
nek egymástól, meggyőzően mutatják Oppermann (Kopenhága) 
kísérleti területei. 

Az erdészeti kisérletügyre ezen a téren még sok feladat vár, 
bár az erdei fák magas kora természetesen ezeknek a kísérletek
nek az időtartamát nagyon meg fogja növelni. (Fehér.) 

Uj növénytermesztés i tankönyv. Cserháti Sándor jeles 
tudósunk ilyen irányú kiváló munkáját 16 évvel ezelőtt irta. Az 
azóta rohamosan fejlődött tudomány a könyv némely részét — örök 
becse daczára is — elavulttá tette. Változatlan ujabb kiadás nem 
mutatkozott czélszerünek, a régi pedig teljesen elfogyott. Ez indí
totta az Országos Magyar Gazdasági Egyesületet arra, hogy egy, 
a haladással számotvető uj tankönyv kiadását határozza el és annak 
megírásával dr. Bittera Miklóst, a magyaróvári gazd. akadémia 
tanárát bizza meg. A mű első, az általános növénytermesztéstant 
magába foglaló része most hagyta el a sajtót. A mai viszonyokkal 
számolva képek nélkül jelent meg 16 iv (256 oldal) terjedelemben. 
A főczél az volt, hogy felsőbb mezőgazdasági szakoktatásban része
sülő hallgatók jussanak olcsón egy, az előadások egész anyagát 
felölelő vezérfonalhoz, de haszonnal forgathatja minden intelligens 
gyakorlati gazda is. Megrendelhető a „Pátria" r.-t.-nál, Budapest, 
IX., Üllői-ut 25. Ára bérmentes küldéssel 240 K. 

cJ* ű£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Sréter Ágoston m. kir. erdőtanácsos f. évi 
július hó 9-én, életének 50. évében Budapesten, Biricz Vilmos 
IV. éves erdőmérnökhallgató július 30-án Borisfalván elhunyt. 

Béke hamvaikra! — 

Személyi hirek. A kormányzó ur Őfőméltósága a m. kir. 
földmivelésügyi miniszter előterjesztésére Arató Gyula miniszteri 
tanácsosnak a helyettes államtitkári czimet és jelleget adomá
nyozta, Kacsanovszky József h. államtitkári czimmel és jelleggel 
felruházott miniszteri tanácsost, a czim és jelleg meghagyása mellett 
miniszteri tanácsossá, továbbá dr. Hammersberg Géza miniszteri 
tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott főerdőtanácsost miniszteri 
tanácsossá, Szádeczky-Kardoss Miklós, erdőtanácsost, Hepke Artúr 



erdőfelügyelőt, Enyedi János erdőtanácsost, Vollnhofer Pál erdő
tanácsost, Kostjalik János ereőtanácsost, Kpnczvald Ferencz erdő
felügyelőt és Huszár Pál erdőtanácsost főerdőtanácsosokká, Brannich 
Gyula m. kir. főerdőszámtanácsost a VI. fizetési osztályba kinevezte, 
továbbá Ráduly János miniszteri tanácsosi czimmel felruházott 
főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi jelleget, Eránosz Antal 
János, Medveczky Ernő és de Pottere Gerard főerdőtanácsosoknak 
a miniszteri tanácsosi czimet és jelleget, Hamernyik Béla erdő-
tanácsosnak a főerdőtanácsosi czimet és jelleget, végül Pukács 
Endre főerdőmérnöknek, dr. Zavicsa József alerdőfelügyelőnek 
és Muck András főerdőmérnöknek az erdőtanácsosi czimet ado
mányozta. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Székács Vincze, Toperczer 
Árpád, Létz Lajos, Köves János, Kuka József, Terray Gyula, Krause 
Dezső, Ihrig Vilmos, Becker Adolf, Muttnyánszky Jenő és Masztics 
Gusztáv m. kir. főerdőmérnököket a VH-ik fizetési osztályba m. 
kir. erdőtanácsosokká, — Braxatorisz Zoltán, Cserneczky Károly, 
Riedl Gyula, Marschall Ernő báró, Kiausberger József, Lotterhof 
Márton, Eró'ss Gyula, Muraközy Pál, Kálmán Béla, Csutak Álmos, 
Pászthory Ödön, Révay Ferencz, Földes Tibor, Schmotzer Gyula, 
dr. Fehér Dániel és Mattyasovszky Emil m. kir. erdőmérnököket 
a VIII. fizetési osztályba m. kir. főerdőmérnökökké, — Dercsényi 
István, Dimák Ödön, Horváth Rezső, Benkovics Károly, Baumerth 
István, Luncz Géza, Krizmanics Ferencz, Fodor Gyula, Cseke Lajos, 
Velles Gyula, Rohoska Soma, Lux Jenő, Árvái Ferencz és Ró'czei 
Géza m. kir. segéderdőmérnököket a IX. fizetési osztályba m. kir. 
erdőmérnökökké, — Magyar Pál, Török Béla és Ferenczy Ferencz 
végzett főiskolai hallgatókat a X. fizetési osztályba m. kir. segéd
erdőmérnökökké kinevezte. 

Kinevezte továbbá Qeier H. Viktort és Nádaskay Richárdot 
min. főerdőszámtanácsossá, Nyáry Gyulát és Erhardt Lajost erdő
számtanácsossá, Béky Ferenczet erdőszámvizsgálóvá. 

„ Ideiglenes nyugalomba helyeztettek: Csanády Attila erdő
tanácsos és Szabó István erdőmérnök. 

Borsod- , G ö m ö r - é s Heves m e g y é k Erdészeti Egyesü
lete f. évi június hó 6-án tartotta Miskolczon rendes közgyűlését 
22 tagnak részvétele mellett. 



Földváry Miksa kir. erdőfelügyelő, elnök beszámol az elmúlt 
évi tevékenységről, amely az ügyvezető alelnök, Craus Qéza, 
valamint a főtitkár és a pénztáros lemondása következtében nagyon 
meg volt nehezítve. Választmányi ülést sem tartott az egyesület. 

Ügyvezető alelnöknek ezután Onczay László urad. erdő
tanácsos, főtitkárnak Alberti János m. kir. főerdőmérnök, pénztáros
nak Soós Károly m. kir. erdőmérnök választatott meg. 

Onczay László programmjaként az egyesület anyagi meg
erősítését és a Magyar Erdész felélesztését vallja. 

Báró Waldbott Kelemen Írásbeli indítványt adott be, mely
ben előadja, mennyi erdőkárositó tényező pusztítja és sok esetben 
egyenesen eltünteti erdeinket, így a falopások, legeltetés, erdei 
tüzek, az ezek folytán keletkező elkopárosodások, vízmosások stb. 
Mindezek megakadályozására alkalmas intézkedések, vagy törvé
nyek és megfelelő eljárások létesítését indítványozza. 

A közgyűlés az indítványt helyesléssel fogadta. Majd indít
ványt tevő szóbelileg világítja meg az írásbeli indítványában fel
említett erdőkárositó és pusztító tényezők elharapódzását és az 
azok elleni védekezés áldatlan nehézségeit és példákat hozva fel 
saját erdőgazdaságában felmerült erdőkárokról, rámutat arra is, 
hogy a hatóságok sem fejtenek ki kielégítő erélyt sem az erdők 
preventív védelmére, sem pedig a már kiderített erdőkárok és 
vadorzások gyors és példás megfenyitésében. 

A szolgabirák nem ritkán esztendőkig sem tárgyalják le az 
erdőkáreseteket, az elkésett Ítéletek pedig meghozatal esetében nem 
érik el azt az erkölcsjavitó hatásukat, ami elvárható volna. A ható
ságok részéről az erdőőri személyzet nem talál kellő támogatást, 
a községi elöljáróságok nem törődnek az ilyen esetekkel, a csendőr
ségnek az erdővédelem nem kifejezett kötelessége. 

Előfordult birtokán, hogy személyzetére fatolvajol; és meg
rögzött orvvadászok saját lakásában több izben rálövöldöztek és 
bár csaknem bizonyosan tudták, hogy kik lehettek az illetők, a 
hatóságok és csendőrség kellő mértékű támogatásának hiánya 
ismételten megakadályozta kézrekeritésüket. Egy esetben, midőn 
egy megrögzött vadorzó hosszas erélyes hajsza után kézre került, 
a bíróság 20 napra ítélte, de hogy, hogy nem, a vadorzó még 
azt sem töltötte ki, pár nap múlva már otthon sétált. 



Ilyen körülmények között, ha a védelmi személyzet nem 
részesül a hatóságok részéről a kellő támogatásban és védelemben, 
nem lehet még kívánni sem, hogy szembehelyezkedjék a vidék 
romlott lakosságával. 

Mindezen körülmények nagy mértékben megakadályozzák 
a rendszeres gazdaság vezetését. Ismételten az volna indítványa 
tehát, hogy a földmivelésügyi és igazságügyi kormány az erdé
szeti egyesületek segítségével oly törvényt dolgozna ki, mely 
alkalmas lenne mindezen anomáliák megszüntetésére és későbbi 
meggátlására. 

Elnök megköszöni indítványtevő előadását, a maga részéről 
fájdalommal teszi hozzá, hogy előadó által felhozott esetek nem 
egyedül állók, sőt általánosan és mindenütt előfordulnak; kéri a 
jelenlevők hozzászólását. 

Alberti János előadja, hogy a közigazgatási hatóságok gyakran 
akczióképtelenek; volt eset pl., midőn egy szolgabiróság huzamos 
időn át büntető biró nélkül volt, következésképen az erdőkár
ügyek sem tárgyaltattak. 

A járásbíróságok az erdőkáresetek tárgyalásában a jelenlegi 
eljárás mellett még nehézkesebbek és főképen az erdővédelmi 
személyzet bizonyító erejének leszállítása által az erdőbirtokosok 
érdekeit még kevésbbé biztosítják. 

A járásbíróság ugyanis az erdőőr vallomását csak másik két 
ellentanu vallomásával veszi egyenértékűnek; a fatolvajok pedig 
mindig gondoskodnak annyi tanúról, hogy a törvényes büntetés 
alól mentesüljenek. 

Mindezen okoknál fogva felveti a kérdést, nem volna-e jó 
az erdőkáresetek letárgyalására vegyes bíróságot szervezni. 

Báró Waldbott Kelemen Alberti János indítványát helyesli. 
Onczay László báró Waldbott Kelemen előadását megerősíti, 

indítványát elfogadásra ajánlja azzal, hogy az egyesület minél 
előbb írjon fel az Országos Erdészeti Egyesülethez, hogy azt az 
ankétot, melyen a kérdések megfelelően és végérvényesen meg-
tárgyaltatnának, mielőbb hivja össze. Ezt megelőzőleg pedig, mivel 
az eszmét egyesületünk veti fel elsőnek (?), a kérdést kellően dol
gozza ki oly módon, hogy mindenki beadná Írásban az elnök
séghez indítványát, ezeket az elnökség megfelelő összhangzatba 



hozatal után egy ujabb közgyűlés megvitatása alá bocsátaná és 
esak azután terjesztené fel az Országos Erdészeti Egyesülethez.*) 

A kérdést végül bizottsághoz utalják. 
Elnök ezután felkéri a jelenlevőket esetleges szóbeli indít

ványaik előterjesztésére. 
Tornay előadja, hogy az uj erdőtörvénytervezetről talán 

mindannyian hallottunk, de arról kellőképen nem vagyunk tájé
kozódva, holott okulva fennálló erdőtörvényünk hiányaiból és 
hibáiból, valamint a törvények nem mindig kielégítő végrehajtá
sából keletkezett bajokon, kívánatos volna, hogy az uj törvény 
érdekében egyesületünk ennek kidolgozásában szintén kivenné 
részét. 

Javasolja fenti czélokra szintén bizottság kiküldését. 
Elnök felveti a kérdést, vájjon nem volna-e czélszerü, hogy 

nagyobb suly és eredmény érdekében az Országos Erdészeti 
Egyesülettel karöltve és együtt lépne fel egyesületünk. 

Onczay kijelenti, hogy ezáltal egyesületünk önállóságát látja 
esetleg veszélyeztetve (!), ellenben indítványozza, hogy egyesületünk 
irjon fel a kormányhoz, hogy amikor a törvényjavaslatot kihirdetik, 
az komoly tanulmányozás és letárgyalás végett egyesületünkhöz 
leküldessék. 

Részletes eszmecsere után az a kívánság alakult ki, hogy az 
egyesület kérje fel a kormányt, hogy az erdőtörvény tervezetét 
minél előbb küldje le és annak tanulmányozásával a közgyűlés 
báró Waldbott Kelement, Tornay Gyulát és Alberti János főtitkárt 
bizta meg. 

Még néhány s z ó a gyertyán terjeszkedéséről . A gyer
tyánra vonatkozó vitához a magam részéről vallott nézetet a követ
kezőkben állapítom meg tapasztalataim alapján: 

1. A gyertyán alacsony vágatási koránál és másodrendű 
fatermelőképességénél fogva szálerdőgazdaságra alkalmatlan, ok
szerű erdőgazdaságnál tehát csupán sarjerdőkben tűrhető meg. 

*) Az Országos Erdészeti Egyesület tudvalevően gróf Mailáth József 
ismert indítványa alapján, de más alkalommal is utóbbi években ismételten 
kimeritő és nyomatékos felterjesztésekkel fordult ez ügyekben a kormányhoz. 
Nem rajta múlik, ha azoknak a mai közállapotok mellett eddig kevés az ered
ménye. Szerk. 



2. Az 1. alatti tulajdonságoknál fogva sem állománynevelési, 
sem pedig üzleti szempontból nem indokolt, hogy a gyertyánnak 
a szálerdőgazdaság czéljaira szolgáló állományokban tért engedjünk. 

3. A gyertyán túlságos terjeszkedését nem tekinthetem a 
természet által rendelt váltógazdaságnak, hanem kizárólag azoknak 
a hibás és hanyag gazdasági intézkedéseknek kell tulajdonitanunk, 
melyek a múltban a gyertyán erdőgazdasági káros voltát fel nem 
ismerve, módot adtak arra, hogy ez a fanem állományainkban 
annyira elterjedjen és értéküket leszállítsa. 

4. A gyertyán feltűnően rendelkezik mindazon tulajdon
ságokkal, melyek az erdőgazdaságban a gyomfanemeknek nevezett 
fafajoknál szembeötlenek, hogy ugyanis természetes uton könnyen 
és nagy mérvbén terjedvén, a szomszédságában található nemes, 
fanemeket elnyomással fenyegeti, ha gyökeres eltávolitásáról ide
jében nem gondoskodunk. 

Mindezek után némi idegenkedéssel. olvastam Béky Albert 
barátomnak e lapok júniusi füzetében megjelent czikkét, melyben 
a gyertyán terjeszkedését a természet váltógazdaságának egyszerű 
következményeként állítja oda és mintegy az erdők természetes 
felújításával hozza kapcsolatba. (de Pottere.) 

A Taxus baccata (tiszafa) tűiben ta lá lható méreg 
kérni kai összetételét eddig nem ismertük. Winterstein és Jatrides*) 
német kémikusoknak sikerült ujabban ezt vegyi uton tiszta álla
potban a tiszaia tűiből izolálni. Maga a méreganyag a tiszafa 
leveleiben Af-hez kötve, mint alkaloid fordul elő.**) A tiszta 
állapotú anyag, a taxin nem kristályosodik és tiszta fehér, szag
talan, erősen kesernyés izü, vékony lapokat alkot, melyeket nagyon 
könnyű szétdörzsölni. 

Molekuláris összetétele Winterstein vizsgálatai szerint a 
C u 7 H-ol O10 N empirikus képletnek felel meg. Mérgező hatását 
illetőleg tipikus, úgynevezett szivméreg, 0.004—0.005 gr ele
gendő,' hogy kísérleti nyulaknál a halált szivbénulás kíséretében 

*) Zeitschrift für physiologische Chemie. 1921. p. 240. Naturwissen-
schaftliche Wochenschrift. 1922. p . 359. 

**) Mennyisége nagyon csekély. A száraz tűkben csak 0'7—l'4°/o-a' a 
tiszta súlynak. 



előidézze. Miután a méreghatás a tiszafa tűinek eddig tapasztalt 
méreghatásával egyezik, kétségtelen, hogy ez az anyag a Taxus 
baccata tulajdonképeni mérgező vegyülete. (Fehér.) 

Hely re igaz í t á s . Lapunk júniusi füzetének 159. oldalán 
boldogult Horváth Sándorról közölt életrajzi adatokat illetékes 
helyről jött felvilágosítás alapján oda helyesbitjük, hogy ő nyug
díjaztatásával kapcsolatban kapta a helyettes államtitkári czimet. 

T ö b b e t éssze l , m i n t e rőve l . A newyorki állatkertben 
egy egeret bocsátottak az oroszlán ketreczébe abból a czélból, 
hogy á két állat magatartását megfigyeljék. Az oroszlán azonnal 
észrevette a kis állatot s még mielőtt az a rácson kibújhatott 
volna, elébe állott. Az egér rémülten, folytonos czinczogás között 
menekülni igyekezett, de alig futott meg két métert, az oroszlán 
utána vetette magát és hatalmas lábát közvetlen az egér elé téve, 
azt megállásra kényszeritette. Az egér erre megfordult s ellenkező 
irányban iparkodott menekülni. Az oroszlán azonban újra utána 
vetette magát, az egeret az előbbi módon újra megállásra kény-
szeriteüe. Így ismétlődött egypárszor a sikertelen menekülés, mi
közben az egér útja minden fordulónál rövidebb és rövidebb lett. 
Végül is az egér halálra váltan reszketve és czinczogva megállolt. 
Az oroszlán erre fölébe hajolt s nagy érdeklődéssel kezdte szem
lélgetni, miközben fejét ide-oda hajlitgatva jobbról is, balról is 
jól szemügyre vette foglyát. Majd hatalmas lábával megfogta, de 
oly gyengéden, hogy az egér sértetlen maradt. Ezután macska 
módjára kezdett vele játszani. Kiengedte karmai közül és futni 
hagyta, majd ismét elfogta. Az egér egyszer csak megváltoztatta 
taktikáját. Amint az oroszlán újból elengedte, ahelyett, hogy el
menekült volna, egy darabig nyugodtan maradt, majd egy kétségbe
esett merész elhatározással egyenesen az oroszlán fejére ugrott. 
Az egér merész elhatározása oly váratlanul jött, hogy az oroszlán 
rémületében egy nagyolt ugrott hátra s nekiesett a rácsozatnak 
s elkezdett ordítani. Eközben az egér felhasználva a zavart, fel
tűnés nélkül távozott, illetve egérutat vett. 

A kettő közül mindenesetre az oroszlán ijedt meg jobban. 
(A „Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung" nyomán.) Pa. 

A d o m á n y o k . Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek 
nevelését segélyző alap javára adakoztak: Esterházy Pál herczeg 



25.000 K, Somogyfajszi hitbizomány 5000 K, Esztergomi főkáp-
talan 1000 K, gróf Zichy Ödön 3000 K, Grünhut József 10.000 K, 
sipeki Bálás Barna 1000 K, Csermely Gyula és Tsa 1000 K, gróf 
Széchenyi István erdőhivatala 400 K, Hajek Antal 50 K, Mező
gazdasági Ipar R.-T. 1000 K. Az adakozóknak a földmivelésügyi 
miniszter köszönetét nyilvánította. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 
Pályázat s e g é l y e k r e . 

Az Országos Erdészeti Egyesület szorult anyagi helyzetbe 
jutott oly erdészeti alkalmazottaknak, akik az egyesület tagjai, 
valamint ilyenek özvegyeinek és árváinak segélyt nyújt. 

Bélyegtelen, a segélyre szorultságot igazoló mellékletekkel 
ellátott kérvényeket folyó évi szeptember hó 5-ig vesz át a 
titkári hivatal. 

Kérjük a t. tagtársakat, hogy erről a pályázatról azokat a 
reászorult erdőtiszti özvegyeket és árvákat, akik a lapot nem kapják 
kézhez, értesíteni szíveskedjenek. 

Budapest, 1922. augusztus 8-án. 
- - A titkári hivatal. 

II. 
Az O r s z á g o s Erdészet i Egyesü le tné l m é g b e s z e r e z h e t ő 

k ö n y v e k j e g y z é k e : 
Á r a Csomagolás i és 

' t agoknak másoknak postaköl tség 

1. BelházyEmil : Az erdőrendezéslan kézikönyve. k o r o n a 

(1150 gr) ... . _ - 75.— 100— 50.— 
2. Biró Zoltán : Ültessünk erdőt (röpirat) . : . —.— —.— 2.— 
3. Fekete Lajos: Népszerű erdészeti növénytan. 

II. rész. (160 gr)' 1 0 . - 1 0 . - 1 0 . - ' 
4. Qaul Károly: Hazánk házi faipara. (240 gr) 30.— 40.— 20.— 
5. Gellért József: A bükktüzifa romlása és az 

ellene való védekezés — __. - 6.— 8.— 4.— 
6. Grundner—Schwappach—Bund : Táblák álló 

fák és faállományok faiömegének meghatá
rozására fűzve (310 gr) 4 5 — 60.—" 20.— 


