mle. 6-—, Ftb. 3-—, Ám. 10-—. dr. Lamm Antal hd. 54-—. Létai Gyula 
td. 40 - —. László István npt. 12'—. Lányi Dezső könyvek 132-—. Lichtschein 
Dezső ak. 40-—. Marer Károly könyvek 35 - —. br. Metzger Rezső td. 2 0 — . 
Máriányi János td. 80 -—, npt. 13 -—. br. Marschall Ernő td. 84-—. Maszler István 
Eő. 12-—, pk. 3-—. Mihalovics Sándor td. 6 0 — . Nagy Sándor npt. 13 — és 16-—, 
Ecs. 8 -—, pk. 3 - —. Neuschloss testv. hd. 129-60. Nagy László (váczi) Eő. 12—. 
Nagy Imre I. F. J . a. 572—. Ch. Nagy Tibor Gtn. 7-—, npt. 13-—. Orvos 
Fülöp npt. 16-—. Ozsváth Mihály könyvek 38-60. Páll Miklós npt. 13-—. Pfeiffer 
Gyula td. 80-—. Persián Iván lb. 160-—, ük. 32 - —. Pannonhalmi főapátság Eő. 
36*—, pk. 5-72. Prüger Henrik könyvek 7 M 0 . Pauer Jenő td. 100'—. dr. Reitzer 
László lb. 440-—, ük. 8 8 — . Riedl L. Eő. 12-—. Rosner Soma ld. 8 0 — . Rhédey 
László td. 60-—, könyvek 194-—. Rebicz József Eő. 12-—, pk. V—. Székács 
Aladár lb. 517-50, ük. 103-50. Somogyi István ld. 60-—, könyvek 102-50. 
Spitz Dezső td. 132-—. Selymessy Ferencz td. 20-—. Simon Sándor Eő. 12—, 
pk. 3-—. Sátoraljaújhelyi erdőhiv. I. F. J . a. 177-50. Stift György Eő. 12-—, 
pk. 3-—. Stróbl Ferencz Nyt. 5-—, npt. 13-—, Ftb. 7-50, pk. 6-22. Szeged város 
I. F. J . a. 1329-40. — Sébor János td. 80-—. Sável Sándor td. 60-—. Somoghy 
Lajos td. 80-—. Tavy Tibor lb. 400—, ük. 80-—. Tomcsányi Gyula ak. 40-—. 
Táltos könyvker. Nt. II. 60-— és 90-—, Nnt. II/III. 10-—. Tilsch Leo npt. 273*—, 
pk. 15-60. Trauer Ervin pk. 9-22. Tóth József pk. 2-38. dr. Tauber Jakab ld. 1600-—. 
Vágó L. Eő. 12-—, Ám. 10-—. Vidos Miklós td. 20-—. Veszprémi kápt. erdh. 
Eő. 24-—, npt. 48-—, pk. 5'72. Vass József Ftb. 7-50. Vaderna Viktor npt. 16-—, 
pk. 2 - - . Vuk Gyula npt. 13—. Wilhelmb Gyula td. 2 0 — . Walter János npt. 
32 -—. Zsombory Ignácz td. 40-—. Zsunitz István Eő. 60'—. 
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Az „Erdészeti Lapok" 1920. évi XI—XII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 3 korona, állás-
keresleti hirdetéseknél 1 korona. Táblázatos és garmond betűnél kisebb betü
fajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek 25 gramm súlyig 300 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 50 koronával magasabb árért mellékeltetnek. 

ét á r u ü g y l e t e k e t l ebonyo l i tunK. É r t é k p a p í r o k a t és Külföldi p é n z 
n e m e k e t a d u n k ét v e s z ü n k . Tőzsdei m e g b í z á s o k a t e l fogadunk . 
N E U S C H L O S Z T E S T V É R E K , b a n k i r o d a 

BUDAPEST, VI., LOVAG-UTCZA 20. (Nyugati p. a. Közelében.) 
A l a p í t v a : 1900. (1. X I I . 6.) T e l e f o n : 7 6 - 6 9 . 

MAGYAR BELGA FÉMIPARGYÁR R.-T. 
BUDAPEST, VI., HUNGÁRIA'KÖRUT 115/117. SZ. 
F l T r á l l a l í a • m e z e i » erdei , b á n y a - és i p a r v a s u t a k nyomje l zé -
Lil V á l l a l j a . 8 é t , va lamint sikló- és s o d r o n y k ö t é l p á l y á k , c s a t l a 
k o z ó v á g á n y o k építését. 
C _ * | | *X . sineket, v á g á n y t , v á l t ó k a t ( s z a b v á n y o s , he ly i érdekű és 
O Z d l l l l . k e s k e n y v á g á n y u v a s u t a k r é s z é r e ) , f o r d i t ó k o r o n g o k a t , 
kocsikat , m o z d o n y o k a t , kerekeket és k e r é k p á r o k a t , c s a p á g y a k a t és 
egyéb kocs ia lkatrészeket . (2. X I I . 3 . ) 

Erdészi vagy fővadászi állást keres szakiskolát és tovább
képzőt, valamint középiskolát végzett, nőtlen, 26 éves, katona
viselt egyén, ki az erdészet, valamint a vadászat minden ágában 
teljesen jártas, s ki jelenleg is egy 5000 holdas erdőgazdaságot 
önállóan vezet s jó bizonyítványokkal rendelkezik. Czime a kiadó
hivatalban megtudható. (3. III. 3.) 



Roessemann és Kühnemann R.-T. é^Mffl.^XTÍlK'SK 
K v d e i v a s u t a k nyomjelzése, tervezése és építése. Tűzi- é s 
rötikfasxállitókocsik, sinek , váltó k é s f  orditókorongok. Fa -
szállítókocsik 4 , 6  és 8 tonna hordképességgel nagy mennyiségben készleten, 
Gyár és iroda: Budapest , V I . , Váci-ut 113—115. Fiókok: Prága , Wien , 
Lemberg, Zágráb . Telefon : 9 4 — 1 9 és 2 7 - 3 6 . ( 4 . XII. 2 . ) 

rtttit f i i i iMwm! 
-w&mix a 

Veszprémi Faipar r.-t., Veszprém. 
Közvetítők jutalmaztatnak . (5. VIII. 2.) 

ORENSTEIN é s KOPPEL, keskenyvágány u vasuta k gyára , 
B U D A P E S T , Andrássy -u t 53 . Gyártelep ' . Pestszentlőrincz . 

Gyárt és szállít mindennemű erdei vasuti anyagot. (6. x n . 2) 

MAGYAR GAZDASÁGI É S KISVASÚTI R É S Z V É H Y T Á B S 4 S Á S 
BUDAPEST, V., MÉRLEG-UTCA 3. SZÁM 

Tervez, épit, financiroz és üzemben tart 
« » v a s u t a k a t 
és szállít ily vasutakhoz szükséges 

f e l é p í t m é n y i a n y si g o k i i t é s j a r m ü v e l i e t . 
Vasuti anyagokból állandóan nagy rak
tárt tart és kívánatra készséggel szol
gál ajánlattal. (7. XII. 2.) 

'Te""1 és egyéb cserzöanyagoí , vad - és más nyers< 
I O l g y i a C S e n bőröke t állandóan vesz B A K I M R E bórkeres* 
kedő Budapest, Szerecsen=utcza 49. szám. (8. III. 1.) 



ERDEI V A S U T A K 
sinek, váltók, keskenyvágányu erdei kocsik, kerékpárok és mozdonyo k 
szállítása uj és használt állapotban . Nyomjelzés , tervezé s é s épités. 
A M A G Y A R W A G G O N . É S G É P G Y ÁR R .»T . G Y Ö R , 
k e s k e n y v á g á n y u vasút i gyár tmányaína k eladás a é s bérbeadása. 

A N G O L - M A G Y A R B A N K R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G 
K E S K E N Y V Á G Á N Y U V A S U T O S Z T Á L Y p . x n . i . ) 

BUDAPEST, V., VILMOS-CSÁSZÁR-UT 32. S Z Á M . 

é h r a j t , M ü l é p e t 
elsőrendű, valódi méhviaszból napi áron szállít, vagy salakmentes viaszért 
75%-ban azonnal becserél, Boczonádi- és egyéb rendszerű méhkaptárakról, 
kasokról, mézpergetőkről, méhészeti kellékekről tájékoztató árjegyzéket, 
a 42se s BoczonádUkap tá r ismertetésé t s a „Méhésze t " szaklapból 
mutatványszámot kívánatra ingyen küld, kezdő méhészeknek díjtalan 
tanácsot ad, sonkolyt, méhviaszt, mézet és méhcsaládot napi áron vesz : 

B o c z o S t T P E S T B O C Z O N Á D I M É H É S Z E T E 
Telefon 7 5 - 8 1 . Ú J P E S T , S Z É C H E N Y f c U T C Z A 7 . S Z Á M . 

(10. VI . 1.) 

F a z e k a s F e r e n c z d r . j u r . é s o k i . e r d ó m é r n ö k , 
erdőgazdasági é s fakereskedelm i irodáj a 
ÚJPEST, DESSEWFFY-UTCZA 22. 

VÁLLAL: Magánmérnöki munkálatokat. Mezőgazdasági és erdő-
birtok-parczellázásokat, térképeléseket. Erdőbirtokok, faanyagok 
és erdei melléktermékek értékelését és értékesítését, adását
vételét. Erdőbecsléseket és üzemtervek készítését. Szakvéleménye
zéseket, szakértőségeket. Fásítási, erdősítési tervezéseket. Magvak 
és csemeték beszerzését. Erdei utak, vasutak és egyéb közelítési, 
szállítási berendezések tervezését és építését. Eljár hatóságoknál, 
czégeknél gyors megbízatásokban, képviseletekben. Beszerez uj 
íatermelési eszközöket, erdőgazdasági műszaki czikkeket. Vásárol 
és elad jókarban lévő, használt erdészeti műszereket. Tüzifavágók-
ról és egyéb erdei szakmunkásokról gondoskodik. Berendez, 
ellenőriz magánuradalmi üzemeket, ügykezeléseket, pénz- és anyag
számadásokat. Magánuradalmak tartamos kiszolgálását vállalja a kész 
kiadások megtérítése és mérsékelt évi fix díjazás ellenében. (11) 



V U K M . é s F I A I 
f a t e r m e l ő k é s f a k e r e s k e d ő k . 

A L A P Í T T A T O T T 1847.BEN. 

B U D A P E S T 
Iroda: V., KÁLMÁN-UTCZA10. : Fatelep: V., VÁCZI-UT 160. 

• 
Telefon 19-12 . • Telefon 50-07 . 
Sürgünyczlm: F A V U K B U D A P E S T . (12. V. 1.) 

Gróf Károlyi László füzérradványi erdőhivatala a nyári 
hónapokra felméréshez és becsléshez értő nőtlen szakembert keres. 

Teljes ellátáson kivül a fizetés megegyezés szerint. 
Füzérkomlós, 1920. évi június hó 9-én. 

(13) Erdőhivatal 

Pályázati hirdetmény. 420/1920. sz. — Nógrád vármegye 
közigazgatási bizottsága gazdasági albizottságának 1920. évi 
353. és 701. számú határozatai folytán pályázatot hirdetek a 
mátraszőllősi (volt Iosonczi) m. kir. járási erdőgondnokság kerü
letéhez tartozó és elhalálozás folytán megüresedett salgótarjáni 
járási erdőőri állásra Mdtraszőllős ideiglenes székhelylyel, továbbá 
a balassagyarmati m. kir. járási erdőgondnokság kerületéhez tar
tozó és lemondás folytán megüresedő nógrádberczeli járási erdő
őri állásra Nógrádberczel, esetleg Szirák ideiglenes székhelylyel. 

A két járási erdőőri állás csak egy évi kifogástalan próba
szolgálat után lesz véglegesen betöltve. Javadalmazásuk a követ
kező: 600 K évi fizetés, 120 K lakpénz, 180 K utazási átalány, 
600 K háborús segély, 10 K nyugdíjjárulék és ideiglesen évi 
3600 K drágasági segély, vagyis összesen évi 5110 K. 

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy az erdőőri szakvizsga 
letételét, egészséges testalkatukat, eddigi szolgálatukat, katonai 
viszonyaikat és erkölcsi magatartásukat igazoló okmányokkal fel
szerelt kérvényeiket 1920. évi július hó 8-áig a balassagyarmati 
m. kir. állami erdőhivatalhoz nyújtsák be; később beérkező kér
vények nem vétetnek figyelembe. 

Balassagyarmaton, 1920. június 10-én. 
Állami erdőhivatal. 
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Köztelei Olcsó Ksnyvtára. 
Szerkeszti: BUDAY BARNA. 
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könyvkiadóvállalata. 
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Megrendelhető a "Pátria" részvénytársaság gazdasági szakkönyv-
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