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A szikes talajokról. 
Irta: Vági István m. kir. főerdőmérnök, főiskolai adjunktus. 

Csonka-Magyarországon a Duna-Tisza között és a Tiszán 
tul vannak elterjedve a sziktalajok. Ezt a talajnemet az u. n. 
ectodynamorph talajok közé sorolják, vagyis azok közé a talajok 
közé, amelyeknek a képződése a külső éghajlati tényezők hatásától 
függ, mig az anyakőzet fizikai sajátsága vagy kémiai össze
tétele a talaj tulajdonságait láthatóan nem befolyásolja. Olinka, a 
talajtan neves kutatója, a sziktalajokat azok közé sorolja, amelyek 
viszonylagosan kevés csapadékot kapnak, időnkint azonban viz 
alá kerülnek, amikor vagy a feltalaj, vagy pedig az altalaj túlságos 
sok nedvességet vesz fel. A szikes talajok sós talajok, mert bennük 
nagyobb mennyiségben vízben oldható só és pedig Na2 COz, 
NaHC03, Na2SOi és NaCl fordul elő és ezek a sók sokszor a 
talajból kéreg alakjában ki is virágoznak. Sigmond megkülön
bözteti a szigorúan vett sziktalajokat és a valódi sós talajokat,, 
amelyek megint agyagos, vályogos és homokos talajok lehetnek. 
A szigorúan vett sziktalajok viszont lehetnek olyanok, amelyek 



kevés és lehetnek olyanok, amelyek sok vízben oldható sót tartal
maznak. A kevés és a sok sót tartalmazó, szigorúan vett szikes 
talajok az u. n. szerkezettel biró szikesek vagy szolonelz talajok. 
A szolonetz talajok Glinka szerint az olyan oroszországi^sós talajok, 

•amelyekben egy felső, kevés sót tartalmazó réteget és egy alsó, 
nehéz, tömött (kötött) réteget különböztetünk meg. A Duna-Tisza 
között és., a tiszai Alföldön sok ilyen kérges, oszlopos szerkezettel 
biró sziktalajt találunk. Az ilyen sziktalajban először néhány 
czentiméter vastag, de olykor ennél is vastagabb és világosabb 
szinü, porszem réteg található, amely alatt 40—50 cm vastag, 
erősen kötött .réteg fordul elő, mely a kiszáradásnál oszlopokra 
esik szét. Ez alatt erősen meszes agyagrétég következik, mely 
mészkonkrécziókat tartalmaz. A legfelsőbb talajrétegben szódát és 
meszet nem találunk, mig az altalaj szódát és ezenkívül még 
NafiCOs-ai is tartalmaz. 

A szerkezettel biró, sós sziktalajokon kivül megkülönböz
tetjük még a szerkezetnélküli úgynevezett szoloncsák sós talajokat, 
amelyekben az előbb emiitett rétegezettséget nem találjuk meg, 
hanem az al- és feltalaj azonos szerkezetű és rendesen nagyobb 
mennyiségű Ca COs és Na2 COó-t is tartalmaz. Ilyen talajokban 
egyenletesen eloszolva 1 — l - 2 0 / o szódát is találhatunk. Sigmond 
szerint ez a szóda a környékbeli vizmedenczékből került a talajba 
és csak kis mennyiségben képződött a talajban kémiai uton. 

Treitz a sziktalajokat fekvésük szerint völgyekben levő és fenn
síkon levő szódatalajokra osztja fel. Ezenkívül Treitz u. n. szürke 
sziket is ismer, mely ugy képződik, hogy a szódatartalmú vizben 
oldható humusz kolloidok a talajból kioldódnak és az ezáltal világos 
szürke szinüvé válik. A szürke szikből a kioldott humusz és 
agyag fekete, nehezen folyó anyag alakjában lefolyik a mélyebben 
fekvő helyekre, ahol 1 m vastagságú humuszos agyaglerakódást 
is képezhet. Ebből a vizj csak lassan párolog el és a felülete ugy 
néz ki, mintha szilárd volna, ha azonban rálép az ember, térdig 
besüpped. Nyáron azonban, amikor a víz kiszárad, az egész tömeg 
kőkemény anyaggá alakul át.*) 

*) Itt felemlítem/ még a nép által külön névvel megjelölt ragyás vagy 
padkás szik előfordulást, amelynek képződésére Treitz eredeti magyarázatot adott: 
A ragyás szik tulajdonképen szürke szinü, de benne különböző zöld foltok és 



fekete erek fordulnak elő, amelyek onnan erednek, hogy a növények a körü
löttük levő földet megkötik és az ilyen megkötött részeken zöld foltokat a'.kotnak. 
A növényzet megakadályozza azt, hogy a viz erről a részről a talajt lemossa. , 
A távolabbi részekből azonban a viz elmossa a talajt és igy erek képződnek, 
amelyekbe befolyik a lejtőkről a fekete agyagos lé, ugy, hogy az erek fekete 
szintiek lesznek. A sötétfekete lé onnan van, hogy a szóda hatása alatt kilugozódik 
a finom agyag és humusz. Igy kisebb-nagyobb területek képződnek, amelyeken 
fehér homok, azután fekete és zöld foltok váltakoznak és az egész olyan, mintha 
csupa padkából állana, amely jelenség után ez a talaj a padkás szik elnevezését 
kapta. Az erekben ievő fekete humuszos agyagnak hajszálcsövessége minimális 
és azért nagyon nehezen szárad ki, amikor is rajta először vékony réteg kelet
kezik, amely az ember súlya alatt betörik és alul nehezen folyó sötét tömeg 
jelentkezik. 

*) Sigmond ebből a szempontból a szikeseket négy osztályba sorozza. 
Az első. osztály a negyedik osztályig 0-30 m mélységig 0 -04, 0-06, O06, O3ö/o 
Na2COrt, 30—120 cm mélységig 0'07, 0-11, 0-18, 0-3"/o Na%C03-t tartalmaz, 
mig az összes sótartalom 0*15—0-90, 0*10—rO°/o változik. Ezekbe az osztályokba 
besorozott talajok különleges vegetáczióval bírnak, igy például az elsőosztályu 
talajon különösen a Poa triviális, Trifolium repens, Poa angustifolia stb. lép 
fel. Ezek a talajok a harmadik Tsisztályig kellő kezeléssel (öntözéssel) termő
területekké alakíthatók át,'ahogy ezt majd később'látm fogjuk. A 0-3% Na% C0 3 - t 
tartalmazó sziktalajok növénytermelésre már nem alkalmasak. 

A szikes talajnak a hatása a növényzetre nagyon káros, 
részben kémiai tulajdonságai, részben pedig teljesen elrontott 
fizikai tulajdonságai miatt. A növényzet fejlődését úgyszólván tel
jesen megakadályozza. A szikes talaj lúgos tulajdonsága miatt 
kiöli a növényzetet, mig rossz fizikai tulajdonsága, nagyon kötött 
szerkezete miatt a növény mélyreható gyökereivel szemben erős 
ellentállást fejt ki. Ehhez járul még, hogy a sziktalajok éppen 
kötött szerkezetük miatt időnkint viz alá kerülnek és belőlük a 
hasznos ásványi tápsók, igy különösen a foszforsav és a nitrogén
sók kilugozódnak, ugy, hogyha a sziket a talajból el is tudnók 
távolítani és ha még a fizikai tulajdonságokat is meg tudnók vál
toztatni, még ekkor is nagyobb mennyiségű foszforsavat és nitro
gént kellene a talajba hoznunk, hogy rajta növényzet fejlődhessen. 

A szikes talaj termőképessége főképen a Na2 C03 tarta
lomtól függ és ha ez bizonyos határérték alatt marad, a talaj 
növénytermelésre alkalmas.*) 

Miután a sziktalajok a szóda miatt veszítik el termőképes



ségüket, elsősorban röviden kiterjeszkedem a szóda képződésére, a 
szódának a talajra való hatására és a talajban való mozgására. 

Már régebben tudjuk, hogy a szóda {Na2 C 0 3 ) lúgos tulaj
donságú, daczára annak, hogy benne (OH) gyökök nem fordulnak 
elő. Lúgos tulajdonsága miatt a növényzet gyökérzetét teszi tönkre. 
Különösen a földalatti részek felhámát támadja meg és a növényt 
kimarja. Hogy a szóda nem közömbös hatású, noha -összetétele 
szerint annak kellene lennie, ezt a hidrolízis jelenségével magya
rázhatjuk meg. Tudjuk, hogy Arhénius elektrolitikus disszocziácziós 
elmélete szerint olyan sók, amelyek vizes oldata vezeti a villany
áramot, vizes oldatban disszocziácziót szenvednek, amennyiben 
pozitív és negatív töltésű ionokra bomlanak. Igy a Na2 C03 is 
két pozitív töltésű (Ma) ionra és egy negatív töltésű (C0 3 ) ionra 
bomlik. Azonban a teljesen közömbös természetű viz szintén 
disszocziál egy negatív töltésű (OH) ionra és egy pozitív töltésű 
(H) ionra, H20 = OH -f- H egyenlet szerint. Ez a disszocziáczió 
azonban nagyon kicsi. Igy pl. 10,000.000 liter vízben 17.008 gr 
(OH) és 1.008 gr (H) ion van disszocziált állapotban. Ez a kisT 
fokú disszocziáczió is elegendő azonban ahhoz, hogy a hidrolízis 
jelenségét előidézze, amennyiben a Na2C03 vizes oldatában levő 
Na és COs ionok a viz OH és H ionjaival egyesülnek, amikor 
Na OH és H2 COa képződik. Eme jelenség folytán a keletkező 
Na OH erősen disszocziált állapotban van és azért erős bázis 
(lug.), a H2 COa pedig csak gyengén disszocziálván, gyenge sav. 
Az oldat tehát bázikus marad és lúgos tulajdonságokat mutat. 
A Na2 C03 vizes oldatában levő (OH) ionok azok, amelyek a 
szikes talajban méreg gyanánt hatnak, a növényzet gyökérzetét meg
támadják ugy, hogy ez elpusztul. Ezek az (OH) ionok az okai annak 
is, hogy a talaj teljesen elveszti a jó fizikai tulajdonságait. Ugyanis: 
a talaj felületén Tevő fizikai elmálás folyamata alatt az elmálott részek, 
különösen a humuszból és az agyagból olyan nagyságot vesznek 
fel, hogy ezek a különálló részecskék a molekuláris méreteket 
meghaladják. Mindamellett azonban még mindig olyan kicsinyek, 
hogy mikroszkóp alatt nem láthatók. Ha ezeknek a részecskéknek 
a nagysága 01—0001 fi között váltakozik, ahol 1 \x értéke 0001 mm, 
akkor az ilyen részeket kolloid állapotban levőknek mondjuk. 
Ezek vizzel nem valódi oldatokat, hanem kolloid oldatokat alkot-



nak. A szikes talajban az (OH) ion különösen a humusz és agyag 
kolloidokra van nagy hatással, mert ezek az (OH) ionokat erősen 
lekötik, miáltal koagulált állapotuk megszűnik, tehát kolloid oldatba 
mennek át, amelyből az (OH) ionok miatt nem csapódnak ki. 
Az ilyen kolloidális agyag- és humusztömeg most a talajba folyik 
be, ahol bizonyos mélységben, később tárgyalandó okok miatt a 
kolloidok kicsapódnak, amikor is nagyon tömött, agyagos humusz
réteg keletkezik. A kolloidális agyag- és humusztömeg a hajlássaí 
biró területekről azonban lefolyhat, mikor aztán a mélyedésekben 
halmozódik fel. Ezek az agyagos, humuszos kolloidok kiszáradásuk 
után teljesen elvesztik azt a morzsás szerkezetüket, amely fizikai 
tulajdonságnak a jelenléte a növényélet egyik főfeltétele, és külön
álló szemcséket alkotó szerkezetté alakulnak át. Atterberg szerint, 
ha a talajszemcsék átmérője 2 {x-nál kisebb,*) akkor a talajban 
már a mikroorganizmusok mozgása megszűnik, pedig ezek nélkül 
növénytermesztés nem lehetséges. A Na„ COs hatása alatt tehát a 
feltalajból a finom'humusz- és agyag-máladék: a Fe (OH)A és az 
Al(OH)s, sőt részben a kovasav is kiiszapoltatik. Ezek aztán 
vagy az altalajban, vagy pedig a mélyedésekben halmozódnak fel. 
Miután a viznek disszocziácziós foka a hőmérséklettől függ, a 
Na2 COs hidrolízisének foka is a magasabb hőmérsékletű víz
ben nagyobb... Éppen azért az aridklima övében fekvő szikterüle
teken a nyári hőség hatása alatt a szóda mérgező és a talaj fizikai 
tulajdonságát rontó hatása nagyarányú lesz. Télen és ősszel éz a 
hatás minimális.**) 

A szóda keletkezésére nézve még nem egységesek a nézetek, 
pedig ennek a folyamatnak megismerése felette fontos, már csak 
azért is, hogy némi útmutatást nyerjünk a sziktalajok javítására 
vonatkozóan. A szóda a volt tengerfenék-talajokon képződhetett, 
ahová küjönböző sók és pedig: NaCl, NaSO^ CaC03,vde 
ezeken kivül á tengerből elhalt állatok maradványai is leüle
pedtek. Az utóbbiaknak a bomlásánál nagyobb mennyiségű COs 

keletkezett, melynek jelenléte egyesek szerint a szóda képződésére 
feltétlenül szükséges volt. A Ca CO s -ból széndioxid és a talaj-

*) Tehát még a kolloidok mérethatárait sem érik. 
**) A talaj lugosságát phenolphtalein-oldattal határozzuk meg, mely az (OH) 

ionok hatása alatt megvörösödik. 



ban levő viz segítségével először Ca — H2 — ( C 0 3 ) 2 keletkezik, a 
CaC03-\- H2 — C03 = CaH2 — (C03)2 egyenlet szerint, ez pedig 
nátriumszuífáttal vagy Na Cl hatása alatt Ca H2 (CO s ) 3 -\- Na2 S 0 4 = 
= 2 NaHC03 + CaS04 egyenlet szerint NaHC03-í alakul át, 
amely ha a talajban kevés a C02, széndioxidot bocsát ki magából, 
mikor 2 Na — H — C03 = Na2 C03 -\-fi2 — C03 egyenlet szerint 
Na2 C03 (szóda) képződik. A szódát esetleg a talajvíz vagy a 
csapadékvíz kimossa és igy a talajvízbe kerülhet, amellyel azután 
a kapillaritás segítségével a magasba emelkedhetik. A kész szóda 
azonban nagyon nehezen vándorol vizes oldatban és inkább a 
NaHC03 az, mely vándorol és melynek bomlása által keletkez
hetik a szóda. 

A szóda képződhetik még olyan területen is, amely nem volt 
tengerfenék, ha ez gyenge hajlású és a viz nem tud róla lefolyni 
és ha ezt még az éghajlati viszonyok is elősegítik. Arid területeken, 
ahol tehát kevés az eső és ahol az esős időszakban a viz nem 
folyhat el, á talaj csak bizonyos mélységig nedvesedik át, miáltal 
a feltalajban az elég magas tavaszi és nyári hőmérséklet miatt a 
kémiai elmálás igen nagymértékű lesz. A feltalajban ezért kilugo-
zódnak különböző alkáli sók és a mészsók, amelyek az itt elő
forduló erőteljes párolgás miatt nem távozhatnak el, hanem a 
talajban mindig jobban és jobban felhalmozódnak, illetve a vízzel 
bizonyos mélységig a talajba vándorolnak. Miután az ilyen arid 
területeken a vegetáczió nyáron elszárad, az elszáradás következ
tében növényi maradványok kerülnek a talajba, melyek ott az esős 
időszak alatt korhadásnak indulnak. A korhadás folyamán nagyobb 
mennyiségű C02 keletkezik ugy, hogy a szóda képződéséhez 
szükséges C02 szintén jelen van. 

Ha a talajban az alkáli és mészsók mennyiség-e változik, 
akkor a szóda képződése is mindig más és más lesz. A Ca COs 

131 
vízben nagyon kevéssé oldódik és pedig 100 gr vizben gr 
oldódik, azonban ha C02 van a vizben, akkor sokkal több 
CaC03 oldható fel, ugy hogy a szóda is nagyobb mennyi
ségben képződhetik. Ha azonban pl. régi tengerfenékből képződött 
talajban még elég Na Cl van, mely még nincs eléggél kimosva, 
akkor ez a talajra annyiban lesz hatással, hogy nem engedi a 



szóda (Ö//) ionjait működni, mert emeli a vizben levő szénsav 
saverősségét és ilyen módon tompítja az [Oh) ionok hatását. 
Ha tehát ilyenkor van is szóda a talajban, maró hatását nem 
tudja érvényesíteni. Ha azonban a talajból kimosódik a Na Cl, 
akkor a szóda lúgos hatása korlátozást nem szenved. Ebből a 
szempontból tehát a Na Cl előnyös a talajra. Sokkal veszélyesebb 
a szódaképződés, ha a talajban a szóda Afa2 S 0 4 , Ca C03 és 
szénsavtartalmu viz által jön létre, mert a szóda alkalikus hatásá
nak tompítása Na2S04 által csak nagyon kis mértékben történhetik. 
A CaH2{C03)2-\-Na2SOi = Na2C03 + HC03+CaSOi egyen
letből látjuk, hogy ekkor gipsz is keletkezik, mely a vizben kevéssé 
oldódván, kicsapódik és azért ilyenkor a talajban nagyobb meny-
nyiségü Ca SOé is található. Hllgard szerint nagyon hig oldatok
ban a Ca Cö3 és Na2 S 0 4 átalakulása majdnem quantitativ meny-
nyiségben történik gipsszé és szódává. Ha azonban a talajban 
nagyobb mennyiségű Na2 SOá van jelen, akkor ez, ha kis mér
tékben is, gyengíti a szóda lúgos hatását. Ha a szóda Na2SOi 

és mészből képződött, akkor a szikes talajokban bizonyos mély
ségben C Ö S 0 4 lerakódást veszünk észre, azután jön egy réteg, 
mely legnagyobb részt Na2S04 tartalmú és csak azután következik 
a tulajdonképeni szódát tartalmazó réteg. 

Itt felemlítem a szódának azt a keletkezési módját, mikor a 
szóda karbonátban szegény talajban is képződhetik, tisztán Na Cl 
és korhadó organikus anyagból. A növényzet korhadásánál ugyanis 
nagyobb mennyiségű NH3 keletkezik, mely a növényzet fehérje
tartalmából ered és ez a következő egyenlet szerint reagál. Na C7-j-
-\-NH3-\-fi20-\-C02 = NaHC03 + NMiCl. Vagyis ennek az 
egyenletnek az értelmében, mint az ammoniák-szóda gyártásánál, 
savanyu hidrokarbonát Na fi C03 képződik, mely a növényzetre 
nézve közömbös. Veszélyes csak akkor lesz, ha valamilyen oknál 
fogva a talajban a C03 mennyisége csökken, mikor ti2 C 0 3 - t 
bocsát el magából, Na2 CO,-á alakulván át. A szódává való át
alakulás a sok organikus anyagot tartalmazó, tehát dús mikro-
organizmusos talajban az élénk C02 fejlődés miatt nagyon való
színűtlen*) és ez csak a biológiai jelenségekben szegény talajokban 

*) Ugyanis, ha kevés a C 0 2 , akkor a 2 (Na H C0 3 )-ból H2 COa válik le 
és Na2 COa képződik. 



képződhetik, mint amilyenek például a magyar arid szikterületek. 
Megjegyzem végül, hogy ezekben a kérdésekben a talajkémia 
még nem lát tisztán és az ismeretek még hiányosak. 

Itt röviden vázolom még a szóda képződésének azt a folya
matát is, ahogyan ez, Ramann véleménye szerint, a szolonecz 
szerkezetű sziktalajoknál képződhetett. 

Vannak tudniillik szikes területek, amelyekben a feltalajban 
nagyon kevés a szik. Bizonyos mélységben azonban kötött padka, 
az úgynevezett szikfok képződik, amelyben a legtöbb az alkali-
karbonat, s amely alatt az alkáli karbonát-tartalom megint erősen 
csökken. Ramann szerint ilyen területeken a szikfok mélységében 
nagyobb mennyiségű C02 van jelen, ugy hogy ennek hatása 
alatt a kötött szikfokban a Na2 C0 3 -bó l Na2 C03 + H2 C03 = 
= Na2H2(C03)2 egyenlet szerint NaH2(C03)2 képződik, mely 
savanyu tulajdonságú. Ez utóbbi a talaj kapillaritása folytárt, külö
nösen nyáron, mikor a talajfelszínen nagy a párolgás, felemel
kedik a felső, kevés C02-t tartalmazó rétegekbe. Ezekben a rétegek
ben emiatt a Na2H2(C03)2 szétbomlik Na2H2(C03)2=Na2CO3-\-
+ H2 C03 egyenlet szerint és szódává alakul át. A szóda hydrolizist 
szenved és a (OH) ionjai tönkreteszik a vegetácziót, a talaj el
veszíti morzsás szerkezetét és az (OH) ionok miatt a koagulált 
anyag és humusz kolloidok a Fe(OH)3-a\ együtt kolloid oldatba 
mennek át. Ha már most ilyen területre eső esik, akkor a kolloi
dális humusz, agyag és a Fe(OH)3 oldat beszivárog a talajrétegbe, 
ahol már több a C02 és ennek az lesz a következménye, hogy 
a Na2C03 megint a C02 hatása alatt NaHC03-& alakul át. 
Emiatt a kolloidális oldatból a kolloidok kicsapódnak, teljesen 
eltömik az altalajt és az eredmény a szikfok. A feltalaj emiatt 
kovasavban dús, de agyagban, humuszban és vasban szegénnyé 
válik, ami által az alsó kötött altalajtól élesen megkülönböztethető. 
A szódának ilyen vándorlását 1 m mélységen tul is megfigyelték 
már. Sok esetben azonban a szikfok alig pár centiméternyire van 
a feltalaj alatt. Minél nagyobb a szódatartalom, annál élesebben 
különböztethetjük meg a két réteg kifejlődését. Ha a szikfok 
kiszárad, akkor prizmás, oszlopos darabokra esik szét, mig a felső -
talaj porszerü anyaggá bomlik fel. 

Ha azonban a talajban csak kevés a szóda, akkor csak a 



feltalaj morzsás szerkezete semmisül meg és a legfelső talajréteg 
vízhatlanná válik s ha kiszárad, kőkeménnyé lesz. Nedves állapot
ban az ilyen talaj felszíne sima, de nem művelhető meg. Ha több i 
a Na% C 0 3 a talajban, akkor az altalaj tömődik el és képződik 
a szikfok, mely különösen akkor káros, ha közvetlenül a talaj 
színe alatt van. Ha azonban az altalajból nagyobb mennyiségű 
/VöC/'vagy Na^SO^ is jön fel a szódával együtt, akkor a szóda 
ugyan kolloid oldatot képezhet a humuszból és agyagból, azonban 
a Na Cl és Na2 5 0 4 mint elektrolitok kicsapják a kolloidokat ugy, 
hogy ezek nem vándorolhatnak az altalajba. Igy legfeljebb a leg
felsőbb talajrétegben alakul egy kötött réteg, mely azonban már 
nem egyéb, mint erősen sós kéreg. 

Az is lehetséges viszont, hogy az altalajból a kolloidok 
a szódával feljönnek a legfelső talajrétegbe, ahol a kolloidok 
kicsapódnak és a legfelső talajréteget tömik be. Ebben az esetben 
tehát az iszapolás alulról felfelé megy végbe. 

A szóda már 0*01—0'05°/o oldatban sem engedi a kolloidokat 
kiválni, nagyobb konczentrácziónál azonban a talajt annyira eltömi, 
hogy ebbe ásóval vagy kapával sem lehet belejutni; ha vizes, 
olyan mint a cserépagyag, ha pedig megszárad, kőkeménységü 
lesz. A feketeszinü szikfok miatt az amerikaiak az ilyen szóda-
talajokat fekete alkalitalajoknak nevezik. 

A teljesség kedvéért még megemlítem azt az esetet is, mikor 
a talajban eredetileg nincs szóda, de a nyers káliműtrágyával a 
talajba hozott kloridok átalakulhatnak szódává, mely kis mennyi
ségénél fogva a növényt ugyan nem marja ki, de a talajok jó 
fizikai tulajdonságait teljesen tönkreteheti. Különösen vízszintes 
vagy gyenge hajlású szántóföldeken válik ez a jelenség érezhetővé. 
A nyers kálisókban előforduló Na Cl a jelenlevő Ca C03 és C 0 2 

segítségével Na» C0 3 - á alakul át, mely a jó szántóföldeken meg
levő humusz kolloid oldatainak a koagulálását megakadályozza és 
igy ezek a kolloidok vagy a mélyebb talajt tömik el, vagy pedig 
lefolynak a szántóföldekről. Ehrenberg szerint különösen a nehéz, 
kötött agyagos talajok alakultak át ilyen módon rövid idő alatt 
terméketlen földekké. A talajnak ilyen módon való átalakulása 
függ a termelt növényzettől és igy például ha czukorrépát trágyáz
nak Na Cl tartalmú kálisóval, akkor ez nemcsak a /C-t, hanem a 



*) Erre való tekintettel különösen nehezebb talajokon burgonyatermelés 
esetén a nyers kálival való trágyázás koczkázatos s azért óvatosan alkalmazandó, 

Na-t is felhasználja (a buza hasonlóképen) ugy, hogy kevés Na 
marad vissza a szódaképződéshez. A burgonya viszont a Na-i nem 
veszi fel és azért elég Na marad vissza a talajban ahhoz, hogy 
szóda keletkezhessek.*) 

Kevés kérdés okoz annyi fejtörést, mint az, hogy a nagyobb 
szódamennyiséget tartalmazó talajokat hogyan lehetne mező- és 
erdőgazdasági czélokra alkalmassá tenni. Különösen nehéz ennek 
a problémának a megoldása már csak azért is, mert az összes 
okok, amelyek a szóda képződésénél számba jönnek, még nem 
ismeretesek, pedig ezek ismerete nélkül a kérdés alig oldható meg. 

Hogy a terméketlen sziktalaj termőképes legyen, először a 
szik alkalikus hatását kell kikapcsolni, azután pedig a fizikai tulaj
donságokat kell megjavítani. Ha ez meg is volna, akkor a többi 
só jelenléte még mindig okozhat károkat, amint ezt például az 
erdei fák érzékenysége a Na Cl szemben meggyőzően mutatja. 
A talajnak nedvességi állapota is gondos mérlegelést kivan, külö
nösen akkor, ha nincs meg a viznek a kellő lefolyása, mert ilyen 
esetben a területek újból elszikesedhetnek. 

Kevesebb sziket tartalmazó területeket, ha bizonyos eséssel 
birnak, öntözéssel kezelik, hogy a vizben könnyen oldódó alkali-
sókat kioldják. Ilyen módon már szép luczernásokat és legelőket 
létesítettek, kellő műtrágyázás, különösen foszforsav- és nitrogén
tartalmú sók alkalmazásával. Az ilyen talajok ugyanis — amint 
már emiitettem — ásványi tápanyagokban nagyon szegények. 

Az öntözés azonban kétélű fegyver lehet, ha nem áll elég 
viz a rendelkezésre és ha a viz kellő lefolyással nem bir. Ilyenkor 
a viz csak bizonyos mélységig nedvesiti át a talajt és magával 
viszi a feltalajból a kilugzott sókat. Miután pedig a vizes, sós 
oldat nem tud elfolyni a feltalaj kiszáradása alkalmával, a kapilla-
ritás miatt ez az oldat felemelkedik és még az altalajból kioldott 
sókat is magával hozza. Amerikai szikeseken evvel az eljárással 
még jobban elrontották a talajokat. Olyan helyen, ahol a lefolyás 
kisebb, esetleg kísérletek végezhetők, hogy a 0 - l — 0 ' 0 1 % H Cl-t 
vagy kénsavat tartalmazó viz nem javitaná-e meg a talajt, mivel 



a sósav a szódát szétbontja és igy legalább a talaj fizikai tulaj
donságai nem romolnának még jobban el. * 

Ha a sziktalajok l - 20 méter mélységig 0-3°/o Na2 COs és 
1% más sót tartalmaznak, akkor ezeket öntözéssel nem lehet 
megjavítani és Sigmond szerint csak halastavaknak használhatók. 

Nagyon szép eredményeket értek el az elszikesedett talajok 
javításánál, ha őket gipsszel kezelték. A gipsz tudniillik Ca S0 4 -{-
-{- Na2 COf^. Ca C 0 3 + Na2 S 0 4 reversibilis egyenlet szerint 
szénsavas mészre és Na2SOl-xa. bomlik és igy a maró szóda 
Jegalább a feltalajból eltűnik. A keletkező Na2 SOi-nak nincs 
maró tulajdonsága és a talajt sem tömi el. A gipsz nemcsak a 
szóda maró .hatását szünteti meg, hanem feltűnően javítja a talaj 
fizikai tulajdonságait is, igy pl. ha a kemény szikfokból törő szer
számmal kitörünk egy darabot és ezt gipszporral beszórjuk és az 
egészet megnedvesítjük, akkor ez a kőkemény anyag már egy óra 
múlva kezd morzsolódni és két-három nap múlva a letört darabból 
morzsás szerkezetű tömeget nyerünk, melynek térfogata nagyobb, 
mint az eredeti darabé volt. Ha most vizet öntünk az elmálott 
tömegre, akkor a viz egész tisztán folyik le, ami annak a jele, 
hogy a kolloidok a gipsz hatása alatt koaguláltak, többé kolloidális 
oldatot nem képeznek és igy nem festhetik sötétre a vizet, de nem 
is tömik el többé a talajt. A gyakorlatban a gipsszel kezelt talajok 
valóban megjavultak és könnyebben megdolgozhatókká váltak. 

Egyes esetekben a CcS0 4 - e I való kezelés azonban nem 
mutatott eredményt. Hogy ennek mi volt az oka, még nem tudjuk, 
de az is lehetséges, hogy a gipszből keveset alkalmaztak. A gipsz
szel való javításnál figyelembe kell venni azt is, hogy a Ca S04 - j -
-\-Na2 C 0 3 Z £ Ca C03 -f- Na% SOi folyamat reversibilis, vagyis az az 
alsó nyil irányában folyhat le, ugy hogy a mészkő újból szódává 
fejlődhet vissza, különösen akkor, ha a feltalajban kevés a C02. 
Ha a talajban sok a C02, akkor a reakczió inkább a felső nyil 
irányában megy végbe és azért a gipsszel együtt sok szerves 
anyagot, pl. istállótrágyát is kell a talajba hozni, mert ennek 
elkorhadása folytán a talajban sok C 0 2 keletkezik. Ehrenberg 
ujabban arra hivja fel a figyelmet, hogy C Ű 5 0 4 helyett talán 
inkább Ca C/ 2 - t kellene alkalmazni. Ilyen irányban azonban még 
nem történtek kísérletek. A Ca Cl2 a szódával a következő egyenlet 



szerint reagál: Ca C / 2 - f - N a 2 C 0 3 = CaC03-\-2Na Cl és miután 
a Ca CL vizben elég jól oldódik, a Ca Cl3 sokkal kisebb mérték
ben fejlődik vissza Ca C/2-dá, mint a gipsszel való kezelésnél 
gipsszé. Különösen erős szódatartalmú talajoknál volna érdemes 
kísérletezni Ca C/2-vel, mivel ez az anyag a kémiai nagyiparban 
mint melléktermék, elég olcsón nyerhető. 

Ha a talajokat gipszelik, akkor öntözössel vagy alagcsövezéssel 
távolitandó el a képződött A f a 2 S 0 4 . 

Itt felemlítem még, hogy különösen olyan szikeseken, ame
lyeknél a szikfok nagyobb mélységben fordul elő és ahol a szóda 
először Na H COs alakban jön fel a kapillaritás miatt a feltalajba 
s ott azután a kevés C 0 2 miatt Na2 C0 3 - t á alakul át, szerény véle
ményem szerint a következőképen kellene megkísérelni a védekezést. 

A talajba feljövő szódát először le kellene kötni istálló
trágyával és kevert savanyu tőzeggel (lápokból), mert valószínű, 
hogy a tőzeg humuszsava a szóda lúgos hatását gyengíti, a hozzá
adott istállótrágya baktériumai pedig a talajban sok C0 2 - t termel
nének. Ez utóbbi megakadályozná először azt, hogy a NaHCOs 

szódává alakulhasson át, másodszor pedig a sok humuszanyag 
megakadályozná a talaj erős kiszáradását ugy, hogy az altalaj
ból a Na ti C03 kapillárisán nem jöhetne fel. A feltalajból esők 
alkalmával a viz a C 0 2 - t a szikfokig szállítaná, ahol a képződő 
H2 C03 a szóda lúgos hatását gyengítené. Igy tehát a talaj el-
tömődését és az alkalitást meg lehetne akadályozni. Ezt a kísér
letet kisebb kísérleti parczellákon kellene végezni. Tekintettel 
azonban arra, hogy a savanyu tőzegben levő telítetlen humusz
savak mint védő kolliodok szerepelhetnek a vasra és áz alumíniumra 
s ezáltal ortsteinszerü képződmények keletkezhetnek, azért a tőzeghez 
felesleges mennyiségben^kell istállótrágyát adnunk, hogy a keverék 
savanyúsága csak oly mértékű legyen, amely elegendő a szóda 
közömbösítésére, de kevés ahhoz, hogy ortsteinszerü képződmé
nyek keletkezhessenek. Istállótrágya bomlásánál keletkező sók 
ugyanis a fölösleges humuszsavakat közömbösítik. Kisebb területen 
azonban kipróbálandó a tiszta savanyu tőzeg hatása is, kevés 
istállótrágya alkalmazásával. 

A kísérletet ugy is lehetne kombinálni, hogy istállótrágya 
és fürészpor keverékéhez elég szuperfoszfátot keverünk és az 



egészet a talajba hozzuk. A Ca Hi (P04)2 ugyanis vizben savanyúan 
reagál és a szóda lúgos hatását gyengíti. A szóda alkalitását azért 
kell gyengíteni, hogy a talajban a mikroorganizmusok erőteljes 
fejlődésnek indulhassanak, mert nélkülök normális vegetáczió nem 
is képzelhető el. Ha a szikeket savanyu humusszal kezeinők, nem 
szabad mellőznünk az ( iV/ / 4 ) 2 — S04 adagolását sem, mert a szik
talajok különösen nitrogénben szegények, s igy megeshetik, hogy 
a növényzet a nitrogén hiánya miatt nem fejlődik. 

Ott, ahol a szikfok egészen a talaj színéig ér, ott robban
tással lazíthatjuk a talajt, hogy a fizikai szerkezetét megváltoztassuk 
és csak azután hozzuk a talajba az előbb említett anyagokat. 

De ha a feltalajt ilyen módon alkalmassá is tudnók tenni 
mezőgazdasági növények termelésére, a befásithatás lehetősége 
az ilyen szikes területeken még mindig kétséges marad, mert az 
erdei fák gyökerei olyan mélységbe nyúlnak, ahol különösen a 
szerkezettel nem biró szikes talajoknál szóda jelentkezik, amely 
ide a földalatti vagy földfeletti vizmedenczékből kerül és a fák 
gyökérzetét teszi tönkre. Igaz ugyan, hogy egyes fafajok a szikkel 
szemben nagyon eltérően viselkednek, pl. az ákácz nem bírja a 
sziket, mig az Ulmus glabra vizesebb és szárazabb szikterületeken 
is diszlik. A száraz, kevesebb sziket tartalmazó talajon a bálványfa és 
a Fraxinus excelsior is eléggé jól fejlődik. A nedves szikterületeken 
bakháton állítólag a Populus nigra, sőt egyes füzfélék is tenyész
nek, kevésbbé érzékeny a szikkel szemben az Acer negundo, a Morus 
alba, sőt a Juglans nigra is. Kossovitzch felemlíti, hogy a tölgy
fajok az alkalitalajokkal szemben eléggé ellentállók és hogy 
gyökereik a megkeményedett talajon át tudnak törni. Éppen ezért 
az összes fafajokra nézve, amelyek a magyar arid területeken 
számításba jöhetnek, meg kellene állapítani a szódával szemben 
való érzékenységet és pedig oly módon, ahogyan az ásványi táp
sóknak a növényekre való hatását állapították meg. Ha tudniillik 
a talaj-analizis megadja a szóda és a só*százalékát, abból még nem 
tudjuk, hogy a szóda és atöbbi só külön-külön mennyire akadályozza 
meg a növényzet fejlődését. Azért az összes szóba jöhető fafajokkal 
úgynevezett edényes vizes kísérleteket kellene végezni, amelyeknél 
pontosan lemért Na2 C 0 3 , Na.2 SOit Na Cl, Na H C03l azután 
pedig csak a Na2 C 0 3 hatását kellene vizsgálni. Igaz, hogy ezek 



az eredmények nem adnának egészen tiszta képet, de mégis becses 
útmutatást adnának a növények szóda- és sótürő képességéről. 

Itt ujolag hangoztatom, hogy a szikeseknél a kémiai össze
tétel mellett különösen a talaj fizikai tulajdonsága játszik szerepet. 
Igy rámutatok az ortsteinképződményre, mely bár nem alkalikus 
vegyületek hatása alatt keletkezik, kötöttsége miatt mégis csak a 
legritkább esetekben alkalmas növénytermelésre. 

Az erdei fák gyökér-mikorhyzái és a szóda közötti viszony 
szintén felderítésre szorul. 

A szikes talajok javítása továbbá a talajvíz mozgásának 
ismerete nélkül sem végezhető eredményesen és azért a talajvizet 
kúthálózattal az egész területen figyelni kellene. 

A szikteriiletek befásitása ezek szerint a legnehezebb kérdés, 
amely'az erdészet részéről megoldásra vár, mert a talajtan és az 
agrikultur kémia még a szóda képződésének okait és változatait 
sem ismeri eléggé. Ezenfelül a szóda a talajban sokféléképpen 
viselkedhetik, ugy hogy emiatt csak több évi kísérletezés és a 
szóda talajbeli mozgásának beható megfigyelése vezethet ered
ményhez, ha ugyan a sok szódát tartalmazó területeken eredmény 
elérése egyáltalában lehetséges lesz. 

c 2 t <ű£ 

A földadó kérdésének további fejleményei. 

Az erdőbirtokot a földadóreform révén fenyegető súlyos 
megterheltetésről mult számunkban részletesen megemlékeztünk. 
Az azóta történteket a következőkben foglaljuk össze. 

Az augusztus hó lQ-én Pest vármegye közgyűlési termében 
tartott Országos Gazdagyülésen már a vitát megnyitó gróf Hadik 
János éles kifejezésekkel aposztrofálta a törvényjavaslat káros ki
hatását az erdőkre. * 

A tervezett adó — úgymond — erdőinketa Iegbrutálisabban 
tönkreteszi. Ismét kétféle intézkedést látunk. A földmivelésügyi 
miniszter az Alföld homokos területeit és a kopárokat nagy áldo
zatok árán igyekszik befásitani s ugyanakkor kijelenti a pénzügy
miniszter: mi közöm nekem az erdőkhöz, én adót akarok! 



Az erdő földadójának kérdésével legbehatóbban gróf Széchenyi 
Bertalan, az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke foglalkozott. 
Hosszabb beszédének rövid foglalata a Köztelek nyomán a következő: 

A magyar erdőgazdaságot fenyegető igazságtalanságokat 
kivánja feltárni. A régi erdőbirtoknak alig tizenkét százaléka maradt 
meg a csonka országnak. A messze jövőre dolgozó erdőgazdaság 
sokszor ellentéteket mutatott fel a mezőgazdaság érdekeivel, azon
ban ma már mindenki felismeri az erdőüzemek óriási befolyását 
az ország vízrajzi és éghajlati viszonyaira és különösen ismerik az 
oktalan erdőpusztitásokkal világszerte előidézett katasztrofális pusz
tulásokat a Karsztokban, Ázsiában és mindenütt. A jövő generáczió 
gazdasági boldogulása szoros összefüggésben van ezzel a kérdéssel, 
azért itt minden lépést kettős figyelemmel és gondossággal kell 
megtenni, mert minden intézkedés negyven, hatvan, sőt százhúsz 
-évre kihat. 

Az erdőjövedelmekkel kapcsolatos állampénzügyi érdekeket 
is ebből a szempontból kell elbírálni. Az erdők ma tulajdon
képen nem jövedelmezőbbek, mint azelőtt, sőt erdőgazdaságainkat 
a mult század derekától egészen a hatvanas-hetvenes évekig, az-
uj erdőtörvény létesítéséig a legnagyobb károsodások érték az 
oktalan pusztításokkal, különösen a folyók mentén. Ha nagyobb 
adóterhet rónak az erdőgazdaságra, mint a viszonyok és a czél 
megengedik, akkor jóvá nem tehető bajt hoznak az országra. 

A buzavalutát még a mezőgazdasági termelésnél sem lehet 
behozni, de még kevésbbé az erdőgazdaságnál, amely olyan kötött 
üzemi ág, ahol a piaczi értékesítésen is rajta van az államnak a 
keze. Ezeket a szempontokat mindenesetre figyelembe kell vennie 
a törvénynek az erdőgazdaságot érintő részei megalkotásánál. 
(Helyeslés.) 

Kállay Tibor pénzügyminiszter beszédében az erdőkre vonat
kozóan ismét reámutatott a kataszteri tiszta jövedelem alacsony 
voltára. 30—60 fillért emlegetett, holott az országos átlag az erdő
nél 2 K 20 fillér, tehát erdeink zöme nem 30—60 fillér, hanem 
150—300 fillér kat. tiszta jövedelemmel bir és átlag 2 2 kg buza 
árát, vagyis a buza jelenlegi ára mellett 150 K-t fog évenkint és 
holdankint fizetni csak földadóban még akkor is, ha az erdő 
jövedelmet nem nyújthat! 



Hivatkozott a pénzügyminiszter arra is, hogy mily bőkezű 
volt az erdészeti adminisztráczióval szemben s hogy a földmivelés-
ügyi miniszternek az Alföld fásítása körüli programmját is kész 
messzemenően támogatni. 

• Ez természetesen nincs összefüggésben a földadó kérdésével. 
Örömmel vesszük tudomásul, hogy a pénzügyminiszter ur más 
vonatkozásokban bir érzékkel az erdőgazdaság igényei iránt, de 
ez mit sem változtat azon a tényen, hogy földadójavaslata jelen 
alakjában csapást jelent a magyar erdőgazdaságra. 

A Oazdagyülés által elfogadott határozati javaslat, miután 
egyik előző pontjában megállapítja, hogy a mező- és erdőgazdaság 
számos terményének ára nem tartott lépést a buza árának emelkedé
sével, a buzakulcs tehát többek között az összes erdőgazdaságokat 
egyenlőtlenül sújtaná, 10. pontjában a következőket mondja: 

10. Az Országos Gazdagyülés az erdőnek a mezőgazdaságilag 
művelt területtel azonos alapon való megadóztatását igazságtalanul 
súlyosnak és a jelenlegi viszonyok között erdőgazdaságunkra nézve 
egyenesen végzetesnek tartja. Az erdők hozadékának megadóz
tatását világszerte az erdőgazdasági üzem különleges természeté
hez simuló rendelkezések szabályozzák. Ezzel szemben a tervezett, 
buzaalapon való adókirovás odavezetne, hogy amúgy is csekély 
számú erdeink fokozatosan kivágatnának. Senki sem vállalkozna 
továbbá uj erdők nagy áldozatok árán való telepítésére, ami pedig 
Csonka-Magyarországon igen nagy jelentőségű volna. Amennyiben 
a törvényhozás az erdők földadóját mégis buzaalapon állapítaná 
meg, ugy arra a nagy aránytalanságra való tekintettel, amely a 
fa és a buza áremelkedése között fennáll, szükségesnek tartja az 
Országos Oazdagyülés az erdő földadójának olyatén megállapítását, 
hogy a földadó minden aranykoronája a mezőgazdasági művelés 
alatt álló területekre nézve adókulcs gyanánt megállapítandó búza
mennyiség egyharmadrészével vétessék egyenértékűnek. 

Az Országos Gazdagyülés szükségesnek tartja, hogy a föld
adótörvényjavaslatba pótlólag oly rendelkezés vétessék fel, hogy 
a fél kérelmére oly erdőbirtokokra nézve, amelyekről a m. kir. 
erdőfelügyelőség igazolja, hogy korlátolt jövedelmezőségűek, avagy 
jövedelmet egyáltalában nem hoznak, a földadó eddigi mértékéig 
terjedő földadóengedménynek legyen helye. 



Azóta a nemzetgyűlés elkezdte a földadóreform tárgyalását 
s félbe is szakította. A szünet alatt bizonyára voltak ujabb bizalmas 
tárgya'ások a javaslat módosításáról, de az erdészeti érdekeltség 
bevonása nélkül s igy kevés a reményünk, hogy bár a 12. órában, 
az erdőgazdaságról elhárulnak azok a súlyos veszélyek, amelyek 
a javaslat merevségéből származnak. 

Ha tényleg bekövetkeznék az, hogy nemcsak a kormány, 
hanem a nemzetgyűlés jobb belátásától sem várhatjuk a javaslat 
oly módosítását, amely az erdőgazdaság természetéből folyó, jogos 
igényeknek megfelel, korántsem fogunk belenyugodhatni a magyar 
erdőgazdaság létfeltételeit alapjaikban megtámadó földadótörvény
ben, hanem annak mielőbbi módosítása érdekében minden tör
vényes eszközzel tovább kell küzdenünk! 

á% ú% 

Pa. Apíeron Helix. 
Irta: Matusov i t s Pé ter . 

A nyirbélteki gróf Dessewffy hitbizomány által futóhomok
területen 1921. évben telepitett 225 kat. hold ákáczfiatalosban, de 
egyúttal az ottani erdő ezidei ákáczsarjain is nagy mértékben 
lépett fel ezidén az Apterón (Psyche) Helix nevü rovar. Ez eddigelé 
csakis gazon fordult elő, de ezidén az ákáczlevelek chlorophylljét 
teljesen kirágta és ezzel a nagy szárazság mellett nagy károkat 
is okozott. 

Az Apteron Helix a zsákhordók, (szellemkék, Psychidae). 
családjába tartozó lepkefaj. Nevét onnan vette, hogy homokszemek
ből egy, a csiga házához teljesen hasonló zsákot készit magának 
és hernyója, melynek három pár lába van, ebben lakik, mint a 
csiga a házában. A hernyó teljesen csupasz, sima, fekete fejű, felül 
sötétszürke, alulról piszkos-fehér. Háza az ottani homokszemek 
szine szerint sárga. Teljesen csigaházalaku. Ezt éppen ugy hordja 
maga után, mint a csiga és abba éppen ugy búvik bele, mint a 
csiga. Különös sajátsága, hogy a lepke nősténye szárnynélküli. 
A nőstény a fejlődő hernyó zsákjában (házában) bábozódik és a 
lepke sem hagyja el azt, sőt a petéit is abba rakja bele. Egész 
életét házában éli át. A pillangó féreghez hasonló. Á himek 



bozontos bundájú, sötét szinü, gyorsszárnyu lepkék, amelyek a 
nőcskéket messziről megérzik. Csápjuk kétsorosán fésűs és lompos. 
Tapogatójuk és szívójuk vagy nincsen, vagy csenevész. Elülső 
szárnyuk belső szélének ere a végén villás, a hátsón három ilyen 
ér van és kapcsoló serte. Az e'rezet lefutása változatos. Nappal és 
napnyugta után is röpködnek és pihenés közben szárnyukat tető
alakban csukják össze. Még egy érdekes sajátságuk, hogy szüzén 
is szaporodnak. A homokból készült ház a nősténynél kétcsavaru-
latos, a himnél csak egy. Június közepén bábozódik be. Ha bábozni 
akar, kibújik a házából, annak végét fa derekára, kőre vagy más 
szilárd alapra erősiti és háttal ismét belehuzódik. A- nőcske két 
végén legömbölyített bábja mozdulatlan, fordítva fekszik s a lepke, 
mikor kikelt belőle, a háza fenekén marad, mig a him karcsú, 
sertekoszoruval biró bábja kikelése előtt előre nyomul. A nőstény 
petéit, amennyiben a megtermékenyülés a csigahá/ban megtörténik, 
de e nélkül is, benn a házában rakja le. A peték száma 100—150. 

A lepke július elején jelenik meg 3 mm testtel és nagy 
csokoládészinü szárnyakkal. Rövid életű. 

A hernyók rendszeresen két ízben telelnek, még pedig ugy, 
hogy házukat valamely fára vagy kőre erősitik. 

Mint fentebb emiitettem, a hernyó fellépte eddigelé ákáczort 
nem volt tapasztalható, mert gazokon fordult elő és valószínű, 
hogy idei fellépése a gaznak a nagy szárazság folytán történt 
elpusztulására vezethető vissza. 

ú£ ú4 

A gyertyán terjedésének kérdéséhez. 
Irta: B é k y Albert . 

E lapok június 15-iki füzetében megjelent czikkemet a júliusi 
és augusztusi füzetben Róth és de Pottere barátaim becses hozzá
szólásukra méltatták. A hoszászólásokból azt látom, hogy czikkem 
félreértésre vezette őket s ebből következtetve valószínűen másokat 
is. Amidőn ezért a figyelmeztetésért és azért a jóakaratért, amellyéf 
a dolog tisztázásához hozzájárultak, barátaimnak őszinte köszö
netet mondok, legyen szabad még pár szót magához az ügyhöz 
is szólanom. 



A gyertyán terjeszkedésének kérdését előttem Lippóczy, 
Majerszky és Bund már tárgyalták s igy — hogy a nemrég meg
jelent czikkekre ismét elülről ne kezdjem a dolgot — nem is 
emiitettem a gyertyán terjeszkedésének olyan okait, amilyenek 
annak gyakori és bő magtermése, a mag szárnyas volta, a fafaj 
árnyéktürősége, igénytelensége és szívóssága, a tarvágás stb. r hanem 
inkább arra törekedtem, hogy a tárgyhoz uj gondolatot kapcsoljak. 

Félreértésre adott alkalmat elsősorban az, hogy én minden 
külön figyelemkeltés nélkül szóltam a természetes felujulásról s a 
167. lap 22. sorától kezdve a természetes felújításról.*) A kettő 
közti különbség magyarázatát fölöslegesnek vélem, csak példaként 
említem meg, hogy szerintem az erdőnek az is természetes fel-
ujulása, ha valamely magára hagyott tarvágás gyertyánnál vagy 
más fafajjal bevetődik s rajta ebből fiatalos (erdő) nő. 

Ami a talajnedvességnek az erdő természetes felujulásánál 
való szerepét illeti, csak megismételhetem azt, hogy irodalmunk
ban nincs kellőkép hangsúlyozva. A dolognak egyszerű meg
említése felett az emberek gondolata többnyire nyom hagyása 
nélkül átsiklik s csakis az ver gyökeret, ha az ilyesmi önálló 
tárgyalásban kidomborodik. 

Erdőtenyésztésünk inkább a csapadékos égalj viszonyai és 
tapasztalatai alapján épült fel, s igy természetes, hogy (mint előző 
czikkemben bővebben emiitettem) a talajnedvesség mint tényező 
a világosság mellett kevéssé nyomatékos maradt. Most, amikor 
nálunk szinte csak kezdjük a természetes felújító eljárások általá
nosabb alkalmazását, éppen időszerű, hogy már az indulásnál is 
— hazai viszonyaink bonczolgatásával — helyes irányt vegyünk. 

A világosság befolyásának kicsinylése távolról sem volt 
szándékombán. Én csak a talaj és levegő víztartalmának fontos
ságát akartam kiemelni. Róth barátom az ő tekintélyének súlyával 
ezt egyedül is megtehette volna, csekélységem azonban kénytelen 
Wagner, Mayr stb. tekintélyére is támaszkodni, mert másként még 
kevésbbé hiszik el igazságomat. 

Fenti írókból természetesen azt idéztem, amit czélom kívánt, 
amivel nem zártam ki azt, hogy ők egyebet is mondtak. 

*) A 168. lap 9. sorába a kézirat másolójának vagy a szedőnek hibájából 
csúszhatott be a „{elujulás". 



Hogy a talaj megromlásában a napfénynek, a tulbő világos
ságnak és a melegnek nem volna része — ezt nem mondtam. 
Én itt is csak azt a tényezőt emeltem ki, amit kevéssé szoktak 
figyelembe venni, de amely itt a bükkben nagyon is nyomatékos, 
t. i. a száraz levegőt és még inkább a szelet. 

De Pottere barátom azt mondja, hogy a gyertyán túlságos 
terjeszkedését nem tekintheti a természet által rendelt váltógazda
ságnak, hanem kizárólag a hibás és hanyag gazdasági intézkedé
seknek -stb. Utóbbit vallom én is, mert a természet maga nem. 
rontja el (kivételektől eltekintve) az erdő talaját, elrontja azonban 
a helytelen emberi beavatkozás s amikor ennek folytán már meg
romlott, akkor fordul a természet a váltógazdasághoz. Ilyen a 
legtöbb eset. Van azonban sok másféle is, pl. ha a tölgyszálerdő 
helytelen emberi beavatkozás folytán sarjerdő lett; bizonyos kor
ban kezd kigyérülni, magot azonban (éppen mert sarj) gyéren 
terem s igy belévetődik a gyertyán. Ha tölgyállományt felújítás 
alá véve megritkítunk s a makktermés elmarad, belévetődik a 
gyertyán stb., sőt még ott is megtelepszik, ahol sem a talaj, sem 
az állományviszonyok révén nem várnánk.^Ahol azonban jó a talaj, 
ott megtelepszik a tölgy is és ekkor már félig nyert ügyünk van. 

Én is azt mondom, hogy minden uton-módon szorítsuk 
vissza a gyertyánt, ennek azonban — ismételten hangsúlyozom — 
az a legjobb utja, ha a nemesebb fafajoknak idejében (ha másként 
nem megy, mesterséges megtelepítéssel) való felújításáról gondos
kodunk, „ami nem zárja ki azt, hogy közvetlen a gyertyán ellen 
is meg ne tegyünk mindent, ami terjeszkedésének gátat vet". 

A múltkori czikkemet azzal a feltevéssel irtam, hogy igen 
tisztelt kartársaim tudják azokat a dolgokat, amiket Róth barátom 
czikkem hiánya és hibájaként fölemiitett. Viszonzásul legyen szabad 
annak feltevését kérnem, hogy azokat én is tudom. Szolgálatom 
nagy részét ugyan a Keleten (Erdélyben) töltöttem; érzem, hogy 
az előrehaladottabb Nyugaton szolgált kartársaimmal szemben el 
vagyok maradva, de talán még sem annyira, hogy a gyertyán 
terjeszkedésének egyik okát a természetes felújításban lássam és 
hogy ne tudjam, hogy a tarvágás (amely szerintem már a múlté) 
volt ennek egyik főokozója. 

c J * ű% 



Kérelem. 

I. 

A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola számos 
tehetséges és törekvő, de szegénysorsu hallgatója állandóan nehéz 
küzdelemben van a megélhetés egyre sulyosbbodó viszonyaival. 
Mellékkeresetet, amellyel anyagi helyzetüket némileg megjavíthatnák, 
kis városunkban nem találhatnak, a főiskola pedig nem rendel
kezik oly alappal, amelyből nekik segítséget nyújthatna. 

Hazánk nagyközönségéhez, elsősorban erdőbirtokosaihoz, 
bánya-, kohó- és nagyvállalataihoz fordulunk tehát, azzal a kéréssel, 
tegyék lehetővé, hogy szegénysorsu, reászoruló, szorgalmas hall
gatóinkat legalább a legszükségesebb élelmezésben részesíthessük, 
kérjük, kegyeskedjenek erre a czélra évenkint egyrészt oly összeget 
adományozni, amely a kérelmezők közt (menza-segélyképen) szét 
volna osztható, másrészt pedig bocsássanak rendelkezésünkre 
nagyobb összeget, melyből menza-segélyalapot létesíthetnénk. 

Nemes tettükért, áldozatkészségükért Alma Materünk örökre 
hálás lesz. 

Sopron, 1922. évi augusztus hó 29-én. 

A főiskola ezidőszerinti rektora 
Jankó s. k. 

. I I . 

A Selmeczbányáról menekült s jelenleg Sopronban működő 
m. kir. bánya- és erdőmérnöki főiskolán fennálló „Erdélyi Kör" 
és a „Székely egyetemi és főiskolai hallgatók egyesülete" soproni 
csoportja azt a nemes czélt tüzté ki feladatául, miszerint szegény
sorsu tagjainak segélyezésére kölcsön könyv- és szertárt állit fel, 
hogy istápot, útmutatót adhasson azoknak, kik szakbuzgalmuk, 
tanulmányszeretetük által vezéreltetve, alapos ismereteket akarnak 
gyűjteni s igy kilépni arra a térre, amelyen tudásuk .erejével 
szolgálhatják ezt az agyonnyomott szegény hazát és ennek tár
sadalmát. 

Egy olyan tárházat óhajt felállítani, melyben feltalálhatják 
mindazok a kellő segédforrásokat, kik azokat a mai nehéz körül
mények között saját erejükön megszerezni nem képesek. 



Elődeink fáradhatatlan, szorgalmas munkája által évek hosszú 
során összegyüjtögetett és féltve őrzött könyvtárunk a menekülés 
miatt — főiskolánk más, úgyszólván pótolhatatlan felszerelésével 
együtt — elveszett. A mai nehéz megélhetési viszonyok mellett 
a könyvek és segédeszközök beszerzése oly nagy összegeket kép
viselnek, amelyeket sokan, nagyon sokan, nem képesek nélkülözni. 

Pedig nekünk csak egy a vágyunk, erős, igaz akarásunk: 
tanulni és dolgozni. Tanulni és dolgozni, hogy kilépve az életbe, 
tudásunkkal ott és akkor szolgáljuk édes hazánk szent érdekeit, 
hová szakképzettségünk állit. 

És midőn kitűzte e nemes czélt, számit arra a lelkesedésre, 
mellyel hazája mindig támasza volt annak, ami szellemi erőnk 
felvilágosítására irányul. •>. 

Ezért fordulunk kérésünkkel a nemes szívű társadalomhoz, 
hogy bennünket bárminemű szakkönyv, rajz, írószerek vagy pénz
adománnyal nemes czélunk eléréséhez támogatni szíveskedjék. 
Mindennemű adományt „Erdélyi Kör" Sopron, Főiskola czimre 
kérem küldeni. 

Adományaikért előre is igaz magyar köszönetünk! 
Sopron, 1922. augusztus hó. 

Mildschütz Oyula s. k. 
, a főiskolai „Erdélyi Kör" elnöke. 
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EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Felhívás az O r s z á g o s Erdészet i Egyesü le t j ó t é k o n y ala
p i tványaiból k i o s z t a n d ó s e g é l y e k ü g y é b e n . 

Felhívjuk az Országos Erdészeti Egyesület ama t. tagjait, 
illetőleg azok özvegyeit és árváit, akik az egyesület jótékony ala
pitványaiból segélyért óhajtanak folyamodni, hogy kellően fel
szerelt bélyegtelen folyamodványaikat legkésőbben f. évi november 
hó 5-ig az Országos Erdészeti Egyesület titkári hivatalához (Budapest, 
V., Alkotmány-u. 6. sz.) nyújtsák be. 

Budapest, 1922. évi szeptember hó 5-én. 
A titkári hivatal: 



II. 

Uj hirdetési dí jszabás . 

Az Erdészeti Lapokban közzétett hirdetés ára: 

egyszeri hatszori 12-szeri 
m e g j e l e n é s e s e t é n 

Egész oldal 2.000 K 11.000 K 20.000 K 
Fél „ 1.000 „ 5.500 10.000 „ 
Negyed » 500 „ 2.750 „ 5.000 „ 
Nyolczad oldal . . . 300 „ 1.600 „ 3.000 » 

Milliméterterjedelem után mm-Vmt 12 K, apró hirdetéseknél 
egy szó 8 K, álláskeresleti hirdetéseknél 3 K. 

Táblázatok és petitszedés másfélszeresen számittatnak. 

e3* ó£ ú£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halá lozás . Seyfried Károly ny. m. kir. főerdőmester, a 
Ferencz-József-rend lovagja, mult hó 8-án Pécsett,- életének 84, 
évében elhunyt. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a boldogultban, aki a kincstári 
erdészet egyik kiváló tisztviselője volt, alapító tagját gyászolja.. 

Személy i hirek. A kormányzó a földmivelésügyi miniszter 
előterjesztésére Kondor Vilmos nyugalmazott főerdőtanácsosnak 
hasznos szolgálata elismeréséül a miniszteri tanácsosi czimet ado
mányozta, továbbá dr. Kövessi Ferencz és Jankó Sándor főiskolai, 
rendes tanárokat az V. fizetési osztályba kinevezte. 

Ideiglenes nyugalomba helyeztettek: Mózs Ferencz és Plotényt 
Jenő m. kir. főerdőmérnökök, Belházy Gyula m. kir. erdőtanácsos, 
és Csányi Aladár m. kir. segédmérnök. 

Áthelyeztetett: Pap Sándor m. kir. főerdőmérnök Verpelétre 
az ottani járási erdőgondnoksághoz. 

A f ő i s k o l a c z i m é n e k vá l tozása . A nagyméltóságú m. kir. 
pénzügyminiszter ur 1922. évi augusztus hó 5-én kelt 39990. sz. 
rendeletével a földmivelésügyi m. kir. miniszter úrral egyetértőleg 
megengedte, hogy a jövőben a főiskola eddigi czime helyett ai 



„M. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola" czimet, a „szak
osztály főnöke" elnevezés helyett pedig ,ioszíály dékánja" elneve
zést használja. 

A „vál tság-fö ldeken" l é v ő fák sorsa . A nagybirtokosok 
mezőgazdasági ingatlanaiból természetben leadandó úgynevezett 
váltság-földeken lévő. élő fák (szegélyfák, határfák, facsoportok stb.) 
sorsa bizonytalanná lett. A birtokos ugyanis csupán a földet köteles 
átadni az államnak, az ingatlanon lévő élő fákkal ő maga rendel
kezik, tehát megváltás hiányában alig marad más választása, mint 
& fáknak esetleg záros határidőn belül való kitermelése. Sok 
szépséges „zalai pálmaliget" (jegenyenyár-alléek), hárs, dió, ákácz, 
gesztenye, bálványfa, nyár és egyéb fasor tűnnék igy el tájainkról, 
vagy lenne megrongálásnak kitéve az utánpótlás reménye nélkül. 
Bármily nehéznek is látszik a kérdés egyörttetü és helyes meg
oldása, érdemes és szükséges vele foglalkozni. 

Ugyanily vonatkozásban vannak a vitézi telkeken élő fák is, 
de ezeket könnyebb az értelmes vitézgazdák által megegyezéssel 
továbbra is felügyeltetni. 

A már kiosztott vitézi és igénybeveendő váltság-telkeken 
gyakorolható, vadászati jog kérdésének átmeneti rendezésére is 
szükség volna olyformán, mint crról 3, » Vadászat" cz. szaklapban 
szerény véleményemet szükségesnek tartottam elmondani. Bizony
talanság és félremagyarázások lehetősége nem szolgálják a stabil 
gazdálkodás okszerű programmjának és a természetrajzi kultusznak 
nemes érdekeit. Barthos Oyula. 

Az erdős í tés i juta lmak kiosztása . A földmivelésügyi 
miniszter a kopár- és futóhomokterületeken az 1909—1915. években 
önként teljesített erdősítésekért jutalmazásra a következő erdő
birtokosokat találta érdemeseknek: 

1. elsőrendű nagy jutalomra: Budapest székesfővárost, gróf 
Eszterházy Ferenczet és gróf Wenckheim Pált, 

2. másodrendű nagy jutalomra: a zirczi apátságot, Kiskunmajsa 
községet és Jánoshalma községet, 

3. harmadrendű nagy jutalomra: a csobánkai volt úrbéreseket, 
gróf Eszterházy Tamást, gróf Majláth Józsefet és dr. hegyeshalmi 
Fischer Kálmánt, 



4. elsőrerdü elismerő jutalomra: a szentkozmadombjai volt 
úrbéreseket, Oyönk községet, gróf Szapáry Istvánt, Zoltán Istvánt, 
a darányi volt úrbéreseket, az alsóujlaki volt úrbéreseket, a somogy-
acsai volt úrbéreseket és Keczel községet, 

5, másodrendű' elismerő jutalomra: a városlődi volt úrbére
seket, néhai Leveleky Géza örököseit és a drávamenti volt úrbére
seket. Ezenfelül két csemetekert telepítéséért herczeg Quadí Sándorné 
született gróf Eszterházy Máriát és végül erdősítéséit gróf Eszterházy 
Móriczot, aki mint kiskorú gróf Eszterházy Ferencz gyámja szerzett 
érdemeket. 

A jutalmazásra érdemeseknek talált erdőbirtokosok részére 
megfelelően kiállított elismerő oklevelek adattak. 

A jutalomra érdemesitett erdősítéseknél közreműködött alkal
mazottak, összesen harminczhárman, egyenkint 500 K-tól 3000 K-ig 
terjedő pénzjutalomban részesültek. 

A jutalmazásra érdemesnek talált kopárfásitások területe 
667-62 kat. hold. 

A fásitás kérdése . A „Köztelek" mult hó 19-én megjelent 
számában Lyka Döme földbirtokos a fásitás kérdésévél foglal
kozik. Elmondja, hogy mily jó hasznát látta kopár legelői be-
fásitásának, minek következtében a fejérmegyei gazdasági egye
sületben inditványt iett, hogy szólittassanak fel a vidék összes 
községei és birtokosai, hogy nemcsak szépészéti szempontból, 
hanem saját jól felfogott érdekükben is lássanak hozzá a fásításhoz. 

Az inditványt lelkes egyhangúsággal elfogadták, de gyakorlati 
kihatása kevés volt. Lyka ezután igy folytatja: 

„Nem nyugodtam és több érdekelttel közvetlenül beszéltem 
ez ügyben és egyik legkiválóbb gazdánk, aki a reá bízott 
közbirtokokat oly kiváló szakértelemmel kezeli és a megye egyik 
elsőrendű gazdasági tekintélye, igen alaposan és az életből merített 
tapasztalásból fejtegette az okokat, amelyek miatt ez az ő általa 
is elismert nagyfontosságú ügy nem teljesíthető ugy, mint azt 
az egyesek és az -ország érdeke igen sürgősen megkívánná. 
Az egyik és legfőbb ok népünk alacsony kulturfoka. Már a család
ban és később az iskolákban kellene arra hatni, hogy a nép 
érzékkel birjon a fagondozás iránt, mert nemcsak a fentemiitett 
gazdasági tekintély, hanem saját magam is tapasztaltam, hogy a 



járókelők — nemcsak gyerekek — bizonyos örömöt lelnek abban, 
hogy az útjukba eső szép fa ül tetve nyéket mulatságból tördeljék 
és megcsonkítsák, legtöbb helyen azonban a páréves szép egye
nes fákat azért.vágják ki, hogy ebből ostornyelet készítsenek és 
ez ellen a sötét ázsiai barbárizmusra emlékeztető szokás ellen a 
tulajdonos nem találja hatóságainknál a kellő védelmet. Sok esetet 
hallottam, de a legjellemzőbb, hogy egy ilyen tárgyalásnál a 
károsulttól azt kérdezték, hogy a kérdéses tiz élő, szép, ötéves 
csemete hány méter fának s mily értékűnek minősíthető? Nem 
írom papírra azt a méltó felháborodást, melyből kifolyólag a 
károsult panaszától elállott. Itt segíteni kell!" Bár mindenütt akadna 
a fásításnak oly lelkes szószólója, mint Lyka Döme. 

A s o p r o n i n é p s z a v a z á s e m l é k e . A soproni főiskola 
ifjúsági köre a soproni népszavazás emlékére művészi kivitelű 
emléklapot adott ki (40 X 60 cm), amelyen allegorikus rajzok 
közepette a sorsdöntő, kék és sárga szavazólap és a kék boríték, 
mellyel a szavazatot az urnába tették, foglal helyet. Mind a három 
eredeti, történelmi okmányon a nemzetközi tábornoki bizottság 
körbélyegzője, a borítékon Thurner Mihály dr. polgármester saját
kezű aláírása van. 

Az ifjúsági kör házalapja javára értékesiti az emléklapot, 
amelynek rajzai Barta Gyula főiskolai hallgató művészetét dicsérik. 
A lap ára 100Ó korona. Felhívjuk reá olvasóink figyelmét s a 
tehetősebbeket kérjük, hogy azt az ifjúsági kör utján megrendelni 
szíveskedjenek. 

Földb ir tokre fom a Fe lv idéken. A cseh-szlovák kormány 
legújabb rendelkezései szerint a Felvidéken kisajátítják 1914. évi 
békebeli áron az összes mező- és erdőgazdasági nagyobb birtokokat. 
Mezőgazdasági birtokokból 250 hektárnál, erdőbirtokokból pedig 
500 hektárnál nagyobb területet nem hagynak egy birtokosnak. 
A magyarság helyzetét ezzel is tarthatatlanná akarják tenni és 
befolyásától megfosztva onnan teljesen kiszorítani. M. P. 

Felvidéki kincstári erdők bérbeadása . A „Ceske Slovo" 
hire szerint a cseh-szlovák földmivelésügyi minisztérium a Szloven-
szkóban és Ruszinszkóban fekvő állami erdőknek igen kedvezőtlen 
feltételek mellett való bérbeadása ügyében tárgyalásokat folytat 
és hogy az állami erdőigazgatóság a Brdlik és Tsa czégnek álli-



tólag igen kedvezőtlen áron adott el fát Bustinában (Bustyaháza). 
A földmivelésügyi minisztérium (cseh) mindkét hirt valótlannak 
nyilvánítja. A kormány nem fog hosszú tartamú s kedvezőtlen 
szerződéseket kötni a bérlőkkel. A Brdlik és Tsa czég ajánlata 
— a kommüniké szerint — nem volt kedvezőtlen, mert megvásárolta 
az „öreg fát" is, melyre vevő egyáltalán már nem akadt:*) M. P. 

ó% ó% ó% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

i. 

H i r d e t m é n y az erdőőr i szaki sko lá t é s t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o t vég
ze t teknek erdőgazdaság i s zakv izsgára va ló b o c s á t á s a ü g y é b e n . 

3638/1922/1/A/2, földmiv. min. sz. — Az erdészeti szakoktatás újjászer
vezéséből folyólag szüksége merül fel annak, hogy az erdőgazdasági szakbizo-
nyitványt azok is megszerezhessék, akik az erdőgazdasági szakiskola létesítése 
előtt az erdőőri szakiskola kétéves tanfolyamát és a továbbképző tanfolyamot 
végezték el sikeresen. 

Ennek lehetővé tétele czéljából megengedem, hogy akik az alább meg
határozott feltételeknek megfelelnek és a vizsga letételére engedélyt nyernek, a 
m. kir. erdőgazdasági szakiskolánál (jelenleg: Tata, Komárom vármegye) az 
1922/23. és 1923/24. tanév végén, vagyis az 1923. illetőleg 1924. év június vagy 
július hónapjának a szakiskola igazgatósága által kijelölt napján vizsgára 
bocsáttassanak. 

Vizsgaengedélyért ugyanazon év április havának végéig kell a kérvényt a 
m. kir. erdőgazdasági szakiskolához benyújtani, amely év június, illetőleg július 
havában a folyamodó vizsgázni óhajt. 

Vizsgaengedély csak annak adható, aki vizsgaengedély iránt kérvényéhez 
csatolt hiteles irataival a következőket igazolja: 

a) iskolai bizonyítvánnyal azt, hogy a középiskola (gimnázium, reáliskola 
vagy polgári iskola) negyedik osztályát, továbbá valamely erdőőri szakiskolaMcét-
éves tanfolyamát és végül a vadászerdői m. kir. erdőőri szakiskolánál fennállott 
továbbképző tanfolyamot sikeresen elvégezte ; 

b) alkalmazója vagy alkalmazójának megbízottja által kiállított — és az 
illetékes kir. erdőfelügyelő által láttamozott — bizonyítványával azt, hogy a tovább
képző tanfolyam elvégzése után valamely rendszeres erdőgazdaságban legalább 
kettő évig gyakorlati szolgálatban állott s hogy ez a gyakorlati szolgálat mikortól 
meddig tartott és mire terjedt (miben állott) ; 
i 

*) Ez alatt valószínűen a tiszai tutajozás szünetelése miatt a rakodókon 
heverő többéves fa értendő; Szerk, 



c) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal azt, hogy a tovább
képző tanfolyam elvégzésétől kérvényének benyújtásáig eltelt idő alatt kifogástalan 
magaviseletet tanúsított. 

Az erdőgazdasági szakvizsga letételére — a beérkezett kérvények alapján •— 
az erdőgazdasági szakiskola ad engedélyt. 

Az erdőgazdasági szakvizsga ar.yaga a m. kir. erdőgazdasági szakiskola 
részére előirt tananyag, vagyis általában az erdészeti műszaki segédszolgálat és 
a vadászati gazdaság körébe vágó elméleti és gyakorlati ismeretek összessége. 

Az erdőgazdasági szakvizsgát — az 1921. évi. 7998. F. M. szám alatt 
kiadott szabályzat rendelkezései szerint — ugyanaz a bizottság tartja meg, amelyet 
a m. kir. földmivelésügyi miniszter az erdőgazdasági szakiskolai rendes szak
vizsgákhoz kinevez. 

Azokat, akik az erdőgazdasági szakvizsgát az első alkalommal — vagyis 
1923., illetőleg 1924. évben — sikertelenül kísérlik még, az erdőgazdasági szak
iskola — eziránt legkésőbb a sikertelen vizsga után következő év április havának 
végéig benyújtott kérvényük alapján — 1924., illetőleg 1925. évi június vagy 
július hónapban még egyszer vizsgára bocsáthatja. A vizsgát többször meg
ismételni nem lehet. • 

Az erdőgazdasági szakvizsga sikeres letételéről az erdőgazdasági szak
iskola az 1921. évi 7998. F. M. szám alatt kiadott szabályzattal megállapított 
erdőgazdasági szakvizsgabizonyitványt adja ki azzal a módosítással, hogy a 
bizonyítvány szövegéből a következő szavak „és a m. kir. erdőgazdasági szak
iskolát az 19.../19... és 19„/19__. években elvégezte" töröltetnek. 

Budapest, 1922. évi augusztus hó. Szabó. 

II. 
Pá lyázat i h i r d e t m é n y erdős í t é s i juta lmakra . 

88.834/1922/I/A/3. F. M. sz. — Az Alföldnek szikes és futóhomokos 
területein, valamint az ártereken az 1922. és 1923. évek folyamán sikerrel tel
jesített közérdekű erdősítések jutalmazására pályázatot hirdetek és ez alkalommal 
az erdősítéseket végzett birtokosok (bérlők) részére 5 jutalmat bocsátok versenyre 
és pedig: 

1. egy elsőrendű nagy jutalmat, 
2. egy másodrendű nagy jutalmat, 
3. egy harmadrendű nagy jutalmat, 
4. egy elsőrendű elismerő jutalmat, 
5. egy másodrendű elismerő jutalmat. 
Azonkívül az erdősítési munkálatok vezetőit, akik a jutalmazott erdősítések 

létesítése körül érdemeket szereztek, a teljesített munka nagysága és sikere 
arányában elismerő oklevél kíséretében külön pénzjutalomban fogom részesíteni. 

A kitűzött erdősítési jutalmakra az érdekelt birtokosok (cérlők) azokkal 
az erdősítésekkel pályázhatnak, amelyeket Bács-Bodrog, Békés, Bihar, Csanád 
Csongrád, Hajdú, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szabolcs 
és Szatmár vármegyéknek az alföldi erdőtelepítési akczió kerületébe tartozó 



részein, továbbá Debreczen, Hódmezővásárhely, Kecskemét és Szeged thjf. városok 
határában fekvő futóhomokos és szikes területeken vagy ártereken az 1922. és 
1923. években állami pénzsegély igénybevétele nélkül saját költségükön létesítettek. 
Az 1. alatti jutalomért versenyző erdősítéseknek egy tagban legalább 50 kh., 
a Z . „ n o n II II 40 
ir O. ir t) » tr tt » » 30 „ 
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kiterjedésüeknek és a talaj minőségének megfelelően választott fanemekkel tel
jesítetteknek kell lenniök. 

Pályázó birtokos (bérlő) a versenyre bocsátott erdősítést a jutalom oda
ítélésének idejéig állandóan gondozni és a szükséges pótlásokat foganatosí
tani tartozik. 

A feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdősítést teljesítő erdő- vagy 
gazdatiszt, valamint a beerdősitett terület bérlője is pályázhat, de pályázati 
kérelméhez mellékelni kell a birtokos írásbeli nyilatkozatát, amelyben az kije
lenti, hogy a pályázatban leendő résztvételhez hozzájárul. 

A versenyre bocsátott erdősítések az 1925. évben fognak a helyszínén 
megjbiráltatni. A jutalmak odaítélésénél az erdősítés sikere és közgazdasági jelen
tősége, az alkalmazott fanem megfelelő volta, az erdősítésnél felmerült nehéz
ségek és az erdősitére fordított költségek fognak irányadóul szolgálni. 

A pályázati kérvényt, melyben az erdősítés helyét (község, dülő, hely
rajzi szám), kiterjedését, a beerdősitett terület talajának minőségét és az erdő
sítésre használt fanemeket s azok elegyarányát s végül a beerdősitett területet 
környező területrészletek minőségét és mivelési módját pontosan meg kell jelölni, 
az 1922. évi erdősítéseket illetőleg 1922. évi deczember hó 15-ig, az 1923. évi 
erdősítéseket illetőleg pedig 1923. évi deczember hó 15-ig kell az erdősítés helyére 
illetékes kir. erdőfelügyelőségnél benyújtani. 

Budapest, 1922. évi július hó. M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

III. , , 

Az erdő- é s faügyek o r s z á g o s kormányb iz tosának 1 2 3 0 / 9 2 2 . K. B. 
s z á m ú r e n d e l e t e a közszükség le t i c z é l o k r a i g é n y b e v e h e t ő tűzi fa 

árának ujabb megá l lap í tá sa tárgyában. 

A 2461/1921. M. E. szám alatt kibocsátott (a Budapesti Közlöny 1921. 
évi április hó 12-én megjelent 77. számában kihirdetett) rendelet 1. §-a értel
mében a közszükségleti czélra már igénybe vett, úgyszintén a jövőben igénybe 
veendő tűzifára a 10.780/1920. M. E. szám alatt kibocsátott (a Budapesti Közlöny 
1920. évi deczember hó 28-án megjelent 297. számában kihirdetett) rendelethez 
fűzött árjegyzékben megállapított tájékoztató árak helyett a minisztertanács hozzá
járulása alapján, további intézkedésig az alábbi egységárakat állapítom meg. 

Mindazért a tűzifáért, amelyet a készlettulajdonos a jelen rendelet életbe 
lépte után szállít, vagy ad át közczélra — noha a tűzifának a magyarországi 



faértékesitő hivatal által eszközölt kiutalása még a jelen rendelet életbelépte 
előtt történt — a készlettulajdonos a 10.780/1920. M. E. számú rendeletben, 
illetve az 1922. évi 1029. K. B. számú intézkedéssel megállapított árak helyett 
a következő árakat követelheti: 

Egy normál vagon (10.000 kg.) 
1. kemény hasáb tűzifa ára 1_ • 20.000 K 
2. kemény vegyes » 1t - 19.700 
3. kemény dorong ti n — ... 19.000 

Más tűzifa egységárait az 1921. évi 2461. M. E. számú rendelettel közölt 
és a most közreadott egységárak viszonylatában esetről-esetre állapítom meg. 

Jelen rendelet életbeléptével az 1922. évi 1029. K. B. számú rendelet 
hatályát veszti. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1922. évi augusztus hó 19-én. 

Kaán Károly s. k. 
h. államtitkár 

az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa. 

IV. 

Az erdő- é s faügyek o r s z á g o s k o r m á n y b i z t o s á n a k 1297/1922/K/B. 
s z á m ú r e n d e l e t e a m. kir. á l lamvasutak ta l p fa s züks ég l e t ének bizto

s í tása tárgyában. 

A m. kir. államvasutak talpfaszükségletének biztosítása és ezzel a vasúti 
forgalom akadálytalan lebonyolításának előmozdítása érdekében a m. kir. minisz
térium által 2461/1921. M. E. szám alatt-kibocsátott (a Budapesti Közlöny 1921. 
évi április hó 12-én megjelent 77. számban kihirdetett) rendelet 1. §-a értelmében 
a m. kir. államvasutak igazgatósága által már igénybevett, úgyszintén jövőben 
igénybeveendő és vasúti talpfák czéljaira alkalmas gömbölyű fára a 10.780/1920. 
M. E. szám alatt kibocsátott (a Budapesti Közlöny 1920. évi deczember hó 28-án 
megjelent 297. számában kihirdetett) rendelethez fűzött -,;Árjegyzék"-ben meg
állapított köbméterenkénti tájékoztató árak helyett a minisztertanács hozzájárulása 
alapján további intézkedésig az alábbi egységárakat állapítom meg. 

A jelen rendelet életbelépésével tehát a talpfára alkalmas gömbölyű fát 
termelő erdőbirtokosok és fatermelő vállalatok, az általuk már felajánlott, de 
még nem szállított, valamint á 2022/922. K. B. számú rendeletem értelmében 
ezentúl még felajánlandó gömbölyű fáért a 10.780/1920. M. E., illetve az 1922. 
évi 1030. K. B. számú rendeletben megállapított árak helyett a következő árakat 
követelhetik: 

Átlagos minőségű gömbölyű műfa T ö l ^ k Bükk ê s cser ErdeMenyő 

23—24 cm középátmérőig 2400 2040 — 
25—29 „ „ 3200 2400 2700 
3 0 - 3 9 „ „ . . . . . . 4000 2760 2900 



Tájékozás czéljából értesítem egyidejűleg az érdekelteket, hogy a m. -kir. 
államvasutak igazgatósága a termelési helyhez legközelebb fekvő vasúti- vagy 
hajóállomáson, a vasúti kocsiba vagy hajóba berakott talpfákért a 22o2/1922. 
K. B. számú rendeletben (megjelent a Budapesti Közlöny 1922. évi június hó 
24-én kelt 143. számában) megállapított egységárak helyett a következő árakat fizeti: 

. . . f Tölgy Bükk és cser Erdei fenyő 
talpra neme k o r o n a 

270 cm hosszú góliát í 850 700 • 760 
250 „ „ normál.. 750 640 700 
220 „ „ II. rangú __ 550 450 490 

Az erdőbirtokosok és fatermelő vállalatok kötelesek ezentúl is a m. kir. 
államvasutak igazgatósága által mérethiányosnak talált talpfákat is a m. kir. 
államvasutak igazgatóságának átengedni, de azokért csak a köbtartalom arányában 
igényelhetik az államvasutak által fizetett egységárak megfelelő hányadának a 
megtérítését. 

A jelen rendelet életbeléptével az 1922. évi 1030/K/B. számú, valamint 
az 1922. évi 2232. számú rendeletek hatályukat vesztik. 

E két rendelet hatályosságának ideje alatt elkövetett bűncselekmények 
elbírálására azonban a 2461/1921. M. E. számú kormányrendelet 4. §-ának ren
delkezése értelmében továbbra is a fenti kettő rendelet az irányadó. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. 
Budapest, 1922. évi augusztus hó 31-én. 

Kaán Károly s. k. 
h. államtitkár 

az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa. 

c£? ú£ JA 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1922. évi augusztus hóban. 

A rövidítések magyarázata: 
Az ákáczfa monográfiája = Ara. 
Alapítványi kamat = ak. 
Alapítványi töketörlesztés — att. 
Alapítványi tőkekiegészités = attkg. 
Altiszti segélyalap = Asa. 
Átfutó bevétel = áb. 
Báró Bánffy-D.-alapítvány = BBa. 
Bedö-Albert-alapitvany = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb. = Btr. 
Egyéb bevétel 1 — = Egy. / 
Erdészeti Lapok egyse füzetei — = EL. 
Erdészeti rendeletek tára = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár = Npt. 
Erdészeti jelvény — Jlv. 
Erdészeti géptan = Gt. 
Erdőmivelestaii — = Em. 
Erdőrendezéstan (Bel.) = Rz. 
Erdőreiidezéstan (Muzsnay) = Rm. 
Erzsébet-királyné-alapitvány = E. a. 
Értékpapírok kamatai — = Ék. 
A fenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana ' = Fösz. 
Fából készült czukor és alkohoi— = Fcza. 
Fatömegtáblák — . = Ftb. 
I. Ferencz-József-alapitvány = I. F. J. a. 

Qoldmann Henrik alap. 
Hazánk házi faipara (Qaul Károly) 
Hirdetési dij az E. L.-ban 
Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna 

segélyalapitvány _ 
Hozzájárulás 
Időközi kamatok (takarékpénztan) 
Készpénzalapitvány . 
Külföldi fanemek tenyésztése— — 
Lakbér 
Lapdij (Erd. LapoW 
Legelő-erdők berendezése— 
Magyar Erdészeti Oklevéltár 
Népszerű növénytan-
Nyugdijalap 
Perköltség 
Postaköltség 
Rendkívüli bevétel 
Szantner-Oyula-alap— • 
Tagsági dij 
Tangens-táblázatok — 
Or. Tisza-Lajos-alapitvány 
Wagner-Károly-alapitvány 
Üzemtervi nyomtatványok 
Üzemköltségek : 

GHa. 
H. F. 
hd. 

= H. I. a 
: Hj. 
• ík. 
• k. a. 
•• Kft. 
= lb. 
= ld. 
•• M. L. 
= EOT. 
: N. Nvt. 
•• Ny. a. 
= Prk. 

pk. 
•• rb. 
= Sza. 
: td. 
: iTt. 

TLa. 
WKa. 
üz. 
ük. 

Aponyi József ld. 80.—. gróf Apponyi Antal Hj. 5000.—. 
Baranyasellyei érdőhiv. ld. 240.—. Bakkay József td. 160.—. gr. Batthyányi 

Iván ak. 160.—. Balogh Ernő td. 100.—. Brannich Gyula td. 100.—. Bérczy 
László td. 1 0 0 . - . Balogh József Em. 100.—, pk. 30.—, áb. 20.—. Bartha Dezső 
td. 160.—. Beiwel István td. 160.—. Bedő Béla lb. 9000.—, ük. 900.—. Babos 
István ak. 120.—. Bradofka Károly td. 100.—. Baráth Béla td. 100.—. Bálint 
Ferencz td. 160.—. Blaskó Sándor td. 100.—. Bárányi János ld. 80.—. Bereg 
vm. alispánja hd. 891.80. Balogh Béla td. 160.—. Baráth Béla Em. 100.—,' pk. 
30.—. Bán Willy td. 160.—, Em. 100.—, Nsz. 400.—, Gt. 32.—, Fcza. 15.—, 
Ftb. 45.—, Btr. 6.—, H. F. 30.—, Fösz. 180.—, hd. 1 2 6 . - . 

Cebe József td. 200.—. Cserneczky Károly td. 160.—. Czillinger János 
lb. 1800.—, ük. 270.—. Csernák János ld. 80.—. Cservenka Ferencz td. 100.—. 
Cseleji József td. 100.—I 

Drexler János/ld. 84.—. Dézsányi Jenő td. 160.—. Diossy Dezső td. 
160.—. Doroszlay Gábor td. 100.—. Dampf Gábor ld. 100.—. Debertolis Ferencz 
hd. 140.—. 

Enyedi János td. 160.—. Érczhegyi Géza lb. 3125.—, ük. 187.50. Erőss 
Gyula td. 220.—. 

Fekete György dr. lb. 720.—, ük. 180.—. Franz János td. 80.—. Füzy 
Zoltán ak. 120.—. Franciscy Vilmos td. 100.—. Ferenczy Sándor td. 100.—. 
Firek Ernő td. 160.—. Főherczegi erdő felügyelőség üz. 722.50. Fritsch Antal 
td. 100.—. Fröhlich Árpád td. 100.—. Fújsz József td. 160.—. dr. Fényes Dezső 
td. 160.—. Földm. min> hd. 3416.50, hd. 6367.—. Farkas József ld. 20.—. 
Ferenczi Miklós td. 160.—. 



« 

Gösswein Lajos td. 160.—. Gintner Bálint td. 160.—. Gogola József td. 
160.—. Gréczy György ld. 200.—. Guckler Károly td. 100.—. Grebner Géza 
ld. 100.—. Gellért Géza td. 100.—. Gazda N. EL. 160.—. Gaál Károly Nsz. 400.—. 

Horváth Rezső td. 160.—. Hyna Ottó td. 40.—. Hauser Margit lb. 800.—, 
ük 120.—. Hadházy Lajos ld. 100.—. Horváth József ld. 160.—. Horváth Károly 
td. 160.—. dr. Hammersberg Géza td. 160.—. Héjas Kálmán td. 100.—. Hibbján 
János ak. 120.—. Hirlapbélyegekért tér. 50.—. Halassi Pál td. 160.—. Horváth 
János ld. 60.—. Hyross András ld. 160.—. Hohoss János td. 100.—. Hamar 
László td. 160.—. Horváth János td. 100.—. Hugyecz Gyula td. 100.—.• Hollós-
Gyula td. 100.—. 

Incze Mária lb. 720.—, ük. 105.—. Irinyi Aurél td. 100.—. Imrik Zoltán 
td. 40.—. Iszkerka István td. 240.—. 

Jákói Géza td. -160.—. Jákói Endre könyvek 150.—. Jászóvári prépostság 
üz. 20.—, pk. 30.—. 

Kelecsényi .Mihály td. 160.—. Koralevszky Géza td. 100.—. Krausz Ferencz 
td. 100.—. Kaán Károly ak. 80.—. Kolozs József td. 160.—. Kardos Ferencz ld. 
80.—. Kellé Arthur W. K. a. 300.—. Kertész István td. 160.—. Király Lajos ld. 
80.—. Kiricsi János td. 100.—. Kohuth László td. 160.—. Kuztna Gyula ak. 
120.—. Kopátsy Imre td. 160.—. Kardos Ferencz ld. 80.—. Király Lajos td. 
200.—. ifj. Kiss István ld. 40.—. Kerek József ld. 80.—. Kopátsy Imre Nsz. 
400.—, pk. 30.—. Kovássy Kálmán td. 300.—. Károlyi József td. 120.—. Korony 
János ld. 80.—. Koszka Lajos Nsz. 400.—, pk. 50.—. Kondár István td. 100.—. 
Kovács Antal td. 80.—. Kozarits ,György td. 100.—. Karánsebesi vágyónk. Am. 
60.—, M. L. 40.—. Kraffszky Ferencz td. 200.—. 

Lederer Andor lb. 900.—, ük. 135.—. Lehoczky János lb. 234.—, ük. 
108.—. Ladányi Frigyes td. 100.—. Jacobi Lányi Dezső td. 100.—. Lichtschein 
Dezső könyvek 415.—. 

Mezey Rezső td. 80.—. Marschalkó Ferencz td. 160.—. Medveczky Ernő 
td. 160.—. Mentler Sándor ak. 120.—. br. Metzger Rezső td. 80.—. Molcsányi 
Gábor td. 160.—. Mérei Andor td. 160.—. Medriczky Kornél N. Nvt. II. 10.—,. 
pk. 20.—. Moczurka János ld. 80.—. Molnár József td. 100.—. Mátyos László 
ld. 60.—. Mildschütz Gyula td. 80.—. Mester János ld. 20.—. Majth Ernő ld. 
160.—. Máté János H. F. 40.—, Ftb. 60.—, Fösz. 240.—, Kft. 40.—, Am. 60.—, 
Fcza. 20.—, pk. 145.—. Magyar Leszámitolóbank ik. 93.—. 

• Németh Béla td. 160.—. Nagy László ak. 120.—. Nagy Mihály üz. 140.90. 
Nagy Károly td. 160.—. 

Oszterlamm Ernő td. 160.—. özv. tanitóné hd. 20.—. 
Papp Béla td. 100.—. Persian Iván lb. 640.— ük. 96.—. Palla Zoltán 

td. 160.—. Pászthory Ödön td. 160.—. Pfeiffer Gyula td. 160.—. de Pottere 
Gerard ak. 120.—. Pintér Lajos td. 160.—. Pápai Domonkos Em. 100.—, Ftb. 
25.—. Petszilka Károly td. 160.—. Papp Sándor üz. 20.—, pk. 10.—. Pánczél 

•Miklós ld. 20.—. Pápai Domonkos N. Nv. II. 10.—. Padstüber Antal td. 160.—. 
Pintér József áb. 50.—. 

Reitzer László dr. lb. 1760.—, ük. 264.—. Raduly János td. 160.—. 



Rappensberger Andor td.* 100.—. Roth Gyula td. 160.—. Richter Gyula td. 
60.—. Rochlitz Dezső ak. 80.—. Röhrich. Márton Ftb. 25.—. 

Szadeczky Miklós td. 160.—. Surjánszky Kálmán td. 160. — . Spettmann 
János td. 160.—. Szabó Benedek td. 160.—. Stegmeyer Ödön td. 100.—. Székács 
Aladár lb. 3000.—, ük. 310.50. Spányi István lb. 1600.—, ük. 240.—. Schneider 
Ernő ld. 500.—. Scholtz Hugó td. 160.—. Szecskay Dezső td. 20.—. Székely 
Tivadar td. 20.—, W. K. a. 180.—. gr. Széchenyi marczali urad. Hj. 10.000.—. 
Scherg Károly üz. 27.—. Szügyi Gyula ld. 150.—. Szojka Gyula td. 1Ö0.—. 
Simon Gusztáv td. 100.—. Sarlay József Em. 100.—, td. 100.—. Somogyi Zoltán 
td. 160.—. Szorkovszky Tibor td. 200:—. Szeleczky János td. 160.—. Székely 
Tivadar Em. 100.—. Sándor Jenő td, 100.—. Sóska Gyula td. 100.—. Stefani 
Ervin td. 100.—. Szántó István td. 160.—, Fösz. 180.—, H. F. 30.—, Kft. 30.—, 
pk. 100.—. gróf Széchenyi Antal urad. üz. 55.—. Schindler József td. 160.—. 
Schmid Ernő td. 160.—. Seregély Lajos td. 100.—. Stromszky László td. 400.—. 
Szabó Sándor ld. 1 6 0 . - . Szatmári N. E. L. 60.—. Somogyi Zoltán ld. 200.—. 
Szisz Ferenc td. 100.—. 

Tárczy Pál td. 160.—. Trstyánszky Dezső td. 240.—. Teodorovits Ferencz 
ak. 120.—. Török Miklós td. 160.—. Tabody Tibor Hj. 10.000.—. Tóth Mihály 
ld. 80.—. 

Ujfalussy Mihály td. 1 6 0 . - . Ulreich Gyula td. 100.—. 
Vollnhofer Pál td. 160.—. Vidos Miklós td. 50.—. Vallach Gyula td. 

160.—. Várjon Géza td. 160.—. Varga Pál ld. 80.—. Vécsey Ferencz td. 160.—. 
Winkler Miklós td. 40.—. Wittenberger Géza td. 160.—. Wiesner András 

ld. 60.—. ifj. dr. báró Waldbott Frigyes Attkg. 3600.—. gr. Wenckheim urad. 
üz. 166.10. pk. 34.10. Wolfner S. könyvek 361.—. 

Zsombory Ignácz td. 160.—. gr. Zichy Béla Hj. 15.000.—. Zoltán I. 
Ervin td. 100.—. Ziegelhoffer Arnold ld. 40.—. 

j £ ú£ 



Az „Erdészeti Lapok" 1922. évi XVII-XVIII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérséke l t köz lés i díjért 
a lap irányával nem e l l e n k e z ő h irdetések kiadatnak. 

Díjszabás . Kéthasábos szélességben {107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 12 korona. (Egyszeri 
megjelenés mellett egész oldal 2000 K.) Táblázatos és garmond betűnél kisebb 
betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Aprő hirdetéseknél egy szó 8 K, állás keresleti hirdetéseknél 3 K. 
Külön mel l ék le tek megegyezés szerint. 

M a g y a r E r d ő b i r t o k o s o k 

F a é r t é k e s i t ő R é s z v é n y t á r s a s á g a 

B U D A P E S T , M A G Y A R - U T C Z A 5 2 . F É L E M E L E T 

Elvállalja termelt,tövönálió vagy feldolgozott fakészletek 
bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyi
ségű tűzifát, müfát és fürészelt anyagokat. Értékesí
tési kérdésekben készséggel áll az erdőbirtokos és 

erdötiszt urak rendelkezésére. ( I. x. ?.> 

H J ' f _ ismétlőpisztolyokaí, revolvere. 

V a d á s z f e g y v e r e k e t , i t s t ^ s s t 

KNÉBL FERENCZ, puskamííves, Budapest, VIII., Baross-utcza 17. sz. 
Fegyverjavitásokat elvállalok. (2. VI. 4.) 



V U K M. é s F IA I 
fatermelők és fakereskedők. 

A L A P Í T T A T O T T 1847-BEN. 

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

Telefon 1 9 - 1 2 . • Telefon 5 0 - 0 7 . 
Sürgönyczim: F A V U K BUDAPEST. . (3. VI. 3.) 

Mindennemű lombfa-, fenyő- és gyümölcsmagvakat és azok 
csemetéit a legmegbízhatóbb minőségben és versenyárak mellett 
szállítok. Felesleges mag- és csemetekészleteket minden mennyi
ségben veszek, értesítéseket kérek. Sándor Imre erdészeti mag
nagykereskedő és csemetetermélő czég, Székesfehérvár. (4. III. 2.) 

Erdőőri szakvizsgával, 14 évi kitűnő vadász- és erdőőri 
gyakorlattal rendelkezem, 37 éves, kis családu, erős, egészséges 
vagyok, folyó évi november 1-től konvencziós állást keresek. Jelen
leg 10.000 kat. hold vadászterületnek vagyok fővadásza. Czimem 
a kiadóhivatalban. (5. II, 2.) 

Hirdetmény. 12138/1922. — Nagykanizsa r. t. városnak 
szüksége van ez év őszi szállításra 400 hl tölgymakkra. 

Kérünk árajánlatot ab vagon. ' 
Nagykanizsa, 1922. augusztus 8-án. 

(6. II. 2.) Polgármester. 

Luczf e n y ő e r d ő k tisztítását megállapodás szerintelvállalom 
s hajlandó vagyok a kikerülő gályákat méltányos árért átvenni. 
Debertolis Ferencz virágkereskedő. Budapest, Vámház-körút 11. (7) 

32 éves , nős, gyermektelen, erős, egészséges, erélyes, szak
vizsgázott erdőőr , ki az erdészetnek minden ágában jártas, erdőőri 
vagy vadőri állást keres azonnali vagy későbbi belépésre. Czim 
a szerkesztőségnél megtudható. (8. III. 1.) 



Azonnal i be l épésre szakvizsgázott, erélyes, lehetőleg gyer
mektelen, vagy kiscsaládu e r d ő ő r kerestetik a homokkomáromi 
védkerületfre. Évi javadalmazás 6000" K készpénz, lakás kerttel, 
4 q buza, 4 q rozs, két marhatartás, egy hold illetményföld, 
24 iirm dorongfa, egy pár bakkancs, 36 I. petróleum, uradalmi 
gyógykezelés, Nagykanizsa, herczeg Batthyány-hitbizomány erdő
mestere. - (9) 

Fekete-Mágocsy-fé le Erdészeti növénytant megvételre 
keresek. Bán Willy. Budapest, V., Berzenczei-utcza 23. (10) 

Tölgymakk, jó csiraképes, kocsányos tölgy és csermakkra 
árajánlatot kér kölcsönzsákban ab vagon. Szükséglet 1—2 vagon. 
Szállítás folyó év október 20-ig. 

Somogyszob, 1922. augusztus 24-én. • ' 
(11) Uradalmi erdőhivatal. 

D R L A M M A N T A L 
f enyőmagperge tögyára 

K Ö R M E N D 

Ajánl legmagasab b csiraképessóg u 

TŰLEVELŰ-, 10MBFA- és GYÜMÖLGSMAGVAKAT, 
v a l a m i n t k ü l f ö l d i s p e c z i á l i s m a g v a k a t 

(14. VII. 1.) 

Az Almásy uradalmak igazgatósága, Puszta-Tiribes, u. p. 
Nagybátony, Heves megye, pályázatot hirdet egy erdőori állásra, 
melynek javadalmazása évi 540 liter buza, 1200 liter rozs, 420 liter 



árpa, szabad lakás és fűtés, két anyasertés és egy tehén egy évi 
szaporulatával erdei legelőre, 2400 négyszögöl tengeriföld meg
szántva, 300 négyszögöl kertföld, erdei kaszáló, 2 /<% jutalék és 
lődijak. Az állás azonnal elfoglalandó. Csakis hosszabb erdőüzemi 
gyakorlattal rendelkező szakvizsgázott, csemetekert kezelésébén 
jártas, középkorú, egészséges, erős, kiscsaládu erdőőrök pályázhat
nak. Feltétlen becsületesség és engedelmesség a feltételek. 

Sajátkezüleg irott kérvények, erdőőri szakvizsgáról szóló 
bizonyítvány eredetiben vagy hiteles másolatban, úgyszintén műkö
dési bizonyítványok is csatolandók. A kérvény tartalmazza a kort, 
vallást, honosságot, családi állapotot, valamint megszakítás nélkül 
az időben a működés helyét és beosztását. (12) 

E l a d ó 5 0 0 0 1 0 . 0 0 0 darab C h a m a e c y p a r i s 
Lausaniana 15O—170 cm. magas. 

Árajánlattal szo lgá l (15 H . l.) 

D R L A M M A N T A L 
Fenyömagpergetö'gyára és Erdészeti Csemetetelepe, KÖRMEND 

Erdőőri szaki sko lá t végzet t 32 éves egyén, ki az erdé
szet minden ágában, ugy a vadtenyésztésben, valamint a kihasz
nálásban és erdősítésben kellő jártassággal brr, jelenleg is alkal
mazásban van, személyes bemutatkozás mellett megfelelő állást 
keres. Bratu Lajos. Edelény, Borsodm. (13. II. 1.) 
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