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Horváth Sándor 
( 1 8 5 0 - 1 9 2 2 ) 

Mindnyájunk osztatlan megbecsülésére, tiszteletére és hálá
jára méltó nagy halottja van újra a magyar erdőgazdaságnak, 
Csonkamagyarország megbénult erdőgazdaságának. 

Az a színmagyar érzésű, puritán gondolkozású, lelkes har-
czosa erdészetünknek hajtotta fejét egy egész élet fáradhatatlan 
munkássága után — hazájával s hatalmas alkotásaival együtt ere
jében összeomolva — örök nyugalomra, aki egyszemélyben leg
többet termelő munkása, legtermékenyebb úttörője, leghívebb 
zászlóvivője és legőnzetlenebb vezéralakja volt, hivatalos és társa
dalmi téren egyaránt, annak a gazdasági ágnak, amelynek szolgá
latába szegődött, s amelynek évtizedek nehéz küzdelmei árán elért 
felvirágoztatásában az érdem oroszlánrésze őt illeti meg. 

Minden vitán felül áll, hogy a magyar erdőgazdaság törté
netében külön korszakot jelent az a fellendülés, amely az első 
erdőtörvény megalkotásával vette kezdetét, rohamos erőgyara-



podással terjedt és emelkedett három évtizeden át, amikor a 
magyar erdészet kívülről a becsületesen teljesített eredményes 
munka elismerésének, belülről pedig egy még magasabb szín
vonalra jutást ígérő munkaanyagnak, munkaerőnek és munka
készségnek birtokában, nagy bizakodással kezdhetett és kezdett 
hozzá Nagymagyarország jövendő hatalmas erdőgazdaságpolitikájá
nak uj törvénnyel való megalapozásához. 

Feledhetlen halottunk kegyelettel őrzött emlékét a legiga-
zabban és a legérdemesebben annak megállapításával tisztelhetjük 
meg, hogy aki majd megírja a magyar erdőgazdaság nagyratörő 
s nagy eredményekben gazdag első korszakának történetét, ezzel 
együtt elválaszthatatlan benső kapcsolatban akaratlanul megírja 
egyszersmind Horváth Sándor munkáséletének történetét is — és 
viszont! 

Pályafutása kezdetén akkor kapcsolódott be a magyar erdő
gazdaság életműködésébe, amikor azidőbeli nagyjaink évekre ter
jedő SZÍVÓS küzdelemmel kiharczolták az okszerű erdőgazdál
kodás rendszerbe foglalt jogelveinek tőrvénybeiktatását s az életbe
lépett 1879: XXXI. t.-cz. végrehajtásának sok irányú feladata súlyos 
megpróbáltatásképen nehezedett a kezdetleges létszámú tisztviselő
karra. 

Horváth Sándor kiváló készültséggel, belföldön s külföldön 
szerzett alapos és kiterjedt elméleti ismeretekkel s változatos tanul
mányutak tapasztalataival felszerelten állott munkába az uj erdő
törvény végrehajtásának központi. irányításánál és ettől az idő
ponttól kezdve nem merült föl egyetlen jelentősebb kérdés, melynek 
megoldásánál, egyetlen nagyobbszabásu ügy, amelynek rendezé
sénél, egyetlen elvi jelentőségű vagy egyébként fontos kormány
intézkedés, amelynek kibocsátásánál közvetlen munkával avagy 
véleménynyilvánítással hathatósan közre nem működött volna. 

Hogy a sok gáncsvetéssel szemben csak ismételt megalku-
vásos átgyúrás árán kiformálódott uj erdőtörvény nem hibátlanul 
és hiánytalanul tökéletes alkotás, a törvény megalkotóival együtt, 
mint az akkori gazdasági irányzat és uralkodó jogfelfogás alapos 
ismerője, jól tudta Horváth Sándor is. Ennek mélyreható belátása 
világosan megjelölte és megvilágította azt az utat, amelyen meg
indult, amelyről le nem tért s amelyen korszakos mértföldkövek-



ként rakta le egymás után teremtő erejének országos hasznú 
alkotásait. 

A magyar erdőgazdaság általános felvirágoztatásának akarása 
tölti be aggódó lelkét. Ezért nem kapcsolódik be az állami erdő
gazdaság — már természeténél fogva is — rendszeresebb folyamatá
nak szervezetébe. A szakértő tanácsadók hiján, igazi érdekeik helyes 
mérlegelésére szinte képtelen erdőbirtokosok ügyét karolja föl, 
helyesen látva meg ennek nagy egészében ép oly országos nagy 
fontosságát. 

Egymásután létesülnek az erdőtörvény 17. §-a alá tartozó 
községi, volt úrbéres és más közbirtokossági s egyéb ilyen kisebb 
kötött forgalmú erdők rendszeres gazdálkodásának intézésére a 
a közös erdőtiszti szervezetek, amelyeknek központi irányítása 
az ő kezében van- s amelyek működésének folytonos fejlesztése és 
szabályozása rendén — másfél évtizeden át — halomra gyűjti gazdag 
tapasztalatait, hogy azok birtokában rendszerbe foglalja s kiforrott 
meggyőződésének ellenállhatlan erejével külön törvénybe igtattassa 
egyrészt az emiitett erdőbirtokok állami kezelésének intézményét, 
másrészt — ugyancsak úttörő munkát végezve — a volt úrbéres 
és más közbirtokosságok belső ügyvitelének szabályozását. 

Az állami kezelés intézményének országos megszervezésével 
az állami erdőfelügyelet mostohán megszervezett intézményének is 
segítségére jött, amennyiben ez a törvény életbelépése után foko
zottabb mértékben irányíthatta a magán erdőbirtokokra fontos 
hivatásának gyakorlását. 

Nagy erdőgazdasági üzem rentábilis berendezésének meg
szervezése tekintetében mélyen járó gondolkodásának, széleskörű 
ismereteinek, kiváló gyakorlati érzékének és tervező képességének 
a volt naszódvidéki községek erdeinek gazdasági kezelésére vo
natkozó 1890: XIX. t.-cz. megalkotásával s a törvény végrehajtá
sának központi irányításával adta bizonyságát, amely utóbbi fel
adatkörben a számos nagyfontosságú ügy legnagyobb részét 
bámulatos termékenységü munkaerejével személyesen intézte. 

A nyomósabb ügyekkel való ez a közvetlen foglalkozás, 
amelynél mindig biztosan támaszkodhatott éles megfigyelő és kri
tikai képességére s másfelől ritka emlékezőtehetsége, amely év
tizedeken át hiven megőrizte számára azokat a tapasztalatokat. 



amelyeket az erdőgazdaság gyakorlati kérdéseinek tényleges meg
oldása tekintetében a helyszínen szerzett, — világos magyarázatot 
adhatnak arra nézve, hogy oly rövid külső szolgálat után és utóbb 
hivatalos utazásainak csak a legszükségesebb esetekre szorítása 
daczára miért tudta oly szilárdan megállani helyét eminenter 
gyakorlati kérdéseknek nemcsak megoldása, hanem ilyeneknek 
kezdeményezése tekintetében is, s nemcsak hivatalos munkaköré
ben, hanem az erdőgazdasági érdekek megvédelmezésére hivatott 
társadalmi szervezetnek, az Országos Erdészeti Egyesületnek műkö
dési terén is, ahol évtizedeken át éltető lelke, legfőbb irányitója 
s egyúttal legkiadósabb munkása volt az ott folyó munkának. 

Igaztalanság volna külön meg nem emlékezni arról a szívósan 
kitartó küzdelemről, amelyet az erdészet, helyesebben mondva a 
földmivelésügy legnehezebb kérdésének: a kopár- és vízmosásos 
területek termővé tételének felkarolása és megoldása érdekében 
ugyancsak évek során át következetesen kifejtett. A feladat mérhe
tetlen nagyságával szemben aránytalanul kis lépésekkel haladhatott 
előre a pénzügyi nehézségek miatt, mignem végre akadt pénzügy
miniszter, akit megdönthetlen számadataival eredményesen sikerült 
meggyőznie a kivánt sok milliós befektetéseknek feltétlenül biztos 
és előnyös rentabilitásáról. Sajnos, a tervek megvalósításáról, 
a hiányos törvényeket pótló kormányrendeletek végrehajtásáról 
már lekéstünk. Nagymsgyarország gazdaságpolitikájának rövid
látását Csonkamagyarországnak kell megszenvednie. 

Fáradhatlan munkásságának gazdag eredményei közül néhány 
legfontosabbat azért kellett igy közelebbről szemügyre vennünk, 
hogy azokon át igaz mivoltában láthassuk meg Horváth Sándor
nak inkább magába mélyedő, mintsem zárkózott egyéniségét. 
Egész lelkével az erdőgazdaságnak élt, minden gondolata a ma
gyar erdészet felvirágoztatására irányult s egyforma szeretettel és 
gondossággal keresett és karolt föl minden kérdést, amely puritán 
kötelességtudással megbecsült hivatása körét illette. 

Páratlan munkabírását és kitartását jellemzi, hogy amikor 
pályafutásának végéhez közeledve, évtizedeknek sikerekben gaz
dag munkássága után teljes megnyugvással letehette volna alko
tásokra teremtett tollát, ifjú erőt megszégyenítő rugalmassággal 
fogott hozzá legnagyobb művének, a magyar erdőgazdasági jog-



szabályok kódexének egybeállításához. Megértette és magától el nem 
hárítható kötelességének ismerte el, hogy ezt a nagy feladatot a 
magyar erdőgazdaság jövő fejlődésének uj megalapozása érdekében 
még neki kell magára vállalnia és lelkismeretesen teljesítenie, mint 
aki a sors kegyelméből az első magyar erdőtörvény életbelépé
sétől kezdve ugy ennek, valamint az utóbb alkotott törvényeknek 
végrehajtásánál egyedül szerezhette meg a tapasztalatoknak leg
teljesebb bőségét. 

Az erdőkről czimü törvényjavaslat előadói tervezete az indo
kolással együtt elkészült. De akkor már a világháborúnak minden 
alkotó munkát visszariasztó ádáz förgetege viharzott át egész 
Európán. Aggódó remegéssel féltettük hazánk sorsát, — és jött a 
vég, a becsületes harczosok veresége, az ország összeomlása, ki-
rabojtatásunk, megcsufoltatásunk, megcsonkittatásunk: 

Erdőkoszoruzta Nagymagyarország helyett — fainséggel 
fenyegetett Csonkamagyarország. 

Ennek megérése volt elviselhetlenül keserű jutalma Horváth 
Sándor munkás életének. 

Az igaz és becsületes magyar sorsa évezreden át. 
* 

Horváth Sándor életrajzát az Erdészeti Lapok 1905. évi 
I. füzetének vezető czikkében ismertettük legutóbb. Az ott közölt 
adatok kiegészitéseképen feljegyezzük, hogy az 1905. év folyamán 
kineveztetett az erdészeti államvizsgálő bizottság elnökévé; az 
1919. év február havában helyettes államtitkár lett s ebben a minő
ségben vonult egy hónappal utóbb állandó nyugalomba. 

Az Országos Erdészeti Egyesület azzal fejezte ki elismerését 
és háláját nagy érdemeivel szemben, hogy 1906-ban megfestette 
képét a közgyűlési terem számára, 1920-ban pedig tiszteletbeli 
elnökévé választotta meg. 

Egészsége akkor rendült meg nagyon aggasztóan, amikor 
utolsó nagy művének befejeztével a világháború súlyos fordulatai 
valósággal lehetetlenné tettek minden rendszeres munkát, jövőbe 
kapcsolódó tervezgetést — a napi kérdések súlyos robotmunká
ján kivül. 

Testben, lélekben össze-összeroskadt; bizalmát hazánk sor
sának jórafordulása tekintetében egészen elveszítette s nyugalomba-



vonulása után hónapról-hónapra gyengülő ereje alig birt meg
küzdeni az újra és újra visszatérő betegséggel. Halála megváltás 
volt utolsó napjainak nagy szenvedéseitől. 

Mély megilletődéssel, súlyos töprenkedés közepette a gond
viselés felől, azzal a keresztényt békitő gondolattal kisértük utolsó 
útjára, hogy a becsületes kötelességteljesitésnek mindenek tisztele
tére méltó martirját temetjük, aki egész életét a munkának áldozta. 

(A) 
• ú£ ú% 

A gyertyán terjeszkedésérői. 
í r ta : B é k y A l b e r t m. kir. főerdőtanácsos. 

Szakirodalmunkban és a gyakorlati életben sok szó esett 
mostanában a gyertyán térfoglalásáról, amely kiváltképen a Bükk-
hegységben jelentkezik. t 

A gyertyán terjeszkedése és a bükk visszaszorulása szoros 
összefüggésben van az erdő természetes felujulásával, különösen 
a természetes felujulás feltételeivel s igy, mielőtt magát a czim 
szerinti kérdést tárgyalnám, legyen szabad a felujulás feltételei 
közül azokkal foglalkoznom, amelyek a czim szempontjából 
fontosabbak; ezek: a talaj fizikai és vegyi tulajdonsága, a szél, 
a világosság, a talaj és a levegő víztartalma. 

A sikeres felujuláshoz a talajnak az a fizikai állapota a leg
kedvezőbb, amelyet beéredettnek mondunk. Az ilyen talaj porhanyó, 
de mégis annyira megülepedett, hogy részei egymáshoz simulva 
szervesnek mondható összefüggésben vannak egymással; felszíne 
nem tömött, nem cserepes. A hajcsövek meglévő hálózatán alulról 
akadálytalanul áramolhat fel a víz, felülről pedig a talajlikacsokon 
a levegő, és beszivároghat a légköri csapadék. Az ilyen talajban 
erélyesen történnek meg azok a folyamatok, amelyek a kedvező 
növénytenyészetet eredményezik. A beéredett talajhoz hozzátartozik 
több-kevesebb televény és víztartalom. Száraz talaj beéredett nem 
lehet. A beéredett talajt jelzik a rajta tenyésző gyöngéd erdei 
gyomok, mint a madársóska, szagos-müge stb., mig a fű már azt 
jelenti, hogy a talaj a beéredés fokán tulment s főleg, hogy 
üdeséget elveszítette. 



A talaj vegyi tulajdonságára nézve röviden azt mondhatjuk, 
hogy annak nem szabad savanyunak lennie. Savanyu talajban a 
természetes felujulás, kiváltképen a mag csírázása és a csiranövény 
fejlődése nem sikerül, nemcsak azért, mert itt a táplálóanyagok 
vegyi összetétele nem megfelelő, hanem azért is, mert savanyu 
talajban nem működnek azok a talajbaktériumok, amelyek a csira
növény részére elengedhetetlen táplálékok (elsősorban nitrogén) 
előkészítését végzik. 

Megszoktuk, hogy a szelet az erdőben csak döntő és törő 
hatásában tekintsük tényezőnek, pedig ennek az erdő tenyészetére 
és különösen a természetes felujulásra gyakorolt hatása sokkal 
általánosabb és állandóbb, bár nem olyan szembeszökő. Eltérnék 
tárgyamtól, ha a szélnek a magassági és földrajzi szélességi fekvés 
szerinti tenyészeti határnál a növényzeten kirívóan nyilatkozó káros 
hatására hoznék fel példákat. Elég bizonyítékot találunk erre 
szélnek kitett helyeken álló fákban — különösen az érzékenyebb 
gyümölcsfákban —, amelyek a sorvasztó széltől nemcsak megdőltek, 
hanem a szél felé néző oldaluk a védetthez képest elmaradt, sőt 
elcsenevészedett; alakjuk ferde, részaránytalan. Oka ennek az a 
sorvasztó hatás, amelyet a szél, az erősebb légnyomáson, a levelek 
és gallyak ide-oda csapodásán kivül kiváltképen a tenyészeti 
nedvnek fokozott eipárologtatásával idéz elő. 

Ismertebb dolog a szélnek a talajt szárító hatása. Tavasszal 
— amikor a levegő is szárazabb, mint ősszel — pár órai észak
keleti szél (de még más irányú is) poros utat teremt, a megművelt 
földet pedig rögössé vagy cserepessé teszi. A talaj és tenyésznedv 
mértéken felüli elpárolgását sokkal inkább a szél, mint a nap 
okozza. 

A szél ilyen lényeges hatása folytán a természetes felujulás 
alatt álló területre nézve sem közömbös az, hogy annak talaját és" 
növényzetét éri-e szél vagy nem s érezteti-e ott csakis káros 
hatását. A levegő csöndessége, nyugalma egyik fontos biztositéka 
az ujulat megtelepedésének és megmaradásának. 

A sorra következő tényezőnek, a világosságnak a természetes 
felujulásnál való befolyására nézve legyen szabad Ch. Wagnerre 
(„Die Orundlagen der ráumlichen Ordnung im Walde" 92. X.) 
szószerint hivatkoznom: „Man war und ist vielfach heute noch 



gewöhnt dem Licht die alléin entscheidende Bedeutung für die 
Besamung des Bodens und das Qedeihen des Anflugs zuzu-
schreiben — offenbar mit Unrecht; das stellt Borggreve fest. Er weist 
diesem Faktor mit Recht eine verháltnismássig untergeordnete Rolle 
z u . . . Der Entzug direkter Lichtstrahlen kann im Jugendstadium 
jedenfalls nicht ungünstig wirken. Wirkönnen dieses Momentganz 
ausser Berüeksichtigung lassen, da es bei der Schlagstellung sel-
ten derjenige Wachstumsfaktor sein dürfte, der im Mindestmass 
vorhanden ist." Hasonlóan nyilatkozik Mayr „Waldbau auf natur-
gesetzlicher Orundlege" czimü művének 97. lapján. 

Ezek azt mondják, hogy a világosság távolról sem olyan 
nyomatékú tényező a természetes felujulásnál, mint ahogyan azt 
venni szokták, mert egészen fiatal korában nemcsak hogy közvetlen 
napsugarat nem kivan a facsemete, hanem a közvetett fényből 
is megelégszik kevéssel is. Szoros kapcsolatban van azonban a 
világosság a természetes felujulásnál a légköri csapadéknak a 
talajhoz való jutásával, amely kapcsolat folytán a világosság (a 
napfény, mint mindennek éltetője) ugy került a köztudatba, mintha 
ez volna a döntő tényező. Hozzájárult e felfogás meggyökerese-
déséhez az a körülmény is, hogy a nyugateurópai és nálunk (az 
integer Magyarországon) az erdős vidéki éghajlat nagy része 
csapadékban annyira gazdag, az erdő talajának általában van annyi 
víztartalma, hogy ennek hiánya világosság mellett nem lépett 
előtérbe annál kevésbbé, mert a hegyes vidék dombozati viszonyai 
között a napfény is inkább csak a helyzetek szerint érvényesülhet. 
Minél szárazabb azonban az éghajlat, s tovább menve, minél 
szárazabb fekvése és egyéb viszonyai folytán a hely, annál inkább 
előtérbe, lép és döntő tényezővé válik az erdő felujulásánál a 
talaj víztartalma. Le kell lépnünk arról az álláspontról, amely az 
erdőtenyészet sok kérdését, különösen a természetes felujulást szinte 
csakis a világosság hatása szerint bírálja el és érdem szerinti helyet 
kell engednünk más tényezők befolyásának is. 

Hogy a mezei és kerti növénytenyészet elsősorban a talaj — 
főleg a felső talajréteg — víztartalmától függ, azt különösen a 
magyar gazdák régóta és sokszor szomorúan tapasztalják. Kivétel 
csak az a növény, amelyik mélyreható gyökerével (szőlő, gyümölcs
fák stb.) a talaj állandóbb nedvességű rétegéig hatolt. Tarvágások 



mesterséges erdősítésénél mi erdészek is ,eléggé tapasztaltuk már 
a száraz időjárásnak a mezőhöz hasonlóan szabadon nyilvánuló 
hatását, kevésbbé foglalkoztunk azonban a légköri csapadéknak a 
zárt és megbontott erdőben való jelentkezésével és itt magával 
a talaj víztartalmával. 

Szabadon levő talaj felső rétegének víztartalma egyenlő 
minőség és viszonyok mellett, kisebb körzetben egyenlő. Ezzel 
ellentétben az erdővel borított talajnak szinte lépten-nyomon vál
tozik a víztartalma (egyébtől eltekintve) aszerint, hogy a hely fa 
alatt vagy fák között fekszik. Vastag, sürü koronájú fákon keresztül 
alig jut bármily csapadék is a talajhoz, amiért az ilyen fák alatt 
néhol mindig teljesen száraz a föld felszine, másutt csak néha 
nedvesedik meg kissé. A fa tövétől távolodva a lombozat milyen
sége szerint fokozódik a talajnedvesség, mignem eléri azt a fokot, 
ahol a csapadékot már nem tartja vissza semmi a talajtól. A viz-
tartalombeli különbség természetesen aszerint is változik, hogy 
milyen a fa koronája, lombozata, mert pl. gyér lombozatú és 
csekély galyazatu fácska alig fog fel valami csapadékot s igy 
ennek - koronácskája (gallyzata) alatt éppen olyan is lehet a talaj
nedvesség, mintha a talaj szabad lenne. 

Az erdő alján élő növényzet — minél szárazabb az égalj, 
annál inkább — elsősorban aszerint helyezkedik el, hogy meg
találja-e a talajban a tenyészetéhez szükséges nedvességet; ahol 
ez nincs meg, ott meglehet a világosság, televényes föld és sok 
minden egyéb, de tenyészet még sincs. 

Az erdőfelujulás szempontjából jól mondja Ch. Wagner 
említett művének 93. lapján, hogy »Die Bedeutuug der Befeuch-
tungsverháltnisse" des Bodens im Walde, besonders gerade der 
oberfláchlichen Schicht, für Bestandesbegründung und Erziehung 
scheint uns bei weitem noch nicht genug erkannt zu sein und 
gewürdigt zu werden". Németországban ez könnyen megtörtén
hetett, mert az ottani csapadékosabb éghajlat alatt a talajszárazság 
ritkább jelenség, mint nálunk. 

A magyar erdészeti -irodalomban egy helyre emlékezem csak, 
hol a talajnedvességnek a felujulásra gyakorolt hatása kellően 
ki van emelve; Illés Nándor mondja ugyanis az Erdészeti Lapok 
1905-iki évfolyamának 295. lapján: „Hogy egészen a tölgysarjadék 



alatt, világosabban mondva, a sarjas lombsátorán belül csakúgy 
nem bir megélni a tölgyujulat hosszabb időn át, mint az öreg 
tölgyiák lombkoronájának ernyője alatt: az tény. Ennek oka azonban 
nem az árnyékolás, hanem a légköri csapadék föltartása a korona 
által." 

A légköri csapadékok közül az erdőfelujulás szempontjából 
az az eső a legfontosabb, amelyik a tavaszvégi és nyári szárazság 
idején jut a talajhoz, mert akkor dől el a csiranövény vagy fiatal 
csemete sorsa addig az ideig, mig vizszivó gyökerét a talaj 
állandóbb nedvességű rétegéig le nem nyújtotta. Ez a tavaszvégi 
és nyári, többnyire zivataros eső azonban ritkán esik függélyes 
irányban a talajra, hanem ferdén, aszerint, amint a többnyire 
velejáró és a helyzet szerint váltakozó irányú szél veri, minek 
folytán elég gyakori az az eset, hogy valamely fa lombozata, 
koronája alatt — ahová az eső ferdén becsap — üde talajt és 
növénytenyészetet találunk, mig a fa melletti, függélyes irányban 
fedetlen hely — ahol a fa koronájának eső-árnyéka van — kevésbbé 
üde földü és gyengébb tenyészetet mutat. 

A levegő víztartalmának a növénytenyészetre gyakorolt 
hatását illetően elegendőnek vélem a Treitz Péter-re való hivat
kozást, aki az Erdészeti Lapok 1921-iki 322. lapján igy szól: 
„Semmiféle hatást nem látunk olyan világosan a növényeknek 
anatómiai berendezésén, mint azt, melyet termőhelye levegőjének 
és talajának víztartalma eredményez. A növényi életet az a víz
mennyiség szabályozza, mely a tenyészet idejében a levegőben 
van. A levegő nedvessége határozza meg azt, hogy milyen növények 
tudnak az egyes helyeken m e g é l n i ^ Azzal a hatással szemben, 
melyet a levegő állandóan párásabb vagy állandóan szárazabb 
állapota fejt ki arra a földre, melyben gyökerei elágaznak, a növény 
teljesen tehetetlen". ÍEz az a tényező, amely szerint a földnek 
erdőségi, mezőségi és sivatagi klimaövre való beosztása is történik, 
amely szerint tehát a növénytenyészet elsősorban igazodik. 

így pl. a bükk (E. L. 1921. 368. 1.): „Ha a bükk elterjedési 
övének határait vizsgáljuk, azt látjuk, hogy olyan vidéket foglal 
el, ahol a levegő egész évben, még az év száraz időszakában is 
párás. Kelet felé, a keleti kontinentális légáramlatok hatása követ
keztében, a levegő átlagos páratartalma fokozatosan csökken; a 



bükk ezeknek a kontinentális légáramlatoknak szárító hatását már 
nem állja ki s igy azon a vidéken belőle erdő már nem válhatik." 

Igy esik aztán, hogy a bükk a Bükkhegységberi nemcsak 
hogy klimai tenyészövének a szélén van, hanem a bükktenyészet-
nek a meglehetős tengerszinfeletti magasság révén előretolt szigete, 
amelyet mindenfelé tölgyerdők öveznek. Nem is azért nevezik a 
Bükkhegységet Bükknek, mintha e fafaj igazi hazája volna, hanem 
azért, mert messze vidéken csak itt van terjedelmesebb bükkerdő. 

Hogy a bükk itt nincs igazi hazájában, kétséget kizáróan 
mutatja az, hogy természetes uton nehezen ujul fel. Aki csak a 
csapadékdús hegyvidék bükköseit ismeri — ahol a bükk szinte 
gyommódra tenyészik —, annak szinte hihetetlen, hogy ez is 
lehet bizonyos körülmények között a legkényesebb, a legérzé
kenyebb fafaj. 

Ahhoz, hogy a bükk természetes uton felújuljon és tovább 
tenyésszen, elengedhetetlen a talaj beéredett állapota és üdesége 
és az, hogy közvetlen a talaj felett állandóan párás és csendes 
levegőréteg legyen, tehát ne járja azt a szél. A világosságból a 
bükk igen keveset kivan; ez a magasabb régiókban is árnyék
tűrő fafaj idelent még kevesebb fénnyel is beéri s az, hogy vala
mely állomány alatt bükkfiatalos nem keletkezik vagy ha volt, 
kipusztult, bizonyára nem azt jelenti, hogy kevés volt neki ott a 
világosság, hanem azt, hogy nem volt üde a talaj és száraz volt 
a levegő. 

A Bükkhegység talaj- és faállományviszonyai a túlzott legel
tetés és szálalgatás miatt általában rosszabbak, mint amilyeneknek 
a természeti viszonyok szerint lenniök kellene. Az erdők talaja 
kemény és nem üde, vékony alom- és televényréteggel; a faállo
mányok belsejükben hézagosak, szélükön nyitottak s igy utat enged
nek a talajhoz nemcsak a száraz éghajlat száraz levegőjének, hanem 
még az itt többnyire keleti és északkeleti szárító szélnek is. 

Ilyen körülmények között a bükk tenyészet! övének az 
optimumában is nehezen újulna föl, annál inkább érthető, hogy 
tenyészeti övének a szélen — tehát a pessimumban — nem akar 
felújulni. 

Olyan esetek is vannak, amidőn makktermés után meg
telepszik a bükkfiatalos, de. pár év multán ismét eltűnik. Ennek 



az a magyarázata, hogy a fiatal bükkcsemete gyökere még nem 
hatolt le elég mélyen az ásványi talajba, ahonnan a szükséges 
nedvességet felszívhatná s igy — száraz időjárás fordultával — 
kiszáradt. 

Különös, hogy csak mi erdészek nem akarjuk elismerni, 
hogy a növények inkább szoktak a szárazság, mint az árnyék miatt 
kipusztulni, holott az életben és más téren mindenki azt mondja. 

A köztudatban a gyertyánkérdés olyanformán van elterjedve, 
hogy a gyertyán kiszorítja a bükköt. Én azt a megállapítást vélem 
helyesnek, hogy: ahol a bükk tenyészetének feltételei megromlottak 
vagy eltűntek, ott a bükk vagy egyáltalában nem, vagy csak 
nehezen és hiányosan ujul fel. Az ilyen helyre megtelepszik a 
gyertyán, amely sokkal szerényebb feltételekkel is megelégszik. 
Nem azért nincs tehát valahol bükk, mert a gyertyán állja az útját, 
hanem azért, mert különben (a gyertyán távollétében) sem volna. 

Minthogy a természetben ugrás nincsen, itt is vannak 
átmeneti állapotok, pl. ahol alkalmasak a körülmények a bükk-
felujulásra, ez azonban makktermés hiányában elmarad s mire 
a makktermés megérkezik, a helyzet már elromlott, a gyertyán 
azonban már megtelepedett. 

Ilyenformán vagyunk egyébként itt a Bükkben a kőrissel 
is. Ezt ugy ismerjük, mint amely fafaj nemcsak hogy az üde, de 
egyenesen a nedves talajt szereti; de hogy itt tenyészeti övének 
optimumában van s emellett — mint már a mezőségi klimaövnek is 
lakója — a levegő szárazságát is állja, a felujulás alá vett bükkösök
ben elsőként telepszik meg, igazolva mint fénykivánó fafaj azt is f 

hogy világosságban a bükknek se lehet ott hiánya. 
A gyertyánról ujabban az a nézet kezd elterjedni, hogy 

árnyéktürőbb a bükknél s talán ez a legárnyéktürőbb fafajunk. 
Árnyéktürés szempontjából más a fa magatartása akkor, ha tenyé
szeti optimumában vagy pessimumában van; nem hasonlíthatunk 
tehát össze ebből a szempontból egy optimumban levő fafajt 
egy pessimumban levővel. Az pedig, hogy valamely helyen 
az öreg erdő alatt a gyertyánujulat megmarad, a bükk pedig 
kipusztul, valószínűen nem azt jelenti, hogy előbbi jobban türi 
az árnyékot, hanem inkább azt, hogy a gyertyán megelégszik 
a talajnak és levegőnek ott kapható nedvességével, a bükknek 



azonban ez kevés, mert — mint már előbb volt róla szó — 
éppen a fák alatt kevesebb a tenyészidő alatt a talajfelszín víz
tartalma. Hogy ezen vagy azon a helyen gyertyán van-e vagy 
bükk, az nem lehet csupán az árnyéktürőképesség folyamánya. 
Ezt a kérdést csak ugy lehet eldönteni, ha a világosság mellett 
a tenyészetre ható többi tényezőt, elsősorban a talaj és levegő 
víztartalmát is kellő figyelemre méltatjuk. 

Az eddigiek összefoglalásából azt szűröm le, hogy á gyer
tyán és bükk kérdésébe lényegesen beleszólnak a klímái tenyész-
övvel kapcsolatos — hogy ugy mondjam — magasabb rendű ténye
zők és a talaj állapota, kiváltképpen víztartalma és kevésbbé a 
világosság, amelyet szinte egyedüli és döntő hatásúnak szoktak venni. 

A gyertyán nemcsak a bükk, hanem a tölgy területén is 
terjed, daczára hogy a tölgy itt is optimumában van. Ennek döntő 
oka a talajminőség, amely a tölgy részére megromlott, s a ter
mészet a váltógazdasághoz fordul. Ahogy a mezőgazda nem eről
teti a búzát csak zabnak való talajon, mi se erőltessük a rossz 
talajon az igényes tölgyet, hanem vagy hagyjuk meg a gyertyánt, vagy 
— talán még helyesebben — telepítsünk ilyen helyre idejében fenyőt. 

Az volna most már a kérdés, hogy mit tegyünk a bükk fel-
ujulása és a gyertyán visszaszorítása czéljából; hogy intézzük a 
természetes felújítást? 

Erre nézve tartsunk előbb igen rövid szemlét a felujitó 
módok felett. Ezek egy része nagyobb, másik kisebb területen 
indul meg és dolgozik s ugyanaz a mód idő szerint lassúbb vagy 
gyorsabb menetben bonyolítható le. A felújítást tehát a tér és az 
idő szerint külön intézzük. 

A felújításnak terület szerinti intézése teljesen tőlünk függ s 
jórészt eldől már a kezdetnél, amidőn az első záródásbontó vágást 
csináljuk. Az eddigi tapasztalat eléggé mutatja már, hogy az állo
mányoknak egyszerre nagyobb területen való megbontása utat 
nyit az állomány belsejébe az éghajlat száraz levegőjének, sőt 
magának a szélnek s a talajnak hamarosan történő megromlására 
vezet. Bátran kimondható tehát, hogy csak azzal a felujitó móddal 
érhetünk el czélunknak megfelelő sikert, amely lehetőleg kis terü
leteken indul meg és ilyeneken is dolgozik. Ilyen mód a folt
vágás vagy a keletkező ujulat alakja után elnevezve: csoportos 



fejujitó vágás, kiváltképen pedig ennek legkisebb térre szorítkozó 
alakja, az u. n. szálalóvágásos gazdaság. 

Ezeknél a módoknál a természetnek a felújításnál működő 
erőit szinte kézben tudjuk tartani s azoknak káros behatását a 
minimumra tudjuk csökkenteni. A talajnak beéredett állapotát és 
üdeséget hosszabb ideig meg tudjuk őrizni, megadván ezzel a 
lehetőséget arra, hogy ritkábban történő magtermés esetén is meg
történhessen a felujulás. 

A felujulásnak idő szerinti intézése már kevésbbé függ tőlünk; 
itt már inkább a természet diktál aszerint, hogy van-e ujulat és 
ha 1 van, milyen és hol ? vagy ha nincs ujulat, milyen a talaj álla
pota; megvan-e még annak fogékonysága, vagy már elveszítette 
azt stb. Ahány eset, annyiféle helyzet s mindegyiknél külön kell 
elhatározni, hogy mikor tegyünk valamit és hogy a felújítást 
lassúbb vagy gyorsabb menetben bonyolitsuk-e le. 

Ha igy, lehetőleg kis területen dolgozva, időben pedig 
állandóan résen léve, igyekszünk a talajt üdeségében és jóságában 
megtartani s az állomány belsejét a széltől megóvni, reményünk 
lehet arra, hogy felújul a bükk és a tölgy, mert ha ez megvan, 
akkor az esetleg odatelepülő gyertyánnal vagy előbb, vagy utóbb 
leszámolhatunk. 

. Ne azon legyen tehát az erdőgazda törekvésének a nyomatéka, 
hogy a gyertyánt szorítsa vissza, hanem azon, hogy a bükk és a 
tölgy, meg a többi nemesebb fafaj felujulása megtörténjék, ami 
nem zárja ki azt, hogy közvetlen a gyertyán ellen is meg ne 
tegyünk mindent, ami terjeszkedésének gátat vet. 

A tölgylisztharmat periíheciumainak előfordulása 
Európában. 

Irta: Dr. Fehér Dánie l . 

A tölgylisztharmatnak tudvalevőleg nálunk rendszerint csak 
a konidspórás alakját lehet megtalálni s éppen ezért hosszú ideig 
ennek a gombának rendszertani helyét megjelölni nem lehetett. 
Ez oknál fogva ezt a betegséget az Oidium quercinum általános 
névvel jelölték. Arnaud és Foex voltak az elsők, akik 1911-ben 



Francziaországban (Cavillargues, Departemet du Oard) J ) a gomba 
ascusspórás termőtesteit, az u. n. perilheciumokat2) megtalálták, 
melyeknek vizsgálata alapján kitűnt, hogy a gomba az amerikai 
tölgyeken pusztító lisztharmattal (Microsphaera quercina [Schwein] 
Barr. = Microsphaera extensa [Cook et Pick] teljesen azonos. 
Salmon3) a két eltérő név helyett a Microsphaera alni [Wallr] 
elnevezést véve alapul, a Microsphaera alni extensa [Cook et Peck] 

A Microsphaera alni f. quercina. Néger után. Eiősen nagyítva. 1. Konidium-
tartó, konidspórákkal. 2. Érett perithecium, jellemző nyúlványokkal. 3. Egy 

nyúlvány erősen megnagyítva. 4. Jellemző mycelium-vastagodások. 

Salm megjelölést vezette be. Néger*) ujabban a Microsphaera 
alni f. quercina [Neg.] elnevezést használja. 

!) Comptes Rendus. Paris 1912. 154. k. p., 1302. 
2 ) A perithecium az Erysiphaceae-k gömbölyded formájú, zárt termőteste, 

amely az ascusokat foglalja magában. 
3) Salmon. A monograph of the Erysiphaceae. Mem. Torrey Bot. Club. 

1900. IX. k. p . 152. U. ő. Supplementary notes on the Erysiphaceae. Bulletin 
of the Torrey Bot. Club 1902. p . 108. 

4) Néger. Der Eichenmehltau. Naturw. Zeitschrift f. Forst u. Landwirt-
schaft. 1915. (Egyúttal a kérdés irodalmát is részletesen ismerteti). U. ő. Krank-
heiten unserer Waldbaume. 1919. p. 120. 



Arnaud óta majdnem nyolcz éven keresztül a legszorgosabb 
kutatás mellett sem sikerült Európában a gomba peritheciumait 
még egyszer megtalálni. Peglion1) 1919 őszén Bologna mellett 
egy lisztharmat által ellepett fiatal tölgyön a levelek alsó és 
felső oldalán számos peritheciumot talált, melyeket ő aztán a 
közelben lévő Quercus pedunculata és Quercus lanuginosa néhány 
fiatal egyeden is megfigyelt. Sajnos, Peglion anyagát az eredeti 
Arnaud-féle praeparátummal nem hasonlitotta össze s ezért itt a 
két faj azonosságát feltétlen bizonyossággal nem állithatjuk. Behrens2) 
1920-ban Németországban, Hildesheim mellett, a Tosmerhegy északi 
lejtőjén, egy tölgy-fiatalosban ismét megtalálta őket. A peritheciumok 
csak egyetlen egy levelén apró, fekete tokocskák alakjában jelent
keztek, még pedig élő fán lévő, tehát nem lehullott levélen. 

Hogy miért nem fejlődnek ki nálunk a peritheciumok, holott 
Amerikában a telepitett európai tölgyfajokon mindig jelentkeznek, 
arra ma még határozott választ adni nem lehet. 

A peritheciumokat Néger az eredeti Arnaud-féle preparátu
mokkal hasonlitotta össze és ezeknek azonosságát igazolta, ami 
kétséget kizáróan bizonyítja, hogy Behrens is a Microsphaera alni 
f. quercina peritheciumait találta meg és a Németországban pusz
tító tölgylisztharmat is az amerikai lisztharmattal azonos. 

Magyarországon a gomba peritheciumait még nem találták 
meg, az eddigiek után azonban nagyon valószínű, hogy a hazai 
tölgyfajainkon pusztító lisztharmat szintén a Microsphaera alni f. 
quercina (Neg.) gombával azonos. A kérdés exakt eldöntésére nagyon 
fontos volna, ha a gomba peritheciumait nálunk is meg lehetne 
találni, ami kellő figyelmes keresés mellett, azokban az erdőkben, 
ahol a gomba tömegesen lép fel, bizonyára lehetséges is lenne.3) 

1) Peglion V. Beobachtungen über die Perithecienform des Eichenmehl-
tauses. Referálva: Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten 1921. XXXI. k. 222. o. 

2) Behrens. Die Perithecien des Eichenmehltaues in Deutschland. Zeit
schrift für Pflanzenkrankheiten. 1921. XXXI. k. 108. o. 

3 ) A peritheciumok apró, fekete, szabad szemmel alig látható pontok 
alakjában jelennek meg a fehér mycelium-szálak által bevont leveleken, átmérő
jük 135 |x = 0-135 nlm. s-

Az esetleg gyűjtött anyagot egy kis üvegcsébe, lehetőleg a levéllel együtt 
alkoholba kell tenni és pontos meghatározás végett az erdőmérnöki főiskola 
növénytani tanszékének (Sopron) kérjük beküldeni. 



KÜLÖNFÉLÉK. 

A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia által jutalmazott 
erdészet i munka. Az Akadémia legutóbbi nagygyűlése alkal
mával a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank által a legutóbbi évek 
legérdemesebb közgazdasági munkájára kitűzött jutalmat Kaáti, 
Károly h. államtitkár „Erdőgazdaságpolitikai kérdések" czimü 
munkájának itélte oda. Amidőn a szerzőnek e szép sikerhez őszintén 
gratulálunk, egyben örömünknek adunk kifejezést afelett, hogy 
ezúttal az erdőgazdaság köréből került ki a legjobb közgazdasági 
tanulmány. 

Pech Kálmán h. államtitkár. A kormányzó ur Őfőméltó
sága Pech Kálmán helyettes államtitkári czimmel felruházott minisz
teri tanácsost helyettes államtitkárrá nevezte ki. 

35 évet meghaladó ernyedetlen munkásság a magyar erdé
szet s főként a községi erdők adminisztrálása és az erdőfelügyeleti 
szolgálat központi vezetése terén nyerte el ezzel a kinevezessél 
jól megérdemelt jutalmát s örömmel regisztráljuk, hogy Pech 
Kálmánnak minden feltűnés gondos elkerülésével teljesített csen
des, de annál intenzivebb, lelkiismeretes munkája nem maradt 
elismerés nélkül. Az őt őszintén becsülő és tisztelő kartársai 
örömét azonban tompítja az a másik hivatalos értesítés, hogy 
Pech Kálmán egyúttal mult hó végével állandó nyugalomba 
vonult s igy az államérdészet a jövőben nélkülözni fogja kipróbált 
munkaerejét! 

Személy i hírek. A m. kir. földmivelésügyi miniszter Bodor 
Gyula miniszteri tanácsost és Kondor Vilmos m. kir. főerdőtaná-
csost folyó évi május hó végével állandó, Fekete Lajos m. kir. 
főerdőmérnököt pedig ideiglenes nyugalomba helyezte. 

Id. Dittert Qyula, báró Révay Ferencz örökösei mosóczi 
uradalmának erdőmestere erdőtanácsossá lépett elő. 

Halálozások. Székely Mihály ny. m. kir. főerdőtanácsos, a 
lippai főerdőhivatal egykori főnöke Mármarosszigeten és Sipos 
Mihály m. kir. erdőtanácsos, járási erdőgondnok Váczott elhunyt. 
Az Országos Erdészeti Egyesület előbbiben alapító, utóbbiban 
rendes tagját gyászolja. 

Béke hamvaikra! 



Trilby. E czimen uj háromfelvonásos operát hozott színre 
folyó évi május hó 19-én először a Városi színház. Az opera 
szövegét idegen eszme után irta és zenéjét szerzetté Clement 
Károly m. kir. erdőtanácsos. 

A kiváló zeneszerzőnek nyolcz évvel ezelőtt bemutatott Radda 
czimü egyfelvonásos operája után örömmel teljes büszkeséggel 
üdvözöljük szaktársunkat újból a színpadon, mert meg kell álla
pitanunk, hogy ezt a darabját is ugy a tárgyilagos kritika, mint 
a közönség osztatlan elismeréssel fogadta. 

A szép sikerhez őszinte szivből gratulálunk. (Pa.) 
Mag- é s t o b o z g y ü j t e m é n y t ajándékozott a Kőszegi 

Fenyőmagpergetőgyár az erdészeti főiskolának. A 10.000 K értékű 
gyűjtemény a főiskola mai hiányos felszerelését igen kívánatos 
módon egésziti s az adományozó ezzel köszönetet érdemlő, köve
tésre méltó példát adott. 

Elfogyot t könyvek . Muzsnay Erdőrendezéstana és Vadas 
Erdőműveléstanának II. kiadása teljesen elfogyott. A Népszerű 
Erdészeti Növénytannak csak II. füzete kapható még néhány 
példányban. 

Az uj román vadászati törvény főbb rendelkezéseit a 
következőkben adjuk: 

A vadászati jog a földtulajdonjognak tartozéka. 
Hegyes vidéken legalább 1000 ha, síkságon pedig legalább 

100 ha szükséges önálló vadászterülethez. 
A községi vadászterületek is az uj törvény szerint adatnak 

bérbe. 
A bérösszeg 10%-a a kincstárt illeti. 
A vadászterület tulajdonosa, illetőleg bérlője szakképzett 

vadőröket köteles tartani. 
A vadászterület tulajdonosa nemcsak a fővad, hanem a vad

disznók és borzok által okozott károkat is megtéríteni tartozik. 
A vadászfegyver viseléséhez engedély kell. 
Oly személyek, akik nem a román királyság területén lak

nak, vadászjegyet csak egy oly román állampolgár szavatossága 
mellett nyerhetnek, kinek magának is van vadászati jogosultsága, 
Romániában lakik és az adózók közé fel van véve. 

Ez a kezes felelős a pártfogoltja által elkövetett károkért. 



A vadászjegy ára egy évre 100 lei, a fegyveradó 10 lei. 
A vadászati tilalmak az eddig érvényben levőkhöz képest 

némileg módosíttattak. 
Szarvasbikára aug. 1-től febr. l-ig szabad vadászni. . 
Szarvas- és dámtehén, valamint őz-sutára tilos a vadászat s 

erre csak a minisztérium adhat engedélyt. 
Őzbak május 1-től deczember l-ig, nyul szept. 15-től jan. 

31-ig lőhető. 
Duvadak irtására jutalmakat adnak. 
A vadászati ügyek intézésére külön osztály alakíttatott s-

vezetésével szakember bízatott meg. Tervbe van véve egy főfel
ügyelői állás szervezése is. A főfelügyelő a törvény végrehajtását 
lesz hivatva ellenőrizni. (Puj 

Magyar Dry-farming. Sikeres gazdá lkodás száraz
ságban. Irta: Gyárfás József, az Orsz. M. Kir. Növénytermelést 
Kisérleti Állomás igazgatója. Kiadta az OMGE könyvkiadóválla
lata. Pátria r.-t. Budapest, IX., Üllői-ut 25. 1922. Ára 176 K. 

Száraz évjáratok termésünket megtizedelni szokták. Esőt 
ugyan nem gyárthatunk, de hogy száraz esztendőben is. hogyan 
biztosithat jó termést magának a gazda, arra megtanít fenntneve-
zett jeles gazdasági szakírónknak most megjelent, 35 ábrával ellátott 
legújabb munkája. Külön fejezet megtanít arra is, hogy a leg
szárazabb viszonyok között miként biztosithatja a gazda állatállo
mányának zavartalan ellátását takarmánnyal. A neves szerző azon
kívül a legszárazabb talajainkon, úgymint: a futóhomokon és a 
szikes talajon való legsikeresebb gazdálkodást is ismerteti s ennek 
kapcsán az Alföld fásításának szükségességét is kiemeli. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
i. 

Pályázati h irdetés a m. kir. erdőgazdasági szakiskola tanuló inak fe l 
vé te l e tárgyában. 

3725/1922. F. M. szám. — A Vadászerdőn (Temesvár mellett) fennállott 
s jelenleg Tata községben (Komárom'megye) székelő m. kir. erdőgazdasági szak
iskola a jövő 1923. év őszén kezdődő kétéves tanfolyamra pályázat nyittatik-



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

a) kötött forgalmú birtokoknak okleveles erdőmérnökök közvetlen irányí
tása, vezetése és felügyelete alatt álló rendszeres erdőgazdaságban, az erdészeti 
műszaki segédszolgálatot és az erdőgazdasági intézkedések végrehajtását meg
felelően teljesíteni tudják; 

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

A m. kir. erdőgazdasági szakiskolába a jövő 1923. év szeptember havában 
kezdődő kétéves tanfolyamra a tanulók a következő 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 közvetlenül 
a m. kir. erdőgazdasági szakiskola igazgatóságához: Tata (Komárom megye) 
kell küldeni és pedig legkésőbb folyó 1922. évi július hó 10-ig. 

i 3. A pályázati határidőn tul beküldött (postára adott), valamint a meg
felelően fel nem szerelt kérvények nem vétetnek figyelembe. 

4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy a pályázó a 12., 13. 
és 14. pont szerinti ellátást az erdőgazdasági szakiskola internátusában az 5. h) 
pont értelmében saját költségére vagy az állam költségére kívánja-e ? A kérvényt 
annak világos feltüntetésével kell keltezni és aláírni, hogy az 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 bizonyítvánnyal azt, hogy magyar állampolgár; 
b) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évében tizenhetedik 

életévébe lép, de a huszonegyedik életévét még nem kezdi m e g ; 
c) iskolai bizonyítvánnyal azt, hogy a középiskola (gimnázium, reáliskola 

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

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

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

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

g) hatóság által kiállított bizonyítvánnyal azt, hogy szülei milyen állandó 



foglalkozást űznek vagy űztek, továbbá hogyha szülei látják el, milyen a vagyoni 
helyzete szüleinek, ha pedig szülőtlen árva, illetőleg ha fenntartásáról saját magá
nak kell gondoskodnia, milyen a vagyoni helyzete önmagának; 

h) aki a maga (vagy iskoláztatója) költségén való ellátására kivan felvétetni, 
kir. közjegyző előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási költ
séget : évenkint 8000 (nyolczezer) koronát arra az időre, melyet az erdőgazdasági 
szakiskolánál tölt, szülője, gyámja vagy más hozzátartozója, illetőleg maga (vagy 
iskoláztatója) az erdőgazdasági szakiskola pénztárába negyedévi előleges részle
tekben minden negyedév első hónapjában pontosan befizeti. 

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

7. A felvételre való alkalmasság és érdemesség sorrendjének megállapításánál' 
elsőbbségben részesülnek azok: 

a) akiknek iskolai előképzettsége j o b b ; 
b) akik valamely okleveles erdőmérnök vezetése alatt álló rendszeres 

erdőgazdaságban 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.-
8) Azoknak, akik a pályázat alapján a szakiskolai tanfolyamra bocsáthatóknak 

találtatnak, az erdőgazdasági szolgálatra való rátermettségük megállapítása, valamint 
annak megvizsgálása czéljából, hogy birtokában vannak-e a négy középiskolában 
tanított ismereteknek, a szakiskola igazgatója által megállapított időben a szak
iskolánál jelentkezniök kell. Az alkalmasnak talált tanulók kötelesek a tanfolyamra 
való tényleges felvételük előtt egy évet erdészeti gyakorlati alkalmazásban tölteni. 

Ez az alkalmazás arra szolgál, hogy a tanulók jövőbeli hivatásukkal köz
vetlenül megismerkedjenek és hogy a gyakorlati alkalmazás folyamán egyszersmind 
elsajátítsák azokat a mennyiségtani, természettudományi és erdőgazdasági isme
reteket, 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 elhelyezése czéljából, kötelesek a m. kir. erdőgazdasági szakiskola 
igazgatója által kijelölt helyen és időben jelentkezni. 

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

• 9. Az egy évi gyakorlati alkalmazás befejeztével szeptember hó 1—-5-ig a 
tanulóknak az erdőgazdasági szakiskolánál felvételi vizsgára kell jelentkezniök. 

A pontos megjelenés elmulasztása a felvételre való igény elvesztésével járhat.. 
10. A felvételi vizsgába jelentkezőket a m. kir. erdőgazdasági szakiskola 

igazgatója elsősorban szabályszerű orvosi vizsgálat alá veti. 
Akit a m. kir. erdőgazdasági szakiskola orvosa valamely ragályos, vagy , 



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

11. 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"-t a válaszczim és válaszbélyeg megadása mellett — hozzá intézett 
kérésre, a m. kir. erdőgazdasági szakiskola igazgatósága: Tata (Komárom megye) 
a pályázni kívánóknak azonnal megküldi. 

12. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen letették, az igazgató a m. kir. 
erdőgazdasági szakiskolába befogadja. 

13. A tanulók az erdőgazdasági szakiskola internátusában laknak és élel
meztetnek. 

14. Az egyenruha jellegű öltözetről (kalap, öltöny, köpeny és lábbeli) 
valamint a szükséges alsóruháról és egyéb ruházati kellékekről (ing, alsónadrág, 
kapcza vagy harisnya, zsebkendő stb.) a tanulóknak magúknak kell gondoskodniuk. 

15. A szakiskolában töltött idő alatt az oktatáshoz és gyakorlatokhoz 
szükséges kellékekkel (tankönyvekkel, rajzeszközökkel, papírral és egyéb fel
szerelésekkel) a m. kir. erdőgazdasági szakiskola látja el a tanulókat. 

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

II. 
Pályázat i h i r d e t é s a m. kir. e rdőőr i é s vadőr i i skolák tanu ló inak fel

vé te le ü g y é b e n . 

3726/1922/F/M. sz. — A m. kir. erdőőri és vadőri iskoláknak az a czéljuk, 
hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz értelmében teljesítendő erdőőri s egyszersmind a 
vadőri teendők végzésére — rendszeres iskolai és főképen gyakorlati oktatás 
utján — alkalmas egyéneket neveljenek. 
\ Ilyen m. kir. erdőőri és vadőri iskola az 1922/23. tanévre Királyhalmán, 
u. p . Szeged 5. (Csongrád megye) és Tatán (Komárom vármegye) nyilik meg. 

Az erdőőri és vadőri iskolákban az 1922. év szeptember havában meg
nyitó egyéves tanfolyamra — részint állami ellátás mellett, részint saját költ
ségen — 20—20 tanuló vehető fel a következő" szabályok szerint: 

1. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt az 1922. 
évi július hó 10-ig ahhoz az iskolához kell beküldeni, amelyikbe pályázó magát 
felvétetni óhajtja. 

2. A pályázati határidőn tul beküldött (postára adott), vagy megfelelően 
fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek. 

3. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy az illető ellátását az 
iskolában saját költségére, vagy az állam költségére kivánja-e s hogy kérvényére 
a válasz milyen czim alatt, hová (hely, utolsó postaállomás, vármegye) küldessék. 



4. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályázónak iga
zolnia kell a következőket, nevezetesen: 

a) illetőségi bizonyítvánnyal azt, hogy magyar állampolgár; 
b) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évében 18 (tizen-

nyolczadik) életévét betölti, de a huszonhatodik életévét még nem kezdi meg 
(kivétetnek a „Tanusitvány^nyal ellátott továbbszolgáló katonai altisztek, akik 
28 éves korukig folyamodhatnak felvételre); 

c) iskolai bizonyítvánnyal azt, hogy legalább az elemi népiskola négy 
osztályát sikeresen elvégezte és magyarul irni és olvasni tud ; 

d) hiteles bizonyítvánnyal azt, hogy okleveles erdőmérnök vezetése alatt 
álló erdőgazdaságban legalább egy évig külső erdészeti és vadászati gyakorlati 
szolgálatban állott ; 

e) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiállított bizonyít
vánnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához és az idő viszontagságaihoz 
szokott edzett testalkattal s különösen jó látó-, halló- és beszélőképességgel b i r ; 

f) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyítvánnyal azt, hogy kérvényének 
benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanúsított; 

g) hatóság által kiállított bizonyítvánnyal, vagy más irattal azt, hogy 
katonai kötelezettségben áll-e vagy n e m ; 

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

i) aki saját költségén való ellátásra kíván felvétetni, királyi közjegyző 
előtt kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási költséget — az 
1922/23. tanévre 6000 (hatezer) koronát — arra az.időre, melyet az iskolánál 
tölt, szülője, gyámja vagy más hozzátartozója, avagy maga, az iskola igaz
gatójának kezéhez negyedévi előleges részletben pontosan lefizeti. 

5. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, a m. kir. 
erdőőri és vadőri iskolák felügyelője által alakított tanács határozza meg. 

6. A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a felvételre való alkalmasság 
és érdemesség sorrendjének megállapításánál elsőbbségben részesülnek: 

a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsége jobb; 
b) másodsorban azok, akik egy évnél hosszabb ideig teljesítettek külső 

erdészeti gyakorlati szolgálatot; 

c) harmadsorban azok, akik erdő- vagy vadgazdaságnál alkalmazottaknak 
vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkások gyermekei vagy árvái. 

7. A felvételre kijelöltek kötelesek annál az iskolánál, amelynél felvételre 
kijelöltettek, szeptember hó 6-tól legkésőbb 11-ig felvételi vizsgára jelentkezni. 

8. A felvételre jelentkezőket az iskola igazgatója elsősorban orvosi vizs
gálat alá veti. 

Akit az iskola orvosa valamely ragályos vagy az iskolai foglalkoztatás 
mellett könnyen nem gyógyítható betegségben szenvedőnek vagy hiányos testi 
szervezetiinek talál, az felvételi vizsgára nem bocsátható. 



9. A felvételi vizsgát az iskola igazgatója a tanszemélyzettel együtt 
tartja meg. 

A felvételi vizsga annak megállapítására szolgál, hogy a jelentkező tényleg 
birtokában van-e legalább azoknak az ismereteknek, melyek az elemi népiskola 
negyedik osztályára megállapított követelményeknek megfelelnek és hogy a 
gyakorlati szolgálati idő alatt valóban megszerezte-e mindazokat az erdőgazda
sági és vadgazdasági alapismereteket, amelyeket egy rendszeres erdő- vagy vad
gazdaságban egy év alatt az erdőőri és vadőri teendőkre nézve elsajátítani lehet. 

Aki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét az iskolába csak ujabb 
pályázat alkalmával kérheti. 

10. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen leteszik s a szabályzat egyéb 
feltételeinek is megfelelnek, az igazgató az iskolába befogadja. 

11. Az iskolába való belépés alkalmával minden tanuló köteles jő állapot
ban magával hozni a szükséges felső- és alsóruhát (fehérneműt és lábbelit), erdő
járásra alkalmas erős bakancsot vagy csizmát. 

A szükséges tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről, nemkülönben a 
tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról az iskolában töltött idő alatt 
a tanulókért fizetett ellátási költség fejében, illetőleg az erre szolgáló állam
költségvetési hitel terhére az iskola gondoskodik, de ^viszont az iskola helyi
ségeinek, berendezésének és felszerelésének rendbentartása és tisztogatása a tanulók 
kötelességét képezi. 

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

III. 

Az E r d ő 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 2111/1922. sz. ren
d e l e t e az 1851/1917. M. E. L sz. r e n d e l e t 6. é s 7. §-ának m ó d o s í t á s a 

tárgyában. 

A faanyagok feldolgozásával foglalkozó mindazon ipari vállalatokat, amelyek 
a faanyag ipari gyártmánnyá való feldolgozásával foglalkoznak, tehát nem fürész
árut, hanem ipari gyártmányokat állítanak elő és hoznak forgalomba, jelen ren
deletem közhírré tételének napjától kezdődőleg az évnegyedenkint esedékes 
kötelező részletes kés?:letbejentés és raktárkönyvek vezetése alól a 6218/1919. M. E. 
sz. rendelettel nyei t felhatalmazás alapján további intézkedésig felmentem; 
ez az intézkedés azonban az ugyancsak évnegyedenkint esedékes forgalmi jegy
zékek előterjesztésének kötelezettségét nem érinti. 

Egyebekben az 1851/1917. és 2806/1917., illetve az 10780/1920. M. E. sz. 
rendeleteknek a faanyagoknak felhasználására vonatkozó intézkedései továbbra 
is érintetlenül maradnak. 

Budapest, 1922. április hó 27. 
Kaán Károly s. k. 

h. államtitkár 
az Erdő- és Faügyek Országos Kormánybiztosa. 



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 1922. évi 2 0 8 3 / K . 
B. számú rende l e t e az 1919. évi 554/K. B s z á m ú rende le t hatá lyon 

kivül h e l y e z é s e tárgyában. 
A jelen rendelet közhirré tételének napjától kezdve a trianoni békeszer

ződésben megállapított országhatáron át külföldről Magyarországba irányuló 
faszállitmányok a magyarországi faértékesitő hivatal szállítási igazolványai nélkül 
hozhatók be. 

Ezen rendelet a külföldi árut raktáron tartó készlettulajdonosoknak a 
készletek bejelentésére, azok nyilvántartására és további forgalombahozatalára 
vonatkozó kötelezettségeit nem érinti, miért is a külföldi származású faanyagok 
Magyarországon való tárolásuk után ugyanolyan elbírálás alá esnek, mintha 
azok a belföldről származnának. 

Ezen rendelettel a Budapesti Közlöny 1919. évi 196. számában közhirré 
tett 1919. évi 554/K- B. számú rendelet hatályát vesziti. 

Budapest, 1922. évi május hó 10-én. '-
Kaán Károly s. k. 

h. államtitkár 
az Erdő- és Faügyek Országos Kormánybiztosa. 

V. 

Hirdetmény az á l lami erdei facsemeték kiszolgál tatása tárgyában. 

3776/1922/I/A—3. sz. — Az állami erdei facsemetekertekből az 1922. év 
őszén és az 1923. év tavaszán azjíllami szükségleteken felül fennmaradó facsemete
feleslegek a következő feltételek mellett fognak az eziránt folyamodó birtokosok
nak kiadatni: 

/. Feltétel. A hatóságilag már véglegesen kijelölt mindazon kopár, víz
mosásos vagy futóhomokos területekre, amelyekről a kopárjavitási tejvek jóvá
hagyást nyertek, a szükséges facsemeték olyan feltétel mellett adatnak' ki, amint 
azt a birtokosok részére a jóváhagyott kopárjavitási tervek kilátásba helyezték. 

//. Feltétel. A hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazdasági érdekből 
befásitandó kopár, vízmosásos és futóhomokos területekre, valamint kisebb 
birtokosok önkéntes elhatározásából az Alföldön tervbe vett erdőtelepítések czéljaira 
igényelt facsemeték — amennyiben az illetékes kir. erdőfelügyelőség, vagy m. kir. 
állami erdőhivatal főnöke igazolja, hogy a csemeték ára folyamodót anyagi 
erejéhez mérten túlságosan megterhelné — kivételesen és csak teljesen indokolt 
esetben a termelési költségek elengedésével szolgáltatnak ki és a cséhietekertben 

• csomagolatlanul átvéve teljesen ingyen, vasúti szállítás esetén pedig a tényleg 
felmerült csomagolási és a felvevő vasúti állomásig való fuvarozási költségek 
megtérítése ellenében fognak kiadatni. A vasúti szállítási költség az érdekelt 
birtokost terheli. 

III. Feltétel. A hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazdasági érdekből 
befásitandó kopár stb. területekre, valamint azon alföldi erdőtelepítéséhez és 



fásításokhoz, amelyeket módosabb birtokosok túlságos anyagi megterhelés nélkül 
saját költségükön elvégezhetnek, úgyszintén az állami kezelésbe vett és az állami 
kezelés alatt nem álló erdőterűletek vágásainak és tisztásainak beerdősitésére és 
egyéb fásítási czélokra szükségelt erdei facsemeték a IV. pontbán megállápitott 
termelési költségeknek és ezenkívül a tényleg felmerülő csomagolási és szállítási 
költségnek megtérítése ellenében lesznek kiszolgáltatva. 

IV. Termelési költségek fejében fanemek szerint az alábbi összegek számit
tatnak' fel: 

T
ét

el
 Csemetefaj 

1000 darab 

T
ét

el
 Csemetefaj 

iskolázatlan magágyi iskolázott 

T
ét

el
 Csemetefaj 

1 éves 2 éves 3—4 éves 2 éves 3 éves 

T
ét

el
 Csemetefaj 

k o r o n a 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

Erdei fenyő . . . _. 
Fekete fenyő 
Tölgy és cser . . . 
Ákácz és gleditschia . . . 
Juhar és kőris . — . . . 
Szil 
Éger 
Hárs . _ _ _ 
Nyir - . . . 
Vadcseresznye — 

Vadgesztenye 
Nyár- és füzdugvány, sima 
Nyárdugvány, gyökeres 
Külföldi fanemek és díszfák . . . 

100 
100 
150 
100 
150 
150 
200 
150 
200 
300-
200 
200 
100 
200 
600 

150 
150 
200 
150 
200 
200 
250 
200 
350 
350 
250 
250 

250 
800 

200 
200 

11 
1 1 T

I 
1 1

1 1 1 .1 1 1 1 

300 
300 

A csemeték csomagolási és a felvevő vasúti állomáshoz való fuvarozási 
költségei fejében a tényleg felmerült költségek számittatnak fel. 

A facsemeték a d o m á n y o z á s á t 2 0 koronás bé lyegge l e l látott é s 
az 1922. év ősz i e r d ő s í t é s e k h e z kért c s e m e t é k e t i l l e tő leg l e g k é s ő b b 
1922. évi j ú l i u s h ó végé ig , az 1923 . év tavaszi ü l t e t é sekhez kérteket 
i l l e tő l eg p e d i g l e g k é s ő b b 1922. évi n o v e m b e r h ő 14-ig, közvet lenül 
az ü l te tés h e l y é r e i l l e tékes kir. e r d ő f e l ü g y e l ő s é g h e z b e n y ú j t a n d ó 
f o l y a m o d v á n y b a n kell kérni . 

A folyamodványban határozottan meg kell jelölni a beültetendő terület 
helyét (község, dülő), minőségét (kopár, vízmosásos, futóhomokos terület, vágás, 
tisztás, stb.) és kiterjedését, továbbá a szükséges csemeték faját, korát és mennyi
ségét, az ültetés idejét (1922. év ősz vagy 1923. év tavasz), á folyamodónak vagy 
megbízottjának pontos czimét (lakóhely, utolsó posta), és végül hogy a csemetéket 
a közölt (I--III.) feltétetek melyike szerint kérik. 



Figyel mezte t te tnek az érdeke l t b ir tokosok, h o g y az e l k é s v e 
beadott , va lamint a f ö l d m i v e l é s ü g y i m i n i s z t é r i u m h o z közve t l enü l 
benyújtot t vagy m á s h a t ó s á g o k h o z beterjesztet t kérvények f i g y e l e m b e 
vétetni n e m fognak. 

Figyelmeztettetnek a birtokosok arra. is, hogy a jelen hirdetmény alapján 
csakis erdősítési czélra alkalmas 1—2 éves lombfa és 1—3 éves fenyőfacsemeték 
kerülnek kiosztásra, amelyek tehát utak, tagok s z e g é l y e z é s é r e é s parkozás i 
czé lra n e m a l k a l m a s o k ; továbbá, hogy azok a folyamodók, akik a kért és 
kiutalványozott csemetéket ok nélkül visszautasítják, jövőben az állami csemetékben 
való részeltetés kedvezményétől elesnek. • 

Az 1898. évi XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár 
területek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutalványozása iránt a szükséges 
lépéseket a kir. erdőfelügyelőségek, illetőleg állami erdőhivatalok ezentúl is 
hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavasszal márczius hóban, ősszel pedig október 
és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1922. évi május hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

Az Országos Erdészeti Egyesület uj elnöke 
és alelnöke. 

Lapunk zárta után már csak ezen a helyen adhatjuk 
azt a rövid hírt, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
f. hó 11-én tartott rendkívüli közgyűlése a Tallián Béla báró 
elhunytával megüresedett elnöki tisztségre Ohillány Imre báró 
v. b. 1.1., volt földmivelésügyi minisztert, eddigi I. alelnököt, 
I. alelnökké pedig Széchenyi Bertalan gróf v. b. t. 1, volt 
főrendiházi alelnököt, a Baranya - Somogy - Tolnamegyei 
erdészeti egyesület elnökét egyhangúlag megválasztotta. 

Az ekként kiegészített elnökség bölcs vezetése alatt 
az egyesület ujabb felvirágzását bizalommal várhatjuk! 



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

A rövidítések magyarázata: 
Az ákáczfa monográfiája . 
Alapítványi kamat . 
Alapítványi tőketörlesztés . 
Alapítványi tőkekiegészités 

•• Am. 
: ak. 

att . 
attkg. 

Altiszti segélyalap - = Asa. 
Átfutó bevétel = áb . 
Báró Bánffy-D.-alapitvány = B B a . 
Bedő-Alber t -a lapi tvany- _ = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb = Bt r . 
Egyéb bevétel — = Egy . 
Erdészeti Lapok egyss füzetei . . . = E L . 
Erdészeti rendeletek tára = Er t . 
Erdészeti zsebnaptár = Np t . 
Erdészeti jelvény . . . = J lv . 
Erdészet i géptan = Q t . 
Erdömiveléstan . . . = Em. 
Erdőrendezéstan ( B e l . ) - - — = R z -
Erdőrendezés tan (Muzsray) = Rm. 
Erzsébet-királyné-alapi tvány — . . . = E. a. 
Értékpapírok kamatai — — = Ék. 
A fenyőfélék fájának összehasonlító 

szövettana = Fösz. 
Fából készült czukor és alkohol— = Fcza. 
Fatömegtáblák — . . . = F t b . 
1. Ferencz-József-alapitvány = I. F . J . a. 

Qo ldmann Henr ik a lap . 
Hazánk házi faipara (Gaul Károly) 
Hirdetés i dij az E. L.-ban 
Hirsch Istvánné, szül . Kraft Anna 

segélyalapitvány _ .. . : 

Hozzájárulás : 

Időközi kamatok (takarékpénztári) : 
Készpénzalapitvány : 

Külföldi fanemek tenyésztése : 

Lakbér - _ 
Lapdij (Erd. Lapok) . . . _ - ' 
Legelő-erdők berendezése._. _ . - : 

Magyar Erdészeti Oklevéltár : 

Népszerű növénytan : 

Nyugdijalap ; 
Perköl tség — : 

Postaköl tség : 

Rendkivüli bevétel : 

Szantner-Oyula-alap : 

Tagsági dij : 

Tangens-táblázatok •— " 
G r . Tisza-Lajos-alapitvány — — -
Wagner-Károly-a lapi tvánv • • 
Üzemtervi nyomtatványok ••— : 

Üzemköltségek — — 

: G H a . ' 
: H . F . 
: hd. 

•• HÍ I. a, 
H j . 

: ík. 
: k. a. 

Kft. 
l b . 

: ld. 
: M. L. 

E O T . 
N . Nvt . 
Ny . a. 
P r k . 
pk . 
r b . 
Sza. 
td. 
T t . 
T L a . 
W K a . 
üz . 
ük. 

Aponyi József ld. 40-—. Antalffy József Ám. 400—, pk. 62 -—, könyvek 
1163'—. Aladics Zoltán td. 6 0 - - . 

Bona Andor td.,32.—. Báthory Miklós td. 60-—. Bogsch Árpád td. 1 2 0 - . 
Bedő Béla lb. 2850-—, ük. 780-—. Budapest főváros att. 200-—, Kakieg. 3800'—. 
Bradofka Károly tdí 60 -—. Bátony-Hasznosi erdg. üz. 114-—. Bacher Adolf td. 60-—. 

Czillinger János lb. 855-—, ük. 2 0 4 - - , lift. 806-80. Cservenák János 
hd. 115-—. 

. Dankel József ld. 160-—, Dittert György td. 60-—. Dittert Gyula td. 
6 0 - - . Dubek József ld. 100-—. 

Érczhegyi- Géza lb. 842*50, ük. 162-50-—. Eszterházy Pál gróf urad. 
üz. 111-—. Eszterházy László gróf urad. hd. 396-—. Esztergom-Szentgyörgyi köz-
birt. hd. 515-—. 

Földmiv. min. hd. 3742-—, Faragó Béla hd. 1936-—. dr. Fekete György 
lb. 342-—, ük. 93-60. Faértékesitő hiv. WKa. 50-—. Fekete Zoltán td. 60 — 
Fröhlich Árpád td. 60-—. Franciscy Vilmos td. 60-—, Nnf. III. 20-—, üz. 13-60 
Farkas Jenő Nnt. I/III. 90-—. Farkas József td. 80-—. Fűzi Mihály td. 160 — 

Gellért Géza td. 60-—. Gigler Ferencz ld. 160'—. Gáspár János td. 6Ö-— 
Grillusz Artúr . td . 60-—. Gschwind Rezső Mr. 5 0 — , pk. 20-—. 

Heiler István td. 60—• Hajdú István Mr, 50-—] pk. 20-—. Halász Lászl 
Gtn. 3 2 - - . Hauser Margit lb. 380-—, ük. 104-—. Horváth József ld. 5 5 / -
Horváth Gyula ld. 100-—. Hrabovecz Gyula Mr. 50 -—. Horváth János td. 60 -— 

Incze Mária lb. 332-50, ük. 91 .—. Ihász Károly ld. 40-—. 
Jelűnek István Ám. 40-—, pk. 1 7 - - , ld. 160-—. Janussek István Ej. 2 — 

akóts Samu td. 60-—. 



Kosa Gyula td. 60*—. Krippel M. Em. 100*—. H. Karácsony Sándor 
td. 60-—. Kocsis Lajos ld. 80-—. Kassa város erdh. Em. 100"—, pk. 10'—. 
"Kutassy Viktor td. 60'—. Király István ld. 100-—. Kecskemét város üz. 376-80. 
Koreny János ld. 4 0 — . Krausz Ernő td. 120*—. gróf Károlyi László uradalma 
Hj. 10.000. 

Lutter Árpád td. 60-—. Lederer Andor lb. 427-50, ük. 117-—. Lehoczky 
János lb. 234-—, ük. 93-60. Lányi István ld. 40-—, Lékai hgi erdg. ld. 160'—. 
dr. Lamm Antal hd. 3861-—. jakobi Lányi Dezső td. 60-—. Lampérth Bálint 
Nnt. I/III. 80-—. 

Milota Erich td. 60-—. Molnár József td. 60-—. Majzer József ld. 40-—. 
gróf Mailáth urad. hd. 182-—. Mariányi János td. 60-—. Máthé János pk. 9 -20. 
Miskolczi erdh. hd. 340-—. Matolcsy Andor td. 80-—. Mészáros Sándor EL. 
20-—. Mihálovits Sándor Nnt. I/III. 90'—. ifj. Molnár Andor ld. 200-—. Muzsnay 
Géza td. 120-—. Magyar Aczélárugyár r.-t. Ka. 4000-—. 

Németh Béla Ftb. 25-—, Nnt. I/II. 60-—, pk. 1 5 — . Nagykanizsa város 
Ka. 5000-—. • ' . 

Persián Iván lb. 256-—, ük. 83-20. Pécs város üz. 285-—, pk. 20-—. 
Pátria Nnt. I/III. 240-—. Pellion Árpád att. 100-—, Kakieg 200-—, att. 90-— 
pk. 2-50. 

dr. Reitzer László lb. 836— ,-ük. .228-80. ifj. Rozim József td. 120'—. 
Ruthényi Károly td. 60-—. Rőczei Árpád Id. 200'—. Rácz József td. 60-—. 
Rochlitz Béla -att. 4 8 0 - - , Kakieg, 100-—, Mr. 5 0 — , Gtn. 32-—, üz. 27-50. 
Röhrich Márton td. 100-—. Rimlér László Em. 100-—, pk. 20-—. 

Szisz Ferencz td. 6 0 — . dr. Székács Aladár lb. 1144-50, ük. 269.10. 
Spányi István lb. 760-—, ük. 208-—. Szabó Miklós Em. 100"—. Schenk Ferencz 
Ftb. 80 - —. Szimeiszter József ld. 120-—. dr. Szmrecsányi Lajos Ka. 4000-—. 
Somogyi István ld. 160-—. Szügyi Gyula td. 60-—. Szőke Győző Mr. 60-—. 
Szporni Károly Mr. 50-—, pk. 20-— dr. Szabó Sándor Ej. 28 - —. Sopron 
város ak. 68 '—. Sáfrány János Id. 40-—. Stégmeier Ödön Ej. 2'—. Sághy Kálmán 
ak. 160-—. Szajkovics Gyula Ftb. 25-—, Mr. 50-—. Spanyol Géza Gtn. 64-— 
Szabó Testvérek ld. 80-—. 

Tavy Tibor lb. 760—, ük. 208-—, lift. 384-20. Tatai szakisk. könyvek 
315-—, üz. 887-50. Tóth Jenő td. 60-—, Thiringer János üz. 40-20, Mr. 60-— 
Em. 100, pk. 49-80, td. 60-—. Tóth József EL. 20-—. Trauer Ervin Nnt. 50-—, 
pk. 1 0 - - . 

Vlaszaty Ödön ;td. 200-—, pk. 24-—. Varga József Em. 100-—, Mr. 100-— 
Gtn. 128-—, Ftb. 25'—, üz. 27-50. Vlasuty Ödön td. 60-—. 

Walent Emil Ej. 2-—. 
Ziegelhoffer Arnold ld. 40-—. ifj. Zöldi Ferencz ld. 100-—. Zsámbor 

Zsolt Pál td. 120-—. Zsemlye Imre Nnt . I/III. 80. 

úA úA 



Az „Erdészeti Lapok" 1922. évi XI-XII. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékel t közlés i díjért 
a lap irányával nem e l l enkező hirdetések kiadatnak. 

D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 7 korona, állás
keresleti hirdetéseknél 3 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 1000 K.) 
Táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfél
szeres egységárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mel lék le tek megegyezés szerint. 

ffiw T i s z t a m a g y a r ke resz tény czég - % C j 

3 KŐSZEGI FENYÖMAGPERGETŐGYÁR 
E r d é s z e t i é s g a z d a s á g i 

MAGNAGYKERESKEDÉS, KŐSZEG (Vas m e g y e ) . 
C s a k i s fel tét len megb ízha tó t e r m é n y e k e t szá l l í tunk é. p . : BEL* É S K Ü L F Ö L D I 
T Ű L E V E L Ű É S L O M B L E V E L Ű M A G V A K A T , G Y Ü M Ö L C S M A G V A K A T 

Legmegbízhatóbb beszerzési f o r r á s ! Gyors kiszolgálás I Tessék ára ján latot k é r n i ! 
(1. XI I . 11.) 

Bt-r- E r d é s z e t i cseme teke r tek K ő s z e g e n 

NEUSCHLQSS-LICHTIG REPÜLŐGÉPGYÁR ÉS FAIPAR R.-T. 
Központi Iroda: BUDAPEST, V., BALATON UTCZA 2. SZ. 

T E L E F O N 79—43., 156—54. 

(~Z-xrAf*± • Szerszámnyeleket ipari és mezőgazdasági czélokra. Mezős 
^ - * y C*A L • gazdasági faszerszámokat, mint kubikos = talicskákat, 
kaszanyeleket, lapátokat, szekéralkatrészeket és szekereket, továbbá 
gyermekjátékot és sport faczikkeket, mint ródlikat, hockey* botokat, 
tornafelszerelést stb. Konyhaeszközöket. Iroda*, háló=, ebédlő= és 

konyhabútorokat. Karossériákat. p . V U 4 . ) 

Szakiskolát végzett erdélyi menekült, erdészetnél meg
felelő állást keres azonnali elfoglalásra. Czim: Szőló'sy Recsk 
{Heves megye). (4. IV. 3.) 



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 
BUDAPEST, HIAGYAR-UTCZA 52. FÉLEMELET 

Elvállalja te rmel t , tövönál ló vagy feldolgozott f akész le tek 

bizományi é r t é k e s í t é s é t , vesz é s elad bármily mennyi

ségű tűz i fá t , mtífát é s fű ré sze l t anyagoka t . Ér tékes í 

tés i ké rdésekben készségge l áll az erdőbi r tokos é s 

e rdö t i sz t u rak r ende lkezésé r e . ( 2. x . 4> 

Szi l famag (Ulmus campestris és Ulmus montana) friss ter
m é s kapható a Kőszeg i fenyőmagpergetó 'gyárban, Kőszeg , 
Vas m e g y e . (5) 

ismétlőpisztolyokat, revolvere* 
ket, flóberteket és hozzávaló 
l ő s z e r t jutányosán szállít: 

KNÉBL FERENCZ, puskaműves, Budapest, VIII., Baross-utcza 17. sz. 
Fegyverjavitásokat elvállalok. (6. VI . 1.) 

V a d á s z f e g y v e r e k e t , £ 
Elsőrangú, teljes, különös szakértelemmel készített vadász

s z o b a b e r e n d e z é s , kiválóan szép nagy agancsgyüj t eménnye l 
mint alkalmi vétel eladó. Részletes jegyzéket küld: Baráth építész, 
Margit-rakpart 15. (Telefon: 23—47.) (7) 

J% ó% ú% 
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