
Figyelmeztetem a birtokosokat arra is, hogy a jelen hir
detmény alapján .csakis erdősítési célira alkalmas 1—2 éves 
lombfa és 1—3 éves fenyőcsemeték kerülnek kiosztásra, ame
lyek tehát utak, tagok szegélyezésére és parkozási célra még 
nem alkalmasak; továbbá, hogy azok a jelentkezők, akik az 
igényelt és kiutalványozott csemetéket ok nélkül visszautasít
ják, vagy nem arra a célra használják fel azokat, amelyet 
megjelöltek, jövőben az állami csemetékben való részeltetés 
kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi X I X . t.-c. alapján állami ellátás alatt álló 
erdők és kopár területek birtokosai részére szükséges facsemeték 
kiutalványozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. erdőigaz
gatóságok ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték szétküldése tavasszal március hónapban, ősszel 
pedig október és november hónapokban fog megtörténni. 

Budapest, 1926. évi április hóban. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

K Ü L Ö N F É L E K 

Halálozás. Hering Sámuel nyug. Coburg hercegi erdő
igazgató, az 0 . E. E. alapító tagja, a jolsvai evang. egyház 
volt felügyelője, életének 73-ik évében f. é. április hó 19-én 
Jolsván elhunyt. Béke hamvaira! 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya 
folyó hó 10-én Inkey Pál báró elnöklete alatt mintegy 25 vá
lasztmányi tag részvételével ülést tartott, melynek tárgyalá
sairól alábbiakban röviden beszámolunk. A választmány öröm
mel vette tudomásul, hogy a gömbölyű fa kivitelének felszabadí
tásának érdekében tett lépései eredményesek voltak s a fa érté
kesítését károsan befolyásoló, ez az utolsó megkötöttség is meg
szűnt. Élénk megvitatás tárgya volt az importtüzifa mindjob
ban érezhető versenye, amelyet vasúti tarifapolitikánk is elő
segít s Biró Zoltán előterjesztései alapján foglalkozott azokkal 
a tarifális reformokkal, amelyek a belföldi fa versenyképessé
gét ismét helyreállítani hivatottak. 

Állást foglalt az egyesület a Központi Anyagbeszerző 
Bizottság létesítése ellen, valamint a vadászati ügyeknek a föld
mívelésügyi minisztérium erdészeti főosztályába való vissza
helyezése mellett. 

Czillinger János választmányi tag indítványozta, hogy a 



választmány bizottságot küldjön ki az erdészeti közigazgatás 
kérdéseinek tárgyalására és a tárgyalás alapjául beterjeszti ide
vonatkozó javaslatait. A bizottság kiküldését a választmány 
az elnökség hatáskörébe utalta. Biró Zoltán indítványára elha
tározta, hogy az erdészeti kisérletügy kifejlesztését a kor
mánynál szorgalmazni fogja. 

Számos adminisztratív ügy elintézése után az ülés véget ért. 
Fabehozatalunk és kivitelünk 1925-ben a Központi Statisz

tikai Hivatal adatai szerint a következő mérleget mutatja: 
1925-ben Magyarországba impor 

10.554 99 

1.798 9* 

Fenyőgömbfa . . 17.451 99 

Hordódonga 410 99 

Vasúti talpfa . . , . , . 10.445 ,9 

Bárdolt és fűrészelt lombía . . 1.562 99 

Bárdolt és fűrészelt fenyőfa . . . 36.649 ÍJ 

Szőlőkaró . . . . . . . . 721 J!» 

167 99 

4.078 99 

tál tátott 

A z 1923. és 1924. év forgalmi adatait az „Erdészeti Lapok" 
mait évi májusi számában már ismertettem. Összehasonlítást 
téve, azt tapasztaljuk, hogy az 1924. évi behozatallal szemben 
az elmnlt évben 19.000 vagonnal kevesebbet hoztunk be. Pénzre 
átszámítva azonban, a nyereség értékéből levon az a körülmény, 
hogy míg a csökkenés tűzifában 30.000 vagont mutat, addig az 
emelkedés a legnagyobb értéket képviselő 'fenyőanyagban a leg-
tetemesebb. 

Ha azt vizsgáljuk, hogy az elmúlt két évben faimportunk-
nak hány százaléka származott az egyes országokból, úgy a 
következő eredményre jutunk: 

Romániából . 
Csehszlovákiából 
Jugoszláviából 
Ausztriából . . 
Egyéb országokból 

1924-ben 
67°/o 
20o/c 
11% 
2% 

1925-ben 
60°/o 
29°/o 

6°/» 
4% 
l°/o 

Románia és Jugoszlávia tehát a magyar piacon tért veszí
tett, mely Romániát illetőleg a lei újabb erős ingadozása s a 
román szállítmányok megbízhatatlansága s a vasutak által nem 
garantált gyakori súlyhiányai miatt a jövőben valószínűleg 
még érezhetőbb lesz. 

A csehszlovák import növekvő jelentőségét a 9°/o-os térfog-



laláson kívül az is igazolja, hogy míg a román szállítmányok 
80%-a tűzifa, addig Csehszlovákia 60% erejéig nagyobb értéket 
jelentő műfaanyagot importál hazánkba. 

Fabehozatalunk értéke 75 millió aranykorona. 
Csekély kivitelünk 2800 vagonnal nagyjából megfelel az 

1924. évinek; jelentősebb tételt 1437 vagonnal a fűrészelt lomb
faanyag képvisel. Fogyasztópiacaink sorrendben: Németország, 
Ausztria, Olaszország, Jugoszlávia, Csehszlovákia és Svájc vol
tak. Érték tekintetében kivitelünk aligha üti meg az 1 millió 
aranykoronát. Tóth Bódog. 

A Magyar Statisztikai Évkönyv legújabb kötete most jelent 
meg a közelmúltban, mely összefoglalva az 1919—1922. évek 
adatait tartalmazza. A m. kir. Központi Statisztikai Hivatal 
legelső nagy, összefoglaló, hivatalos kiadványa, mely a meg
csonkított Magyarország viszonyait számokban mutatja be. 

Az alábbiakban összegyűjtöttem az Évkönyvnek az erdé
szetet érdeklő adtait. 

Minden kommentár nélkül szándékozom közölni az adato
kat s mégis kénytelen vagyok már az első alapvető, generális 
tételnél megállani egy percre: az ország összes erdőterületénél. 

A z összes földterület művelési ágak szerint való részletezé
sénél 1,098.486 bektár erdőt találunk kimutatva, egy további 
táblázat pedig, mely törvényhatóságonkint az erdők részletes 
adatait tárgyalja, már 1,206.742 hektár erdőt emleget. 

A jegyzet megmagyarázza, hogy az első a kataszter adatait 
mutatja, az utóbbi pedig az erdészeti hatóságok felméréseinek 
eredményeit. 

Kaán azonban 1,175.202 hektárt mutat ki 1 ) , Szőllősy 2) 
1,194.587 hektárt, e sorok írója pedig az „Erdészeti Lapok" mult 
évi májusi számában — szintén a Központi Statisztikai Hivatal
tól nyert autentikus adatok alapján — 1,175.208 hektárt. 

Öt egymásnak ellentmondó adat tehát! S elég sajnálatos, 
hogy a statisztika abszolút komoly tudománya már ebben az 
igazán alapvető kérdésben sem ad számunkra biztos feleletet. 

De folytatom most már minden kommentár és átszámítás 
nélkül, az Évkönyv további adatainak közlését, melyek hol hek
tárokban, hol kataszteri holdakban kimutatva, itt-ott sajnálatos 
ellentmondásokba keverednek egymással. 3) 

1 Kaán: Erdőgazdasági problémák és azok megoldása. 
2 Szőllősy: Magyarország erdőterülete, tüzifatermelése és tűzifa-

fogyasztása. — Magyar Statisztikai Szemle III. évfolyam, 8. szám. 
3 Oka ismét az, hogy az adatok különböző mérések eredményei. 



Mindenesetre megfelelők arra, hogy segítségükkel képet 
alkothassunk magunknak erdőgazdaságunk viszonyairól. 

A z Évkönyv szerint, a talaj minőségét tekintve van: 

véderdő 12.246 hektár 
futóhomokon álló erdő . . . . . 90.922 „ 
feltétlen erdőtalajon álló erdő . . . 696.175 „ 
nem feltétlen erdőtalajon álló erdő 407.339 „ 

Fanemek szerint: 
tölgy 635.521 hektár 
bükk és egyéb lombfa . . . . . . 521.865 „ 
fenyő . 49.356 „ 

Sajnos, mindannyian tudjuk, hogy a kimutatott tölgyesek 
tetemes hányada alatt végzetes, örök ellenségünknek, a legelte
tésnek következtében legyengült csereseket kell értenünk. A jövő 
erdőstatisztikájának egyik fontos feladata, hogy ezt a szomorú 
tényt számadaltokkal megvilágítsa. 

Birtokcímek szerint a Statisztikai Évkönyv csak a 100 kat. 
holdnál nagyobb erdőbirtokokat részletezi, melyek összesen 
1,697.121 kat. holdat tesznek ki. Több mint 300.000 kat. hold erdő 
tehát 100 holdnál apróbb részekre is felaprózódva, számba sem 
jöhet közgazdasági szempontból s a biztos pusztulás veszélyé
nek van kitéve, ha gazdaságpolitikánk a jövőben valahogy meg 
nem oldja az erdők kommasszálásának kérdését, mely természe
tesen nem állhat meg a 100 holdas erdőnél sem, melynek rend
szeres kezelését még mindig abszurdumnak kell, hogy tekintsük. 

A birtokcímek s a birtoknagyság szerint való részletezés 
különben a következő: 

/. Szabadforgalmú birtok: 

100— 
200— 
300— 500 
500— 1.000 

200 kat. holdas 
300 „ „ 

1.000— 2.000 „ 
2.000— 5.000 „ 
5.000—10.000 „ 

10.000—20.000 „ 
20.000 kat. holdon felül 

18.233 kat 
17.272 
27.663 
71.821 

107.294 
197.674 
123.227 
80.074 
10.761 

hold erdőterülettel 

4 Az osztályozás az egész birtok nagyságára vonatkozik, s az 
erdők nagyságviszonyaira vonatkozólag tiszta képet így sem tudunk 
alkotni magunknak. 



//. Korlátolt forgalmú birtok: 
100— 200 kat. holdas . . 25.303 kat. hold erdőterülettel 
200— 300 „ 28.717 » >» s) 
300— 500 „ '47.845 11 11 11 

500— 1.000 „ 59.885 11 11 11 

1.000— 2.000 „ „ . . 40.388 11 99 19 

2.000— 5.000 „ 92.576 91 11 91 

5.000—10.000 „ 161.241 99 11 11 

10.000—20.000 „ 191.706 11 11 11 

20.000 kat. holdon felül . . . 395.451 11 11 11 

A 100 holdon felüli korlátolt forgalmú birtokok erdőterü-
létéből van: 

Kincstári birtok . . . . 94.846 kat. hold 
Községi birtok 112.451 „ 
Alapítványi birtok . . . 40.704 „ 
Iskolai birtok . . . . . 8.602 „ 
Egyházi birtok . . . . 264.483 „ 
Hitbizományi birtok . . 325.397 „ 
Közbirtokossági birtok 161.532 „ 
Részvénytársasági birtok 35.087 „ 

Az erdőbirtokok kiterjedését tekintve jelentősebb erdőbir
tokaink tehát a hitbizományok, egyházak, közbirtokosságok, 
községek, végül a kincstár kezében vannak. 

A kincstári erdők fanemek szerinti megoszlása: 
Használaton kívül álló erdő . . . . 1.675 hektár 
Tölgy . 17.976 „ 
Fenyő 848 „ 
Bükk és egyéb kemény lombfa . . . 22.065 „ 
Fűz, nyár, egyéb lágyfa 186 „ 

(Összesen 42.750 hektár, mely ismét ellentétben áll az előbb 
holdakban kimutatott kincstári erdőterülettel.) 

A kincstári erdőkben: 
1919 1920 1921 1922 

ténylegesen kihasznált erdő
terület ha.-ban 454 738 316 246 

kitermeltetett: műfa tm 3 . . . 7.039 17.321 14.994 5.242 
kitermeltetett: tűzifa tm 3 . . 102.029 263.005 143.802 75.064 

Végül az Évkönyv adatai szerint a vámtarifa 15. osztályá
ban fabehozatalunk a következő értékekkel szerepel: 

1920 1921 1922 
ezer aranykorona 

Tűzifa 1.409 11.701 13.875 



1920 1921 1922 
Nyersfa . . . . . . . 2.585 5.669 7.019 
Bárdolt és fűrészelt fa . . 5.117 6.019 22.733 

Fabehozatalunk értéke 1922-ben az összes behozatal értéké
nek 8 % -át teszi ki. Az első pillanatra nem is olyan magas szám, 
de azonnal meggyőződhetünk ennek a tételnek horribilis 
nagyságáról, ha végigfutva a vámtarifa 51 osztályába sorozott 
számtalan kereskedelmi cikken, azt tapasztaljuk, hogy fabe
hozatalunk értékét kizárólag csak az importált pamut- és 
gyapjúárúk értéke múlja felül. 

Kivitelünk ezzel szemben annyira jelentéktelen, hogy az 
Évkönyv külön rovatot nem is szentel számára. Csekély meny-
nyiségót és értékét a számmal együtt mutatja ki. 

Óriási pénzösszegek mennek ki tehát külföldre fáért, pedig 
a külföldi viszonyokat is tekintetbevevő erdőstafisztika ki
mutatja, hogy fatermelésünket a jelenlegi, erdőterület mellett 
is a mainak éppen a kétszeresére lehetne emelni. 

A magyar erdőgazdaság istápolása s akár minden anyagi 
áldozatok árán való felvirágoztatása is sokkal jelentősebb és 
súlyosabb általános gazdaságpolitikai és államháztartási fel
adat tehát, mint azt például Gaál Gaszton és Szterényi báró 
gondolják. Tóth Bódog. 

A folyó évi tavaszi államvizsgára 30 végzett főiskolai 
hallagtó jelentkezett, akik közül az államvizsga letételére 27-en 
jelentek meg. 

A vizsgáló-bizottság tagjai: Pfeiffer Gyula miniszteri taná
csos, elnök, Héjas Kálmán ny. helyettes államtitkár, Spettmann 
János miniszteri tanácsos és Krippel Móric főiskolai tanár 
voltak. 

Az írásbeli vizsga kérdései a következők voltak: 
1. A talaj szerepe az erdőgazdaságban. Keletkezése, össze

tétele, sajátságai, változásai és átalakulásai az erdő és ezzel 
együtt a természet tényezőinek behatása alatt. 

2. ír ja le vizsgálattevő, hogy milyen összefüggés van az 
állami felmérés és az erdészeti célokat szolgáló mérések között, 
továbbá az állami felmérés mely adatait vagyunk kötelesek 
felhasználni az erdőgazdasági térképeinknél. 

3. Az ártéri erdőkben mely nyárfajok fordulnak elő ter
mészettől, s melyei? mesterséges telepítés következtében? Ezek 
közül melyekből termelhető szerfa, s mire használják azt? A 
fűzfélékből termelnek-e szerfát s ha igen, mire használják azt? 
Mily kemény lombifák fordulnak elő az ártéri erdőkben s mily 
választékokra dolgozhatók azok fel? 



A z új okleveles erdőmérnökök névsora a következő: 
1. Ifj. gróf Teleky József, 2. Heininger Antal, 3. Tófalvy 
Miklós, 4.. Ladányi Jenő, 5. Kanyó István, 6. Kovács Árpád, 
7. Seregély Lajos, 8. Schmidt Gusztáv, 9. Nather Aladár, 10. 
Heidekker Antal, 11. Nagy László, 12. Bende Imre, 13. Répássy 
Károly, 14. Kutassy Viktor, 15. Botos Mihály, 16. Gyarmathy 
Endre, 17. Zsendovits József, 18. Zsirai Gyula, 19. Dolensky 
Károly, 20. Cservenka László, 21. Dr. Schmidt Károly, 22. Vlas-
kovits József, 23. Stripszky György, 24. Mojses Ferenc, 25. 
Piláth József, 26. Biczó Rezső, 27. Oberth Zsigmond. 

A „Vadőr" második bővített kiadásban megjelent, ülés 
Nándor ny. m. kir. főerdőtanácsosnak ez a jeles műve, amely 
nem csupán az erdőőri és vadőri iskolák kézikönyveként nélkü
lözhetetlen, második bővített kiadásban most jelent meg a 
„Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. (Budapest, IX., 
Üllői út 25.) kiadásában. 

Ára 140.000 K. Bérmentve, az összeg előzetes beküldése 
mellett 146.000 K. Utánvéttel küldve 150.000 K. 

„Vadászati Útmutató" Július hó folyamán jelenik meg 
Nagy László szerkesztésében az 1926—1927. vadászati évre szóló 
„Vadászati Útmutató" vadászzsebnaptár III. évfolyama. 

A népszerű és minden vadászra nélkülözhetetlen, gyakor
lati tartalmú könyvet eredeti rajz után készült számos ábra 
fogja díszíteni. Az Útmutató szakszerű tanácsadásai kiter
jednek a vadászat minden kérdésére. 

Lapunk olvasói, amennyiben az előfizetése díjat június l-ig 
beküldik, az egyszerűbb kivitelű Útmutatót 50.000, a díszesebbet 
75.000 korona kedvezményes árban kapják. 

Megrendelhető lapunk kiadóhivatalában vagy a könyv 
szerkesztőjénél (Budapest, VIII. , Nap-utca 4.). 

A „Selmecbányaiak Egyesülete Budapesten" f. hó 20-án 
tartja a régi hagyományok szerint, „Kisiblyei" majálisát a 
gödöllői fácánosban, mely alkalommal Selmecbánya zászlója 
is fel lesz avatva. Az egyesület elnöksége kéri a szaktársakat, 
hogy ezen ünnepélyen minél többen résztvenni szíveskedjenek, 
családtagjaikkal együtt. Indulás reggel 8 óra 23 perckor a 
Keleti pályaudvarról. Ételről mindenki maga gondoskodik. 



Pályázati hirdetmény. A főiskola rektora a m. kir. pénz
ügyminisztériumnak felhatalmazása alapján a m. kir. bánya
mérnöki és erdőmérnöki főiskola mennyiségtani tanszékénél 
üresedésben levő „ A " csoportbeli X . fizetési osztály 3. foko
zatába sorozott ideiglenes tanársegédi állásra ezennel pályá
zatot hirdet. 

Ezen állás az 1925. évi 7.000/M. E. számú kormányrendelet
hez csatolt 2. kimutatásban a X . fizetési osztály „ A " csoportjára 
megállapított fizetés és az állomáshelyre rendszeresített lakás
pénz élvezetével van egybekötve. 

A létszámapasztási állományba helyezettek a X . fizetési 
osztály helyett esetleg a IX . , illetőleg a V I I I . fizetési osztályba 
is kinevezhetők lesznek. 

Erre a pályázatra bocsátott állásra a hivatkozott 7.000/M. E. 
számú rendelet 82. pontja értelmében a rendelkezési állo
mányba (Helyezett alkalmazottaknál?', amennyiben pedig ren
delkezési állományba helyezettek nem pályáznak, a létszám-
apasztás folytán a tényleges szolgálatból már későbben elbocsá
tottaknak — feltéve, hogy az álláshoz megkívánt feltételeknek 
megfelelnek — s végül a főiskolán alkalmazásban álló, érdeme
sebb szakdíjnokoknak más pályázókkal szemben elsőbbségük 
van, illetőleg azok előnyben részesülnek. 

A pályázók sajátkezűleg írt kérvényüket ezen pályázati 
hirdetménynek a „Budapesti Közlöny"-ben való harmadszori 
megjelenésétől számított 14 napon belül, pontos lakcímük fel
tüntetése mellett, a m. kir. pénzügyminisztériumhoz címezve, a 
m. kir. bányamérnöki: és erdőmérnöki főiskola rektorátusánál 
Sopronban, a már közszolgálatban állók a szabályszerű szolgá
lati úton, a közszolgálatban nem állók pedig az illetékes tör
vényhatóság főispánja (Budapesten főpolgármester) útján ad
hatják be. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az állami erdőmérnökök 
összesített rangsorozati létszámában Szíjgyártó Józset dr. erdőtanácsosi 
címmel és jelleggel felruházott főerdőmérnököt a VII. fizetési osztályba 
m. kir. erdőtanácsossá kinevezte. 

Zsirai Gyula oki. erdőmérnök gróf Pappenheim Siegfried és neje 
gróf Károlyi Erzsébet egyesített uradalmainak erdőhivatalához Bujákra 
segéderdőmérnökké neveztetett ki. 


