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Kérelem 
a tagdíjak és előfizetési díjak beküldésére 

Felkérjük az Országos Erdészeti Egyesület t. tagjait és 
az „Erdészeti Lapok" t. előfizetőit, hogy tagdíjaikat, illetőleg 
az előfizetési díjakat a jelen számunkhoz csatolt postatakarék
pénztári csekk felhasználásával mielőbb beküldeni szíves
kedjenek. 

Az 1926. évre a tagdíj (pótdíjjal) 
1. erdőbirtokosok, uradalmak, jogi személyek és cégek 

részérő], 
a) ha alapító tagok: 250.000 K (20 pengő), 
b) ha rendes tagok: 300.000 K (24 pengő); 

2. erdészeti tisztviselők és alkalmazottak részéről, 
a) ha alapító tagok: 100.000 K (8 pengő), 
b) ha rendes tagok: 150.000 K (12^ pengő). 

3. Nyugdíjas tisztviselők, főiskolai hallgatók 75.000 K-át 
(6 pengőt), illetőleg 100.000 K-át (8 pengőt) fizetnek, kérjük 



azonban, hogy akinek viszonyai megengedik, a 2. alatti tag
díjakat fizesse. 

Az „Erdészeti Lapok" előfizetési díja egész évre 250.000 
kor. (20 pengő), erdészeti altiszteknek 125.000 K (10 pengő). 

Az O. E. E. tagjai az „Erdészeti Lapok"-at a fenti tag
díjak ellenében kapják, külön előfizetési díjat tehát nem 
fizetnek. 

A titkári hivatal. 

Hadik János gróf 
Az Országos Erdészeti Egyesület Elnöke 

Egyesületünk életében jelentős esemény volt 
a december 7-ki közgyűlés osztatlan bizalmának 
megnyilvánulása, amellyel a közgyűlés a hosszú 
Időn át üresedésben volt elnöki tisztséget H a d i k 
János gróf őexcellenciájára ruházta. 

Üj elnökünk megválasztása után mindjárt át
vette az elnöklést s bár ez alkalommal még nem 
volt módjában részletes prograinmoi adnia, lapunk 
máshelyen olvasható székfoglaló beszédjében élénk • 
hangsúlyozással tanújelét adta annak, hogy ideális 
törekvéseinkben minden erejével mellettünk kíván 
küzdeni. 

Erőteljes tapsvihar jelezte új elnökünk sokat
mondó bemutatkozóját, igazolva azt, hogy a ke
ményen hangsúlyozott szavak közönségünk köré
ben teljes megértésre találtak. 

Őszinte örömmel és bizalommal köszöntjük 
Őexcellenciáját elnöki minőségében és a mi mun
katerületünkön hatványozott mértékben megkez
dett közgazdasági tevékenységéhez sok sikert 
kívánunk! 



Az erdőhitel kérdése 

A magyar erdőgazdaságpolitikában aktuálissá kezd válni 
az erdőhitelnek külföldön is sokat tárgyalt és bolygatott 
kérdése. 

Az 1923. évi X X I . t.-c. kimondja, hogy a záloglevelek 
kibocsátására jogosult pénzintézetek a jövőben oly követelé
sek alapján is bocsáthatnak ki kötvényeket, melyeknek bizto
sítására az erdőbirtokon jelzálog van bekebelezve, feltéve, 
hogy e követelések tőkeösszege a telekkönyvben esetleg be
jegyzett előző tehertételekkel együtt nem haladja meg a jel
zálogul lekötött erdő talaja és faállománya együttes értéké
nek 60 százalékát. 

Ez a törvényhozásilag szentesített rendelkezés a jogászok 
nyelvén szólva ismétélten ájttörte azt az elvet, hogy a jelzálog
kölcsön biztosítékául kizárólag ingatlan birtok, illetőleg a bir
tok el nem mozdítható s telekkönyvi feljegyzés nélkül el nem 
idegeníthető talaja szolgálhat csupán, mert hiszen itt már 
szóba jön az erdőtalajon álló faállomány értéke is. 

Hangsúlyozni kell az ismételten szót, mert a jelzálog ezen 
elvének áttörésére már van precedens; az 1881. évi LX. t.-c. 
211. §-a (a telekkönyvi rts. 130. § b.) szerint a jelzálognak 
tárgya lehet az ingatlan még el nem választott, függő gyü
mölcse is (pl. a faállomány), még pedig nem csak abban az 
értelemben, hogy az ingatlan állagára szerzett jelzálog ipso 
jure a még el nem választott gyümölcsökre is kiterjed, hanem 
az ingatlanon fekvő jelzálogtól függetlenül is. 

Az 1876. évi X X X V I . t.-c. 13. §-a, mikor különbséget tesz 
az egyéb ingatlanok és az erdő- ós szőlőteriilet között, s míg 
egyéb ingatlanoknál elégnek találja fedezetül a jelzálogköl
csön összegének kétszeresét kitevő értékű ingatlant, addig az 
erdő- és szőlőbirtoknál a betáblázott kölcsönösszeg háromszo
rosának megfelelő értékű ingatlant követel fedezet gyanánt, 
— már sejtetni engedi, hogy itt nem csak a puszta talaj érté
ke jön számításba, hanem a különleges művelés következtében 
beálló értékgyarapodás is (tehát a mi esetünkben a faállo
mány értéke) s egyúttal számol a kockázattal, hogy a szőlő
tőkék kiirtáisa, s a faállomány letárolása következtében a meg-



terhelt jószágtestnek a megterhelés időpontjában felbecsült 
értéke erősen megcsökkenhet, s így fedezet gyanánt elégtelen
né válhat. 

A faállomány tehát hallgatólag már a múltban elismer
tetett jelzálog fedezete gyanáint, határozottan és kifejezetten 
azonban csak az 1923. évi X X I . t.-c. ismeri el s így teljeses 
űj vívmánynak tekinthető a magyar magánjogban. 

A jelzett törvénycikk megalkotásával egy időre szinte 
teljesen elalszik hazánkban, úgy az illetékes tényezők előtt, 
mint a szakirodalomban az erdőhitel kérdésének súlyos pro
blémája. 

Az „Erdészeti Lapok"-ban 1925 májusában per tangen-
tem a zürichi dr. Weisz Leo érinté ezt a kérdést s kifejti, 
hogy a börsiáner papírjait kosztba adhatja, a földbirtokos 
gabonáját közraktárba viheti, a diák óráját zálogba csap
hatja, ha pénzre van szüksége, s árújától megválni nem akar, 
csak az erdőbirtokos nem tudja, hogy mit csináljon, ha pénzre 
van szüksége, mert az erdőnek nincs hitele. 

Vagy akarja, vagy sem, vagy megérett az az erdő a kiter
melésre pénzügyi vagy akármilyen szempontból, vagy sem, 
le kell tarolnia s piacra dobni, ha meg van szorulva s pénzt 
akar belőle látni, mert megfelelő hitelt az erdőbirtokra nem 
kaphat semmi körülmények között som. 

Ez a pár szó fejezi ki legjobban ennek a problémának az 
égető voltát, s ez adja meg a kulcsát és magyarázatait annak, 
hogy erdőtörvény és újabb rendelkezések dacára is az erdő
pusztítás tovább folyik. 

Mert nagyon természetes, hogy aki meg van szorulva, 
mindent megpróbál. Az erdőbirtokosnak pénzre van szüksége, 
megkezdődik tehát more patrio a szaladgálás és kijárás s 
könnyen megeshetik, hogy mire az illetékes erdőrendészeti 
hatóság feleszmél, kézben van a termelési engedély. 

Köztudomású, hogy a 3296—918. M. E. sz. rendelet s a 
143.800—918. F. M. sz. végrehajtási utasítás a 17. § alá nem 
tartozó erdőkben is feltételekhez s hatósági engedélyhez köti 
a fahasználatot s az okszerű gazdálkodásnak megfelelő kor
látok közé szorítja, s kétségtelen, hogy ez a rendelkezés máris 



országszerte éreztette üdvös hatását, ez azonban még mindig 
kevés. 

A rendelkezés ugyanis csak a bajjal, a kórtünettel s annak 
orvoslásával foglalkozik, de nem kutatja annak indítóokait, 
ami pedig a legfontosabb volna. 

Pedig a megoldás egyszerű, csak a himlő elleni védeke
zésnél használt preventív oltást kell példának venni. 

Az orvos az oltással arra törekszik, hogy a himlő kitö
rését megakadályozza, az egyént a betegséggel szemben im-
m/unissá tegye, az erdőpolitikánkat irányító faktoroknak 
pedig Igyekezniök kell, hogy az erdőbirtokos ne kerüljön abba 
a helyzetbe, hogy faállományát időnek előtte letarolni kény
szerüljön. 

Az erdőhitelről szóló törvénynek az erdőbirtokra való 
hitelnyújtás lehetővé tételével épen ez volt a célja, s szeren
csés kézzel a kitörni készülő kórnak a csirái ját sikerült kita
pintania. 

Erről azonban későbben; egyelőre lássuk a kérdés idő
rendben való fejlődését. 

Nem is olyan régen panaszos hangok hallatszottak, hogy 
az erdőhitelről szóló törvény nem megfelelő, aminek legbe
szédesebb bizonyítéka, hogy a törvény megalkotása óta az 
erdőbirtokosok egyetlen egy esetben sem vettek hiteit igénybe 
a tárgyalt törvénycikk megszabta keretek között s helyette 
inkább rövidlejáratú váltóhitelre volna szükség. 

E vélemény hangoztatom ak feltétlenül igazuk van; fel
tétlenül szükség van ilyen természetű rövidlejáratú váltóhi
teke is az erdőkihasználáis és fakereskedelem szempontjából, 
melyet azonban az ellentétes vélemények dacára is mégis csak 
termelési hitelnek kéli tekinteni s melyet nem szabad össze
téveszteni a messzebbmenő gazdaságpolitikai és erdőrendé
szeti célokat szolgáló úgynevezett erdőhitellel, vagy erdőgaz
dasági hitellel. 

Hogy az 1923. évi X X I . t.-c. keretei között hitelügylet 
mindeddig nem jött létre, azt könnyű magyarázni. 

Elsősorban is az elrnult években, a napról-napra romló 
pénz idejében, mikor valorizáció hiányában a régi jelzálog
levelek is elvesztették értéküket, s megbuktak a szó legszoro-



sabb értelmében, nem igen akadhatott hitelintézet, mely épw 
a szokatlan erdőhitel formájában, kölcsön nyújtására vállal
kozott volna. 

Másodsorban az illető törvény végrehajtáisi utasítása, 
mely a törvényt tulajdonképen törvényerőre emeli, s végre
hajthatóvá, alkalmazhatóvá teszi, csak most jelent meg rövid 
idővel ezelőtt. 

Nem lehet tehát egyedül magát a törvényt hibáztatni 
azért, hogy az elmúlt 2 esztendőben erdőgazdaságunk annak 
hasznát nem élvezhette. Nagyon sok más közgazdasági, pénz
ügyi és banktechnikai momentumnak van itt módjában közre
játszani s az eredményeket befolyásolni. 

Október hó végén jelent meg csak a 7288. I. A. 2. 1925. 
F. M. és a 47.553—925. I. M. rendelet a hivatalos lap 243. szá
mában az erdőhitelről szóló törvény végrehajtási utasítása 
gyanánt, melyeket bővebben tárgyalni felesleges, teljes szöve
güket bárki megtalálhatja, az „Erdészeti Lapok" multhavi 
száma is foglalkozott már vele. 

Megjelenésüknek 2 éves késését is bizonyára az indokolja, 
hogy stabil pénzérték hiányában a törvény végrehajtása eddig 
egyáltalán nem volt aktuális. 

Most már megvan a jogalap s a pontosan körvonalazott 
mód a törvényszabta keretek között az erdőhitel igénybevé
telére; pénzünk stabilizálódott, a bíróságok gyakorlatában a 
valorizáció elve egyébként is jogszokássá vált s így megvan 
a biztosíték arra, hogy pénzintézeteink jelzálogképen kihelye
zett pénzeiket megfelelő módon biztosítva lássák. 

Minden feltétel megvan tehát ahhoz, hogy az erdőhitel
ügyletek meginduljanak s az erdészeti közvélemény kíváncsian 
várhassa az eredményeket. 

A kíváncsiság indokolt, mert dacára annak* hogy most 
már nem hiányoznak a szükséges előfeltételek, a kedvező ered
mény egyáltalán nem biztos. 

Nálunk még új ez a kérdés, de a külföld erdőgazdaság
politikusai már több tapasztalattal rendelkeznek. Különösen 
a németek kísérleteztek már ezzel a kérdéssel s szakirodal
mukban dr. Max Endres müncheni erdészprofesszor az apos
tola az erdőhitel problémájának. 



Handbuch der Forstpolitik című hatalmas munkájában 
fejti ki elveit e kérdés körül, melyet a modern erdőgazdaság-
politika legégetőbb problémájának nevez, s melyet az ő nyo
mán ismertetni talán nem egészen érdektelen. 

Dr. Max Endres bőséges és kimerítő fejtegetését rövi
debbre fogva, a következőkben szabja meg az erdőgazdasági 
hitel (Forstwirschaftlicher Reaikredit) lényegét: 

Az erdőbirtokos könnyen kerülhet abba a helyzetbe, hogy 
pénzre van szüksége, még pedig nagyobb összegre, mint a 
milyent a tartamosság elve alapján berendezett erdőüzeme 
momentán nyújtani képes. 

Különösen előtérbe lép ez a lehetőség manapság, mikor 
az erdőbirtokot különösen súlyos adóterhek nyomják. 

Feltehető, hogy törvényes rendelkezések következtében 
jövedelmét (a kitermelhető famennyiséget) fokozni nem képes, 
vagy a reális gazdasági szempontokat szem előtt tartó bir
tokos még ilyen korlátozó rendelkezések hiányában sem haj
landó arra vállalkozni, hogy vágásra nem érett állományokat 
feláldozzon, vagy berendezett erdőgazdaságában a szabályos 
fakészletet s az évi járadék gyanánt befolyó biztos és tartamos 
jövedelmet megbolygassa. 

Pénzre lévén azonban szüksége, tehát hitel, kölcsön után 
kell néznie. 

A személyi hitel drága s nehezen megszerezhető, erdő
birtokát kell tehát zálog gyanánt felajánlania, röviden jelzáj-
logkölcsönt kell felvennie. 

Itt azonban már nehézségekkel találja magát szemközt. 
A mezőgazdasági jelzáloghitel elsősorban is ialajhitel, a 

jószágtesten álló épületek értéke csak kis mértékben lép elő
térbe, itt azonban bajt e kérdés még nem okoz, az értékes 
mezőgazdasági ingatlan bőséges és kielégítő jelzálogkölcsönre 
hyujt megfelelő fedezetet. 

Másképen áll azonban a dolog az erdőbirtoknál; hogy 
mást ne említsek, már a vagyonváltságnál is kifejezésre jutott 
az erdőtalaj csekély értéke a rajta álló faállomány értékével 
szemben. 

Már pedig a hitelintézetek általában csak az erdő talaj
értékét hajlandók jelzálog fedezete gyanánt elismerni, amivel 



pedig a birtokos édeskeveset nyer. A talaj értékét 1914-ben 
Poroszországban fekvés és termőhelyi jóság szerint osztá
lyozva 25—500 márkára becsülték, melynek legfelső s a gya
korlatban aligha elfogadható, nálunk igen magas értéke, még 
mindig nagyon kevés ahhoz, hogy ezen az alapon pl. egy 
értékes faállománya erdő megfelelő módon megterhelhető 
legyen. 

Mert tekintetbe kell venni, hogy ennek az ugyancsak ala
csony s a kívánalmaknak meg nem felelő talajértéknek is csu
pán esak kétharmadait voltak hajlandók a bankok fedezet gya
nánt elfogadni. 

Ezen a tényen kérdés, hogy segíthet-e az 1923. évi magyar 
erdőhiteltörvény, mert ahogy nem lehet a pénzintézeteket 
erdőhitel nyújtására kényszeríteni, éppen úgy nehéz a törvény
szabta intézkedések és fahasználati korlátozások dacára is, 
mintegy bizalmat szuggerálni a pénzintézetekbe az erdőhitellel 
szemben. 

A hitelintézeteknek ezen indokolatlannak nevezhető bizal
matlansága dr. Endres szerint régi keletű s általában bizal
matlanul és mostohán kezelik az erdőt jelzálog biztosítéka 
gyanánt. 

Németországban 1910-ben 60 jelentősebb hitelintézethez 
intéztek körkérdést, hogy mennyiben hajlandók az erdőt, 
— tehát a talajt és a faállományt együttesen — jelzálogköl
csön fedezete gyanánt elismerni s ily elvek mellett ae 
erdőre hitelt nyújtani. 

A beérkezett válaszok szerint 26 intézet egyáltalán nem 
volt hajlandó erdőre hitelt nyújtani, 13 csak a talaj értékét 

. vette számításba, 14 pedig csak rendszeresen, jóváhagyott 
üzemterv szerint kezelt ordőbirtokokkal volt hajlandó fel
venni az érintkezést. 

A legtöbb hitelintézet pedig az úgynevezett porosz Land-
schaftok kivételével egyenesen állást foglalt az erdőhitellel 
szemben. 

A bizalmatlanság okát talán egyedül a hozzá nem értés
ben, az elfogultságban s a dolog szokatlan voltában kell 
keresnünk. 



Erdőhitelről szóló törvényünk azon kifogásolt tenden
ciájának, hogy minden intézkedésével a hitelt nyújtó pénz
intézet érdekeinek a megvédését tartja szem előtt, bizonyára 
az az oka, hogy az állami felügyelet alá helyezéssel s ennek 
a telekkönyvbe való feljegyeztetésével megfelelő garanciát 
igyekszik nyújtani arra, hogy a megterhelt erdőbirtok eset
leges túlhasználatok következtében értékéből ne veszíthessen, 
s így a jelzálogkölcsön fedezete gyanánt elégtelenné ne 
válhasson. 

Intézkedéseivel tehát mintegy bizalmat igyekszik szug
gerálni a pénzintézetekbe a jelzálogügyleteknek ezen szokat
lan formájával szemben, s ez a törekvés — legalább is Endres 
fejtegetései szerint — indokoltnak látszik. 

Más kérdés aztán, hogy az érdekelt felek meghallgatásá
nak mellőzésével nem lőtt-e túl a célon s most már nem tette-e 
viszont a másik felet bizalmatlanná az ilyen hitelügyletekkel 
szemben, mert hiszen máris kifogások merültek fel, hogy a 
birtokosok jogainak védelmére egy betűt sem szentel sem a 
törvény, sem a végrehajtási utasítás. 

A pénzintézetek bizalmának megnyerése azonban mégis 
fontos, mert első sorban mégis rajtuk múlik, hogy a megszo
rult birtokos pénzt kaphasson. 

Mert a pénzintézetek Íróasztalánál nem erdészeti szak
képzettséggel bíró emberek ülnek, akik kellő megértéssel 
tudják elbírálni egy felmerülő erdőhitel kérdésében a fedezet 
elégséges, vagy elégtelen voltát. Nekik szinte drákói rendel
kezésekkel ad oculos kell bizonyítani, hogy pénzüket az erdő 
faállományára is bátran kihelyezhetik. 

Túlságos nagy jelentőséget tulajdonítanak az erdei 
tüzeknek s az erdőt érhető egyéb károsodásoknak is s ezért 
mintegy megnyugtatásképen az erdő biztosításának kérdését 
is meg kellene egyidejűleg valami úton-módon oldani. 

A siker tehát még így is kétséges. 
Manapság bőven nyílik alkalom a pénzintézetek számára 

tökéjüket a régi bevált módszerek szerint, többek között 
mezőgazdasági jelzálogképen is, szerintük a szokatlan és 



megbízhatatlan erdőgazdasági hitelnél kisebb kockázattal is 
elhelyezni. 

Kézenfekvő tehát a feltevés, hogy az erdőhitel nyújtásá
tól hazai pénzintézeteink az új törvénynek a birtokosok 
szempontjából szinte sérelmesen súlyos garanciái dacára is, 
a jövőben is idegenkedni fognak. 

E kérdés pedig égető és sürgős probléma! Megérdemli a 
vele való behatóbb foglalkozást. 

Nemcsak arról van itt szó, 'hogy az esetleg eladósodott 
erdőbirtokosoknak siessünk segítségére, hanem sokkal mesz-
szebbmenő gazdaságpolitikai célok, erdőrendészeti problémák 
s az erdő szabályos fakészlet* biztosításának kérdése várnak 
itt megoldásra. 

Endres szerint az erdőhitel kérdéséneik intézményes és 
szerencsés megoldása esetén az eladósodott erdőbirtokos a 
legörvendetesebb erdőpolitikai objektumnak tekinthető, mert 
hitelének igénybevételével kénytelen volt magát alávetni az 
általános erdőgazdálkodás szempontjaiul fontos gazdasági 
elveknek és korlátozásoknak. 

Endres az erdőhitel-problénia megoldásának jelentősé
gét az alábbi 3 tételben foglalja össze: 

1. Módot ad a tulajdonosnak, hogy faállományának idő
előtti úgy a saját, mint a köz szempontjából káros letárolását 
elkerülhesse. 

2. A megterhelt erdőbirtok kezelése a hitelező s az erdé
szeti hatóságok felügyelete alá kerül, s mód adatik arra, 
hogy az állami félügyelet oly erdőbktokokra is kiterjesztes
sék, melyekre egyébként az érvényben levő törvények értel
mében nem volna kiterjeszthető. 

3. A jelzáloggal megterhelt erdő eladása s erdőgazdaság
politikai szempontból káros esetleges felosztása meg
nehezíttetik. 

E három tételben összefoglalt előnyök összessége már 
magábanvéve elég indok ahhoz, hogy az erdőhitel kérdését 
mindenáron megoldani és pedig szerencsés, megnyugtató 
módon megoldani igyekezzenek. 



Láttuk azonban, hogy a pénzintézetektől várni mindent 
nem lehet, s nagyon könnyen megeshetik, hogy a jövőben is 
mereven elfognak zárkózni az erdő faállományára nyúj
tandó hitel elől, vagy legalább is bizalmatlanságukkal aka
dályokat fognak gördíteni a hitel igénybevétele elé. 

A birtokosok részéről pedig éppen a súlyos korlátozások 
miatt merülnek fel aggályok, e fontos kérdés megoldása tehát 
a két tábor látszólag ellentétes érdekei miatt mintegy vál
ságba került. 

Pedig az ellentét csak látszólagos, a hitelnyújtás lehetővé 
tétele úgy a pénzintézeteknek, mint a birtokosságnak eminens 
érdeke s a kérdést csak a rendelkezéseknek olyan revíziójá
val lehet megoldani, melyhez módja volna mindkét fél 
érdekképviseletének hozzászólani. 

Ezt már csak a kedélyek megnyugtatása végett is meg 
kell tenni s a tárgyalások folyamán a hitelezők bizonyára 
be fogják látni, hogy nem lehet az adósról — mint ahogy az 
„Erdészeti Lapok" multhavi száma mondja — még a bőr 
alatti irhát is lehúzni, viszont a birtokosságnak is be kell 
látnia, hogy ha hitelt óhajt igénybe venni, a jelzáloghitelnek 
ebben a még szokatlan és kényes esetében is megfelelő és 
mégnyugtató módon biztosítva kell látnia a hitelezőnek is a 
kihelyezett tőkéjét.. 

Ezt meg kell tenni, mert a kérdés elől most már kitérni 
nem lehet; nem lehet engedni, hogy az ellentétes vélemények 
kátyújában a megoldás megrekedjen. Megtettük az első 
lépést, a következetesség elve megkívánja, hogy tegyük meg 
végig az egész utat is. 

A gazdasági élet lüktető erétől távol nincs módomban 
teljesen betekinteni ebbe a bonyolult kérdésbe, de dr. Endres 
aggályain indulva, ki a nehézségeket főleg a pénzintézetek 
bizalmatlanságában látja, még egy kérdést kell felvetnem. 

Nincs pénzintézet, amelyik hitelt nyújtson elfogadható 
feltételek mellett az erdő faállományára'? Teremteni kell 
egyet! 

Az 1911. évi X V . t.-c. felhatalmazása alapján hatalmas 
állami támogatással létrejött a Magyar Földhitelintézetek 



Országos Szövetsége, az Altruista bank, telepítések, parcel
lázások s más birtokpolitikai célok támogatására. 

Vájjon nem ugyanilyen fontos érdek-e az államra nézve 
az erdők fentartása? 

Ha birtokpolitikai célokból meg lehetett teremteni állami 
támogatással az Altruista bankot, miért ne lehetne most szin
tén állami támogatással egy Országos Erdőhitelintézeiet terem
teni Csonka-Magyarország aranynál is drágább erdőségeinek 
a megmentésére, vagy legalább is az Altruista bankot egye
nesen kötelezni ilyen célok támogatására. 

Hiszem, hogy van olyan, a közgazdasági életben is ottho
nos magyar erdészember, aki ezt az eszmét, ha szükség volna 
rá, meg tudná valósítani. 

Mert erre a pénzintézetre, legyen az akár az Altruista 
bank, vagy — hogy nevet adjunk neki — az új Országos 
Erdőhitelintézet, elsőrangú, fontos szerep várna. 

Az erdőbirtokra nyújtandó kölcsönök mellett meg kel
lene oldania az erdők biztosításának kérdését is, mert amint 
már említettem, a kölcsönök fedezetének biztonsága iránti 
bizalom szoros összefüggésben áll ezzel a kérdéssel. 

A hitel- és biztosítási ügyletek mellett egyéb téren is 
volna módja dolgoznia. Hogy eredeti célját megoldhassa, 
annak első feltétele, hogy üzemében jól megválogatott szak
képzett erdészembereket alkalmazzon, kiknek a szorosan vett 
erdészeti szakismereteken kívül érzékük van a közgazdaság' 
problémái iránt is; s ha már erdészembereket tart szolgálatá
ban, vállalkozhatna egyúttal erdőbirtokok kitermelésére, érté
kesítésére, s idővel az egész magyar fakereskedelem irá
nyítására. 

Eladósodott ügyfeleitől megválthatná idővel erdőbirto-
fcaikat, s lassankint az ország legelső erdőbirtokosává vál
hatna, amely hatalmas súllyal és erkölcsi tekintéllyel irányít
hatná erdőgazdaságpolitiíkánkat, s az államkincstár mellett, 
annál szerencsésebb és szabadabb kézzel gazdálkodna, min
denki az ő kezében látná legbiztosabb helyre letéve katasztro
fálisan megfogyatkozott erdőterületeink sorsát. 

Tóth Bódog. 



Az „Erdészeti Lapok" terjedelmének 
és színvonalának emelésé 

Szerkesztőségünket közelről érinti az az indítvány, 
melyet Bencze Pál erdőmérnök tagtársunk az „Erdészeti 
Lapok" terjedelmének és színvonalainak emelése érdekében a 
közgyűléshez intézett. 

Ezt az indítványt, — miután elkésve érkezett, — a köz
gyűlés érdemben nem tárgyalhatta. Most sem kívánok elébe 
vágni az indítvány érdemi elbírálásának, — ellenben szüksé
gesnek tartom tájékoztatni t. olvasóközönségünket azokról a 
nehéz viszonyokról, amelyek trianoni mivoltunknak megfele
lően béklyókat raknak karjainkra úgy a lap anyagi berendez
kedését, mint szellemi vezetését illetően. Nem tettem ezt a köz
gyűlés alkalmaival, mert nem tartottam kívánatosnak a sivár 
való ecsetelésével méltóságteljes összhangban lefolyt közgyű
lésünk utolsó akkordját disszonáns hangokkal megzavarni. 

Egyébiránt azonban csak köszönettel vehetem, hogy t. 
tagtársam indítványával a közfigyelmet erre a szánalmas 
jelenségre ráterelte, s módot és alkalmat nyújtott hozzá, hogy 
ezzel a kérdéssel a maga teljes meztelenségében foglalkoz
hassunk. 

Sajnálatunkra az egyébként ideális gondolatokkal telített 
indítvány teljes szövegét helyszűke miatt itt nem közölhetem. 

Indítványtevőnek impulsust adott indítványainak előter
jesztésére egy véletlen eset, amikor a svéd erdészeti kísérleti 
állomás hivatalos sajtóorgánumának gazdagon illusztrált dí-' 
ezes, magas színvonalon álló folyóiratát és a mi meztélen, 
szürke és vékonyka kis lapunkat összemérte. Ugyanezt a disz-
paritáist állapítja meg az osztrák szaklapokkal való összeha
sonlításban, s ebből azt a következtetést vonja le, hogy a bajok 
okát nem csupán szegénységünkben, hanem szakíróink rész
vétlenségében és szervezetlenségünkben látja. 

Ügy véli, hogy az erők megfelelő tömörítése révén a szük
séges anyagi támogatást meg lehetne szervezni úgy, hogy a 
lap a magyar erdőgazdasághoz illő terjedelemben és kiállí
tásban kiadható legyen. 

Javasolja, hogy bővíttessék ki a lap új szakrovatokkal, 
szervezzünk szakférfiakból és a főiskolai tanári karból főműn-



katársakat, nyomassuk lapunkat jó papiroson, lássuk el illusz
trációkkal, borítékkal. Mindehhez pénzt ne másoktól kére
gessünk, hanem azt magunk adjuk össze, vagyis fizessünk 
megfelelő tagdíjat. 

* 

•Ez alkalommal az ideális törekvés elismerése mellett 
kötelességem az indítványnak azt a hallgatag beállítását ellen
súlyozni, mintha az egyesület vezetősége és a lapok szerkesz
tősége nem volna teljes tudatában annak, hogy a nij kis 
lapunk valóban szerény kis füzetke, mintha egyesületünknek 
és szerkesztőségünknek nem volna törekvése, programmja a 
lap terjedelmének, színvonalának és kiállításának az egyesület 
anyagi erejével összhangban álló fokozatos fejlesztése. 

Úgy az egyesületnek, mint a szerkesztőségnek igenis meg 
van e tekintetben a programmja s amint erre mód és alkalom 
kínálkozik, meg is fogja valósítani terveit. 

Nem lesz azonban érdektelen, ha ideális magaslatban. 
szárnyaló tagtársamat kézenfogva levezetem a realitások vilá
gába s egyenkint megmutogatom azokat a fájó sebeket, a 
melyek elsősorban gyógyítandók. 

Nem is beszélek az alapokok legsúlyosabbikáról, t. i. arról, 
hogy békebeli taglétszámunk úgyszólván felére sorvadt. Nem 
említem, hogy egyesületünknek a világháború előtt még 
igen jelentékeny alapítványokban fekvő törzsvagyona 
majdnem' a semmivel lett egyenlővé. Nem említem, hogy 
úgyszólván csak most értük el ezt az időpontot, amikor 
hatalmas székházunk már némi kis jövedelmet is képes 
nyújtani. Ma még ott állunk, hogy egyesületünk régi 
nemes céljait (irodalompártolás, özvegyek, árvák segítése 
stb.) egyáltalában nem képes még szolgálni, s nagy 
nehezen összekapart feleslegével alighogy képes kopot
tas, borítéknélküli lapját legfeljebb kétíves (32 oldal) terje
delemmel, dísztelenül, rossz papíron megjelentetni. 

Súlyosbítja a helyzetet az a körülmény is, hogy míg a 
tag- és előfizetési díjak jóval az aranyparitás alatt állanak, a 
lapelőállítási költségek (nyomdaköltség) a békebeli költsége-



ket ma 30—35 százalékkal haladják meg, s e mellett bármely 
pillanatban ki vagyunk téve újabb és újabb áremelésnek. 

Papírunk rossz, mert még mindig a háborús papírinség-
ben annakidején előnyösen beszerzett, szerény igényeket 
azonban mégis kielégítő papírkészletünket kénytelenek va
gyunk felhasználni. Ez a papír a mostani lapszámunkkal már 
elfogyott. 

Egyesületünk nem adhatta meg eddig lapunk régi külső 
mezét, mert még a boríték árának megtakarításával (lapszá-
monkint mintegy 300.000—900.000 K) is krajcároskodnia 
kellett. Egyébiránt megjegyzem, hogy még az indítvány be
érkezte előtt elhatározta a választmány, hogy amint lehetsé
ges, borítékkal jelenteti meg lapunkat. 

Betekintette-e indítványozó tagtársam az egyesület 1924. 
évi zárszámadását és 1926. évi költségvetését, mielőtt ezt a 
mélyreható indítványát megtette? Azt hiszem, nem. 

De beszéljenek a számok: 
Például vegyük a már jelentékenyen fölemelt 1926. évi 

előirányzat „személyi járandóságait" ós az „Erdészeti hapcik" 
költségeinek rovatát. 

a) titkár járandósága (évi) 8,012.000 K 
b) segédtitkár járandósága 15,000.000 K 
c) pénztárnok járandósága 22,500.000 K 

összesen: 87,312.000 K 
(az ez évi 64,012.000 koronával szemben). 

Az „Erdészeti Lapok" költségei 80,000.000 K 
(az ez évi 65,000.000 koronával szemben, amelyből ezidőszérint 
17—18 százalék még mindig nem folyt be). 

Addig, amíg az O. E. E. oly nehéz helyzetben van, hogy 
például érdemes régi titkára —• méltányolva az egyesület 
anyagi erejét — nem biztosíthat önmaga részére magasabb 
készpénz javadalmazást, mint az egyesület legalantasabb 
alkamazottjának, amíg a többi alkalmazottak megfelelő ellen-

d) Írnokok 
e) szolga 
f) jutalmak, segélyek, adók 
g) nyűg- és kegydíjak 

19,800.000 K 
8,400.000 K 

10,000.000 K 
3,600.000 K 



értékű díjazásban nem részesülhetnék, amíg nem áll módunk
ban egy állandó szerkesztő díjazásának (költségeire megfelelő 
fedezetet biztosítani, gyökeres és mélyreható változásokat ne 
reméljünk, lianem elégedjünk meg egyelőre a jelenlegi hely
zettel, szerény kiállítású, vékony és csak lassaníkint dagadó 
füzetkékkel. 

Egyáltalában nem érzünk szégyenpírt, ha összehasonlí
tom a Trianon által megcsonkított kis nemzet erdész társadal
mának szerény lapját a háború és kommunizmus borzalmai
tól megkímélt, gazdag és hatalmas Svédország, avagy az 
erdődús Ausztria hivatalos sajtóorgánumával. 

.Egyszerre végrehajtandó gyökeres tagdíjemelés nehezen 
vihető keresztül. Hiszen tagtársaink manapság annyi minden
féle tagsági díjakkal, járulékokkal, előfizetési díjakkal, (Mér
nöki kamara; Mérnök- és építészegylet, Mérnökök nemzeti 
szövetsége, vidéki erdészeti egyesületek, Természettudományi 
Társulat, újabban „Erdészettudományi kísérletek és kutatá
sok" stb.) vannak túlterhelve, hogy teherbíró képességük tel
jességgel ki van merítve. 

Az anyagiak terén a teendőket — bizonyos fokozatos tag
díjemelés mellett főként abban látom, hogy minden vonalon 
igyekezzünk egyesületünk részére új tagokat, különösen új 
erdőbirtokos tagokat szerezni (t. i. igen sokan vannak, akik 
ma még nem tagjai egyesületünknek). 

Az anyagiak terén igen hathatós előrehaladás fog még 
bekövetkezni abban az időpontban, amikor lehetővé lesz téve, 
hogy szaklapjaink a Kárpátok erdőségeibe is eljuthatnak. 

Valóban eleven azonban csak akkor lesz lapunk, amikor 
majd kéthetenkint megjelenhetik, élihez azonban már teljes 
anyagi jólét és egyéb előfeltételek szükségesek. 

'Ami a szellemiek megszervezését illeti, ma ezen a téren is 
szinte áthidalhatatlan nehézségekkel állunk szemben. 

Ma — leszámítva néhány igen tiszteletreméltó szakíró
szaktársamat, — a többi rátermett szakemberek, legnagyobb 
része teljesen visszavonult az irodalmi tevékenységtől. Ennek 
oka egyfelől erdővidékeink elvesztésére, a mai rendkívül ne
héz életviszonyokra, a bürokrácia túltengésére és arra vezethető 



vissza ,-hogy a szaMársaink egy részét visszatartja az irodalmi 
tevékenységtől az az elvi ellentét, amely ezidőszerint lapunk 
független iránya és a mai kormányzati rendszer között fen-
áll. Amíg e tekintetben rendszerváltozás be nem következik, 
addig ezen a téren nines is sok keresnivalónk. 

Egyelőre tehát a szervezési munkával itt is várni kell, 
mert az ma csak nemkívánatos 'módon, részlegesen volna meg
oldható. Tehát e téren is egyelőre meg kell elégednünk a 
jelenlegi helyzettel, annál is inkább, mert egy rohamosan 
meginduó irodalmi túltermelésnek amúgy sem tudnánk ma 
még megfelelő érvényesülési teret biztosítani. 

Az „Erdészeti Lapok" szerkezetében a közeljövőben min
denesetre bizonyos eltolódásnak fog kelleni bekövetkezni már 
csak azáltal is, hogy legközelebb megjelenik az „Erdészet-
tudományi Kísérletek és Kutatások" mindnyájunk által rég 
várt szakfolyóirata, aminek következtében az „Erdészeti La
pok" bizonyos irányban leterhelődik, s inkább módjában lesz 
gyakorlati erdőgazdasági, erdőgazdasági politikai, fakereske-
dehni, faipari stb. kérdésekkel foglalkoznia. 

Mindezek után remélem, hogy indítványttevő szaktársam 
erkölcsi kötelességének fogja ismerni az irodalmi téren ki
fejtendő munkásságával az „Erdészeti Lapok" szellemi nívó
jának emelését hathatósan előmozdítani. Czillinger János. 

Az állami tisztviselők státusrendezéséről 

A m. kir. minisztérium 1925. XL'G-iki kelettel kiadta az 
állami és vármegyei tisztviselők létszámviszonyainak rende
zéséről szóló 7000/1925. M. E. sz. rendeletét. A rendelet rész
letesen előírja azokat a szabályokat, amelyekkel az egyes szol
gálati ágazatok létszámait rendezni kell; újból szabályozza a 
tényleges szolgálatban állók illetményeit, továbbá a nyugdíja
soknak, özvegyeknek és árváknak ellátási díjait. 

A főbb rendelkezéseket — különösen pedig az állami erdő
mérnököket érdeklőket — az alábbiakban ismertetjük. 

A rendelet minden egyes szolgálati ágazat részére külön-
külön állapítja meg az 1925. július 1-én meglévő tényleges 



létszámot, a jövőben fentartható létszámot, s ennek egyrészt 
az egyes fizetési osztályok szerinti, másrészt az A) és B) fize
tési csoportok szerinti szétosztását. így pl. az állami erdő 
mérnökök státusa a következőképen van megállapítva: 

IV. v. | vi. | VII.] Vili i IX. X. Össze
f i z e t é s i o s z t á 1 y sen 

Létszám 1925. július hó 1-én 1 5 42 60 66 57 29 260 

Jövőben fenntartható létszám - 8 25 53 52 42 42 222 

Besorozandó az A) fiz. csoportba — 7 25 38 30 6 — !06 

Besorozandó a B) fiz. csoportba 1 — 15 22 36 51 29 154 

A mostani tényleges létszámnak a jövőben fentartható 
létszámra való leapasztáisát legkésőbb 1927 június hó végéig 
végre kell hajtani, mégpedig akként, hogy az 1926 június hó 
30-ikáig természetes úton (nyugdíjazás, lemondás, elbocsátás 
vagy elhalálozás által) megszűnt állásokon felül még mutat
kozó fölösleges állások betöltőit legkésőbb 1926 június 
30-ikáig rendelkezési állományba kell helyezni. 

Átmenetként az egyes fizetési osztályokban két fizetési 
csoport állíttatott fel, nevezetesen egy magasabb javadalma-
zású A) ós egy alacsonyabb javadalmazású B) fizetési csoport. 
Mindegyik fizetési csoporton belül az eddigi fizetési fokozatok 
továbbra is megmaradnak. 

A rendelet részletesen szabályozza az A) és B) fizetési 
csoportokba való besorozás módozatait. Az A) csoportba csak 
annyi állást szabad fölvenni, mint amennyi a jövőre megálla
pított létszám szerint az illető fizetési osztályban lehet, — a 
többletet aB) fizetési csoportba Ikell sorozni, azonban az ide-
sorozottak számát a legközelebbi alacsonyabb fizetési osztály 
A) csoportjába sorozhatok számába be kell tudni. Minél töb
ben kerülnek tehát a magasabb fizetési osztályok B) csoport
jaiba, — annájl kevesebben jutnak az alacsonyabb fizetési osz
tályok A) csoportjaiba. 

Az A) csoportba való első, általános besorozásnál a 
rangsort szigorúan be kell tartani; a rangidősebbek sorrend 
szerint az A) csoportba, a rangban fiatalabbak pedig a. B) cso-



portba sorozandók. A későbbi besorozásnál a rangsor be
tartása máir nem kötelező. 

A besorozásról minden tisztviselőnek rendelvényt kell 
kapnia. 

A kinevezések jövőben szintén különleges szabályok sze
rint fognak történni. Ha valamelyik fizetési osztály A) cso
portjában az általános besorozások utáin egy állás megürese
dik, erre az állásra ugyanannak a fizetési osztálynak B) cso
portjából kell egy tisztviselőt ebbe az A) csoportba besorozni, 
illetőleg előléptetni, mégpedig ugyanabba a fizetési fokozatba, 
amelyben a B) csoportban volt; s ezzel az előléptetéssel együtt 
az összes alacsonyabb fizetési osztályokban is elő lehet léptetni 
egy-egy tisztviselőt a B) csoportból az A) csoportba. 

Ha az állásüresedés nem az A), hanem a B) csoportban 
következik be, akkor ebben a fizetési osztályban előléptetés
nek helye nincsen, azonban az összes alacsonyabb fizetési osz
tályokban elő lehet léptetni egy-egy tisztviselőt a B) csoport
ból az A)-b&. 

Mindezeknél az előléptetéseknél a kinevező hatóság már 
nincsen kötve a rangsorhoz. 

Ez az előléptetési rendszer mindaddig érvényben marad, 
míg a B) csoportba sorozott tisztviselők már mind előléptek 
az A) csoportokba. Mihelyt valamely fizetési osztályban a B) 
csoport máir eltűnt, — üresedés esetén újból a régi kinevezési 
rendszer lép életbe. 

Ezzel az előléptetési rendszerrel válik lehetővé az, hogy 
idővel a megállapított aránykulcs szerinti létszám önmagától 
előáll. 

A legalacsonyabb fizetési osztályban bekövetkező üres 
álláisokat (kezdőállásokat) csak akkor lehet betölteni (új föl
vétel az államszolgálatba), ha a megállapított összlétszámra 
való leapasztás már végrehajtatott. 

Az egyes fizetési fokozatokra nézve megállapított három
évi várakozási idő továbbra is megmarad, azzal a módosítás
sal azonban, hogy a jövőben bekövetkező kinevezések esetén 
a háromévi várakozási időt a kinevezés nap jajt követő naptári 
félév első napjától kezdve kell számítani. 

Minden tisztviselőt, akinek már a beszámítható javadal-



utazás teljes összegével felérő nyugdíjra van igénye, azonnal 
nyugalomba kell helyezni. Ez alól csak a minisztertanáics 
tehet (kivételt abban az esetben, ha az illetőnek a tényleges 
szolgálatban való megtartását a szolgálat érdeke föltétlenül 
megkívánja. 

Ez a rendelkezés a fiatalabb generáció előmenetele szem
pontjából mindenesetre megnyugtató. 

A kormányrendelet részletes utasításokat tartalmaz a ren
delkezési állományba helyezések végrehajtására, megállapítja 
a rendelkezési állományba helyezettek részére megállapítható 
végkielégítések összegét, a tényleges szolgálatban állók illet
ményeit, s a nyugdíjasok, özvegyek és árvák ellátási díjait, 
mindezeknek kimerítő ismertetése azonban ennek a cikknek 
a keretét meghaladná. 

További fontos rendelkezése a rendeletnek az, amely ki
mondja, hogy a kezdőállásokat jövőben csak pályázat útján 
lehet betölteni, s hogy a rendelkezési állományba helyezett-
alkalmazottnak az üres kezdőállásra más pályázókkal szem
ben elsőbbsége van, ha az álláshoz megkívánt föltételeknek 
egyébként megfelelnek. 

A minisztériumokban alkalmazott főiskolai minősítésű 
tisztviselők részére a jövőben a legkisebb állás a VIII . fizetési 
osztályba tartozó állás lesz. 

Az állami erdőmérnöki kart különösebben érinti az a ren
delkezés is, hogy azoknál az igazgatási ágazatoknál, amelyek
nél az egyenlő iskolai képzettségre kötelezett tisztviselők még 
több különálló rangsorozati névjegyzékben tartatnak nyilván, 
— a tisztviselőket azonnal egy közös rangsorozati névjegy
zékbe kell foglalni. Ez a rendelkezés újból meg fogja terem
teni az erdőmérnökök számára annak a lehetőségét, hogy rang-
sorozásukról tájékozódjanak. Az erdőmérnökök rangsorozati 
névjegyzéke ugyanis 1916 óta nem lett kiadva, úgyhogy tulaj
donképen még ma is az összeomlás előtti hatféle rangsor van 
érvényben, mert egy közös rangsor csak akkor tekinthető jog
erősnek és kötelező erővel bírónak, ha az a szolgálati szabá
lyok előírásának megfelelően minden egyes rangsorozott tiszt
viselő részére kiadatik. 



A rendeletnek ezek a főbb vonásai. 
Bár a rendelet sok általános intézkedésével nem értünk 

egyet, — ezekkel, mint az összes tisztviselőket egyformán érin
tőkkel nem foglalkozhatunk. Vizsgálni akarjuk azonban azt, 
hogy vájjon a főisolai végzettségű szaktisztviselőket, akik 
közé az erdőmérnökök is tartoznak, — a rendelet szokás sze
rint nem szorítja-e ismét háttérbe a fogalmazókkal szemben. 

Az alábbi tábláizat összehasonlítást mutat be a fogalma
zók részére megállapított létszámok és a főiskolai képzettség
gel biró szaktisztviselők részére megállapított létszámok kö
zött. „A központi fogalmazók" elnevezése alatt az összes mi
nisztériumok központjában alkalmazott fogalmazókat kell ér
teni, „az összes fogalmazók" alatt pedig a központi fogalma
zókon kívül még az államrendőrségnél, pénzügyigazgatósár 
goknál, bányakapitányságoknál, a központi statisztikai hiva
talnál, a jogügyi igazgatóságnáil, vasúti és hajózási felügyelő
ségeknél stb. alkalmazott összes fogalmazókat. „A szaktiszt
viselők" gyűjtőnév alatt vannak kimutatva az összes állami 
mérnökágazatok, az összes orvosok, állatorvosok, gazdasági és 
szőlészeti felügyelők, a különböző tudományos: intézeteknél 
alkalmazott tisztviselők stb. az egyetemi, főiskolai és közép
iskolai tanárok nélkül. 

M e g á 11a p i t o t t l é t s z á m a 1V -X. 
össze

IV. V. VI 
v - V I . 

összes. VII, VIII IX. X. sen 

f i z e t é s i 0 s a t á l y b a n 

Adások: 
Központi fogalmazók . 15 80 150 245 223 201 13 6 688 
Összes (központi és külső) 

fogalmazók . . . . 17 118 329 464 615 590 391 373 2433 
Összes száktisztviselük . 2 61 183 246 389 401 307 321 1664 

Százalékok: 
Központi fogalmazók . 

! összes (központi és külső) 
2-2 11-6 21-8 35-6 32-4 29-2 1-9 0-9 100 Központi fogalmazók . 

! összes (központi és külső) 
100 1 fogalmazók . . . . 07 4-8 13-5 190 25-3 24-3 161 153 100 

[ Összes szaktisztviselők . o-i 37 11-0 14-8 23-4 241 18 4 19-3 100 



Még szemléltetőbbé teszi a fogalmazók és a szaktisztvise
lők részére megállapított létszámok közötti éles különbséget a 
következő táblázat, amely azt mutatja be, hogy az említett 
tisztviselői kategóriáknál minden hányadik ember van a ma
gasabb fizetési osztályokban. 

a IV. a IV. és V. aiV.V.ésVI. 

lizetési osztálybf i jut 

A központi fogalmazóknál 
46-ik 7-ik 3-ik tisztviselő 

Az összes fogalmazóknál 
143-ik 17-ik 5-ik 

Az összes szaktisztviselőknél 
832-ik 26-ik 7-ik 

Az előbbi két összehasonlító táblázatból kétségtelen tény
nek kell venni azt, hogy a különböző létszámok megállapítása 
nem a legszigorúbb tárgyilagossággal történt. Vájjon puszta 
véletlenség-e, hogy a rendelet a szaktisztivelők teljes kizárá
sával és csak a minisztériumok elnöki osztályainak, tehát tisz
tán a fogalmazói karhoz tartozóknak a közreműködése mellett 
készült? Vájjon puszta véletlenség-e, hogy a létszámok éppen 
a rendeletet készítő fogalmazási tisztviselők számára állapít
tattak meg igen előnyösen, — a tárgyalásokba be nem vont és 
soha meg nem hallgatott szaktisztviselők rovásárai 

A szakembereket ért sérelmek sokkal súlyosabbak, sem
hogy afölött egyszerűen napirendre lehetne térni. A szakem
berek elől a IV. fizetési osztályt teljesen elzárták; a kereske
delemügyi minisztérium központi mérnökei és a népjóléti 
minisztérium alá tartozó központi orvosok kaptak ugyan egy-
egy állást a IV. fizetési osztályban, a többi szakminősítésű 
ágazatokra azonban ez semmiféle előnyt nem jelent. 

Az erdőmérnöki státusban szintén törölték a IV. fizetési 
osztálybeli állást. 

Az állás-aranykulcs a szakstátusokban lényegesen rosz-
szabb, mint a fogalmazói státusokban. 

Ügy a IV. fizetési osztály megszüntetése, mint a rossz 
állás-aránykulcs természetesen a szaktisztviselők előmenete-



Bencze Gergely f 
1854—1925 

A Sopronba menekült bánya- és erdőmérnöki főiskolá
nak nagy gyásza van. A halál elragadta Bencze Gergely nyug. 
min. tanácsos, főiskolai rendes tanárt, aki még annak a tanár
generációnak volt a tagja, amely működését akkor kezdte, 
mikor a főiskolán mélyreható változások kapcsán a főiskola 
reorganizációjának alapjait rakták le. 

Bencze Gergely 1854 március 8-án Háromszék megye 
Lemhény községében született s szülőföldjéhez még utolsó 
pillanataiban is meghatódva ragaszkodott. Már kora fiatal
ságában kénytelen volt szembenézni az élet nehézségeivel és 
ezek az ifjúkori emlékei mély nyomot hagytak egész lelkű-

lénél éreztetné rendkívül káros hatását, s éppen ezért a szak-
tisztviselők nem tekinthetik ezt a státusrendezést végleges
nek; érdekeik védelmére minden törvényes eszközt fel fognak 
hasznáflni s ezzel egyidőben a tisztviselői minősítési törvény 
megváltoztatása érdekében is kénytelenek lesznek sikraszállni. 

Fájdalommal látjuk azt is, hogy az állami erdőmérnökök 
létszámát a rendelet isimét 38-al apasztotta. Tartunk tőle, 
hogy ez az újabb apasztás- erdőgazdaságunkra igen káros ha
tással lesz, mert még a mai létszám mellett sem képes az áf-
lamerdészeti igazgatás az egyre szaporodó munkálatokat a 
megkívánható eredményességgel ellátni. 

Szívesen láttuk volna, ha a sfátusrendelet az államerdé
szeti altisztek előmenetelének megjavítását is belevonta 
volna a szabályozás keretébe, hiszen az altiszteknél már 1919 
január 1-je óta nem voltak előléptetések. 

Ismertetésünket abban a reményben fejezzük be, hogy a 
kormányzat mindenesetre már a közeljövőben módot fog ke
resni és találni a rendelet revízió alá vételére, amikor is az 
indokolt panaszokat orvosolni fogja, s lesz gondja arra is, 
hogy az egyenlő képzettségű tisztviselők teljesen egyforma 
elbírálásban részesíttessenek. 



létében. Középiskoláit Kézdivásárhelyen és Kolozsváron vé
gezte, ahol a legnagyobb nélkülözések árán tanult, sőt hogy 
magát fenntarthassa, még a nevelői pályára is rákényszerült, 
míg végre Selmecbányára jöhetett, ahol 1875—1879 évek 
között végezte a 4 éves erdőmérnöki szakot. 1879-ben a ma
gyar erdőkincstár szolgálatába lépett, hol a gödöllői erdőhi
vatal és a besztercebányai erdőigazgatóság területén telje
sített szolgálatot, majd 1882-ben a péteri erdőgondnokság 
%zetője lett. 

Itt érte az a kitüntetés, hogy a földművelésügyi minisz
térium Münchenbe küldte ki chemiai és talajtani tanulmá
nyok folytatására. 1885-ig volt Münchenben, hol Bayer,Jolly, 
Ebermayer stb. az akkori idők legnagyobb elméinek taní
tásait hallgatta. 1885 telén hirtelen szívgyengeség fogta el 
és sajátkezű feljegyzéseiből látom, mily kevés volt a reménye 
arra, hogy szeretett hazáját viszont fogja látni. Súlyos beteg
ségéből felépülvén, 1885 augusztusában tért vissza Selmecbá
nyára s 1885 decemberében megbízták az erdészeti chemiai 
előadások megtartásával a főiskolán. 1888-ban lett rendkívüli, 
1891-ben rendes tanáir. 1918 júliusában megkapta a miniszteri 
tanácsosi címet és jelleget, 1919 januárjában pedig miniszteri 
tanácsossá lépett elő. 

Tanári kinevezése után igen nehéz feladat hárult reá, 
mert egész új alapokra kellett fektetnie a chemiai tárgyakat 
s azonfelül erdészeti szempontból kellett azokat megvilágí
tania, miután a chemia addigi előadása kizárólag a bányászat 
és kohászat szempontjaira volt tekintettel. Ezen feladat meg
oldásán felül az újonnan épült erdészeti palotában egy mo
dern chemiai laboratóriumot rendezett be s e mellett a nagy 
körültekintést igénylő munka mellett is foglalkozott kutató 
munkával. 

Erre az időre esik egyik kísérlete, melyben a bükk chemiai 
feldolgozásának lehetőségeit vizsgálta papírgyártási célokra. 

1911-ben, mikor a főiskolán a chemiai tanszékek külön 
épületbe kerültek, ismét egy új intézetet szerelt fel. 

A laboratórium új felszerelése a világháború előtt lett 
kész és igazi látványosság volt. Sajnos, az összeomlás miatt 



a csehek kezébe került és az e felett érzett keserűséget soha 
többé elfelejteni nem tudta. Sopronban az ideiglenes laktanyá
ban sokszor sóhajtozva mondotta nekem az öreg úr: „csak 
még egyszer lenne olyan intézetünk, mint Selmecbányán 
volt", de hozzátette, ezt megélni már úgysem fogja. 1923 nya
rán megtörtént nyugdíjaztatása után úgy látszik, mintha 
nehéz betegségéből egészen kigyógyult volna, azonban 1925 
szeptemberében hirtelen megbetegedett és három héttel a ha-
íála előtt, lakása előtti udvarán megindulva mondotta nekem 
húcsúzóképen: „Itt a végem, én érzem!" Három hétre reá 
eltemettük kedves tanárunkat. 

Mióta nyugalomba vonult, mindig valami csendes, nyájas 
vidékre vágyott, hol kifelejthetné magát a kor szomorú nap
jaiból, más klíma alá, melytől megrendült egészségének gyó
gyulást, magának pedig békés, nyugalmas éveket remélt. De 
az élet éppen utolsó éveiben bizonyult mostohának hozzá, sorsa 
— napjaink sok magyarjánál? a sorsa volt. A cseh megszállás 
miatt kénytelen volt az Alma Materral együtt elhagyni a kies 
fekvésű szép Selmecbányát, melyhez hosszú 45 év tudományos 
munkálkodásai, művei s boldog emlékei fűzték. Sopronban 
ütött új tanyát, de e várost megszokni nem tudta. Lehet, hogy 
azért, mert asztmájának nem kedvezett ez a levegő, lehet, hogy 
nem tudta elfelejteni soha S elmecet, de innen mindig elvá
gyott. Amit az élet nem tudott megadni neki, azt halálában 
elnyerte. 

Legyen békés, nyugodt pihenése! 
Yági István. 

Eránosz Antal János f 

Egyesületünknek ismét gyásza van. Ismét kidőlt egy erő
teljes tartóoszlopa a magyar erdésztársadalom épületének, s a 
katasztrófa éppen annak a napnak hajnalán szomorította el 
szíveinket, amidőn évi rendes gyülekezésünkre sereglettünk 
össze. 

Meg is éreztük ennek a nyomasztó hatását. A hagyomá-



nyos jókedv letompult, mert úgyszólván mindenik szaktár
sunk Eránoss Antal Jánosban nagyrabecsült kollégáján kívül 
őszinte jóbarátját is tisztelte. 

Eránosz Antal János 1865-ben, Gyergyószentmiklóson 
(Csík m.) született. Középiskoláit Brassóban végezte. Főisko
lai tanulmányainak elvégzése után (1888.) a marosvásárhelyi 
m. kir. erdőgondnoksághoz került, majd az egri m. kir. járási 
erdőgondnofcság vezetésével (1894.) lett megbízva. Fiatalon 
került (1898.) a kassai kir. erdőfelügyelőség szolgálatába, 
majd a brassói kir. erdőfelügyelőséghez (1899.) helyezték át, 
ahol egyfolytában 11 évig működött. 1913-ban a budapesti kir. 
erdőfelügyelőség élére került, s ebben a szolgálati minőség
ben fejezte be állami szolgálatát, mint miniszteri tanácsos, 

1923 május havában nyugalomba vonult ugyan, de egy
idejűleg a gr. Károlyi György-féle I. számú hitbizomány zár
gondnoksága által kezelt parádi uradalom központi erdőigaz
gatói állását foglalta el. A legutóbbi években súlyos kór tá
madta meg szervezetét, míg végre f. hó 7-én szenvedéseitől 
megváltotta a halál. 

Eránoss Antal János egyike volt azoknak a kiváló szak
képzettségű, kristálytiszta jellemű, úri gondolkozású fér
fiaknak, akik a szakunknak mindenkor csak elismerést és meg
becsülést szereztek. Mint a régi idők egyik legjelesebb erdő
felügyelője egész életét az erdőfentartásnak, erdővédelemnek, 
fontos közgazdasági kérdések eredményes megoldásának szen
telte, s e mellett úgy az erdészeti körökben, mint általában 
a. társadalmi életben ritka tekintélyre tett szert megnyerő úri 
modora a társaságot mindenkor egybefogó képessége révén. 
Ő volt a lelke, még súlyos betegsége idején is, a budai hétfői 
asztaltársaságnak. 

December hó 9-én helyeztük el a budai farkasréti temető 
sírkertjében örök nyugalomra, amely alkalommal egyesüle
tünk nevében Biró Zoltán választmányi tag búcsúztatta el, 
melynek néhány szép gondolatát az alábbiakban örökít
jük meg: 

— „Mint tisztviselőt három, mindnyájunk előtt szent 



eszme vezetett: a munka, a becsület és a haza. Munkával sze
reztél magadnak és sokhelyütt félreismert szakmádnak becsü
letet s becsületes munkával szolgáltad elárvult hazádat. Mint 
az egyesület választmányi tagja, telve voltál ügyszeretettel, a 
köz iránti érdeklődéssel és önzetlen munkakészséggel s hosszú 
és érdemes gyakorlati szolgálaton alapuló, mindig megfontolt 
és higgadt véleményed sok olyan kérdésben mutatta meg a 
kivezető, egyedül helyes utat, mely előtt mi tanácstalanul 
állottunk. Mint ember csupa szív voltál! Gyengéd a gyengék
kel ós elnyomottakkal, gerinces és önérzetes a hatalmasokkal 
szemben, ízig-vérig magyar, lelkes barátja és támogatója min
den nemesnek és szépnek, férfi — a szó legnemesebb értelmé
ben. Mint barát: hűséges, ragaszkodó, odaadó, minden 
áldozatra kész! Azt a kollegiális kapcsot, ami a selmeci 
Alma mater vén diákjait az életben a másutt szokásos
nál erősebben fűzi össze, a Te meleg baráti lelked, örök
ifjú vidám kedélyed az őszinte, mély barátság láncává 
erősítette. Nem tűrted a komor arcot magad körül, s 
még mikor a fájdalom elgyötört is, nem lettél ideges, 
türelmetlen barátaiddal szemben, hanem példáját adtad 
a férfias tűrésnek s a hétfői összejövetelek fehér asztal
főjén fájdalomtól kínzott lelked — mint a sérült gyöngy
kagyló legszebb gyöngyeit — ekkor termelte az őszinte jó 
barátság legszebb virágait." 

Nyugodjék békében! 



EGYSÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

I. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának 
Budapesten 1925. évi december hó 7-ikén tartott üléséről. 

A 27 választmányi tag jelenléte mellett tartott ülésen 
Inkey Pál báró, egyesületi alelnök elnökölt. 

Elnök mindenekelőtt megilletődéssel tudatja a választ
mánnyal, hogy annak régi, buzgó és érdemes tagja, Eránosz 
Antal János, ny. min. tanácsos, urad. erdőigazgató, az ülés 
napjának reggelén elhunyt. A választmány mélységes gyászá
nak ad kifejezést és részvétét jegyzőkönyvbe iktatja. 

A pénztári jelentésből kitűnik, hogy az egyesület pénz
ügyi egyensúlyát eddig fentartani sikerült. Néhány póthitel 
engedélyezése után az igazgatóválasztmány az 1926. évi tag
díjakat a jelen füzet élén kitüntetett módon állapítja meg. 

Az 1924. évi zárszámadásra és az 1926. évi költségvetésre 
vonatkozó előterjesztéseket a választmány tudomásul veszi 
és a közgyűlés elé vinni rendeli. 

Csupor István választmányi tagnak egészségi okokból be
jelentett lemondását a választmány őszinte sajnálattal veszi 
tudomásul. 

Folyamodványaikra a választmány 13 erdőtiszti özvegy
nek és 3 árvának összesen 2,900.000 korona segélyt szavaz meg 
a letéti számadás s részben a folyó pénztári kezelés terhére. 

örvendetes tudomásul szolgál, hogy egyik uradalom föld-
birtokrendezési ügyében, amelyre nézve erdészeti szempont
ból sérelmes javaslat tétetett, a földművelésügyi miniszter az 
egyesület álláspontját magáévá tette. 

Waldbott Kelemen báró azt az indítványt terjesztette elő, 
hogy tegyen az egyesület fölterjesztést annak érdekében, hogy 
a földművelésügyi miniszter úr oly erdészeti altiszteket, erdő
őröket ós állandó erdőmunkásokat, akik legalább 25 éven át 
szolgáltak egy munkaadónál és ezen idő alatt munkásságuk, 
hűségük, megbízhatóságuk és józanságuk által társaik közül 
kitűntek és a forradalom idején is kifogástalan magatartást 
tanúsítottak, elismerésképpen pénzbeli jutalomban, elismerő-



oklevélben, esetleg más kitüntetésben részesüljenek, melyet a 
földművelésügyi miniszter az egyesület ajánlata alapján ado
mányozna. 

Az igazgatóválasztmány ezt az indítványt örömmel fo
gadja és magáévá teszi. 

A gömbölyű fa kivitelére vonatkozó korlátozások 
és intézkedések (kiviteli engedélyek) megszüntetése tár
gyában az igazgatóválasztmány Rimler Pál, Biró Zoltán és 
Vuk Gyula hozzászólása után felkéri az elnökséget, hogy a 
kérdést bővebben tanulmányozza és ehhez képest járjon el. 

Zügn Nándor vál. tag nézete szerint a viszonyok javulása 
következtében ismét elérkezett az ideje annak, hogy az egye
sület közgyűléseit vidéken tartsa. Felhatalmazást nyert Sop-
ton sz. k. várostól, hogy az egyesületet az 1926. évre oda meg
hívja. 

Az igazgatóválasztmájny örömmel elfogadja ezt a meg
hívást. 

Bíró Zoltán vál. tag felhívja a választmány figyelmét 
arra, hogy a kormány a hitbizományok reformjaival foglal
kozik. Figyelmeztet azokra a veszélyekre, melyek ebből az 
erdőgazdaságra származhatnak (erdők feldarabolása stb.) és 
szükségesnek látná, ha az egyesület ebben a kérdésben ideje
korán felszólalna. 

Az igazgatóváilasztmány ily értelemben határoz. 
Néhány új tag fölvétele után az ülés véget ért. 

II. 
Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1925. évi december hó 

7-ikén, Budapesten tartott rendes közgyűléséről. 
A mintegy 150 tag által látogatott közgyűlést Inkey Pál 

báró alelnök nyitotta meg. A földművelésügyi minisztériumot 
Balogh Ernő és Ráduly János min. tanácsosok, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztériumot Hinfner György min. taná
csos, a Magyar Bányászati és Kohászati Egyletet Zorkóczy 
Samu elnök, Tillés János és Farkas János alelnökök, Schivetz 
Ferenc titkár, Henrich Viktor, dr. Michnay Árpád, Schréder 
Gyula, György Albert és Tassonyi Ernő vál. tagok, a Buda
pesti Mérnöki Kamarát Hermann Miksa elnök, Thoma Fri-



gyes és dr. Sükösd titkárok, végül Borsod, Gömör és Heves 
megyék erdészeti egyesületét Onczay László alelnök képviselte. 

Akiküldött képviselők üdvözlése után a választások ej
tettek meg, melyek eredményét Balogh Ernő szavazatszedő
bizottsági elnök a következőkben jelentette be: 

Elnökké választatott Hadik János gróf (Élénk éljenzés.), 
választmányi tagok lettek: Bethlen István gróf, Biró Zoltán, 
borin Borhy György, Darányi Ignác, Draskovich József, 
Földvár y Miksa (új), Fröhlich Bruno (új), Gyarmathy Mó
zes, dabasi Halász Géza (új), Hinfner György, Ivanich Fe
renc, Kaán Károly, Kacsanovszky József, Onczay László, 
Pech Kálmán és Rónai György. 

Inkey Pál báró alelnök melegen üdvözli Hadik János 
gróf új elnököt, aki az elnöki széket a következő szavakkal 
foglalja el: 

„Tisztelt Közgyűlés! Amidőn elfoglalom az elnöki széket, 
mindenekelőtt őszinte köszönetet kell mondanom Inkey Pál 
báró alelnök úrnak ezért a szíves üdvözlésért és hálás köszönet
tel tartozom a kitüntető bizalomért, amellyel Önök engem az 
Országos Erdészeti Egyesület elnökévé megválasztottak." 

„Bizonyára nem várnak tőlem most programmot, de jog
gal elvárhatják tőlem, ha vállaltam az elnöki lisztet, a magyar 
erdőgazdaság és az ezt ápoló erdészeti kar érdekeiért minden 
erőmmel dolgozni és küzdeni is fogok!" 

„A természet bölcsen ellátta hazánkat erdőkoronával. Ezt 
az erdőkoronát törökjárás, tatárdúlás nem egyszer tépázta 
meg, ám a sors mindig épségben őrizte meg és tartotta fenn 
részünkre." 

„N agy-Magyar ország* erdőállománya megvan csonkítva,. 
Ennek a koronának ma csak az alapváza áll magyar gondozás 
alatt. Ép ezért ennek erősítése, fejlesztése hatványozott 'fel
adatot ró a mai generációra az utókorral szemben." 

„Nem kétlem, hogy a mai magyar erdészgeneráció ezt a 
feladatol kötelességérzettel, lelkes idealizmussal fogja telje
síteni." 

„Az erdészet munkája mindig ideális, a jövőért dolgozó, 
altruista munka. Mennyivél inkább az a magyar erdészeté, 
mélynek útját a történeti mult jelöli meg'." 



„A megcsonkított Magyarországon birtokunkban maradt 
erdőterületek épsége és fejlesztése fölött kötelességünk híven 
őrködni. Kötelességünk ez nemzeti és gazdasági szempontból 
egyaránt." 

„Az Országos Erdészeti Egyesület múltja garancia arra, 
hogy a jövőben is híven fogja Magyarország erdőgazdaságá
nak érdekeit szolgálni. Ebben a munkában szívvél és lélekkel 
fogok Önökkel együtt dolgozni!" 

Az elnök szavait a közgyűlés lelkes tapssal és hosszas 
éljenzéssel fogadta. • 

A választást követő titkári jelentés tömör foglalatát adta 
az egyesület f. évi sokoldalú tevékenységének, amely a vá
lasztmányi ülésekről szóló és egyéb közleményekből ismere
tes. Az egyesület Csonka-Magyarországon élő tagjainak 
számait 1070-ben mutatta ki (201 alapító, 869 rendes tag). 

A közgyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul vette és 
az elhunyt tagok feletti részvétét jegyzőkönyvbe iktatla. 

Folytatólag a közgyűlés az 1924. évi felülvizsgált zár
számadást, mely 191,845.266 K bevételt és ugyanannyi kiadást 
tüntet föl, jóváhagyta és a felelős számadóknak a fölment-
A'ényt megadta. 

Az 1926. évi költségvetés 298,121.734 K bevétellel és 
ugyanannyi kiadással állapíttatott meg. 

Az irodalmi pályázatokról a titkár csak nemleges jelen
tést tehetett. 

A jövő évi közgyűlés helyéül Sopron jelöltetett meg, a 
város szíves meghívása alapján. 

Végül Bencze Pá|l terjesztett elő indítványt az Erdészeti 
Lapok fejlesztésére nézve, amelyet a közgyűlés tárgyalás vé
gett az igazgatóválasztmánynak adott ki és Fekete Zoltán a 
főiskola és erdészeti kísérleti állomás Erdészettudományi ku
tatások és kísérletek címen új életre kelt folyóiratát ajánlotta 
a közgyűlés tagjainak figyelmébe. 

A közgyűlést a Tisztviselő Kaszinó emeleti étterméb n 
fesztelen társasvacsora követte. 



I R O D A L O M 

A mogyoróbokor és tenyésztése.*) (IL W. Palandt után 
szabadion fordította és átdolgozta Matusovits Péter m. feir. 
főerdőtanácsos, erdőigazigató.) 

A mogyoró (Corylus) cserje, riitlkán fa. Egyenes sudarlós 
törzszsel. Többnyire vesszősizerű ágakkal, melyek kétoldalt 
váltogatva álló levelektől és ezenkívül kevéslevelű rövidhajtá-
soktól meglehetős sűrű lombozatot nyernek. Barkas egylaki 
növények csoportjába tartozik. A nővirágzat a porzáskor csaik 
a kinyúló bíborszínű szálas bibék által különbözik a közönséges 
rügyektől. Később fejlődik ki a magház, akkor, amikor a lomb-
levelek megvannak. Még pedig harang- vagy csőszerű kupaos 
alakjában, amely szabálytalan foszlányos széllel bír és oly 
hosszú, vagy bosszabb niiint a kemény csontoshéjú makik. 
A mogyorónak 13 faja már a harmadkorszakból ismeretes. 
Eügyei tojás, vagy gömbalakúak. Levelei széles tojásdadok, 
ferde alappal hegyezettek. Barkák már ősszel jelennek meg ós 
februárban nyílnak. 

A törökmogyoró (Corylus colurna) 20 méter magasra is 
megnő és 60—100 cm. vastagságot is elér. 

A közönséges mogyoró (Corylus avelana) 3—5 méter ma
gas cserje. 

Reánk nézve kertészeti szempontból azonban legnevezete
sebb a Corylus tubulosa és ezek válfajai, minthogy azokat gyü
mölcsükért tenyésztik. Ez nagy cserje vagy harmadrendű fa, 
mely 7—10 méter magasra is megnő. Válfajai a Corylus rubra, 
Corylus lamberti, Corylus maxima, a vörösbélű mogyoró stb. 

A mogyoróbokor tenyésztése. 
A mogyoró szaporításának legegyszerűbb módja a mag

ról való nevelés. Ez azonban igen gyakran degenerálódik. 
Ez okból az ember a csemetéikből a legmegfelelőbbeket 

kiválasztja ós ezeket használja fel tenyésztési célokra. 
Ennek oka legfőképen abbain rejlik, hogy a mogyoró oly 

korán virágzik, amikor a rovarok a hímport még szét nem 
hordják, de az is, hogy a női virág oly jelentéktelen és a rova
rokra, minthogy tápláló anyagot inem tartalmaz, egyáltalában 
ingert nem gyakorol, hogy figyelmen kívül hagyják. 

Az önitermékenyítés pedig köztudomás szerint degeneráló-
dással jár. 

*) Der Haselstraueh und sieine Kultui* von H. W. Palandt 
Berlin, 1881. 



A (maggal való szaporítás tehát csakis mesterséges meg-
termékenyítéssel sikeres. így képződnek a különféle fajok és 
íg.y származnak egészséges és továbbfenyészitésre alkalmas 
magvak. 

A jófajtájú [magvakból1 a csemeték tenyésztése a követ
kező: a teljesen érett magvakat, november bó 1-ső napjaiban 
sorba vetjük jó buimuiszos talajba 3—4 cm. mélyen és nedves 
porhanyós földdel 'betakarjuk. Hogy jobban megvédjük, taná
csos alommal (hullott falevél) és rózsafáival betakarni. Tavasz-
szál eltávolítjuk a rőzsét és almot. Melegebb napon kissé fel
ássuk anélkül, hogy a magvaikat megmozgialtnók. A magvak 
május elején már esiráznalk. 

Ha egerektől tartunk, akkor tavasszal vetünk. A mag
vaikat ilyen esetben' jól megmosott homokba, nem mély edé
nyekbe tesszük és gondoskodunk állandó nedvességről'. Az edé
nyeik pincékben helyezenidők el. Márciusban fenti módon el
vetjük a magot. 

A csemeték első évben 25—30 cm. magasságot érnek el. 
Ezeket a következő évben 30—40 cm. távolságra eliskolázzuk. 
A harmadik évben 1 mélíerre és a 4-ik évben kiültetjük. A sor
távolság 3—4 anéter, a csemete távolság 2—2y2 méter legyen. 
A csemetéket többféle alakban nevelhetjük és pedig: 1. piramis 
alakban. Ez esetben a csemetéket 1—1.5 méterig minden mel-
léikibajtástól megtisztítjuk és ahol a felső részen hézagok van-
malk, azokat az egyes ágak visszaimetszéisével igyekszünk 
pótolni. Ezen célra legalkalmasabb faj a vörös és a fehér lam-
'bentmoigyo'ró. 2. Magas törzsalak. Ennél a törzseket a,z oldal
hajtásoktól' 1.80—2.2 méteriig megtisztítjuk és úgy engedjük 
nőni, mint a magastörzsű gyümölcsfáikat. 3. Bokoralakban. 
Ez esetben a csemetét a 3-ik év végén 30 cm. magasságban 
levágjuk és a képződő hajtásokból legfeljebb 4 darabot meg
hagyunk ós ezeket ápoljuk. 

4. Kerítések mellé pálma-, legyező- és vilHalailaikban nevel
jük 3. szerint a, hajtásokat. 

Szaporítás dugványok útján a legritkább esetekben 
eiikerül. 

Nemesítés a közönséges alanyokra igen ritkán sikerül. 

Szaporítás gyökérhajtásokból. 
A mogyoróbokornál természetes a gyökórhajtásképződés. 

Ezeket jól földdel betakarjuk mintegy 10—15 cm-nyire és 
— amennyiben a hajításon gyökér képződött — a hajtásokat mint 
különálló egyedeket a jövő év tavaszán a legnagyobb óvatos
sággal leválasztjuk az anyatőtől és, rendes helyére kiültetjük. 

A hajtások gyökeresiedését előmozdíthatjulk úgy is, hogy 
mintegy 15—20 cm. mély árokba lehajlítjuk, fakampóval le-



nyomjuk, jól beföldeljük és a már meggyökeresedett hajtáso
kat a következő év tavaszán óvatosam elválasztjuk és ki
ültetjük. 

Ezen gyökhajtásokkali szaporítás mellett a fajok nem 
degenerálódnak és a szaporítás igen gyors, mert ily alanyok 
már 3-ik évükben teTmőképesek. 

Mikénti alakban való neveltetésük épp olyan mint a mag
ról nevelt csemetéké. 

Az alanyok kiültetése. 
A moigyoTÓbokor nem válogatós a talajban. Megél a leg

gyengébb talajon is. Mindazonáltal kerüljük ültetését a hideg 
agyagta'lajon, mivel olt tan gyümölcsbozama kevés. 

Legjobban díszlik a kissé üde televényes talajban. Szára
zabb talajon hozama nagyobb, de teirmése kisebb. A túlszáraz 
talajon 15 fok hidegen felül lefagy. 

A mogyoirócsemeték kiültetése amennyiben magból nevel
tük, 3 éves korukban történik a már előbb említett módon. 
Első években a sorok közé krumplit, káposztát, répát és babot 
is ültethetünk. 

A mogyoró metszése.* 
Amennyiben' megállapítottuk, hogy mily alakban nevel

jük mogyorófáinkat — az alakot metszésekkel továbbra is 
megtartjuk. Bokornál négy hajtásnál többet képződni nem 
engedünk. A hajtásokat különben kíméljük és ügyelünk arra, 
hogy a 'legfiatalabb hajtásoknak bántódása ne legyen. Ezeken 
van ugyanis mindig a következő évi tenmés. A lemetszéseket 
lehetőleg kátránnyal bekenjük. Az elszáradt ágakat eltávolít
juk. Harminc éves korban a törzseket levágjuk és a hajtásokat 
azután a már leírt módon neveljük, azaz harmioéves vágás-
fordulót alkalmazunk. 

A mogyoró hasznosítása és értékesítése. 
A mojgyorő a leghálásabb gyümölcsfajok egyike. Hét év

ből rendesen 6 évben termést hoz. Jövedelmezőségét a követ
kező adatok igazolják: 

Kolb Miksa, a müncheni kir. kertfelügyelő, 1874. évben 
Bajorország mezőgazdasági egyesületének folyóiratában a kö
vetkezőket írja: 

Weeb Galeoitban, Rending mellett lévő mogyorótenyésze
téből gazdag ember lett. Egy bokor termését egy márka érté
kűnek lehet számítani és így egy osztrák beid 450 forint. Ezen 
hozam megtízszereződik, ha Weeb szerint e<íy bokor hozamát 
6 forintba számítjuk. A mogyoróéréslkoir Weebnek naponta 1500 
—1800 fent mogyoróairajtása volt, mit 100 fontos hordókban 
hozott piacra. 



Angolországban nagy spekuláció itárgyfát képezte 1878. 
évben a mogyoró. A z ottani hozamot a Ikövetkezők igazolj ák: 
Egy angol mogyorótenyésztő ezt írja: kezdetben kicsiben 
tenyésztettem a mogyorót, de amikor láttam, hogy a hozam 
ós az érték emelkedik, 10 aeres (1 hektár = 2.474 angol acres) 
Lawfoerí-mogyorót ültettem. Ezek most adják a legnagyobb 
hozamot. A bokrok 8 lláb távolságban vannak és pedig úgy, hogy 
2—2 s o r mogyoró ós 1 s o r gyümölcsfa lett ültetve. A hozam a 
következő: 6 munkás egy negyed nap alatt 110 font mogyorót 
szedett. Egy fél aeréból kaptam 1300 font ós (háromnegyed aere-
ból 1700 font mogyoróit, A mogyorót 1878-ban 100 fontomként 
140 márkával értékesítettem. Nekem a mogyoró minden 7 évben 
6 termést hoz, A mogyoró mindig értékesíthető, könnyen szál
lítható és így a legjövedelmezőbb a z összes gyümölcsök között. 

Amint ebből látható, egy a e r e évi termése mintegy 2400 
angol font. 100 fontját 140 matricával számítva, egy aiore évi 
nyers hozama 3360 márka. 

Minthogy az egy acreból nyert száraz fa, valamint a tisz
tításból nyert anyag értéke a kiadásokat fedezi, — ezen 3360 
márka évi jövedelem tiszta jövedelemnek is vehető. Tekintettel 
arra, hogy a békebeli márka 1 'korona 20 fillér békebeli értéknek 
felelt meg — egy aiere évi tiszta jövedelme 4032 békebeli korona. 

Hannoverben 1 hold hektár) Itegelőterületre 250 mo-
gyoróbokrot ültettek ki. Amennydiben a minimális1 hozamot 
évenként és bokronként 50 pfenninggel számítjuk, az évi hozam 
hannoveri holdanként hektár) 125 márka — a legcsekélyebb 
kiadások mellett. 

A mogyoró 2—8 cm. vastag hajtásaiból hasítással kosara
kat készítenek. Egyenes hajtások hoirdóabroncsokra használ
tatnak. Értékesíthető botra, karóra, puskaporhoz szükséges 
szénire, stb. 

A mogyoró maga élvezeti eükfc: és pótolja a mandolát. Nagy 
olaj tartalmánál fogva olajkészítésre is alkalmas. A mogyoró-
olajnak nagy szerepe van a különféle finom parfümök készí
tésiénél. A jázmin, ibolya stb. virágokat mogyoróolajjal átita
tott pamutikendőkbe teszik. A z olaj átveszi a z illatot és az olaj
jal együtt kipréselhető a kendőkből. 

Azonkívül a mogyoró hím virágja kitűnő tápszere a. mé-
heknek. 

A leszedett mogyoró nagy lepedőre helyezve lehetőleg 
napon száríttatik, de legalább is szellős helyen. Minél véko
nyabban szórandó és minél többször forgatandó. A teljesen 
száraz mogyoró zsákokban, hordókban is elhelyezhető és 
szállítható. 



Hol alkalmazhatjuk a mogyorót? 
A mogyoró, amennyiben bokoiraiakiban tenyésztjük, célsze

rűen aíükaíknaKhaitó futóhomokon védőpásztának. Mint védő-
pászta az akácnál is előnyösebb, mert sűrűségével télen is képes 
a futóboinoik terjedését előidéző szeleiket megtörni. Fájának és 
gyümölcsének értékies volta emellett nagy haszonnal jár. Nálunk 
különösen botgyáirtásira tenyészthető. Ezen ipar nálunk még 
nem igen van bevezetve, és drágán kell a külföldi árút, külö
nösen Angliából behoznunk. Értékes1 gyümölcs© pedig első
rendű exportárú. 

A mogyoró ellensége. 
A pocok (Evotomys glareolus Sehreb), mely a mogyoró 

gyökeireit körülrágja, A mókus (Sciurus vulgáris) és a pele 
(Museardinus avellanairius L.). A mogyorósziajlkó (Nucifruga 
caryocalactes L.), a közönséges szajkó (Garrulus glandarius), 
a nagy és középső harkály (Dendrocopus maior és medius), 
melyeik a mogyorót fogyasztják. 

A lombra káros az Anomala horticola nevű bogár álcája. 
Az Apoderus micans és Apoderus coryli. 

A fára a Saperda lineáris. 
A levelekire a gyümölcsfákon ils előforduló összes hernyóik 

és a cseirebogairak. 
A gyümölcsire ártalmas bogár a Balaninus nucum. 
Káros gonibabeitegségek okozói a Telephora decorticans 

L., a Cladosporium fumago Pr. és a Helminthosporium velu-
tinum Perrs. 

A mogyoró fajai. 
I. osztály: Zellei mogyoró, mely nevét a Würzburg mel

letti Zell kolostoritól kapta. Másként spanyol mogyorónak is 
hívják. Jellemző vonása, hogy a mag a héjalt teljesen betölti. 

Ehhez tartozik: 
1. a laposgömbölyű Hatte-iéie óriási mogyoró és a római 

mogyoró; 
2. a hosszú zellei mogyoró; ilyen a korai frauendorfi és 

a teljes olasz mogyoró. 
II. osztály: Lombért mogyoró. Hasonlít a 30 éves háború

ban divatos hosszú hegyes szakállhoz, 
III. osztály: A közönséges mogyoró. 
Ajánlatos mogyoró-fajok: 
1. A vörös Lombért mogyoró, vagy véirmogyoró, hegye 

tojásalaikú, 22 mm. hosszú ós 18 mm. széles mogyoróval. Érési 
idő augusztus hó vége. Mogyoróból tovább tenyészthető. 

2. A fehér Lambert mogyoró alakja olyan mint az előbbié, 



csak a színe adja az elnevezést, mely ennél világosabb. Mind
két faj a 15—16 folkos fagyira igen érzékeny. 

3. A teljes olasz zelli mogyoró. A mogyoró ugyanolyan 
nagy. A kevésbé kötött talajt szereti. Hozama igen. nagy. 

4. A Gubái Barcellona mogyoró az előbbieknél valamivel 
nagyobb. Érik szeptember végén. Erőteljes mély talajt kíván. 

5. A mandola mogyoró. 25 mm. hosszú és 16 mm. széles. 
Szeptember vége felé érik. Könnyű, erős talajt igényel. A téllel 
szemben, érzékeny. 

6. Burchardt-féle zelli mogyoró 20 mm. hosszú és 18 mm. 
széles. A mag nem mindig tölti ki a héjat. Erőteljes üde talajt 
igényel, melyen meglehetősen terem. 

7. A szögletes barcellónai mogyoró. Hossza 25 mm., széles
sége 16 mm. Érési idő szeptember hó vége. Gyorsan nő, igen 
termékeny. Kedveli az erőteljes talajt és a; szabad állást. Leg
jobban boikoiralalkbain tenyészthető. 

8. Ivess long Seedling mogyoró. Hossza 25 mm., szélessége 
20 mm. Nem tartós. Érési ideje szeptember vége. Erősen nő, 
de jó talajt kíván. 

9. A korai hosszú zelli mogyoró 25 mm. hosszú és 15 mm. 
széles. Mag a héjat teljesen betölti. Érési ideje szeptember 
közepe. Nagyon ajánlatos tenyésztésre, mivel gyorsan nő és 
minél idősebb, annál termékenyebb. Bokoralakban tenyésztendő. 

10. Szalag mogyoró. 26 mm. hosszú ós 20 mm. széles. Érik 
szeptember elején, Gyorsan nő. Laza, erőteljes talajt kíván. 
Érzékeny a faggyal szemben. 

11. Hempel-féle zelli mogyoró 22 mm. hosszú és 17 mm. 
széles. Érik szeptember végén. Korán hoz gyümölcsöt. Laza, jó 
talajt igényel. Bokoiralalkban temyésizltenidő. A fagy iránt ke
vésbé érzékeny. 

12. Minna-féle vagy zelli mogycrró. Hengeralakú tompa 
heggyel. Hossza, 25 mm., szélessége 18 mm. Érik szeptember 
végén. Kiválóan tenyészik boikoralalkban. Kövér talajt (kíván. 
Hideggel szemben kevésbé éírzékény. Nem eléggé termékeny, 
d© szép terméséért tenyésztik. 

13. Korai frauendorfi zelli mogyoró. Hengeres, 30 mm. 
hosszú, 16 mm. széles gyümölccsel. Héja könnyen törik. Érési 
idő augusztus vége. Erőteljes, üde talajt igényel. Termése dús. 

14. Bollwiller csoda mogyorója. 28 mm. hosszú és 25 mm. 
széles. A mag nem tölti be teljesen a. héjat. Érési ideje október 
©leje. Minden évben: terem. Kövér, laza talajt igényel. 

15. Hallei óriás mogyoró. 25 mm. hosszú és 20 mm. széles. 
A mag nem tölti ki a héjat. Érési idő szeptember vége. Érzé
keny a faggyal szemben. Nedves talajt igényel. Tizennégy nap
pal később virágzik, mint a többi fajolk. Igen termékeny. 



16. Római vagy spanyol, nagy gömbölyű, színes zelli mo
gyoró. Gyümölcse igen nagy, 22 mm. hosszú és 20 mm. széles. 
Gyümölcs Briitölti a héjat. Érik •szeptember közepe táján. A .bo
kor szépen fejlődik, mély, laza, kövér talajon. Ez volt a piac 
mogyorója, melyet külföldről importáltak. 

Ültetéseknél a faszükséglet. 
Soros hálózatnál a csemete szükséglet, vagvis mennyiség képlete: 

T 
m = Itt m = mennyiség. T = terület m3, s = sortávolság, 
c - csemete távolság. Lévén 1 kat. hold = 5755 in2 a csemete 
mennyiség 3-5 m. sortávolság, 2-5 m. csemete távolság mellett 

5755 5755 
3-5 x 2-5 = —8̂ 75— = ^ ha 3 m. a sor és 2 m. a csemete-

5755 5755 távolság, akkor a szükséglet: „ 0 — H - — = 959 drb. Ha 
a sortávolság 2-8 m. és a csemete távolság 2 m., akkor a szük-

^755 
séglet: — — = 1028 drb. 

D ' ö 

Magyarhoniakat véve a fentieknek 075 része. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
AZ ERDÉSZETI SZOLGALAT KÖRÉBŐL 

A kakaósai érsek úr Benkő ÍBéla, Seiférlt Béla és Gáspár 
László okleveles erdőmérnököket f. évá! november hó 1-től érsek* 
uradalmi segéderd'őmérniökökké nevezte ki s Benkő Bélát a köz
ponti, Seifert Bélát az ósükösdi erdő gondnokság vezetésével bízta 
meg, míg Gáspár Lászlót a bajasiHentistváni erdőhivatalboz osz
totta be. 

Egyidejűleg C s e r m á k János erd'őaltisztet ugyaiiiicsak a. neve
zett erdőhivatalhoz irodasegédtiszttó léptette elő. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás. A királyi erdőfelügyelőségnek a megszállott 
részeken is gyásza v a n i Márkus- és baitizifalvi Máriassy Mátyás, 
az 0. E. E. alapító tagja, nyug. kir. erdőfelügyelő folyó hó 
7-én Kassán 86 éves korában meghalt. A boldogult 1839-ben 
Szepes-Olasziban született, középiskoláit Lőcsén és Kassán vé
gezte, a selmeczbányai főiskola elvégzése után kincstári szol
gálatba lépeti s Márinarosban szolgált, 1870-ben zemplénmegyei 



birtokára vonult vissza s ott gazdálkodott, 1879-ben az erdő
törvény életbeléptekor újból szolgálatba lépett s Kassán előbb 
ftl-erdőfelügyelő, majd ardőMügyelő Mit s mint ilyen ment 
nyugdíjba. A régi magyar erdészgárdának talán utolsó vete
ránja volt, ki már a főiskolán az erdészet megmagyarosításái 
célzó küzdelmekben élénk részt vett, később pedig mindenkor, 
még aggkorában ife, melegen érdeklődött a magyar erdészet és 
az országos erdészeti egyesület ügyei iránt, mely egyesületnek 
kezdettől fogva alapító tagja volt, Bizonyára többen lesznek 
idősebb kollégáink között, kák őt személyesen ismerték s> puri
tán jelleméért, lelkes hazafiságáért s a magyar erdészet iránti 
szeretetéért tisztelték és becsüllek. A megboldogultban Jancsó 
Gyula m. kir. főerdötanácsos nagybátyját vesztette el. 

Béke hamvaira. 
A római nemzetközi erdészeti kongresszusról. Az „Erdé

szeti Lapok" októberi számában egy német szaklap 
híradása nyomán jeleztem, hogy a jövő év áprilisában 
nagy nemzetközi erdészeti kongresszus készül Rómában. 
Ismertettem a kongresszus tervbevett tárgysorozatát s felhív
tam a figyelmet, hogy a kongresszuson az egyes államok hiva
talos kiküldöttein kívül magánosok is részt vehetnek. 

Nem volt azonban akkor módomban a részletekről írni, s 
elsősorban is arról a kérdésről, mely természetesen legjobban 
érdekel bennünket: a költségekről. 

Érdeklődve a dolog iránt, egyenesen a római intézőbizott
sághoz fordultam azzal az ígérettel, hogy ha a részletkérdések 
és költségek tekintetében kimerítő felvilágosítást kapok, kész
séggel vállalom magamra a kongresszus érdekében a magyar
országi propaganda munkáját. 

A felvilágosításokat megkapva, mintegy elvállalt kötele
zettségemnek akarok most eleget tenni értesüléseim közre
adásával. 

Kénytelen vagyok azonban előre is bevallani, hogy törek
vésem szinte hiábavaló, mert a költségek túlhaladják egy szűk 
viszonyok között élő magyar erdészember anyagi erejét. 

Mivel azonban máris érkeztek kérdezősködések lapunk 
szerkesztőségéhez, közreadom, amit sikerült megtudnom-. 

A kongresszus 1925 április 29-én kezdődik Rómában, a 
tagok azonban előzőleg megtekintik a Milanóban rendezendő 
erdészeti kiállítást. Az ülések május 5-én érnek véget s utána 



néhány kirándulás keretében az olasz erdőgazdaságokat fog
ják bemutatni. Az egész körülbelül 14 napi olaszországi tar
tózkodást vesz igénybe. 

Résztvenni szándékozók szándékukat az előkészítő bizott
sághoz jelentik be (Comité du Congrés International de Sylvi-
cultur-Mstitut International d'Agricultur. Romé (10). Villa 
Umberto I.), honnan egy bejelentőlapot kapnak, mely megfe
lelően kitöltve 60 Ura mellékeléssel visszaküdendő. A jelent
kező ennek ellenében egy tagsági jegyet kap, mely jogot ad a 
tárgyalásokon és kirándulásokon való részvételre s ingyen 
kapja meg a kongresszus összes kiadványait (német nyelven 
is kérhető!). 

A résztvevőknek módjuk lesz Rómát, Milánót, Firenzét 
és Vállom,brosát (ahol az olasz erdészeti főiskola van) megis
merni, s különösen érdekesnek ígérkezik a vallombrosai 
fenyő-, bükk-, tölgy- és gesztenyeerdők megtekintése. 

Különösen felhívták a figyelmet arra, hogy a csak néme
tül tudóknak is érdemes a kongresszuson résztvenni, mert né
met nyelven is igen értékes előadások fognak elhangzani. Ter
mészetesen a mi árva magyar nyelvünk nem fog szerephez 
jutni. 

Az útiköltség Budapestről Rómába s vissza a 30 százalé
kos' kedvezmény betudásával circa 1000 Ura. 

Elszállásolásról és élelmezésről a tagok maguk gondos
kodnak. 

Az olaszországi árakra vonatkozólag szintén részletes fel
világosítást kaptam 4 osztályba sorozott szoba- és élelmezési 
árakkal. Ezek szerint I. osztályú szállóban 220, IV. osztályú
ban circa 60 lira a napi szoba-, reggeli-, ebéd- és vacsora
költség. 

Csak IV. osztályú szállókba szállva is a hozzávetőlegesen 
megállapítható költségek a következők volnának: 

Út Budapest—Róma s vissza 1000 lira 
. Tagsági díj 60 lira 

14 napi költség, á 60 lira 840 lira 

összesen: 1900 lira 

Ha ezt a kirándulások útiköltségeivel, borravalókkal stb. 



^sak 2500 lírára kerekítjük is ki, ez.7 millió koronánál na
gyobb összeget jelent. 

Már pedig, ismerve az olasz élelmességet, aligha remél
hető, hogy 10 millión alul ez az utazás megtehető volna. 

Ennyi nélkülözhető pénze pedig nem hiszem, hogy sok 
szaktársunknak volna közöttünk. Megtettem a magamét, most 
már ki-ki számoljon a saját pénztárcájával. 

Ezt a kirándulást egy módon mégis csak meg lehetne csi
nálna: ha összeverődne egy kis gárda, mely vállalkozna rá, 
német turista módjára, hátizsákkal és tarisznyából élve 
járná meg Rómát. 

Ha akadnának ilyen vállalkozószellemű szaktársaik, közöl
jék ebbeli szándékukat lapunk szerkesztőjével. 

Tóth Bódog. 

A f. évi őszi államvizsgákra harminc végzett hallgató 
jelentkezeti, akik közül 16-an jelentek meg. A vizsgálóbizottság
ban Kaán Károly államtitkár elnöklete alatt résztvettek: Arató 
Gyula ny. h. áliliaimitiitikár, Rádvly János miniszteri tanácsos 
és Róth Gyula főiskolai tanár. 

Az írásbelii vizsgán az alábbi három kérdést kellett a 
jelölteiknek megfejteniük: 

I. 
Ismertesse vizsgáttevő, hogy erdei úthálózat tervezésénél, sík-, 

Üomb- és hegyvidéki erdőkben mily szempontokat tart irányadók
nak és ieaek között milyen figyelembein részesül az erdőnek gazda
sági beosztása. 

II. 
Valamely erdő gazdasági beosztásánál mikor fog vizsgáttevő 

mesterséges vonalakat (nyiladékokat) alkalmazni? A rendszeres 
Qiyiladékhálózátnak miely szempontokból mik az előnyei? 

III. 

Mily fafajok tenyésztését tartja a vizsgáttevő indokoltnak 
a, dunamenti árterületeken, amelyek évről-évre árvizeknek vannak 
kitéve? 

írja le részletesen azokat az erdőművelési eljárásokat, ame-



Ivekkel a célszerűnek vélt fafajokat az ártéri erdők vágásaiban 
megtelepítheti, illetőleg fenntarthatja? 

A vizsgák végeredmény© a következő: Kulacsy Jánost ós 
Nagy Györgyöt a bizottság egyhangúlag, a többieket, név-
ss,erin)t: Benedek Béla, Csermely Lánzló, Heüer István, Hock 
János, Mayer László, Raksányi Károly, Sommer Géza, Schidtz 
Gyula, Székely Lajos, Szigyártó Zoltán, Tóth József — szó
többséggel képesítettinek ítélte, míg hárman nem nyertek 
oklevelet. 

Nem hagyhatom szó nélJkül azt a nemcsak ezúttal, hanem 
már ismételten megállapítható szomorú tényt, hogy a jelölték 
készültsége általánosságban nem kielégítő. Nemcsak a gyakor
lati ismeretek terén multatlkoztalk fogyatkozások, melyek agya
korlati, szolgálat teljes hiánya, esetén még elfogadhatóan meg
okolhatok lennének, de az elméleti ismeretek terén is egye
nesen jelentős (mulasztásokat kellett megállapítanunk, amelyek 
árira mutatnak, hogy a vizsgajelöltefc a főiskolai tanulmányaik 
elvégzése után, a tanulást abbahagyták, így píL az erdészeti vo
natkozású törvények terén a legtöbb jelölt teljes tájékozatlan
ságot árait el, vagy pl. a két íziben feltett anra lalkérdési'e,, hogy 
az akác honnan származik, feleletet nem kaptunk. 

A vizsgázók legnagyobb része régebben kezdette meg 
tanulmányait, egyik jelölt még 1910—11-ben, iratkozott be a 
főiskolára, Állása csak kevésnek van, ez is részben a szakon 
kívül, így pl. az egyik erdőmérnök a honvédelmi miniszter inni 
a utó osztályában szolgál.. Róth. 

A debreceni kertészeti kiállításon, melyet folyó évi októ
ber hó 4—6. napjaiban a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara az 
ottani Kertészeti Egyesülettel rendezett, a debreceni m. kir. 
ei-dőigazigatóság is a kiállítóik között szerepelt a tudományos 
intézetek sorában á,z alföldi erdőtelepítési alkció bemutatásával. 

Természeti eredetiségükben állította Iki a különféle al
földi talajnemeket: a vaksziket szilki mocsárral, a. termősaiket, 
a jobb homoktalaijt, rajta homoikbuekávad. 

Mindegyiken természetben szemléltetve a rajtuk "tenyésző 
növényzetet s megjavításukra alkalmas facsemetéiket, » 

Ezenkívül maggyűjteményben az, alföldi fanemek magvait 
és mosott csemetékkel ©zeik gyökérzetót, toivábbá több fényképen 
a futóhomok fásításokat mutatta be. A kiállítási idő alatt az 
alföldi erdőtelepítési propaganda1 céljait szolgáló és szakíróink 
által írt ismeretterjesztő füzet osztatott iki nagyobb számiban. 

Ezek iránt főleg a vidéki földbirtokosok ós gazdatisztek 
részéről nagy érdeklődés nyilvánult meg. A bírálóbizottság az 
erdőigazgatóság kiállítását kitüntető oklevéllel jutalmazta. 



Megjelent a Gazdacimtár! A lki!r. központi statisztikai hiva
talnak Magyarország földbirtokosai és földbérlői" eímű gazdla-
eímtára ma hagyta el a sajtót. 

A eímtár a 100 kat. holdas és ennél nagyobb földbirto
kokra, valamint haszonbérletekre vonatkozó adatok alapján 
készült, Az adatok a földbirtokok, illetőleg haszonbérletek 
1925. év elején megállapított nagyságát tüntetik fel. 

A munka 5 részből áll. Az első rész az adatok statisztikai 
feldolgozása alapján a magyr földbirtokviszonyoknak 1913— 
1925. óv elejéig bekövetkezett módosulását és az 1925. év eleji 
iöldbirtokviszonyokat, valamint ezeknek jelentőségét ismerteti 
A második rész a tulajdonképpeni gazdacímíár. Ebben a rész
ben a földbirtokosok és földbérlők név szerint vannak meg
nevezve, földbirtokuk, illetőleg haszonbérletük területe pedig 
küzségenkint mívelési ágak szerint van feltüntetve. A harmadik 
részben azok a földbirtokosak vannak felsorolva, akiknek az 
ország területén egy vagy több községben együttesen legalább 
500 kat. hold földbirtokuk van. E közép- ós nagybirtokosoknak 
birtokai itt is községek és mívelési ágak szerint vannak részle
tezve. A negyedik rész a harmadik részhez hasonló módon azo
kat a földbérlőket sorolja fel, akiknek 500 kat. holdnál nagyobb 
haszonbérletük van. Az ötödik rész a községek, földbirtokosok 
és földbérlők betüsoros névmutatóit foglalja magában. 

A kiadvány közel 700 lapra terjed ki és gazdag tartalmá
nál, tetszetős külsejénél fogva méltón sorakozik nemcsak a 
etatisztikai hivatalnak, hanem általában a szakirodallomnak 
kiváló kiadványai közé. A címtárt Konkoly Thege Gyula min. 
tanácsos, a statisztikai hivatal mezőgazdiasági osztályának veze
tője szerkesztette és a szerkesztés nehéz munkájában Sajóhelyi 
István min. titkár is kiválóan közreműködött. 

Mindazok, akik a címtárra előfizettek, a kötetet néhány 
napon belül megkapják. A kiadvány most már előfizetési áron 
meg nem rendelhető és csakis könyvkereskedelmi áron kapható. 

Könyvékereskedelmi ára: fűzve 250.000, kötve 270.000 ko
rona. Kapható: a m. kir. központi statisztikai hivatalban (II., 
Keleti Károly-utca 5—7.) és a könyvekereskedésekben. 



Az „Erdészeti Lapok" 1925. évi XII. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

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

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesítő Részvénytársasága 
Budapest LX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tővönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokai Értékesitésí kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtíszt urak rendelkezésére. 

(1. XII. 12.) 

Okleveles, nőtlen, katonaviselt erdőmérnök alkalmazást 
keres erdőgazdaságban, vagy faipari vállalatnál. Leveleket 
„Ambíció" jeligével a kiadóba kérem. (2. IV. 4.) 

Erdőrendezést, revíziót vállal Jászai Béla oki. erdőmér
nök, Veszprém. (3. IV. 4.) 



KÖRMENDI FENYÖMAGPERGETŰGYARA 
H M M B H H H M H H KÖRMEND <VAS MEGYE) IIILI Illllli ,—TTIRI MHII 

Ajánl a legolcsóbb napiáron szavatolt magas 
csiraképességü erdei, fekete-, lúc-, vörös- stb. 

tenyömagvakat, 
mésü akác-, mfiar- kőris-, qleüics-, éger- stb 

lombiamagvakat, 3 -
frisstermésü alma-, körte-, cseresznye-, mahalob-

myrabolán- stb. 

gyümölcsmagvakat 
Fenyömagpergetőteleptlnk, mint Ilyen, a legnagyobb Magyarországon 

Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
Távirati clm: „Vízi. Körmend" 

(ö. X'i. :i. 

Erdőőri állást keres erdőőri szakvizsgával és négyévi 
gyakorlattal bíró 30 éves, ez idő szerint nőtlen. Lenner Géza, 
Sümeg-Csehi, Zalamegye, (4. III. 3.) 

Az egri iőkáptalan margitaerdői gazdaságában posta, 
vasútállomás Szentmargitapuszta (Szabolcs megye) eladatik: 
150.000 drb kétéves akáccsemete, ezrenként 150.000 korona. 
300.0000 drb kétéves amerikai kőriscsemete, ezrenként 125.000 
korona. 93.000 drb egyéves amerikai kőriscsemete, ezrenként 
80.000 korona. Intézőség. (6. II. 2.) 

Szakiskolát végzett, 23 éves, erdőőr, kitűnő szolgálati és 
szakvizsga-bizonyítvánnyal, állást keres azonnali vagy későbib 
belépésre. Cím: Bögre József erdőőr, Kőrösladány, Békés m. 

(7. III. 2.) 
Erdőgazdasági szakiskolát végzett fiatalember, báromévi 

gyakorlattal, feltétlen megbízhatósággal erdőőri, vagy más 
erdészeti állást elfoglalna. Strobentz Géza Tata, Kocsi ucca. 

(11.1.1.) 
Eladunk am. vöröstölgymakkot (Quercus rabra) métermá

zsánként 500 ezer koronával. 
Fugi. Erdőgondnokság Izabellaföld, u. p. Mohács. 

(8. II. 1.) 



Dr. báró Geriiezy Félix uradalma Deszík (Torontál megye) 
megvételre ajánlja a következő csemetéket: Amerikai kori* 
1-éves, készlet 150 ezer darab, ezer darabonként 60 ezer K; 
Amerikai íkőris 2 éves, iskol. készlet 30 ezer darab, ezer dara
bonként 250 ezer K; Szilfa 1 éves, készlet 50 ezer darab, ezer
darabonként 80 ezer K; Szilfa 2 éves, iskol. készlet 5 ezer da
rab, ezer darabomként 80 ezer K; Alkác 1 éves, készlet 100.009 
darab, ezer darabonkénti 80 ezer K; Akác 2 éves, készlet 
50 ezer darab, ezer darabonként 150 ezer K; Akác 3 éves, 
készlet 30 ezer darab, ezer darabonként 300 ezer K; Akác 
suháng, készlet 30 ezer, darabonként 2 ezer K; Akác sorfa, 
készlet 20 ezer, darabonként 5 ezer K. Az árak ab faiskola 
értendők. Csomagolás, vasútra szállítás önköltségen szállíttatik. 
A megrendelésnél az összeg fele előre beküldendő. Minden szál
lítmány utánvételesen szállíttatik. Jószágigazgatóság 

(9. III. 1.) 

Kérelem. Barátaimat és kartársaimat szeretettel felkérem, 
hogy az erdőgazdasági szakiskolát Esztergomban jeles ered
ménnyel most vizsgázott unokaöcsém és egy szakvizsgázott 
tízévi gyakorlattal bíró főerdőőr elhelyezésében segíteni szíves
kedjenek. Mindkettőért úgy használhatóság, mint teljes meg
bízhatóság tekintetében felelek. 

Magyarszombathely (Veszprém vármegye). Fejér Kálmán 
nyug. m. kir. erdőtanácsos. (15. I. 1.) 

Főerdööri állás lesz betöltendő 1926 január—július hónapok 
között dunántúli grófi uradalomban. Javadalmazása: 81.200 K 
készpénz; 6 métermázsa búza, 8 métermázsa rozs, 4 métermázsa 
árpa, természetbeni lakás (2 szoba, konyha, kamra, pince) kint 
a majorban kerttel; 2 m. hold földilletmény; 20 ürm. ágtüzifa; 
2 tehén és egy növendékmarha tartása; 2 anyasertés és egyévi 
szaporulata részére legeltetési jog; évenként: 1 öltözet posztó-
és 1 vászonruha, 1 kalap vagy sapka és 1 pár lábbeli; 3 éven
ként: 1 téli kabát vagy csőköpeny; ingyen gyógykezelés. Pá
lyázóktól megkívántatik a fakitermelésekben (tűzifa és műfa), 
erdősítési, csemetekerti és faiskolai munkálatokban és az irodai 
teendőkben (fatömegszámítás, számadások önálló vezetése, stb.) 
megfelelő gyakorlati jártasság. Értsen a fővad gondozásához 
és a vadorzókat kérlelhetetlenül üldözze. Előnyben részesül, aki 
a méhészethez is ért és akinek felesége jól főz. Az állás egye
lőre ideiglenesen lesz betöltve. Ajánlatok minden melléklet nél
kül, esalk a szükségei* adatok rövid feítemlítésével küldendők 
be: „Urad. erdőhivatal Magyarszombathely (Veszprém vár
megye)" címre. (14. I. 1.) 



Kocsántalan tölgy makkot (Querc. sessiliflora) kocsányos 
tölgymakkot (Querc. pedunculata)), csertölgymakkot (Quercus 
cerris) és egyéb lomb- és tűlevelű fák magvait csíraképességi 
jótállással szállít: Keiner Rezső ny. m. kir. erdőmérnök, erdé
szeti mag- és csemetekereskedő, Gödöllő. (16. I. 1.) 

Erdőőri szakvizsgával 19 évi szolgálatról a legjobb bizo
nyítványokkal rendelkezem. Hatéve mint fő vadász vagyok al
kalmazva, állást keresek. Elvállalok egyedül ezer holdig erdő 
vezetését és megőrzését. 39 éves nős ember vagyok. Címem 
ezen lap kiadóhivatalában „fővadász" jelige alatt megtudható. 

(12. I. 1.) 

Nagybirtok 1500 holdas erdőgazdaságához egy magyar 
honos német nyelvet szóban és írásban bíró erdőgondnokot 
keres. Ajánlatok életrajz és fizetési igénnyel ellátva F. H. jeli
gével a lap kiadóhivatalába kéretnek. (13. I. I.) 

M. kir. erdőfelügyelő Esztergom. 
987—1925. szám. 

Pályázat erdőőri állásra. 
— 'Komárom és Esztergom közigazgatásilag egyelőre egyesí
tett vármegye közig, bizottsága gazdasági albizottságának 1925. 
évi november hó 7-én kelt 1639. kgalb. számú határozata értel
mében pályázatot hirdetek az esztergomvidéki m. kir. erdő-
hivatal kerületére üresedésben levő s Esztergom székhellyel 
rendszeresített járási erdőőri állásra. 

Javadalmazása a következő: 
1. Évi fizetése 700 K 

. 2. Évi lakbére 130 K 
3. Évi utazási és írószer átalánya 120 K 
4. Évi tűzifa váltsága 50 K 
5. Évi baleset és betegség elleni bizt. 20.80 K 

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy keresztlevéllel, 
erdőőri szakvizsga bizonyítvánnyal, hatósági, orvosi és erkölcsi 
bizonyítvánnyal, valamint eddigi szolgálatukra vonatkozó szol
gálati bizonyítványokkal felszerelt, s kellően bélyegzett kérvé
nyüket f. évi december hó 31-ig a m. kir. erdőfelügyelőnél Esz
tergomban nyújtsák be. 

A kinevezendő jáTási erdőőr tartozik állását a veendő fel
hívás után 15 napon belül elfoglalni és egyévi kifogástalan 
próbaszolgálat után fog véglegesíttetni. 

Esztergom, 1925 november hó 17-én. 
M. kir. erdőfelügyelő. 

t (10- I. 1.) 



Erdei építkezéseknél az 
anyagnak házilag a 
helyszínen való elő
állítására, talpfaterme
lésnél, széldöntések fel
dolgozására kiválóan 
alkalmas a szabadalmi 

Orova Károly g 

v á n d o r k e r e t tűrész 
Csekély erőfogyasztás, 

nagy teljesítmény, 
kevés befektetés, 
gyors felállítás 
(alapozás nél

kül), köny-
nyen szál

lítható és áthelyezhető 

Bái0ory-u. 20. szám 

oki gépészmérnök (1. 17. 1.) Te le fon 146-38 
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