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Meghívó 
az Országos Erdészeti Egyesület 1926. évi közgyűlésére. 

A z Országos Erdészeti Egyesület fo lyó évi közgyűlését 
július 7-én Sopronban tartja meg és július 8-án Sopron város 
erdejébe, július 9-én pedig a herceg Esterházy-hitbizomány 
hansági erdejébe kirándulást rendez. 

A közgyűlésnek és a kirándulásnak napirendje a kö
vetkező : 

Július 6-án (kedden) érkezés Sopron Gy . S. E . V . és 
Sopron D . V . pályaudvarokon, elszállásolás az ott lévő ren
dezők útján. 8 órakor este ismerkedési est a Pannónia-szálló 
éttermében (teríték ital nélkül 20.000 K ) . A későbbi vonattal 
érkezők részére ugyanott ezt a terítéket később szolgálják fel. 

Július 7-én (szerdán) reggel 8—10 óra között a város 
megtekintése kisebb csoportokban. 

Délelőtt 11 órakor a. közgyűlés megnyitása a városháza 

tanácstermében. 



Tárgysorozat : 

1. Jelentés az egyesületnek a legutóbbi közgyűlés óta 
kifejtett tevékenységéről. 

2. Elnök, két alelnök, 17 választmányi tag és számadás
vizsgálóbizottság választása és pedig az elnökség és szám
adásvizsgálóbizottság 3 évre, 15 vál. tag 4 évre, 2 vál. tag 
3 évre. 

A z igazgatóválasztmányból alapszabályszerűen kilépnek, 
de újra választhatók: Balogh Ernő, Erdőssy Bódog, id. 
Esterházy László gróf, Esterházy Pál gróf, Gaul Károly , 
Hammersberg Géza dr., nemeskéri Kiss Pál, K o z m a István, 
Nagy László, Rochli tz Dezső, Róth Gyula, Schmied Ernő, 
V u k Gyula, Waldbott Kelemen báró, Zelenski Róbert gróf. 
Betöltendő ezenkívül lemondás, illetőleg elhalálozás követ
keztében megüresedett két hely 3 évre. 

3. A z 1925. évi zárszámadás és az 1927. évi költségvetés 
tárgyalása. 

4. Fekete Zoltán főisk. rektor előadása: Szerfabecslés 
tapasztalati táblázatokkal. 

5. Onczay László hitb. urad. erdötanácsos előadása: A 
magyar erdőgazdaság új célkitűzéseiben. 

6. Jelentés a Deák Ferenc-alapítvány kamataiból kiírt 
irodalmi pályázatokról. 

7. Indítvány az 1927. évi közgyűlés helyére és tanácsko
zási tárgyaira nézve. 

8. Indí tványok az egyesület céljainak előmozdítására 
általában. ( I ly indítványok az alapszabályok értelmében a 
közgyűlést megelőző napig a titkári hivatalnál írásban be
nyújtandók. Jelen esetben azok július hó 4-ig Budapestre 
küldendők, azontúl azokat Sopronban a városi erdőhivatal 
veszi át.) 

Közgyűlés után közös ebéd a Pannónia-szálló nagy
termében. 

Délután 4 órakor a bányamérnöki és erdőmérnöki főis
kola, az erdészeti kísérleti állomás és a botanikus kert meg
tekintése több csoportban. 



Este 7 órakor hangverseny a Városi Színházban, utána 
közös vacsora a szomszédos Casino-kertben (rossz idő ese
tén ugyanott az étteremben). 

Július 8-án reggel 8 órakor gyülekezés a főiskola előtt. 
8 óra 30 perckor indulás a városi erdőkbe. Ismertető, részle
tes programm szét fog osztatni. 

12 óra körül villásreggeli és pihenő, azután az út folyta
tása és alkalmas helyen a látottak megvitatása. Visszatérés 
az Erzsébetligetbe 4 óra után. 

5 órakor a város által nyújtott estebéd az Erzsébetliget 
éttermében. 

Július 9-én reggel 7 órakor a Gy. S. E . vasút pályaudva
ráról Eszterházára, innen iparvasúton a herceg Eszterházy 
hitbizomány hansági erdeibe, magnemesítő, tözeggyár, hús-
gyár megtekintése. 

Ebéd Kapuvár t . 

A délutáni vonatokkal oszlás Kapuvárról . 

Van szerencsénk az Országos Erdészeti Egyesület t. tag
jait felkérni, hogy közgyűlésünkön és a vele kapcsolatos ki
rándulásokon minél számosabban résztvenni szíveskedjenek. 

Budapest, 1926 május havában. 
Az elnökség. 

* 
Ezzel a meghívóval kapcsolatosan felkérjük a t. Tagtárs 

urakat, hogy résztvételi szándékukat mielőbb, mindenesetre 
azonban bezárólag június hó 25-ig, a váiosi erolöhivatal-
nál Sopron, városháza bejelenteni s egyidejűleg postautal
ványon oda 160.000 koronát beküldeni szíveskedjenek. Ebből 
az összegből fedezetet nyernek a reggeliktől és az ismerkedési 
vacsorától eltekintve 7-én és 8-án az összes étkezések (ital 
nélkül), a színházi belépődíj és a július 7-én, 8-án és 9-én fel
merülő borravalók (a szálláson felmerülök kivételével) . 
valamint a netáni különvonat költsége. 

A z esetleg fennmaradó összeg a főiskolai Menza javára 
fog fordíttatni. 



Legcélszerűbb a bejelentést magán a postautalvány szel
vényén eszközölni, amelyen az érkezési állomás (Gy. S. E . V. 
v a g y D. V . ) és vonat, valamint az elszállásolás iránti kíván
ságok is jelzendők, amelyek a lehetőség szerint figyelembp 
fognak vétetni. A k i szállásáról maga gondoskodik (pl. roko
noknál, ismerősöknél), ezt is jelezni szíveskedjék. A z elszál
lásolásra szállodák, felajánlott magánlakások és a főiskolai 
internátus fog rendelkezésre állani 

Azokat a t. Tagtárs urakat, akik a Máv., a déli vasút és 
a györ—sopron—ebenfurti vasút vonalain más alapon nem 
bírnak igénnyel menetdíjkedvezményre, felkérjük, hogy ked
vezményes menetjegy váltására jogosí tó igazolvány iránt a 
részvételi bejelentéssel együtt szintén a postautalvány szel
vényén, vagy külön levelezőlapon Sopron város erdöhivata-
lához szíveskedjenek fordulni. 

Megjegyzendő, hogy akinek a MAV-ra szóló tisztviselői 
igazolványa van, annak a Gy. S. E . vasútra külön igazolványt 
kérni nem kell! 

Olvasható névaláírást és pontos cím közlését kérjük. 

Budapest, 1926 május havában. 
A titkári hivatal. 

Az akác szerepe az Alföld fásításánál 
Irta: Dr. gróf Forgách Balázs 

A z o n számos szakszerű hozzászólás között, mely eddig 
az Al fö ld fásítása körül elhangzott, különös érdeklődéssel 
olvastam Békít Albert m. kir. föerdőtanácsos úrnak az „Erdé
szeti Lapok" márciusi számában megjelent cikkét, mely 
a mellett, hogy magas tudományos színvonalon áll, a kérdés 
gyakorlati megoldása iránt is rendkívül helyes érzéket.árul el. 

Méltán váltott ki tehát oly sok elismerő kritikát, hozzá
szólást és reflexiót erdészetünk tudományos köreiből, az „Er
dészeti Lapok" azóta megjelent számaiban. Különös elisme
réssel kell adóznunk azért a bátorságáért, mellyel szembe 
szállt azon mind nyomasztóbb előítélettel, mely hivatalos 



helyről, az utóbbi években, az akáccal va ló erdősítéssel 
szemben mind erősebben megnyilvánult . Ezen, szerintem té
ves felfogás alapján, az akác legfeljebb sorfának, v a g y me
redek árokpartok és szakadékok, esetleg egyes elszigetelten 
álló homokbuckák fásítására való, de rendszeres erdőgazda
ságban nincsen helye. 

Bélty főerdőtanácsos úr objektív hangja adja nekem is 
meg a bátorságot, h o g y mint erdőbirtokos, a kérdéshez gya
korlati szempontból hozzászóljak. Bir tokom nagyrésze a 
Nyírség meredek homokbuckáin terül el és azelőtt néhai g ró f 
Forgách László mándoki uradalmához tartozott, melyen közel 
5000 holdon már közel 50 éven folyik rendszeres akácerdö-
gazdálkodás. Ezen erdőgazdálkodás olyan üzemrendszer sze
rint történik, mely egyrészt a birtokosnak a lehető legmaga
sabb jövedelmet biztosítja, másrészt pedig magának az erdő 
fejlődésének is a legegészségesebb és legbiztosabb alapját 
képezi. Hasznos szolgálatot vélek tehát tenni, mikor ezt az 
üzemrendszert, mely vidékünkön kívül alig ismeretes, a fel
vetett kérdéssel kapcsolatban, az alábbiak folyamán ismer
tetni fogom. 

Midőn bir tokom elkülöníttetett, a hozzátartozó 600 hold 
fennálló erdővel együtt, ezen üzemrendszert is átvettem, gya
korlati megfigyeléseimet azonban főleg azon körülmény támo
gatta, h o g y ezen bét év alatt 500 holdnyi igen silány minő
ségű homokot erdősítettem akáccal, hozzá, mely terület eddig 
szántóföld vol t . 

Ezek előrebocsátásával természetesen hangsúlyoznom 
kell, h o g y megfigyeléseim elsősorban a Nyí rség homokjára 
vonatkoznak, mely talán az akácnak legideálisabb termőhelye. 

A z akác, melynek különleges voltát fájának univerzális 
használhatósága, hihetetlen gyo r s növekvése és igénytelen
sége eléggé jellemzik, erdőgazdaságokban kezelve egészen 
különleges elbánást igényel, melyet, miként alább kimutatni 
igyekszem, a vidékünkön szokásos üzemrendszer szinte a tö
kéletességig megközelít . Meggyőződésem egyúttal úgy gya
korlati, mint elméleti szempontból, hogy amennyiben az 
akácnak az A l f ö l d erdősítésénél kellő teret, a megfelelő tala 



jon nem engedünk, sőt azt visszaszorítani igyekszünk, vágy 
helytelenül kezeljük, az a szép eszme, mély immár törvény 
formájában, az Al fö ld beerdösítését tűzte kí célúi, egyrészt 
a maga egészében, soha nem is fog megvalósulni, másrészt 
pedig ha meg is indul, rövid időn belül ki fog múlni. 

Ebből a szempontból elsősorban az a kérdés vetődik fel, 
hogy az akác mely klima alá és mily talajra való. 

Kl íma szempontjából tudjuk, hogy az akác egyike a leg
nagyobb fényigényű fánknak, mely a meleg napsütést rend
kívül meghálálja és a mellett, kellő talajon, a nyári száraz
ságot is eléggé tűri. Ebből a szempontból tehát az egész Al
földünk, az ő erős inzolációjával, szinte predesztinálva van 
az akác termesztésére. 

Máskép állunk azonban a talajt illetőleg. Mint minden 
fának, úgy az akácnak is életfeltételeit leginkább gyökérze
tének szerkezetéből állapíthatjuk meg. A z akácnak nincsen 
ugyan egyenesen a mélybetörő iszívgyökere, de szerteágazó 
dús gyökérzete, mely szakállszerűen van hajszál gyökerek
kel teleaggatva, rendkívüli mélységre is szeret lehatolni. 
Vadas az akácról írt kitűnő monográfiájában azt írja ugyan, 
hogy az akácgyökér csak közel a földszíne alatt terül el, 
ennek azonban gyakorlati tapasztalataim alapján ellent kell 
mondanom, mivel homokos talajon kutak ásása alkalmával 
10—12 méter mélységben is találtam karvastagságú élő akác
gyökeret. Vadas fentemlített megfigyeléseit alkalmasint a 
görgényi hegyvidéken tette, hol a kemény, esetleg sziklás al
talaj gátolta az akácot érzékeny és finom gyökérzete mélyre-
bocsájtásában, de egyúttal példa ez az akác alkalmazkodó
képességének, mellyel a felső sekély humusréteggel megelé
gedve, mégis élni és fejlődni tudott. 

Mindenesetre dúsan fejlődő gyökérzete az akácot első
sorban a mélyrétegű, laza összetételű, homokos talajokra 
utalja, hol kellő gondozás mellett, a legideálisabb fejlődést 
mutatja. Nem való ellenben sem a sekély földrétegű hegyvi
dékre, sem pedig túlkötött talajra, különösen ha alatta szik-
réteg van. Ezen tételt különben legjobban maga a gyakorlati 
szemlélet igazolja. Szintúgy nem állja a túlnedves, víz-



állós talajokat, ámbár b izonyos fokú nyirkosságot természet 1 

szerűen kedvel. 
Ezen szempontból tebát az akácnak az A l f ö l d homok

domb vidékein van elsősorban helye, különös tekintettel arra, 
h o g y e tekintetben igénytelenségét egyetlen fanemünk sem 
közelíti meg. Évek óta kísérletezem, h o g y a Nyírség m e r e : 

dek homokbuckáin, hol természetszerűleg a legkülönbözőbb 
minőségű termőtalajok sorakoznak kis helyen egymás mellé, 
az akác fejlődése mindenben a termőtalaj több v a g y keve
sebb jóságának felel-e meg. A z t tapasztaltam azonban, h o g y 
kellő erősségű és egészségű csemeték ültetésével a dombok 
futóhomokkal borított tetején ugyanoly minőségű és fejlö-
désű fákat lehet termelni, mint a fokozatosan jobbminőségű 
domb oldalakon, v a g y a némi humusréteggel és nedvességgel 
bíró völgyekben. Mély esésekben, különösen ha azok az 
északi légáramlatok ellen el vannak zárva, azt tapasztaltam, 
hogy a korai őszi f agyok bennük megrekednek és az első 
években fagykárokat, illetve kifagyásokat okoznak az 
ültetésekben. 

Kapcsola tban ezen kérdéssel, reá kell térnem az akácnak 
talajjavító hatására is. A m i t Béhy Alber t főerdőtanácsos úr 
említett cikkében erről ír, azt csak mindenben megerősíthe
tem. A magam birtokán például ezelőtt 30 évvel egy várme-
gyeszerte hírhedt rossz 600 holdas, homokbuckás terület vol t , 
mely nemcsak a bevetett magot nem adta már vissza, de az 
utolsó években már juhlegelőnek sem vol t alkalmas. Ez t a 
területet j oge lődöm akkoriban akáccal beerdősítette és midőn 
20 évvel később kezdtem ez erdőt kitermelni, nemcsak ma
gyar holdankint átlagban 80 ü r m 3 törzsfát kaptam, de az 
utána következő évek szántóföldi művelése alatt, mely ped ig 
felesben, tehát meglehetősen extenzíven történt, m. holdan
ként ezen terület az első évben átlagban 22 q csövestengerit , 
második évben 80—100 q burgonyát , a harmadik évben pedig 
9—10 q legjobb minőségű rozsot termett. 

Szükségesnek tartottam ezen, bármikor és bárki által 
ellenőrizhető, adatokat felhozni, mivel hivatalos erdészeti kö
reink egyrésze meglehetősen elítélöleg szokott nyilatkozni 



és vélekedni az akác talajjavító hatásáról, hivatkozva arra, 
hogy az akác nem nyújt a talajnak elegendő lomb takar ót. 
Tapasztalataim ezen állításnak is ellene szólnak. A z akác 
meglehetősen későn, csak a virágzása elmulta után, július 
második felében kezd ugyan csak teljes erővel lombosodni, 
akkor azonban, kellő zártság mellett, egészen őszig a talajnak 
minden tenyérnyi helyét beárnyékolja, az őszi lombhullás 
pedig oly bőséges, hogy már 3—4 éves ültetésnél is egy-két 
újnyi vastagságban, idősebb erdőknél pedig arasznyi magas 
ságban sűrűn beborítja a talajt. 

Kétségtelenül hozzájárul azonban az akác talajjavító 
hatásához az a körülmény is, hogy haj szálgyökerei telve van
nak aggatva nitrogénbaktériumokat tartalmazó apró gumók
kal, melyek a talajt éppúgy gazdagítják nitrogénben, akár
csak a lupinus. Tekintettel ezen körülményre, rendkívül figye
lemre méltónak tartom Béky Albert főerdőtanácsos úr cik
kében megpendített azt az eszmét, hogy az akác talajjavító
hatását lazahomokon leginkább olykép igyekezzünk értéke
síteni, hogy az akácost a vetésforgóba beállítva, az erdő- és 
mezőgazdaság között mintegy váltógazdaságot létesítsünk. 
Különös jelentősége volna ennek a rendszernek homokbirto
kokon, hol a gazda úgysem képes elegendő takarmányt és 
ezáltal trágyát termelni, míg az akácerdő talajjavító hatása, 
tapasztalataim szerint, 12—15 évig is kellő termőerőben 
tartja a silányabb homokokat is. A z üzemtervet, mely tény
leg több nyírségi erdőbirtokosnak és gazdának komoly óhaja, 
ez esetben úgy képzelném, hogy 20 éves vágásforduló mellett 
a kitermelt erdőrész 10 éven át mezőgazdaságilag használtat
nék, de ugyan akkor a kitermelés évében a kitermelt terület
nek megfelelő nagyságú szántóföldi terület erdősíttetnék be. 

A legtöbb írónk, aki az akáccal foglalkozik, rá mutat 
arra a körülményre, hogy az akác telepítéséhez jól előkészí
tett tiszta talaj kell, tehát ajánlatos a legalább 1—2 évi elő
zetes mezőgazdasági művelés. Ezen telepítést megelőző me
zőgazdasági művelés különös fontossággal bír szerintem az 
esetben, ha akácerdő vágásterületet akarunk újra akáccal be
telepíteni. Amennyiben ez meg nem történne, az új telepítés, 



tekintettel az akác rendkívül dús és gyors fejlödésű sarjad-
zására, teljességgel lehetetlen. Ezen sarjadzás azonban nem
csak az első évre terjed ki, hanem még 2—3 év múlva is gyak
ran oly erős mértékben áll fenn, hogy az újabb ültetésű, de 
természetesen az első években még gyengébb csemetéket tel
jesen elnyomja. Szükséges tehát, hogy néhány évi mezőgaz
dasági műveléssel és az ezzel kapcsolatos szántással és foly
tonos kapálással az újra feltörő sarjhajtásokat kipusztítsuk. 
Ezen pontnál kell felemlítenem az akácnak azt a sokszor fel
hánytorgatott állítólagos főhibáját, hogy önmaga alatt a 
talajt zsarolja és második és harmadik fordulóban már nem 
ad o ly termést, mint az elsőben. Eltekintve attól, h o g y ter
mészetszerűleg minden egyoldalú termelés a talajt a neki 
szükséges anyagokban kiéli és eltekintve attól is, h o g y az 
akác ezen sajátsága, miként Béky főerdőtanácsos úr is 
o ly helyesen reá mutatott, egyoldalú termelés mellett majd 
minden fanemünknél kimutatható, véleményem szerint ennek 
ettől eltéröleg még más biológiai okai is vannak. Mindenek 
előtt minden fa csak bizonyos életkorig fejlődik, azontúl egy 
darabig még vegetál, majd kivénül és elkorhad. A gyökérzet 
életet adó virulenciája is erre van beállítva. A z akác fejlő
dési élettartama körülbei ül 50—60 év. Nem kívánhatjuk tehát 
az elöregedett gyökértől, hogy 2—3 vágásforduló után, tehát 
40—60 év után is oly egészséges törzseket fejleszthessen, 
mint az első 30 évben. 

De ezen felül még egy más szempontot kívánok felem
líteni, mely már az első vágásforduló után is akadályozza, 
sarjerdőiizemben, a teljes nagyságú fatömeg termesztését. 
A fák földalatti és földfeletti részeinek életfeltételei ugyanis 
kölcsönhatásokon nyugszanak, amennyiben nemcsak a g y ö 
kérzet szállít a törzsnek és a lombozatnak anyagokat, hanem 
azok is viszonosan a gyökérzetnek, tehát kölcsönösen építik 
fel egymást és kölcsönösen megfelelő arányt kívánnak egy
mástól. H a már most a levágás után az akác élettől duzzadó 
gyökérzete dúsan hajt és fejleszt is sarjakat, ezek a maguk 
összességében sok évig nem érik el a levágott törzs fatöme-
gét és lombozatát, tehát nem is képesek a gyökérzetnek a 



Szükséges anyagokat szállítani. A gyökérzet egy része tehát 
kezd elhalni és mire a sarjak erősebb törzsekké fejlődnének, 
az elkorcsosodott gyökér nem tudja azokat már kellő táperö-
vei ellátni, tehát kellően fejleszteni. A sarjhajtások viszont, 
első években túlbőségesen táplálva, nem eresztenek önálló gyö
kereket, későbbi fejlődési fokokon pedig erre már nem haj
lamosak és nem is képesek, így tehát az elhaló és elöregedő 
gyökérzethez hozzátapadva, fejlődésükben megállnak és min
den betegségnek könnyen hozzáférhetők. Különösen első 
éveikben, mikor a hatalmas gyökérzet nekik túlságos bőség
ben szállítja a nedveket, nem bírnak kellő időben a téli 
álomra berendezkedni és így a korai őszi fagyok, különösen 
sarjerdőkben, végeznek évről évre megújuló pusztításokat. 
Ugyancsak a sarjerdőkben lép fel legnagyobb tömegben a 
pajzstetű is, amit érthetővé tesz a sarjak sűrű tömege, már 
pedig a pajzstetűnek legjobb és legtermészetesebb ellenszere 
az erdő szellős volta, melyet minden irányban a légáramlat 
átjár. 

Mindez tehát kétségtelen az akácerdönek sarjerdőüzem
ben való kezelése ellen szól. 

A z újbóli ültetésnek pedig, miként fentebb láttuk, elő
feltétele a néhány éven át való előzetes mezőgazdasági 
művelés. 

A z én birtokomon azon üzemtervet akartam beállítani, 
mely részben egy 40 éves bevált gyakorlaton, részben pedig 
e g y ezelőtt 15 évvel Kallivoda Andor , akkori főerdőtanácsos 
úr által készített üzemterven alapszik és amely szerint az évi 
irtásterület 3—4 évig mezőgazdaságilag használandó, azután 
csemetékkel újra beültetve még két éven át kapás növénnyel, a 
harmadikban pedig rozzsal bevetendő. A z utóbbi években 
azonban a hivatalos körök a legélesebben, foglaltak állást ezen 
üzemterv ellen, annak keresztülvitelét nem is akarták enge
délyezni,' indokul hozván fel, hogy egyrészt az erdőterület 
•egyötödrésze a rendeletek alapján nem állhat beerdősítetle-
niil, másrészt pedig, hogy ezen mezőgazdasági és köztes hasz
nálat az amúgy is sovány talajt annyira kizsarolja, hogy azt 
'a következő ültetés sínyli meg. 



A m i az első kifogást illeti, arra csak az a megjegyzésem, 
hogyh iva t a lo s köreink: úgy látszik csak. arra néznek, hogy a 
papíroson legyen szép erdő kimutatható,. de a valóságban 
nem. A bürokratizmus béklyójában úgylátszik nem látják a 
fától az erdőt, vagy ebben az esetben talán éppen az erdő
től a fát.* • 

A második kifogásra, a fent felsorolt adatok alapján 
talán ki sem kellene térnem, hiszen azt az utolsó napszámos 
is tudja, hogy erdőtalajt 3—á éven át való mezőgazdasági 
termesztéssel nem lehet kizsarolni. De reá kell mutatnom 
még arra; hogy ez a kifogás annál tarthatatlanabb, mivel a 
csemete ültetése mélyebben történik, mint a kapás növények 
gyökérzete hatol, tehát már kezdetben is nemcsak más táp
anyagokból, de más talajból is táplálkozik. Hozzá vehetjük 
ehhez még, hogy a sarjhajtások fentebbvázolt kipusztításától 
eltekintve is, a szántás és kapálás annyiban még javítja is 
a talajt a következő beerdősítés alá, hogy egyrészt a levegő 
és víz behatolását elősegítve a felső humusréteg ásványi táp
anyagait a növények által felvehető anyagokká változtatja 
át, másrészt pedig a föld mélyén maradt gyökérzetet kor-
hasztja és ennek felbomlásával vissza adja a jövendő g y ö 
kérzetek részére azon tápanyagot, melyből a régi gyö
kérzet állott. 

De nem hagyhatjuk figyelmen kívül ezen köztes műve
lést egyrészt az országos többtermelés, másrészt pedig az 
egyéni jövedelmezőség szempontjából sem, mely pedig egyik 
fő indító oka lehet annak, hogy még középbirtokosok is érde
mesnek találják birtokuknak egyik alkalmas területét érdö
vei betelepíteni. 

Lássuk most közelebbről, fiogy miképen fest megfelelő 
termőhelyen az akác jövedelmezősége fenti üzemterv alapján. 

Miként már fentebb említettem, a jó l kezelt akácerdő 
húszéves fordulóban m. holdanként húsz erdei öl törzsfát 
szolgáltat, melynek értéke ab erdő általában 25 q búzáéval 

* Megnyugvással kell megállapítanunk, hogy e tekintetben a közel
múlt évek rendszerével szemben ma már lényeges javulás érezhető, 
jóllehet elszigetelten ma is találkozunk a régi rendszerre emlékeztető 
jelenségekkel. Szerk. 



egyenlő. A kitermelés általában az ágfa feléért történik, a 
tulajdonosnak visszamaradó másik fele az ágfának, különö
sen a fában szegény Alföldön, árverés útján könnyen érté
kesíthető és az ebből befolyt jövedelem általában a kitermelt 
törzsfa értékének egyhatodát—egynyolcadát teszi ki, tehát 
3—4 q búza értékére becsülhető. A fent mondott adatok alap
ján, midőn ugyanis az első két évben tengeri, a harmadikban 
burgonya, a negyedikben rozs lesz felesművelés mellett az 
irtásban vetve, a tulajdonosra eső részt évi 2 és fél q búza, 
tehát négy év alatt összesen 10 q búza értékére becsülhetjük. 
Hozzá jön ehhez még a kitermelt ducskók fele értéke,'mely 
szintén bátran 1 és fél q búza értékére becsülhető m. holdan
ként. A z újratelepítésbe, melyet a vállalkozók az irtásokon 
szedett sarjhajtásokból teljesen ingyen kötelesek végezni, az 
első évben tengeri kerül, melyből a tulajdonosnak holdanként 

3 q csövestengerit adnak le, a második évben burgonya, mely
ből 10 q-át adnak le, a harmadik évben pedig mindjárt a bur
gonya kiszedése alkalmával rozsot vetnek el, melyből a tulaj
donosnak 50 kg-ot adnak le. Ezen leadott termények össz
értékét szintén 2 és fél q búzára értékelhetjük. 

A z akácerdőt 20 éves koráig általában kétszer kell át-
erdőlni, az első áterdölés, helyesebben tisztítás alkalmával, 
mely 7—8 éves korában kell hogy történjék, csak értékkel 
nem bíró fa kerül ki, a második alkalommal azonban, mely 
14—15 éves korában történik, már 3—4 öl fa kerül ki, mely 
4 és fél q búza értékében értékesíthető. H a most hozzávesz-
szük ehhez, hogy av köztes művelés felhagyása után, az első 
3—4 évben az akácerdő alján elég nagy tömegű fű terem, 
mely eleinte kaszálással, a későbbi években pedig legeltetés
sel értékesíthető, úgy ennek értékét ismét legalább 3 q bú
zára kell beesülnünk. 

összevetve tehát mindezen jövedelmeket, azt látjuk, 
hogy az akácerdő 24 év alatt 50 q búza értéket termel, hogy 
tehát évente egy m. holdra több, mint 2 q búza tiszta jöve
delem jut. Mindez minden költség és minden rizikó nélkül, 
sokszor a legterméketlenebb futóhomokon is. 

H o g y mindez a tényeknek is megfelel, bizonyítja, hogy 



két szomszédom is, a nálam látottakon és tapasztalatokon fel
buzdulva, elhatározta, h o g y mezőgazdasági birtokának egy 
tekintélyes részét akáccal önként beerdősíti. Jellemző, hogy 
midőn ezen szomszédaim közül az egyik ezen tervét az erdö-
felügyelöségnek hivatalosan bejelentette, azzal, h o g y csak 
akkor erdősít, ha biztosítékot kap arra nézve, hogy a nálam 
kitűnően bevált üzemterv alapján kezelheti ezen telepítendő 
erdejét, az erdőfelügyelőségtől kitérő választ kapott, mely
nek alapján lemondott a további erdősítésről. 

Fent vázolt üzemtervemben, mely mint kimutattam, a 
tulajdonosnak még a szántóföldi művelésnél is biztosabb és 
magasabb jövedelmet biztosít, két dolog van, mely hivatásos 
erdész szemében tán szörnyűségnek látszik. 

A z egyik azon körülmény, b o g y a már beültetett erdő
területet is 3 évig mezőgazdaságilag használjuk. Már pedig 
ezt nem annyira a jövedelmezőség, mint elsősorban a cseme
ték fejlődése kívánja meg. Eltekintve attól, hogy ezek a ter
mények az aránylag sekély felső rétegből táplálkoznak, míg 
az akác gyökere hamarosan mélyebb rétegekbe hatol, a cse
metéknek és ültetéseknek, amint azt a gyümölcsfáknál is 
tapasztaljuk, csak előnyére válik a többszöri kapálással tisz
tított feltalaj, mely a szükséges levegőt és vizet könnyebben 
bocsájtja gyökérzetéhez. A tapasztalati megfigyelések annyira 
e mellett szólnak, hogy véleményem szerint, ha a viszonyok 
engednék, ezen köztes művelést még több évre ki kellene ter
jeszteni, ennek azonban útját állja rendszerint az akác gyors 
és hatalmas fejlődése, mely a harmadik év után már az alája 
vetett termény beérését megakadályozza. A többitől fejlődé
sükben elmaradt egyes parcellákat csakis i ly további köztes 
műveléssel sikerült a többi erdőrésszel egy színvonalra javí
tanom. A rozs vetése a harmadik évben pedig különösen 
azért előnyös, hogy bár nem jár a talaj tisztításával, de gyors 
és sűrű növekvésénél fogva a csemeték alsó részét beárnyé
kolja, ott éppen tavasszal az oldalrügyek fakadását és fe j 
lődését megakadályozza és ezáltal a fiatal akácokat korona
képzésére serkenti és így elősegíti már az első években egész
séges és feltörekvő törzsű szép fák fejlesztését. A második 



dolog pedig, mely kevés hivatásos erdész tetszésére számít
hat, az, hogy az erdőben termő fűnek lekaszálás és legeltetés 
utján való értékesítését is számbavettük. Mindenekelőtt egy
szer tisztában kell lennünk azzal, hogy az akácerdőben fű 
okvelenül terem és ezt nem sűrű ültetéssel, sem más eszköz
zel megakadályozni nem tudjuk. 

A legjobb bizonyítéka ennek az, hogy tavasszal még a 
legsűrűbb sarjerdő alját is sűrű fűtakaróval látjuk borítva. 
Ennek oka pedig abban rejlik, hogy az akác csak virágzása 
után megy teljes lombozatba, addig tehát a tavaszi naptól és 
csapadéktól kicsalogatva, alatta bőven terem a fű. Ká r volna 
tehát minden fáradságért, mellyel tehetetlenségünkben ezen 
fűtakarót kiátkozzuk, ne kívánjuk s ne akarjuk az akác fej
lődését még jobban megjavítani, midőn pedig az fűvel borí
tott talajon úgy is a leggyorsabb, legszebb fejlödésű és a 
lehető legjobb minőségű fánkat szolgáltatja. 

Ellenben, ha ezen fű már egyszer itt van és az erdőnek 
úgysem válik hátrányára, nevetséges volna, ha ennek érté
kesítésétől elvi okokból elzárkóznánk. Tekintve azt, hogy az 
akácerdő elsősorban dombos homoktalajra való, melyen a 
birtokosnak egyébként alig lehetséges valamirevaló takar
mányt termelni, épp ezen körülmény csak buzdítólag hathat 
az erdősítésre. Tapasztalatom szerint, a rozs lekerülése után 
egy-két évvel, tehát az ültetés 5—6-ik évében, az erdő alján 
már igen szép tömegű fű fejlődik, melynek fő alkotó része az 
úgynevezett tarack-búza (Triticum repens), mely ugyan nem 
elsőrangú takarmány fű, de tapasztalataim szerint úgy zöl
den, mint szénává szárítva, minden állat szívesen eszi és jó 
erőben van tőle. M. holdanként a szénatermés 5—6 q-ra 
tehető. A sarjú kaszálás már nem igert jöhet számba, mivel a 
nyár folyamán a kellő zártsága akácerdő a talajt teljesen be
árnyékolja és ezáltal valamirevaló fű növését megakadá
lyozza. A későbbi évek folyamán, tehát az erdő 10-ik és 20-ik 
éve között, a fűtermés és főleg annak fő alkotó része, a tarack
búza, mind jobban gyérül és helyét a csak kora tavasszal 
igen sűrűn megjelenő kónyamadártej (Ornithogalum Bou-
cheanum) foglalja el, melyet a nép közönségesen kígyóhagy-



* A legeltetést különösen a homoktalajon szakkörökben általában 
károsnak ismerjük. Szerk. 

mának nevez. Ennek füvét főleg a szarvasmarha és juh sze
reti. Á tej és tejtermékek ugyan erős hagymaízt kapnak tőle, 
de az állatok a hosszú téli hónapok száraztakarmánya után 
igen szépen erősödnek és fejlődnek tőle és tekintettel arra, 
hogy már március közepén megjelenik, különösen juhásza
toknál, megbecsülhetetlen értéke van. • 

Az t , hogy a kaszálás, avagy legeltetés* gyakorlati lag az 
akácerdő fejlődésének valóban ártalmára lett volna, soha 
nem tapasztaltam. > '. 

A z akác gyökerei nem jutnak: annyira a felszínhez közel, 
hogy legeltetés közben az állatok azokat megsérthetnék, á 
köztesművelés fentvázolt szükségessége pedig épp azt bizo
nyítja, hogy az akác. kellő zártság mellett nem kívánja okvet
len meg a feltalaj teljes nyugvó állapotát. De a füvek növek
vését is leginkább csak azzal tudjuk apasztani, ha kaszálás
sal és legeltetéssel a mag érlelését és el szóródását meg
akadályozzuk. 

Szólnom kell még arról a haszonról is, mely különösen 
akácerdőkben a vad szaporodásával előáll. A z akácmagot 
köztudamásúlag igen kedveli a fácán, tehát különösen alkal
mas a fácántenyésztésre. Öz és nyúl rendkívüli módon sza
porodik el benne, amit főleg annak a körülménynek tulajdo
níthatunk, hogy tavasszal bőséges fűlegelőt talál benne, amit 
más erdőkben nem igen talál meg. Ugyanezen fűnovés oka 
annak is, h o g y a fiatalabb ültetésekben nagyon szépen sza
porodik a fogo ly is, mely a fű között fészkének is, magának 
is, kis- csibéinek is j ó búvóhelyet talál. 

Ősszel viszont, különösen nedves időben, ha az akác 
lombja kezd hullani és rothadni, sokszor az egész erdő alját 
elborítja az erdei csiperke, egy barnahátú, igen ízletes cham-
pignon-féle. 

A z akácerdőt legcélszerűbb öles hálózatban ültetni. 
Egyenlő minőségű talajon kísérleteztem 6 éven át váltakozva 
ezzel az ültetési móddal és egy olyannal, melyben két méter 
sortávolság mellett, a csemetéket egymástól 1 és fél méterre 



ültettem, ezen utóbbi ültetési mód mellett azonban a fejlődés 
nem volt oly kielégítő, mint az előző mellett. A z akác fény
igénylését és gyökérzetének dús hálózatát tekintetbe véve az 
ideális ültetési módnak azt tartanám, ha három méter sor
távolság mellett, két méter csemetetávolságot tartanánk be. 
Ennek azonban útját állja azon tapasztalati tény, hogy a cse
meték fejlődése, a leggondosabb kezelés mellett is, egyenlőt
len és azoknak egy része kipusztul, amit pótlásokkal sem sike
rül egészen kiegyenlíteni és így az erdőben nagyobb hiányok 
és foltok keletkezhetnek. Tapasztalataim továbbá azt bizo
nyítják, hogy a legszebb fejlődést akkor kapjuk, ha az ülte
tést nem csemetekertekben nevelt csemetékkel, hanem az irtá
sokon amúgy is bőségesen fellépő sarjhajtásokkal végezzük. 
Ezen sarjbajtások, ha kellő dús gyökérzettel szedjük őket ki, 
sokkal életképesebbeknek bizonyultak. y£ 

Ajánlatos továbbá az akácerdőt úgy telepíteni, hogy 
lehetőleg minden 10—15 holdas parcella nyiladékoktól legyen 
körülvéve. Tekintve az akác nagy fényigénylését, ez fatö-
megben nem jelent számbavehető hiányt, mivel a széleken 
levő fák annál erősebben fejlődnek. De több célszerűségű ok 
is szól e mellett. Í g y mindenekelőtt a pajzstetű ellen legjob
ban az erdő szellős volta véd.- Tekintettel továbbá az első 
években való köztesművelésre, majd későbbi kaszálásra, 
szénaszárításra, átérd ölési fa kiszállítására, szintén ajánla
tos a nyiladékok és kezelőutak minél sűrűbb elhelyezése, 
nehogy szekerek az ültetésbe legyenek kénytelenek behajtani. 
A vadászati szempont, továbbá az erdővédelmi szempontok 
szintén e mellett szólnak. A mellett ezek a nyiladékok, meg
felelő fűmaggal bevetve, igen jó kaszálókat, a vadnak lege
lőket nyújthatnak, még soványabb homokon is, mivel egy
részt a lehulló levelek által folyton trágyáztatnak, másrészt 
pedig az erdőben képződő erős harmat által folyton üdén 
tartatnak. 

Tapasztalataim szerint, a Nyírségen a nyiladékokon igen 
szépen fejlődik és idővel magától is megtelepszik a rétiperje, 
csomós ebir, réti- és juhcsenkesz, több rozsnokféle és mé
lyebb helyeken a vöröshere is. 



A fentebbiekben vázolt üzemrendszert természetesen nem 
lesz lehetséges mindenütt, a maga összes előnyeivel azonnal 
megvalósítani. D e kellő türelemmel és kevés áldozattal köny-
nyű lesz hamarosan a környék szegényebb földműves népét 
az egyes uradalmaknak erre rászoktatni, sőt megértetni ve
lük, h o g y ez rájuk nézve megélhetésüknek is alapját ké
pezheti. 

Nehezebb lesz, attól félek, ugyanezt megértetni és elfo
gadtatni erdészeti hivatalos köreinkkel is. Rendkívül sajnál
nám, ha ezen hivatalos körök fentebb említett néhány kritikai 
megjegyzésemet helytelenül értelmeznék, melyeket én csak 
az ü g y érdekében tartottam kötelességemnek őszintén szóba
hozni. Akikkel ezen hivatalos tényezőink közül eddig szeren
csém volt megismerkedhetni, azok mindegyikében kiváló, 
ügyszerető hivatalnokot és igen becsületesen gondolkodó ma
gya r úriembert ismertem meg. Ellenben azt is tapasztalnom 
kellett, h o g y közülük igen sokan nem bírnak a bürokratiz
mus hálóiból kiszabadulni. Er rő l a bürokratizmusról, a ma
gam eseteivel kapcsolatban, néhány hajmeresztő példát tud
nék még felhozni, mélyek közül egyik-másik egyenesen a 
. .Simplicissimus" c ímű vicclapba való.* Ér thetővé teszi ez 
azon részbeni elkeseredést, mely utóbbi években a magánerdö-
birtokosok köreiben a hivatalos erdészeti körökkel szemben 
megnyilvánul . 

Most, h o g y a magyar hivatalos erdészet az A l f ö l d fásí
tásával, korszakalkotó gazdasági reform megalkotására vál
lalkozik, ezen bürokrata, rendszernek okvetlen meg kell 
változnia. 

A hivatalos erdészeti köröknek közelebbi és szorosabb 
érintkezésbe kell lépniök a va ló élettel és igen sok szempont
ból tekintettel kell lenniök az egyes bir tokosok speciális hely
zetére. A jelenlegi gazdasági helyzet úgysem nagyon ked
vező az A l f ö l d fásításáról szóló törvény végrehajtására. 
Sokkal célszerűbb lett volna azt szerves kapcsolatba hozni n 

* Nyilvánvaló, hogy ez a kritika nem egyéneket, hanem rendszert 
bélyegez meg, mert elvégre arról szakembereink ugyancsak nem tehet
nek, ha az új rendszer lehetetlen feladatok elé állította őket. 



földreform-törvénnyel és a vagyonváltságban leadandó föl
dekkel, mikor is különösen a nagybirtokosok örömmel kaptak 
volna azon az alkalmon, hogy ily áldozatok árán a leadandó 
föld egy részét maguknak megmentsék. Elismerem, hogy 
hivatott tényezők részéről az 1923 : X I X . törvénycikk keretén 
belül történt is erre nézve kísérlet, azonban ezen törvény, 
sajnos, későbben kelt, mint legtöbb helyen a földreform el
járás megindult és így a legtöbb birtokos, még a hivatalos 
erdészeti körök legjobb akaratú támogatása mellett sem 
vehette ezt már igénybe, mivel az O P B egyszerűen nem vettf 
azt figyelembe. 

A szanálás mai korában, midőn a gazdák úgyis ezernyi 
súlyos gonddal és válsággal küzdenek, alig hiszem, hogy 
lehessen rájuk az erdősítéssel újabb terheket és kiadásokat 
róni. Hiszen rá vannak utalva szántóföldjeik legintenzívebb 
kihasználására és nehezen lesznek rávehetők arra, hogy gaz
dasági területük egy ereszének jövedelméről hosszú időn át 
lemondjanak. Ha ezt mégis el akarjuk érni, ez csak úgy tör
ténhetik, ha kíméletes eljárással, tanácsadással és iranyítá? 
sal az illetőkben az erdő iránti szeretetet felkeltjük és meg
értetjük velük, hogy az erdősítés részükről is a legjobb tőke 
befektetés. Gondoskodni kell azonban arról, hogy ezen sza 
vak tényleg megfeleljenek a valóságnak és hogy az erdősítés 
ne váljon a gazda részére holttőkévé. Szükséges tehát, hogy 
különösen kisebb és közepes nagyságú erdőterületeken a 
gazdáknak a lehető legszélesebb körű szabadságot biztosítsuk. 
Az állam ne vállalkozzék a zsandár szerepére, elégedjék meg 
a szeretetteljes irányítással. A magyar ember úgysem tűri az 
eröszakot és nem lehet kívánni égy öntudatos gazdától, hogy 
saját birtokán csak kerülője legyen a saját telepítésű erde
jének. A legtöbb közép- és nagybirtokos úgyis tanújelét adta 
eddig is már áldozatkészségének az erdők telepítése, ápolása 
és fejlesztése iránt. H o g y kellő megértés hiányában, az állam 
felügyelete és akár erőszakos beavatkozása és irányítása is 
mitsem ér, azt legjobban tanúsítja általában a községi és úr
béri erdők szomorú és silány állapota, szemben a magán-
erdőbirtokokkal. 



E célból legajánlatosabbnak tartanám, ha az egyes erdő
felügyelőségek a maguk kerületén belül a legszélesebb önálló 
hatáskörrel lennének felruházva. A z erdőfelügyelőségek veze
tőinek mindenkor módjukban áll a kerületük erdőbirtokosai
val az állandó érintkezést fentartani és í g y biztosítani lehetne 
azt, h o g y az állami törvények vidékenkint, sőt gazdaságon-
kint az ottani v iszonyoknak megfelelően kezeltessenek. 
Ismétlem, h o g y az egyes bir tokosokkal szemben csakis a leg-
méltányosabb és legliberálisabb alapon szabadna eljárni, ha 
azt akarjuk, h o g y erdőket necsak úgy-ahogy telepítsenek, dé 
azokat lelkes sz ívvel ápolják és fejlesszék is. Ne azzal kezd
jük tehát az A l f ö l d fásítását, h o g y mit kellene megtiltani, 
még mielőtt a kívánt erdők egyáltalában fennállanának, mi
vel tilalmi táblákkal alkotni semmit sem lehet. 

H a ezen irányelveket nem tartjuk be, meggyőződésem 
szerint Széchényi Is tván álma az A l f ö l d fásításáról örökké 
álom és örökké eszme fog csak maradni. 

Tornyospá lca (Szabolcs m e g y e ) , 1926 május 31. 

Erdészettan és a felsőfokú gazdasági 
szakoktatás 

Hazánk megcsonkításával, mint ismeretes, erdőségeink 
85%-át elveszítettük. E d d i g exportáló állam voltunk, most 
pedig behozatalra szorulunk nemcsak épület-, hanem tűzi
fában is. Most látjuk csak, mennyire szükség lett volna az 
egész ország tervszerű erdősítésére, fásítására ú g y gazda
sági, mint klimatikus szempontból. V a g y nem sivár kép-e az, 
h o g y Hódmezővásárhe ly 132.000 k. holdas, Szentes 68.000 k. 
holdas és még több alföldi város határában egyáltalán nin
csen erdő. Csoda-e, ha az A l f ö l d éghajlata o ly szélsőséges, 
ha a fátlan legelőkön tikkadt szöcskenyájak legelésznek. 

Mindezeken segíteni akar a legújabb, 1923: X I X . t. ez. 
törvény, mely elsősorban az A l f ö l d rendszeres fásítását tűzte 
ki célul, azonban ezen törvénynek csak akkor lesz eredménye, 
ha a gazdák is teljes erejükkel támogatják azt és annak szel
lemét az ország többi részén is végrehajtják. 



Evégből szükséges, begy az erdészeti tudományok elő
adásának az eddiginél nagyobb fontosságot tulajdonítsunk 
a gazdasági főiskolákon. Jelenleg a gazdasági akadémiákon 
I I I . tanéven heti 2 órában adatik elő az erdészettan, mint 
enciklopédikus tantárgy. A közgazdasági egyetem mezőgaz
dasági fakultásán pedig csak egy féléven át, heti 3 órában 
adják elő az erdészettant, ami egy évi átlagban csak másfél 
órai előadásnak felel meg. Ez utóbbi óraszám határozottan 
kevés . A gazdasági akadémiákon — bár ennél félórával több 
időt fordítanak az erdészettan előadására •— azonban az elő
adók itt nemcsak okleveles erdészek, hanem gazdák és bota
nikusok is lehettek, ami pedig azért sem helyeselhető, mert 
ez a körülmény a más szakképzettségű tanárt saját szakmá
jától vonja el (azonkívül i lymódon az erdészettan külsőleg 
is a másodrendű tárgy látszatát kelti fe l ) . 

Ma már az akadémiákon is — ahol erre alkalom adatik — 
okleveles erdömérnökök szerepelnek, mint előadók, azonban 
rendszeresített tanári állás nincs. Ezért most — amikor a 
felsőfokú gazdasági szakoktatás megreformálás előtt áll — 
kívánatos és egyben szükséges, hogy a gazdasági akadémiák
nak négy évfolyamra való emelésével (sőt enélkül is) ne csak 
alkalomszerűen bízassék az erdészettan előadása okleveles 
erdőmérnökökre, hanem helybeli előadók hiányában az erdé-
szettani tanszék a tanári státusba sorolt és ide kinevezett 
okleveles erdőmérnökkel töltessék be. 

Ezenkívül elengedhetetlenül szükséges, hogy a közgazda
sági egyetemen a jelenlegi egy féléves heti 3 óraszám fel
emeltessék legalább heti 4, esetleg 5 órára. 

A z erdészettan fontosságára való tekintettel megérdemli, 
hogy a gazdasági főiskolákon megfelelő terjedelemben és 
egyben speciális -szakképzettségű egyének által adassék elő. 
Ezáltal annál előbb elérjük azon kitűzött célt, mely az egész 
ország rendszeres befásítását van hívatva megvalósítani, 
mert ezen feladat nemcsak az erdészekre, hanem jelentékeny 
mértékben a gazdasági főiskolákról kikerült gazdákra is hárul. 

Magyaróvár, 1926 május 15-én. Világhy Károly^ 
gazd. akad. rk. tanár. 



Hajnalhasadás. 

Mintha pirkadna valahol, erdészetünk egén! 

A borzalmas világégést követő esztendők után, létalap

jaiból kiforgatott erdőgazdaságunk, sajnos, nem csupán mar

talóc okozta sebektől sorvad. 

Belső bajaink is igen súlyosak. 

Egyfe lő l a közelmúlt idők kormányzati rendszere, más

felől a teljes közöny megtermettek a maguk gyümölcsét . 

De ma, mintha mégis valami kedvező változást észlel

hetnénk. 

A feltűnő kormányzati rendszer jégkérge is mintha olva

dozni kezdene a gyakorlati élet igazságainak napsugaraitól 

és mintha az átkos nemtörődömség is mindjobban veszítene 

erejéből! 

A z előző megfigyelést nem bogozom tovább, nem tudom 

azonban az utóbbi észlelés feletti örömömet palástolni. 

Szakíróink, mintha l idércnyomás alól szabadultak volna 

fel, kezdenek felvevőképességünket meghaladó mértékben 

termékenyek lenni. 

Néhány napja csak, h o g y es r ik vidéki erdészeti egyesü

letünknek vezető egyéniségét — mint erdőbirtokost — teljes 

tájékozottsággal, ritka szakértelemmel láttunk működni oda

kint az erdőben és olyan terrénumon is, amelyen iskolázott j ó 

szakembernek is nehéz lett volna helyét megállni. 

Ebben a lapszámunkban olvashatjuk egy másik erdőbir

tokosunknak gyakorlati igazságokkal, ritka szakértelmet el

áruló készséggel megírt tanulmányát! 

Ugyancsak itt olvassuk egy kívülálló gazdasági akadé

miai tanárnak azt az óhaját és felhívását, mely szerint maga 

a gazdaközönségünk vágyódik az után, h o g y az erdőgazdaság 

iránti érzéke hivatásos szakerők által fejlesztessék ki! 



Országos Erdészeti Egyesületünk is, mintha súlyos hely
zetéből új erőre kapott volna, mikor ezidén régi tradicióknak 
hódolva, hosszú és szomorú évek után először tartja vidéken 
közgyűlését. 

Nem érdektelen az a jelenség sem, hogy a Tiszajobbparti 

Vármegyék Erdészeti Egyesülete legutóbbi közgyűlésén elha

tározta, hogy közös törekvéseink, egyesült erőink mentől impo-

zánsabb módon való megnyilvánulhatása érdekében lehetőleg 

nagy számban és testületileg óhajt a soproni közgyűlésen 

résztvenni. 

Első fecskék ezek, az öntudatraébredésnek, a közeledés

nek, egységnek és megértésnek első hírhordozói. 

Figyeljünk tehát erre a pirkadásra, s legyünk rajta vala 

mennyien, hogy azt végre egyszer derült napfény kövesse. 

Cz. J. 



Főiskolánk erdőmérnöki osztályának ezidei 
tanulmányútja 

Főiskolánk I V . éves erdőmérnökhallgatóinak évenként 
szokásos nagy tanulmányútja az idén május hó 10 és 22-ike 
között folyt le Miskolcon, Budapesten, Lentiben, és Kősze
gen. Miskolcon Fekete Zoltán és Krippel Móric főiskolai ta
nárok, Zsámbor Zsolt Pál és Zoltán János főiskolai tanár
segédek részvételével erdőhasználattani és erdőrendezéstani; 
Budapesten és Kőszegen Krippel Mór ic főisk. tan. és Török 
Béla főiskolai tanársegéd részvételével faipari technológiai, 
illetve erdőhasználattani; míg Lentiben Krippel Móric, Róth 
Gyula, Kellé Ar thur és Fehér Dániel főiskolai tanárok, Tö
rök Béla és vitéz Bokor Rezső főiskolai tanársegédek rész
vételével általános erdészeti gyakorlatot tartottak. 

A hallgatóság Miskolcon meglátogatta az ottani m. kir. 
Erdőigazgatóság alá tartozó állami erdöigazgatóságot és 
„némely más" erdőket. Hat napot töltöttek a Diósgyőr köz
ség közelében fekvő csanyik-völgyi „Ujkis ib lyén" s ezalatt 
az idő alatt erdőrendezéstani és erdőhasználattani gyakor
latot végeztek. 

Megtekintették az állami erdőgazdaságban a Miskol
con levő és a helyi fogyasztás kielégítésére szolgáló tűzifa 
raktárt s az abban működő tiizifaaprító gépet, valamint a 
Csanyik-völgyben levő téglagyárat, amely kettős tábori ke
mencéjével az állami erdőgazdaságban fo lyó építkezésekhez 
szükséges téglamennyiséget állítja elő. Tanulmányozták to
vábbá a diósgyőr i vasgyár mellett fekvő s a ládi m. kir. erdő
hivatal kezelésében levő nagy farakódót, amely értékesítési 
szempontból mintegy bázisát képezi az állami erdőgazdaság
nak s főképen a távolabbi fogyasztóhelyeknek s a nagybani 
eladásra szánt szer- és tüzifaanyag készletezésére szolgál, a 
közforgalomba a MÁV-nak vasgyár i állomásáról épített 
rövid szárnyvonallal kapcsolódik be. 

Említést érdemel még a diósgyőr i m. kir. erdőhivatal 
kerületében levő, a ládi farakódóról kiinduló tatárároki kies 
völgyben épített erdei vasút felső szakaszán épült új rakodó, 
mely céljának teljesen megfelelő módon van berendezve. 



A ládi farakódó mellett van a „Köszénbánya és tégla
gyár Pesten r.-t." tulajdonát képező kaolinbánya 2.5 km. 
hosszú sodronykötélpályájának kiürítő állomása. Maga az 
agyagbánya a munkácsi gör. kath. püspökség erdőterületén 
fekszik s a részvénytársaság 29 kat. holdnyi kiterjedésű terü
letet bérel 1940-ben lejáró haszonbérleti szerződéssel', azzal a 
feltétellel, hogy a már feltárt és. kibányászott terület fokoza
tosan újból beerdősítendő. A bányában feltárt és termelt 
agyag jóminőségű, edénygyártásra kiválóan alkalmas s azon
kívül tűzállóságánál fogva kohókban, valamint kályhák bé
lelésénél nyer alkalmazást. 

A tanulmány tárgyát képezte továbbá a munkácsi gör. 
kath. püspökség erdejében a fo lyó gazdasági évben foganato
sított fahasználatnak, valamint a M. A. K . R . T . tapolcai 
kőbánya üzemének a megtekintése; ez utóbbi érdekességével 
és kifogástalan berendezésével a hallgatók érdeklődését és 
figyelmét teljes mértékben lekötötte. A kőnek kirobbantása 
hoz szükséges robbantólyukak fúrásához sűrített levegőt 
használnak, robbantó anyagul pedig lőport s ennek begyúj
tása elektromos szerkezettel történik. A bányában feltárt, il
letve termelt kőnek további feldolgozása a Heőcsabán felál
lított folytonosüzemű nagy meszkemencékben történik, 
ahová a mészkövet egy 6 km. hosszú iparvasút szállítja. 

A Bükkben töltött hat nap — nyugodtan mondható — 
nem suhant el nyomtalanul a tanulmányúton résztvett hall
gatókra nézve. A z A l m a Mater falai között szerzett, főképen 
elméleti tudásuk szemszögéből szemlélték, figyelték és érdek
lődésük állandó és élénk ébrentartásával apercipiálták a be
mutatott hasznos dolgokat, amelyekkel tudásukat gyakorlati 
irányban bővítették ki és látókörüket szélesítették. 

Ezen a helyen is kifejezésre kell juttatnunk köszöne
tünket a diósgyőri állami erdőgazdaság tisztikara iránt, azért 
a lekötelező szíves vendégszeretetért, mellyel a hallgatóságot 
kitüntette és ottartózkodásukat kellemessé tette. Hálás kö
szönetet kell mondani Ruthényi Ká ro ly erdőtanácsos úrnak 
szives fáradozásaiért, mellyel lehetővé tette, hogy hallgatóink 
a „Kőszénbánya és téglagyár Pesten r.-t." tulajdonát képező 



agyagbányát és a „ M . Á K . " kőbányaüzemét, valamint a mun
kácsi gör . kath. püspökség erdőgazdaságát megtekinthették. 
E z utóbbi helyen szakszerű magyarázó előadással is szolgált 
hallgatóinknak. 

A miskolci gyakorla t befejezése után hallgatóink Bu
dapestre utaztak, ahol megtekintették a „S ta r kereskedelmi 
r.-t." famegmunkálógép raktárát. A vezetőség bemutatta a 
raktárában levő különféle legmodernebb famegmunkálógépe-
ket. Igen érdekes előadás keretében rámutatott azokra a hi
bákra, amelyeket az egyes famegmunkáló telepek a külön
böző rendszerű famegmunkálógépek egyes szerkezeti részei
vel szemben felhoztak. Ismertette és legújabb gyártmányai
kon egyben be is mutatta, h o g y miképen oldották meg az 
egyes hibák kiküszöbölését. A sikeres megoldást a fameg 
munkáló telepek elismerő soraival dokumentálták. 

Ezután Csonka-Magyarország egyik l egnagyobb fafel
do lgozó üzemét az újpesti L ö w y Dáv id és F ia i faipari válla
latát tanulmányozták. A telep az újpesti Váci-út és Duna kö
zött fekszik, ú g y h o g y rönkterét a Duna határolja. Í g y a cég 
a különböző országokból beszerzett faanyagát vasúton va ló 
szállítás mellett hajóval is szállítja telepére, ami lényegesen 
mérsékli a szállítás költségeit. A hajórakományt emelőrudak-
kal egyenesen a cég keskenyvágányú kocsijaira rakják át és 
ezzel szállítják a rönktér megfelelő helyeire, ahol fanem, át
mérő, minőség szerint elkülönítve rakásolják. 

Tanulmányi szempontból maga a rönktér is rendkívül 
érdekes, a rajta elhelyezett pr íma minőségű szvalóniai tölgy, 
három méter átmérőjű mahagóni , mesébe illő áron beszerzett 
habos kőris, madárszemű juhar stb. külföldi és hazai furnir 
rönkjeivel. 

A vállalat elsősorban falemezek (furnir és vakfurnir) 
gyártásával foglalkozik és ped ig mind a háromféle módon , 
tehát fűrészeléssel, gyalulással és lefejtéssel állítják elő eze
ket. A hallgatóság az üzemvezetők szakszerű előadása mellett 
a falemezkészítés különböző módja ival kapcsolatban tanul
mányozta a rönkök gőzölését, az előállított lemezek szárítását, 
továbbá az u. n. többrétű lemezek (Sperholz) gyártását. A te-



lep melléküzemeit képezik a fűrészérútermelés, fadoboz-, par
ketta- és faszalagyártás. 

E helyen említjük meg, hogy mindkét cég rendkívüli 
előzékenységgel fogadta a hallgatóságot és legnagyobb kész
séggel szolgált az érdeklődőknek felvilágosításokkal. 

Budapestről Lentibe utaztak a hallgatók a dr. herceg 
Esterházy Pál hitbizományi uradalma zalavármegyei erdő
gazdaságának tanulmányozása végett. 

A zalavármegyei erdőgazdaság Lenti székhellyel egy 
külön erdőfelügyelöi kerületet képez és hat erdögondnokságra 
oszlik. Ezek közül egyik, a sáskai erdőgondnokság, külön fek
szik Tapolca község közelében. A többi öt erdőgondnokság 
Lenti és a szomszédos községek környékén terül el és össze
sen 36,439 k. holdat tesz ki. 

A lentii ós zalabaksai gondnokságban uralkodó fafaj az 
erdei fenyő (Pinus silvestris, kb. 14000 k. h.) Legnagyobb
részt elegyetlen állományokat alkot. Bár ez a fafaj itt a kli
matikus optimumában van és csatlakozik az A l p o k nyúlvá
nyaihoz, mégsem tekinthetők az itteni állományok autochton
nak, amit bizonyítanak is a régi gazdasági térképek, — ahol 
azon területek, ahol a legszebb 60—70 éves erdeifenyő állomá
nyok vannak, ezelőtt 70—80 évvel még mezőgazdasági m ű v e 
lés alatt állottak — és a régi bogárhátas művelés még ma is 
látható nyomai. A talaj ezen a részeken igen kötött sárga 
agyagtalaj, amely a csapadékot nehezen veszi be, amiért is 
lejtősebb helyeken a víz gyorsan lefut, a mélyebb helyeken 
pedig megáll. Ezzel szemben szárazság idején mélyen megre
pedezik és az alant fekvő rétegek is hamar kiszáradnak. Ilyen 
talajoknál a növények vízzel való gazdálkodásának problé
mája a legfontosabb növénytenyésztés szempontjából és ennek 
megoldását az erdei fenyvesekben a természet maga mutatja. 
A z erdei fenyő, mint fényigényes fafaj idősebb korban kirit
kul, v a g y pedig, ha ez nem következik be, megkívánja, hogy 
bizonyos fokig meggyéríttessék. 

A 70—80 éves állományokban a talajt már direkt ér
nék a napsugarak, ha a védő növényzet a takarásról nem gon
doskodnék legtöbb helyütt három emeletben. Legfelsőt alkot-



ják az erdei fenyő koronája után a cserjék, amelyek közül a 
leggyakoribbak a Coryllus avellana, a Crataegus oxyacan-
tha, a Rubus-fajok, a Lygustrum vulgare, a Rhamnus frán
gnia, Sambucus nigr-a Juniperus communis, néhol a Salix 
caprea, Carpinus betulus és elkorcsosult Ourecus. Ezek alatt 
találjuk az aljnövényzetet, amelyek főbb képviselői a Fragaria 
vesca, Viola silvestris, Ranunculus silvester, Euphorbia cypa-
rissias, Pirola rotundifolia, Pirola uniflora, Ajuga reptans, 
Hyeratium pilosella, Sonchus oleraceus, Lysimachia punc-
tata, Epilobium angustifolium, Vero/nica chamaedris, Lac-
tuca muralis, Lichnis flos cuculi, Cardamine amara, Platan-
thera bifolia, Daphne Mezereum, Polygonatum multiflorum, 
Achillea millefolium, Calluna vulgáris, Vaccinium Myrtil-
lus. Ezekhez járulnak még a kissé nedvesebb helyeken az 
Oxalis acetosella, Asperula odorata, Cyhlamen europeum, Sa-
nicula europeum, Lamium silvaticum, Stellaria holosteum, As-
pidium filix mas, Juncus conglomerata. Ezek alatt húzódnak 
meg sűrű szövedéket alkotva és minden kis rést kitöltve a kü-
lömböző mohok. Fő képviselőjük itt a Scleropodium purum, 
Hylocomium proliférum és a Polytrichum piliferum. Igen szép 
telepeket alkot még a mohok társaságában a Lycopodium, 
clavatum. 

Abuja aljnövényzetnek, különösen pedig a mohok 
vízmegtartó-képességének és a párolgást megakadályozó tu
lajdonságának tulajdonítható nagy részben a talaj kedvező 
fizikai állapotban való megtartása és a vízzel való gazdálkodás 
szabályozása. Igaz, hogy ezen növényzet a természetes felújí
tást nagyban gátolja, de teljesen nem akadályozza. Számtalan 
egyéves csemete volt látható a mohok között, mely ott csírá
zott, gyökeret vert a humuszba és első tűkoszorúját már a 
mohok fölé emelte. Ezt a hypokotyl szár megnyúlásával érték 
el, mely különben zömök marad. Míg a homok között a cseme
ték szórványosan jelennek meg, addig a felsértett tányérokon 
kefesűrűségű az ujulat (1 d m 2 területen 30—40 is vo l t ) . A ki
termelésnél, szállításnál tehát nem szabad kímélni a talajt, 
minél jobban felszakgatják, megbolygatják, annál sikeresebb 
a természetes felujulás. 



A z erdei fenyvesek felújításánál a Wagner-féle pásztás 
felújítási mód van sikeres alkalmazásban, bizonyos módosítá
sok mellett. A pászták iránya kelet-nyugati, szélessége 5 és 8 
öl között változik. Ezen pasztát tarra vágják. Erősen gyomo-
sodó területen keskenyebb pasztát alkalmaznak. A pászták 
déli szélét 15 öl szélességben az állomány előkészítése céljából 
megritkítják. Mivel a fiatalos az árnyékolást nem tűri, a gyors 
felszabadítására nagy súlyt helyeznek, amit a pászták szé
lesítésével érnek el. A pászták nagyobb összefüggő területe
ken egyenletesen oszlanak el és szélesítésük iránya északról 
déli irány felé halad. Ez a felújítási mód tulajdonképen nem 
más, mint a tarvágással kombinált, szűkebb korlátok közé 
szorított kétvágásos fokozatos felújító vágás, amelyet Csonka
országban sehol sem lehet látni és megfelel az erdeifenyő 
természetének. A megszemlélt pasztákon, sőt a megritkított 
csatlakozó részeken is a felújítás mindenütt sikeres volt. Ér
dekes megfigyelni az erdei fenyőnek térfoglalását a szom
szédos legelőkön, szántóföldeken, kiritkult tölgyesekben és a 
telepített tölgyfiatalosokban is, útmutatást adván a jövő gaz
dasági irányelvek megállapítására. A vágásforduló 100 év és 
nem ritka a vezérhajtás 80—100 cm-es évi hossznövekedése. 

A tölgy nem, vagy legalább is nem jól tenyészik ezen 
kötött agyagos talajban. Leginkább a kocsánytalan tölgy volt 
telepítve és néhány állománytól eltekintve, amely gyertyán
nal, vagy bükkel elegyes, nem mutat kielégítő növekvést. A 
bánokszentgyörgyvidéki tölgyek 100 éves korban alig érnek 
el 35 cm. vastagságot. Vol t olyan 30 éves állomány, mely 
alig volt magasabb 150 cm-nél és a cserjék és gyomok tel
jesen elnyomják. A tölgyesekből hiányzik a zárt talajtakaró 
növényzet, amelyet ezen kötött agyag rossz tulajdonságánál 
fogva megkíván. Nevezetesen a mohafélék teljesen hiányoz
nak és a széleslevelű, tehát árnyékoló erdei növények helyét 
is a fű foglalja el, amely nemhogy árnyékol, de azáltal, hogy 
többször sarlózzák, kaszálják, sok vizet is fogyaszt. Bár a har
matképződés gyakori a nári hónapokban is, de ennek vize 
nem ér le a tölgy mély gyökérzetéhez. A tölgyfiatalosokban 
látni azt a gyakran elkövetett hibát, a nagy távolságban való 



ültetést, miáltal a záródás későn következik be, a terület el-
gyomosodásnak van kitéve és nincs továbbá semmi, ami fel
felé hajtsa a tölgycsemetét. Ezért szebbek az elegyes tölgyek. 
Nem volt alkalmunk meggyőződni , hogyan fejleszti ki gyö 
kérzetét ebben a nagyon kötött talajban a tö lgy. Lehetséges, 
h o g y a koronafejlődéssel nem tud lépést tartani a gyökérzet 
kifejlődése és talán el sem éri a mélyebb rétegeket, amelyek 
biztosítanák számára a száraz periódusra az elegendő víz
mennyiséget. A sínylődő tölgyeken nagyobb mennyiségben 
fellép azután egy eddig még meg nem állapított betegség, 
amely mellmagasságban körkörösen támadja meg a kérget 
és a phellogent, sokszor a cambiumot is erősebb osztódásra 
késztetvén, daganatokat hoz létre, amelyek később felreped
nek és évenként tovább növekszenek, kéreggallért alkotván a 
törzs körül. (Megállapítására irányuló kísérletek folyamat
ban vannak) . 

A másik három gondnokságban, amelyek a fentiek
től nagyobb távolságban Bánokszentgyörgy, Szentpéterfölde 
és Lendvaujfalu határában fekszenek, fő fafaj a bükk (64%) 
és a tölgy ( 2 5 % ) . K i v á l ó példáit látták itt annak, hogy a bük
kösöket csak természetes úton lehet felújítani. A tarvágások
ban helyét a gyer tyán foglalta el, v a g y kénytelen vol t az er
dőtiszt a kényszerhelyzet folytán tölgyet telepíteni a neki meg 
nem felelő helyre is. Enné l fogva fiatal és középkorú bükk-
állományt alig lehet látni. Okulván a tapasztaltakon, ezidö-
szerint már mindenütt a természetes felújítás van alkalma
zásban fokozatos felújító vágásmóddal és o ly nagy szak
szerűséggel, h o g y méltán érdemelték ki bámulatunkat a kefe
sűrűségű ujulatok. A bükkállományok teljes záródásban jól 
árnyékolják a talajt, gazdag lombtakarójuk van és a l jnövény 
zetük nincs. A ritkítások nyomán már megjelennek az árnyék
tűrő bükköt követő növények u. m. : a Ranunculus ficaria, 
Cyklamen europeum, Asarum europeum, Hedera helix, Sa-
nicula europaea, Oxalis acetosella, Asperula odomta, jelezvén, 
hogy a „humusz beérett", a talaj a természetes felújításra 
alkalmas, bár a fenti növények savanyú humuszt jelzők. A z 
előkészítő vágásokban ,a szépen települt fiatalos között ott 



látták még a Rubus fajokat, az Urtica dioica-t, a Polygona-
tum multiflorum-ot, a Ranunculus silvester-t, a Galium sil-
vaticum-ot, a Daphne Mezereum-ot, a Melittis melissophyl-
lumot, a Lathyrus vernus-t, a Cephal xyphophillum-ot, mind 
j ó humuszos talajt jelző növények. A nagy szakszerűséggel 
kifejlesztett iparvasút- és úthálózat lehetővé teszi, hogy az 
előkészítő, valamint a kitakarító vágásokban termelt faanyag 
még azon tél folyamán kiszállíttassák, egyrészt, hogy a fiata
losban kárt ne tegyen, másrészt a zárt erdőben meg ne fülled
jen, illetőleg a gombakárosítástól megkíméltessék. 

Ezen vidékek lankásabb területeit három évi mezőgaz
dasági köztes használattal tölggyel újítják fel, valamint az 
elhanyagolt vágásterületeket is. Errefelé a talaj már kissé 
homokosabb, lazább agyag. A tölgymakkot a második év ta
vaszán rakják el és záródásig nyár derekán, v a g y ősszel ki-
sarlózzák, hogy a gyomok a csemetét el ne nyomják, különö
sen télen hónyomás esetén. Ezen a módon felújított nagyon 
szépen induló tölgyfiatalosokat láttak. A vaddisznó járta he
lyeket tölgycsemeték ültetésével újítják fel. 

Nagy súlyt helyez az uradalom az erdei fenyő mag 
gyűjtésére, amelyet saját pergetőjében perget ki. Eszel meg
oldja az erdei fenyő telepítésénél o ly fontos „magszármazási 
kérdést" is. Nagy területeket újítanak fel erdei fenyővel mag
vetés útján is foltos vetéssel, amely tapasztalatok szerint 
csak nedves, esős időben szokott sikerrel járni. 

A vágások kitermelésénél az erdőfelügyelőség azt az 
irányelvet követi, hogy az előállítandó választékokat és azok 
méreteit a mindenkori fakereslet igényeinek és a termelés 
gazdaságosságának megfelelően állapítja meg, szemelőtt 
tartva azt az általános elvet, miszerint minden fát a neki leg
megfelelőbb választékra és méretre dolgoztat fel. 

Í g y ezidöszerint a vágásterületek fáját az egyes tör
zsek méretei és minősége szerint az alábbi választékokká dol
gozzák fel: 

Erdei fenyő: fűrészrönkő, talpfatönk, bányafa, telefon
oszlop, faragott épületfa, faragott talpfa, tűzifa. Még pedig 
a kitermelt fatömeg ca. 74%-a szerfa és 26%-a tűzifa. 



Bulik: Fűrészrönkő, nagy vasúti talp fatönk, tűzifa. A 
kitermelt fatömeg ca. 10%-a szerfa és 90%-a tűzifa. Ennél a 
fanemnél a kis mérvű szerfakihozatal oka az erős álgeszte-
sedés 

Tölgy: Fűrészrönkő, talp fatönk, donga, bányafa és 
tűzifa. A kitermelt fatömeg cá. 63%-a szerfa, 28%-a tűzifa 
és 9%-a ágfa. . 

A z előhasználati fatömeg az összes fatermésnek 36%-át 
képezi a bükkös és 26%-át a fenyves erdőgazdaságban. 

A kitermelt faanyagot a fő völgyekből részben saját, 
részben bérfuvarokkal közelítik és gőzüzemű erdei vasúttal 
szállítják. A z erdőgazdaságnak összesen 67 km. hosszú 76 cm. 
nyomtávú vonala van és pedig egy 42 km. (sínsúly 9.25 k g ) , 
egy 18 km. (sínsúly 9.25 kg) és egy 7 km. (sínsúly 7 kg) hosz-
szúságú. A pálya lejtviszonyai — a 7 km.-es pálya kivételével 
— eléggé kielégítők, van ugyan a szállítás irányában egy 
15%-os emelkedésük, de csak egy helyen és mindössze 300 
m hosszúságú szakaszon. A 7 km.-es pálya sokkal nehezebb 
terepviszonyok között épült, a szállítás irányába eső általános 
emelkedése 23%. Jellemző, hogy míg az előbb említett pályá
kon az ott közlekedő 9.5 tonnás mozdony 40 tonna nettó szál
lítmányt is elbír, addig a vétyemi pályán a kedvezőtlenebb 
lej tviszonyok miatt a 6.5 tonnás mozdony maximálisan csak 
30 m 3 tűzifát képes felvontatni. A pálya irányvíszonyai igen 
kedvezőek. A z alkalmazott legkisebb kanyarulati sugár 60 m, 
ilyen azonban a 18 km.-es pályánál csak egy van. A kanyaru
lati sugarak zöme 100 m-es; ellenkanyarok nincsenek. 

Érdekes, hogy a vasútépítési költségek nagysága miatt 
— amelyet az ágyazó anyagnak Zalában való hiánya okozott 
—• az amortizáció ideje alatt —• mint említették —• a vasúton 
és a tengelyen való szállítás költségei között lényeges kü
lönbség nincs. Természetesen ez csak addig áll, míg figyelmen 
kívül esnek a vasúton való szállítás nyújtotta egyéb anyagi 
előnyök, amelyek éppen itt, ahol a fő fanemek az erdei fenyő 
és a bükk, nagy mértékben érvényesülnek, hiszen előbbi a 
fülledés, utóbbi a kékülés veszélyének van kitéve, ha késedel
mes szállítás miatt nem dolgozhatják fel kellő időben. 



A z erdőgazdaságnak két fűrészüzeme van és pedig 
Lentiben és Csömödéren. Mindkét telep közvetlen a Rédics-
Celldömölki vasúti vonal mellett fekszik. A lentii telep mun
kagépei: egy 600 mm-es függőleges keret, két 500 mm-es füg
gőleges keret, egy 100O mm-es vízszintes keret, egy automa
tikus kettős szegélyező körfűrész, egy tolópados egyszerű 
szegélyező körfűrész, egy automatikus lécvágó körfűrész, há
rom egyszerű körfűrész, egy szalagfűrész, egy ingafűrész és 
egy maró gyalugép. A munkagépeket egy 180 P-s, túlhevített 
gőzüzemű, tápvíz előmelegítővel ellátott kipuff ogós compound 
félstabil gép hajtja. A tüzelésre kizáróan fűrészport és kisebb 
mennyiségben hulladéklécet használnak. A tüzelőanyagfo
gyasztás lóerőóránkint ca. 3.5—á kg fűrészpor és csekély 
mennyiségű hulladékléc. A fűrészport a munkagépektől a 
fűtőtérre exhaustor berendezés automatikusan szállítja. 

A lentii fűrészüzemben főleg erdei fenyőt és egészen 
alárendelt mennyiségben tölgyet dolgoznak fel. Nagyobbára 
éles vágással és középréssel való metszéssel fűrészelnek. A z 
erdei fenyőrönkökből előállítanak: M. Á. V . műhelyi méretű 
fűrészárút, kereskedelmi méretű deszkát, lécet és zárólécet. A 
hulladékanyagból szőlőkarót és ládadeszkát készítenek. A 
tölgyet váltótalpfára, boules és egyéb fűrészárúra dolgozzák 
fel, a hulladékból parkettet készítenek házicélokra. 

A csömödéri fűrésztelep munkagépei: egy 700 mm-es 
lassú járatú függőleges keret, egy egyszerű körfűrész és egy 
ingafűrész. A munkagépet egy 30 P-s félstabil gőzgép hajtja, 
tüzelésre szintén fűrészport használnak. A telepen gőzölő 
kamra is van. 

Ezen a telepen főleg bükköt és csak alárendelt mennyi
ségben tölgyet dolgoznak fel. A bükkből legnagyobbrészt szé
lezetlen fűrészá-rút termelnek, melyet minden egyes esetben 
gőzölnek. A tölgyből váltótalpfát és állami hídépítési célokra 
különböző méretű fűrészárút készítenek. 

A fűrészüzemeknél — a mult évi üzemstatisztikai ada
tok szerint — a fűrészárúkihozatal 60%, ebből 53% esik a M. 
Á. V . műhelyi és kereskedelmi hosszú árúra, 7% pedig a ke-



reskedelmi rövid árúra; széldeszka 3%, szőlőkaró 2.5%, hul-
ledéklée 19% és fűrészpor 15.5%. 

A z erdőgazdaság szentpéterföldi erdőgondnokságának 
kerületében van még egy bükkfaipari telep, ahol fűrészárura 
és más szerfára nem alkalmas bükkfából különféle bükkfa 
ipari gyártmányokat (favilla, szórólapát, péklapát stb.) k<* 
szitenek. 

Mindezekből látható, hogy Lentiben a hallgatóságnak 
alkalma nyílt egy modern, a rentabilitás szilárd pillérein 
nyugvó belterjes erdőgazdaságot ' látni, ahol az évenkint ese
dékes fatömeg intenzív és gazdaságos feldolgozása mellett, 
a felújításokra és erdőápolásra s így a tartamosság biztosí
tására is igen nagy súlyt helyeznek. 

A tanulmányúton láttottak leírása mellett nem mulaszt
hatjuk el, h o g y meg ne emlékezzünk egyrészről arról a rend
kívül szíves fogadtatásról, kényelmes elhelyezésről és kifo
gástalan ellátásról, amelyben az uradalom a hallgatóságot ré
szesítette, másrészről az uradalmi erdőtisztikar szíves előzé 
kenységéröl, kollegiális barátságáról, mellyel, mint házigazda 
vendégeit fogadta és kalauzolta. Kü lön ki kell emelnünk Mi-
hcilovics Sándor hgi. erdöfelügyelő úr lekötelező szívességét, 
amellyel a csaknem három napig tartó tanulmányi gyakorlaton 
elejétől végéig egyforma lelkesedéssel tartotta meg rendkívül 
érdekes, tanulságos, a bemutatottakat magyarázó szakszerű 
előadásait. 

Innen Kőszegre utazott a hallgatóság, ahol a kőszegi 
fenyőmagpergetőgyárat és a Müller-féle vízifűrészüzemet ta
nulmányozták. 

A fenyőmagpergetőgyárban Wachter úr, a magpergető 
társtulajdonosa tartott igen érdekes és szakszerű magyaráza
tot a füstfűtéses magpergetőüzemükről. Bemutatta a raktá
rukon levő különböző erdei magvakat, azok kezelését, a kül
földi és hazai magvizsgáló állomások által magvaikkal vég
zett csiráztatási kísérletek eredményét. Mint örvendetes tényt 
említette, hogy fenyőmagjaikat a külföld, köztük Németor
szág is, előszeretettel rendeli. Ugyanis Németországban — 
mint említette — főleg légfűtéssel pergetnek, mivel a füstfű-



téses pergetők piszkos üzeméhez nem igen kapnak munkáso
kat, ellenben ők is előnyben részesítik a füsttel pergetett 
magot. •- ; * •: r-> '.«•(. "f e-,-" .•>:•.."-.i,-.•"•;*"<»;!•";«>*.• ;i : 

A Müller-féle fűrészüzem egy egykeretes kis üzem; a 
függőleges kereten kívül egy tolópados szegélyező körfűrész, 
egy egyszerű körfűrész és egy maró gyalugép képezik a telep 
munkagépeit. Fenyőfát és keménylat dolgoznak fel különböző 
fűrészárura. Fő leg éles vágással és középréssel való metszés
sel fűrészelnek. A munkagépeket egy 28 P-s vertikális, reak
ciós turbina hajtja. Ezenkívül tartalékképen egy 50 P-s com-
pound lokomobil is van a telepen. Itt hallgatóságunkat leg
inkább az erőgép, érdek el te, amennyiben ebben a tanévben a 
gyakorlatok kapcsán megtekintett 10 fafeldolgazó telep közül 
ez volt az egyetlen, amelynél a hajtóerőt vízerögép szolgál
tatta. 

E helyen kell megemlékeznünk arról a lekötelező elő
zékeny fogadtatásról és szíves barátságról, amellyel Wáchter 
úr hallgatóinkat fogadta és vendégül látta. Nem mulaszthat
juk el megköszönni Szabó erdőtanácsos szombathelyi erdőfel
ügyelő úr szíves fáradságát és a szombathelyi jegyzői inter
nátus vezetőségének szolgálatkész előzékenységét, amellyel a 
hallgatóság szombathelyi ingyenes elszállásolásáról gondos
kodtak és így lehetővé tették hallgatóinknak Kőszegre való 
utazását. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

22756/1926. sz. I. 1. M. kir. földmívelésügyi miniszter 

Hirdetmény 

Az erdőőri és vadőri szakvizsgák 1926. évi auguszus hó 
2-án és az erre következő napokon Debrecenben, Gödöllőn, 
Kaposváron, Kecskemétén, Miskolcon és Veszprémben fognak 
megtartatni. 

Akik az erdőőri, vagy vadőri szakvizsgát letenni óhajtják, 
az ehhez szükséges engedély iránt kellően felszerelt kérvónyü-



K Ü L Ö N F É L E K 

Lapunk legközelebbi száma augusztus 1-én jelenik meg. 
Egyfelől azért, hogy a folyó évi július hó 7—9-én tartandó 
közgyűlésről kimerítő tudósítást közölhessünk, másfelől szük
séges takarékossági szempontból a választmány határozata 
alapján a júliusi és augusztusi lapszámokat egybefoglalva, 
fogjuk megjelentetni. 

Halálozás. Lichtschein Dezső földbirtokos, az O. E. E. ala
pítótagja elhunyt. 

Tripammer Károly, Pécs szabad, kir. város főerdőmérnöke, 

ket 1926. évi július hó 10-ig a. lakóhelyükre illetékes, in. kir. 
erdőigazgatóságnál nyújtsák be. : 

Az erdőőri szakvizsga letételének megkönnyítésére az 
erdőigazgatóságok székhelyein kellő számú jelentkező esetén 
az 1926 július hó 5-én kezdődő négyhetes előkészítőtanfplyamot 
rendezek,.".melynek végeztével a, • hallgatók az erdőőri szak
vizsgára bocsáttatnak. 

A tanfolyamra való felvételt az illetékes m. kir. erdő-
igazgatóság eszközli, amelyhez a felvétel iránti kórvényeket 
1926. évi június hó 16-ig kell benyújtani. 

A tanfolyamra csak olyan erdőőrök jelentkezhetnek, akik 
az elemi népiskolát elvégezték, legalább három évig szakadat
lanul erdészeti gyakorlati szolgálatban állottak, feddhetetlen 
előéletűek és 20-ik életévüket "betöltötték. 

A z erdészeti gyakorlati szolgálat igazolásául csak az olyan 
bizonyítvány szolgálhat, amelyet okleveles erdőmérnök állí
tott ki, vagy amelyen folyamodónak tényleges erdőgazdasági 
vagy vadőri alkalmaztatását a szolgálati helyre illetékes m. 
kir. erdőfelügyelő igazolja. 

Annak, aki az előkészítő tanfolyamra felvétetett, a vizsga
engedély iránt külön nem kell folyamodni. 

A tanfolyam hallgatói élelmezésükről és ágyneműről ma
guk tartoznak gondoskodni. 

A tanfolyam díjmentes és egyelőre nem kötelező; 
A tanfolyamra vonatkozólag bővebb felvilágosítást a m. 

kir. erdőigazgatóságok adnak. 
Budapest, 1926 május 22. 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. 



az 0 . E. E. rendes tagja, életének 55-ik évében, június hó 3-án 
rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. 

Kafvas Emil nyug. miniszteri tanácsos, az 0 . E. E. rendes 
tagja, életének 63-ik évében Besztercebányán, május hó 21-én 
rövid betegség után jobblétre szenderült. 

Eohenlohe-Kraft-Keresztély herceg, az 0 . E. E. alapító
tagja elhunyt. 

Nagyabonyi Csiba György, Mailáth József grófnak negy
ven éven át volt erdésze, 68-ilk életévében öfehértón meghalt. 

Béke hamvaikra. 

ATlszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületének 
idei közgyűléséről. Nagy érdeklődés mellett folyt le ezidén 
is a Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületének köz
gyűlése. 

A különféle irányból Szerencsre érkező vonatokról szép 
számmal — mintegy 45—50-en — gyülekeztek az egyesület 
tagjai, hogy mielőbb elérjék legközelebbi céljukat, a magyar 
közmondásban annyira közismert „Mád" községet. 

Utunk történetesen a Hegyalja egyik nevezetességéhez, 
az úgynevezett „Urak" pincéjéhez is elvezetett, ahol az igaz
gatóság tájékoztató magyarázattal s ezt kiegészítő frissítővé] 
és kostolóval szolgált. 

Innen rövidesen eltávozva, Waldbott Kelemen báró elnö
künk szakszerű kalauzolása mellett gyalog haladtunk a gróf 
Szirmay, Zimmermann, volt Bergmann- és Klassinger-íéle 
erdőbirtokokon keresztül Erdőbénye fürdőre s közben alkal
munk volt némi bepillantást vetni a közeli községi erdők sivár 
képébe is. 

Szomorúsággal láttuk, hogy a híres hegyaljai szőlőknek 
emberfeletti munkaerővel kiépített tekintélyes része ma parlag! 

Ma ott állunk, hogy jómódúnak • ismert szőlőbirtokosok 
sem képesek többé világhírű szőlőjüket megmívelni. felverik 
azt a gyomok, a tüske és gyomfák. 

Felvetődött az az eszme, hogy nem volna-e célszerű 
legalább átmenetileg rendes akácosokká alakítani ezeket a 
szőlőket, így legalább némi szőlőkarót lehetne azokon termelni. 

Í g y abszolúte nem hoznak jövedelmet. Szép példát láttunk 
arra nézve, hogy a múltban kétízbeni cserhántóvágással le
nyúzott és agyonlegeltetett erdőből is lehet gondos kezeléssel 
(a legeltetés teljes kizárásával) eléggé elfogadható kinézésű 
erdőt létesíteni. (Gróf Szirmay-íéle erdő.). 



Az időközben1 megeredt eső kissé megrövidítette utunkat, 
amely a közgyűlés színhelyére, Erdőbénye fürdőre vezetett. 

Kifogástalan társasebéd után 4 órakor kezdődött a köz
gyűlés, amelynek részletes tárgysorozatát ezúttal itt annál is 
inkább mellőzzük, mert ezt a „Magyar Erdőgazda" bizonyára 
kellő részletességgel közre fogja adni. 

Örömmel állapítjuk meg ez alkalommal, hogy a közgyűlés 
úgy a napirendre került fontos kérdések tekintetében, mint az 
élénk és közvetlen hozzászólásokat illetően magas nivón 
mozgott 

Egész röviden vázolva, a közgyűlés foglalkozott erdőgazda
sági politikánk hiányaival, a római nemzetközi erdészeti 
kongresszus valódi célkitűzésével, az irodalmi pályázat oda
ítélésével — amelyet a bírálóbizottság javaslatára a közgyű
lés nagy tetszés mellett Roth Gyula főiskolai tanárnak ítélt 
oda, — szűkebbkörű egyesületi ügyekkel, az elnökség messze
menő agilitásáról tanúskodó titkári és pénztári jelentse ered
ményeivel stb. 

Indítványok alakjában Vadas Jenő emlékének megörökí
tése, a közlegelők kérdésének rendezése, a miskolci múzeum 
megsegítése, a mezőgazdasági oktatással kapcsolatos erdészeti 
ismeretek tanítása került tárgyalás alá. 

A közgyűlés befejezése után Oncay László ügyvezető al
elnök tartotta meg értékes előadását, kívülálló szemszögből 
nézve a községi erdő állapotát, amely fontos kérdést követő 
s tervbe vett vita -— rendelkezésre álló idő hiányában — 
elmaradt. 

A közgyűlésen mindvégig a legjobb hangulat uralkodott, 
amit nagyban elősegített a főleg Diósgyőr környékéről össze
tömörült énekesgárda. 

A közgyűlés sikerét elsősorban Waldbott Kelemen és Fri
gyes bárók eredményes közreműködésének és áldozatkészségé
nek, valamint Oncay László ügyvezető alelnök és a tisztikar 
agilitásának köszönhetjük. 

Meghívó a Budapesti Mérnöki Kamara közgyű lé sé re . 
A Budapesti Mérnöki Kamara 1926. évi június 20. napján 
vasárnap délelőtt 10 órakor a székesfővárosi Vigadó nagyter
mében (IV., Vigadótér) tartja hatodik rendes közgyűlését. 

A közgyűlés tárgysorozata a következő: 1. A közgyűlés 
megnyitása. 2. Jegyzőkönyvhitelesítők felkérése. 3. A Kamara 
ügyrendje. 4. Tiszti jelentós a választmány javaslata alapján 
a Kormányhoz felterjesztendő 1925. évi jelentés megállapítására. 
5. Az 1925. évi zárszámadás megvizsgálása és a felmentvény 



megadása. 6. Az 1926. évi költségvetés megállapítása és a fede
zetről való döntés. 7. Az 1926. évi zárószámadásokat vizsgáló bi
zottság kiküldése. 8/ Indítványok. 

Amennyiben a közgyűlés határozatképtelensége állapít
tatnék meg. ebben az esetben a közgyűlést a „Budapesti Köz
löny" június 22-i számában való hirdetés útján június hó 27. 
napjára a fent megadott kezdettel fogják újból összehívni. 

A'közgyűlési indítványok benyújtásának meghosszabbított 
határideje június hó 9. napjának déli tizenkét órája. 

Kívánatos, hogy az erdőmérnöki kar tagjai mennél szá
mosabban vegyenek részt a közgyűlésen, melynek legfontosabb 
teendője a kamara ügyrendjének tárgyalása lesz. 

Beiratkozás a főiskolára. A főiskola első évfolyamára, 
vagyis először beiratkozni szándékozóknak felvételüket legké
sőbb augusztus hó 10-ig kell a főiskola tanácsánál írásban 
kérelmezniük, míg a már megkezdett tanulmányok folytatá
sára szeptember hó első napjaiban kell beiratkozni 

A szeptember havi végleges felvételnél (beiktatásnál) 
a személyes jelentkezés szükséges. 

A jelenleg érvényben álló félévi tandíj 1,275.000 korona. 
A vagyontalanságot igazoló köztisztviselők, valamint a 

vagyontalan özvegyek és menekültek gyermekei, úgyszintén a 
vagyontalan, teljesen árvák és legénységi állományba, tartozó 
katonák a megállapított tandíj felét fizetik, amennyiben jeles 
vagy jól érett bizonyítványt mutatnak fel. 

A z internátusba való felvételt szintén augusztus hó 10-ig 
kell a főiskala tanácsától külön beadványban kérni, amihez a 
leckekönyv, szegénységi bizonyítvány és a rektori irodában 
átvehető „Kérdőív" (kitöltve) melléklendő. 

Zászlószentelés. A selmecbányaiák egyesülete fennállásá
nak 7-ik éve alkalmából egyesületi zászló létesítését határozta 
el, amelynek mintegy 5—6 millió koronát kitevő költségére az 
egyesület tagjaitól hozzájárulást kér. Egy fényezett, sárgaréz
ből készült kis szegnek az ára a név bevésésével együtt 
2 pengő, nagyobb szegé 4 pengő, díszszeg ára 10 pengő. Kisebb 
adományokat is köszönettel fogadnak. A zászlót folyó évi 
június 20-án Gödöllőn, a koronauradalom erdejében, egész 
napra tervezett majális keretében fogják felszentelni. 

Magánerdőbirtokosok üzemterveinek államilag tervbe vett 
elkészítése. A mérnöki kamara hivatalos közleményei szerint 
a földmívelési miniszter közölte a Kamarával, hogy egyes 
magánerdőbirtokosok erdőgazdasági üzemterveiknek a költsé
gek megtérítése ellenében az állam erdészeti szakközegeivel 



való elkészíttetését kérték. Közölte továbbá, hogy ezt a feladatot 
a kerületi erdőrendezők irányítása mellett, ideiglenesen alkal
mazott erdőmérnökökkel szándékozik elvégeztetni. Felhívta a 
Kamarát álláspontjának közlésére. A választmány ennek a 
tervnek az elejtését és azt kérte, hogy a minisztérium ezeket 
a kifejezetten a mérnöki magángyakorlat körébe tartozó fel
adatokat a magánerdőmérnökök számára biztosítsa, indokolt 
esetben pedig a magánerdőbirtokosokat erdőmérnökök állandó 
alkalmazására szólítsa fel. 

Allamerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelési Segé
lye. A nevelési segélyek augusztus hóban kerülnek kiosztásra. 
A 104.197/1915. sz. a. kelt szabályzat értelmében segélyben 
részesülhetnek az állami erdészetnél alkalmazott tényleges 
szolgálatban álló, nyugdíjazott és elhalt tisztviselőknek mind
két nembeli gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt 
belföldi intézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 
1926/27. tanévre felvétettek, továbbá, ha a tanulmányi előme
netelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett összes osztályza
tuknak legalább fele kitűnő, jeles, igen jó vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tan

tárgyakból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításá
nál nem jön számításba. 

A kérvényhez a folyamodás időpontját közvetlenül meg
előző tanévről szóló iskolai végbizonyítványt kell csatolni, ki
véve azt az esetet, ha a gyermek erről a tanévről ily bizonját-
ványt a saját hibáján kívül nem kaphatott, amely esetben kellő 
megokolással a még előbbi évi iskolai végbizonyítványt kell 
csatolni. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a szabály
zat 21. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők: 

A) Fiúgyermekek részére: 1. az erdőmérnöki főiskola, 
2. gimnáziumok, 3. reáliskolák, 4. a felső kereskedelmi iskolák, 
5. tanítóképzők, 6. felső ipariskolák és 7. polgári iskolák. 
B) Leánygyermekek részére: 1. leánygimnáziumok, 2. országos 
magyar iparművészeti iskolák, 3. tanítónő-, ovónó- és nevelő
képzők, 4. női kereskedelmi tanfolyam, 5. felső női ipariskola, 
6. felső leányiskolák, 7. polgári leányiskolák. 

C) Mindkét nembeli gyermekek részére: 

1. Az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiúgyer
mekek és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek segélyben 
csak akkor részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tanintézet 



hiányában házon kívül másntt kénytelenek tanulni. Atyátlan-
anyátlan árvák minden esetben szülői házon kívül tanulók
nak tekintetnek. 

2. Siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypeda
gógiai intézetek és pedig tekintet nélkül a gyermekek életko
rára és előképzettségére. 

A segély a szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy 
tanévre szól. 

A segélyezés iránt benyújtott kérvényekben okvetlenül ki 
kell tüntetni: a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, 
összes ellátatlan gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, 
melyet látogatni fognak; az esetleg élvezett ösztöndíj, vagy 
más ilynemű állandó segély összegét; s a kérvényhez csatolni 
kell az összes gyermekek legutolsó iskolai bizonyítványait, 
nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizo
nyítványt, illetőleg atyátlan-anyátlan árváknál az árvaszék 
igazolványát. 

Amennyiben a kérvényekhez a szükséges iskolai bizonyít
ványok, A^agy egyéb okiratok valamely körülmény miatt egy
idejűleg csatolhatok nem volnának, a kérvényt az alább kitű
zött határidőre iskolai bizonyítvány stb. nélkül is feltétlenül 
be kell nyújtani és az iskolai bizonyítványt annak elnyerése 
után pótlólag bemutatni. 

Az alapból nyerhető segélyek adományozáiSára irányuló 
bélyegtelen kérvények „ A z államerdészeti tisztviselők gyerme
keinek nevelését segélyező alap intézőbizottságához" (Buda
pest, V. ker., Országház tér 11. szám, III . emelet 308. ajtó) 
címezve továbbítás céljából a lakóhelyükön levő, vagy az 
ehhez legközelebb fekvő valamelyik állami erdészeti hatóság
nak adandók át, vagy esetleg közvetlenül postán maguk küld
hetik el, de mindenesetre oly időpontban, hogy a kérvény leg
később július hó 8-án Budapesten, rendeltetési helyén legyen. 

Vadászati Útmutató. A jövő vadászati évre szóló „Vadá
szati Útmutató" új és tanulságos tartalommal, 1926. évi augusz
tus 1-én jelenik meg. A szerkesztőség, melynek tagjai kiváló 
szakférfiak, minden igyekezetével rajta lesz, hogy ez a kötet 
is hasznos és gyakorlati értékű tudnivalókat nyújtson lelkes 
és nagy olvasótáborának. 

Minthogy az előállítás tetemes költségeire való tekintettel az 
Útmutatóból csak annyi példányt nyomatnak, amennyire jú
lius l-ig vadá'sztársaink megrendelést előjegyeznek, vagy elő
fizetnek, a rendeléseket már most gyűjtik. 

Azok a vadásztársaink, akik június hó l-ig beküldik a 
munka árát, 50.000 koronáért kapják a .„Vadászati Útmutatót", 



ezen időn túl 60.000 korona, esetleg ennél is több lesz az ára 
Díszesebb kivitelben, famentes papíron nyomva és arany-

oímnyomással június l-ig 75.000 korona, ezen időn túl 85.000 
korona. Megrendelhető kiadóhivatalunkban is. 

Szerkeszti és kiadja: Nagy László, a „Hubertus" O M V V 
igazgatója, Budapest, VIII . , Nap u. 4. 

Rektorválasztás a főiskolán. A m. kir. bányamérnöki és 
erdőmérnöki főiskola tanácsának június hó 7-én megtartott 
rendes ülésén a főiskola rektorává Fekete Zoltán főiskolai 
tanár az 1926/27. és 1927/28. 2 tanévi ciklus végéig terjedő 
időre* választatott meg. 

A főiskola prorektora Tettamanti Jenő főiskolai rendes 
tanár, volt rektor lesz. 

A bányamérnöki osztály dékánjává dr. Walek Károly, a 
kohómérnöki osztály dékánjává Széki János és az erdőmérnöki 
osztály dékánjává pedig Kellé Artúr főiskolai rendes tanárok 
az 1926/27. tanév tartamára választattak meg. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az ál
lami erdőmérnökök összesített létszámában Petényi Keresztély 
főerdőtanácsost miniszteri tanácsossá, továbbá Krausz Ernő 
erdőtanácsost, Jeszenszky Ferenc és Hollós Gyula főerdő-
tanácsosi címmel felruházott erdőtanácsosokat főerdőtanácso-
sokká kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1926. évi május hó 1. napján. 
Horthy s. k. 
Mayer s. k. 

# 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Törzs Artúr m. kir. fő-
erdőmérnököt a földmívelésügyi minisztérium erdészeti fő
osztályából a gödöllői erdőigazgatósághoz helyezte át és Kele-
csényi Mihály m. kir. főerdőmérnököt szolgálatra a földmí
velésügyi minisztérium erdészeti főosztályához osztotta ba. 

A m. kir. földmív. miniszter áthelyezte Erdődy Mikiós se
géderdőmérnököt Berettyóújfaluból Sopronba az erdészeti kísér-



lett állomáshoz; Stubna János segéderdőmérnököt pedig Szé
kesfehérvárról a veszprémi erdőigazgatóság kerületéhe, Be
rettyóújfaluba s megbízta az ottani erdőhivatal vezetésével; 
végül Holba Miklós segéderdőmérnököt szolgálatra beosztotta a 
Sopronban székelő csepregi erdőhivatalhoz. 

Budapest, 1926. évi május hó 31-én. 

: , • + . . . . r , ^ 

Gróf Deym János leseneetomaji erdőgazdaságába ura
dalmi erdőgondnok-főerdész minőségben F. Lányi Andrást 
nevezte ki. . 



Az „Erdészeti Lapok" 1926. évi VI. füzetének tartalma: 
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Meghívó az Országos Erdészeti Egyesület 1926. évi rendes köz
gyűlésére 141 
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Világhy Károly: Erdészettan és a felsőfokú gazdasági szakoktatás 259 

— Főiskolánk erdőmérnöki osztályának ezidei tanulmányútja __ 263 

Cz. J.: Hajnalhasadás 261 

Hivatalos közlemények: Hirdetmény az erdőőri és vadőri szak
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Az „Erdészeti Lapok" 1926. évi V. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
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. 

M O S T J E L E N T M E G ! Ú J D O N S Á G ! 
lllllllllllllllllllllllllllillH 

FÖRSTER AURÉL: 

Ukmmmum 
második K i n n 

A legszebb magyar anekdoták 
és legjobb v iccek gyűjteménye. 

ÁRA 30.000 KOR. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIB 
KAPHATÓ MINDEN KÖNYVKERESKEDÉSBEN ÉS A STÁDIUM 
SAJTÓVÁLLALAT RT.-NÁL, BUDAPEST VI, RÓZSA U. 111 

(1.111.6.) 



KÖRMENDI FENYÖMAGPERGETŰGYARA 
• Illllllllllllll K é R M E N D ( V A S M E S Y E ) • • — — — - | - f | 

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

fenyőmagvakat, jSSg? 
mésü akác-, juhar- kőris-, qledics-, éger- stb 

lambfamagvakat, Si 
frisstermésü alma-, körte-, cseresenye-, mahalob-

myrabolán- stb. 

gyümölcsmagvakat 
F e n y O m a g p e r g e t ó t e t o p t t a k , m i n t I l y e n , a lagMgyobb M a g y a r o r s z á g o n 

Nagyobb szükséglet esetén külön előnyös árajánlattal szolgálunk 
TáTtratl clm: „Vtzl, Körmend" 

(2. XII. 8.) 

Magyar Erdőbirtokosok 

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

Elvállalja termelt, tövöuáüo vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1. Xll. 6.) 



Pályázati hirdetmény 
erdóóri állásokra 

Pest-Pilis-Solt-Kiskún vármegye közig. biz. gazdasági al
bizottságának 1925. évi 9701. számú határozata értelmében 
pályázatot hirdetek a budapesti és szentendrei m. kir. erdő
hivatalok kerületében üresedésben lévő Budapest avagy később 
megállapítandó más székhellyel rendszeresített budapesti és 
az ugyancsak később megállapítandó székhellyel rendszeresí
tett pilisvörösvári járási erdőőri állásokra. 

A z állások javadalmazása a következő: 

Évi fizetés , 12,240.000 K (979.2 pengő) 
Évi lakbér . . . . . . . . . . . 1,625.000 K (130.0 pengő)-
Évi utazási átalány 2,500.000 K (200.0 pengő) 
Évi családi pótlék családtagonként 1,650.000 K (132.0 pengő) 

Pályázni szándékozók felhivatnak, hogy keresztlevéllel, 
erdőőri szakvizsgabizonyítvánnyal, hatósági orvosi, erkölcsi, 
valamint családi állapotukat is igazoló bizonyítvánnyal, 
valamint eddigi szolgálatukra 1 vonatkozó szolgálati bizonyítvá
nyokkal felszerelt s kellően bélyegzett és a pestvármegyei közig, 
biz. gazd. albizottsághoz címzett kérvényüket f. évi augusztus 
15-éig a m. kir. áll. és koronauradalmi erdőigazgatósághoz 
Gödöllőre nyújtsák be. 

A kinevezendő járási erdőőr tartozik állását a kinevezés 
Kézhezvételétől számított 15 napon belül elfoglalni és 1 évi ki
fogástalan szolgálat után lesz véglegesítve. 

Gödöllő, 1926. évi május hó 27-én. 

M. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatóság, 
Gödöllő. 

1926. évi/3862, sz. 

Sajóicsegi Máv. állomástól 7 km.-re fekvő Bábony község 
fölött fekvő Egresi erdei rakodón 340—7 tm 3 tölgyhaiszonfa 
csoportra felosztva 1926. évi július hó 28-án eladásra kerül. 

Bővebb felvilágosítást nyújt postabélyeg beküldése 
ellenében 

a miskolci m, kir. erdőigazgatóság. 



Országos hírű gazdasági munka! 
•TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT 

A szikes talajok javítása 
írták: néhai Zsilinszky Endre dr. és Treitz Péter 

A szerző a hivatalos felfogással szemben 150 éves tapasztalatokra 
támaszkodva a szikes talajokat öntözés nélkül, tisztán száraz eljá
rással is megjavíthatónak tartja. Ez a magyarázat teszi a munkát 
országos érdekűvé, mert a szerző szerint a szikes talajt minden 
nagyobb befektetés nélkül, csupán földmunkával meg lehet javí
tani s a javítást ilyen módon minden kisgazda el tudja végezni. 
Minden kisbirtokos vagy kisbérlő képes lesz a birtokán levő szikes 
részeket termővé tenni, csak a kellő útmutatást kell neki megadni 
s a javítási módot egy közelében fekvő kisbirtokon előtte demonstrálni 

v 

A r a 6 2 . 5 0 0 k o r o n a 
[7. Ill.l.) 
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K a p h a t ó m i n d e n k ö n y v k e r e s k e d é s b e n é s a 
Stádium Sa;tóvá!lalat R.-T.-nál, Budapest VI., Rózsa-utca 111 

. Felelős kiadó: Bund Károly. — Stádium Sajtóvállalat Rt. Nyomdaigazgaló: Janovits Ferenc 


