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A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjért közöltetnek. 
(Telefon 237—22.) 

Kérelem az egyesületi tagokhoz 
A lap mai számában közölt választmányi ülési jegyzőkönyv 

tiszta képet ad az egyesület helyzetéről. S ez a kép elég sötét. 
A folyó kiadások fedezésére szükséges összeget a vezető

ség csak óráról órára, a legnagyobb nehézségek árán tudja elő
teremteni, a lap nyomtatási költségeivel hónapok óta tartozik. 

Bár a tagdíjakat az alapszabályok értelmében' az első év
negyedben be kell fizetni, az 1929. évi tagdíjaknak alig 20%-a 
folyt be április végéig s a kint levő régebbi hátralékokkal 
együtt, az egyesületnek jóval több mint 20.000 pengő követe
lése van tagjaival szemben. 

Az egyesület készpénzvagyona a koronaromlás idején tel
jesen elveszett, a székház a mai lakbérek mellett alig jövedel
mez s így a vezetőség az egyesületi élet fenntartásánál telje
sen a tagsági díjakra van utalva. 

Tisztelettel kérjük ezért a hátralékos tag Urakat, hogy a 
hátralékos tagdíjat akár egy tételben, akár részletekben az 
egyesület számlája javára fizessék be, mivel azokra az egye
sületnek az adminisztráció fenntartásánál feltétlenül szük
sége van. 



Barátságos összejövetelek az O. E. E. helyiségében. 

Értesítjük tisztelt tagjainkat, hogy május hó 30-án az 
ünnepre való tekintettel a rendes csütörtök délutáni összejöve
tel elmarad. Az összejöveteleket egyébként minden csütörtö
kön, a csütörtökre eső ünnepnapok kivételével, rendesen 5 órai 
kezdettel tartjuk meg. 

Ismételten kérjük tagjainkat, hogy ezen kedélyes és ba
rátságos összejöveteleken minél számosabban vegyenek részt. 

Miért ellenzik Eberswalde-n a „Dauerwald"-ot? 
í r ta : 'Roth Gyula. 

A hazai irodalomban is szó esett már a Dauerwaldról, 
amelynek nevét „örök erdő"-vel fordítottam le. 1 A név maga az 
eberswaldei erdészeti főiskola utolsó igazgatójától, Möller-t&l 
ered, az eszmének megvalósítása ellenben KaiHtzsch báren-
thoreni birtokosnak érdeme, aki a Dessau közelében, silány 
homoktalajon álló erdeifenyvesében köael 40 év óta alkalmazza 
ezt az eljárást, amely lényegében iszálaló erdő gondos állomány
ápolással és egyénenkénti válogatással, természetes fel
újítással. 

Aki ismeri a német, különösen az északnémet erdészeti 
viszonyokat, talán nem is csodálkozik azon a nagy felfordulá
son, amit a bárenthoreni gazdaság ismertetése hozott az iro
dalomban és a gyakorlatban egyaránt: 

Dél- és Észak-Németországban jóformán az egész vonalon 
harcban áll egymással, 2 így az erdőgazdaság terén is. Az állo
mányápolásnak mai, élettani alapokon nyugvó eljárásai Dél
ről indultak és szabad mozgásukkal ugyancsak beleütköztek 
Északnak merev, szigorú sablonba szorított dogmáiba; a ter
mészetes felújítás is Délen Gayúf óta nagyban hódít, Wagfver 
és Ebe/rhard még nagyobb mértékben vitték előre, különösen 

1 A szálerdő vágásmódjainak és állományalakjainak nomenklatúrája. 
„Erdészeti Lapok" 1925. évf. 7. és 8. sz. 

2 Ezen az ellentéten épül fel a franciáknak régi és különösen a világ
háború után erőre kapott és majdnem sikerre jutott az a törekvése, hogy 
az egységes Németországot kettészakítsák. A németek józanságán meg
feneklett a terv, mert ők csak egymás között veszekszenek, harmadikkal 
szemben egységesek. 



azzal, hogy gyakorlati, évtizedes eredmények alapján elméle
tileg is kiépítették a természetes felújítás rendszereit; Wagner 
könyvei az erdészeti irodalomban addig ;neim látott hatást vál
tottak ki. 

Ez ellen az Észak még könnyen védekezett, hiszen az 
oroigrafiai alakulás, a talaj és tóllima eltérő volta bőven nyúj
totta a megokolásokat és kifogásokat; könnyen készen lehetett 
az ítélet, hogy amit Délen csinálnak, az Északon lehetetlen és 
Északon nincs más lehetőség, mint továbbra is kitartani a me
rev skatulyarendszer mellett és a gondosan kitakarított tarvá
gásokat még gondosabban televetni vagy teleültetni erdeifenyő
vel, elitenállományokróll gyűjtött magvakkal, illetve azokból ter
melt válogatott csemetékkel. 

Az egyenruházott, mesterkélt erdőkben a különböző rovar
károk ijesztő mértéket öltöttek, de hát azért van fejlett védelmi 
technika, hogy segíteni tudjon. A Junkers-művek pilótáinak 
kitűnő gyakorlóterei a rovarrágta erdők és a német vegyi ipar 
az „Estrumit"-ban és hasonló preparátumokban kiváló rovar
pusztítószerre talált; nem is nagyon drága a rovarpusztítás 
repülőgépről, hisz csak 70 (hetven) RM. 1 haként, látvány
nak és teljesítménynek pedig ugyancsak elsőrendű. 

Súlyosabb 'lett a hdlyzet, amikor égy telivér északnémet 
kolléga éles okfejtéssel és remek dialektikával támadta az ős
régi, megszokott sablont és elveinek, rendszerének megokolá-
sára északnémet, homoki erdeifenyvesben tényleg elért év
tizedes eredményekre hivatkozott, amiket csendben, de vasaka
rattal, következetességgel és bámulatos éles szemmel, ügyes 
kézzel teremtett meg egy erdőbirtokos, Eberswalde végzettje. 
Támadt erre oly zúgás a német erdészet irodalmi berkeiben, 
amilyent sem Heck, sem Wagner nem idéztek fel. 

Mindkét oldalon kiváló szaktársak állottak a harcba, a 
német erdészeti egyesület ismételten tárgyalta a kérdést, kö
tetekre megy az irodalma. A harc közben csúnyán el is fajult, 
túlzásokba estek pro és contra és a rendszer megteremtőjét, 
Ka]Litzsch bárenthoreni birtokos (egyenesen csalással, a felvételi 
adatok tudatos meghamisításával vádolták. 

1 Egy RM. körülbelül 1.4 P. 



Közben meghalt Möller és meghalt Wiebeke^ az örökerdő 
eszme tehetséges, de túlságosan temperamentumos védője, aki
nek túlzásai kétségkívül lényegesen hozzájárultak a vita elfaju
lásához, de egyúttal az eljárás kedvezőtlen eredményeihez is. 

1923-ban a szász erdőrendezési hivatal felettes hatóságá
nak, a szász pénzügyminisztériumnak utasítására újra felvette 
a bárenthoreni erdőt. Munkájának leírása 1924-ben jelent meg 1 

és pártatlan igazságot szolgáltatott. Lenyeste ugyan a túlsá
gosan vérmes reményeket, amelyek az erdő jövedelmének ol
csó és kényelmes sokszorosításáról ábrándoztak, de igazolta a 
bárenthoreni erdő tulajdonosának úttörő munkáját és kiváló 
eredményeit. 

Nem óhajtok ezúttal erre részletesen kitérni, csak a cím
ben felvetett kérdésre kívánok feleletet adni, az előzőket a 
kellő tájékoztatás végett bocsátottam előre. Az alkalmat erre 
Fekete Zoltánnak, az „Erdészeti Lapok" m. évi X I . füzetének 
387. lapján llévő sorai adták meg, ahol az eberswaldei főiskola 
tanulmányi erdejében lévő örökerdő kísérleti területekről szá
mol be, amelyekről azt az értesítést kapta, hogy „az ottani 
viszonyok között az erdei fenyvesekben az örökerdő elve a ter
mészetes felújítás rendszerével kapcsolatban nem valósítható 
m e g ; az árnyék és a gyökériharc nem engedi meg a fiatalos 
megmaradását még a gyérállású vetővágásokban sem". 

Hasonló információt 'kapott dr. Fehér Dániel is Ebars-
waldén, aki az „Erdészeti Kísérletek" 1928. évi 1—2. számú 
füzetének 187. oldalá,n — Eberswalderől beszélve — az örök
erdő kérdését csak cikkének úgy is nagy terjedelme miatt 
hagyta el. 

Az örökerdő körül támadt vitát — amennyire meg tud
tam kapni a sokfelé megjelent cikkeket — áttanulmányoztam, 
de őszintén be kell vallanom, hogy nem tudtam belőlük kihá
mozni, hogy tulajdonképen miért nem tudták azt Eberswalde 
környékén megvalósítani, ahol pedig a kísérleteket az örök
erdő eszméjének oly lelkes harcosa vezette, mint Wiebeke. 

Mult évi tanulmányutam, amelynek keretében Papp Bélá
val együtt bejártuk a bárenthoreni erdőt és Kalitzsch-nak sze
mélyes vezetésével, valamint az eberswaldei főiskola soproni 

1 Krutzsch: Barenthoren. 1924. (Neumann-Neudamm.) 



látogatása, amelyik az örökerdő egyik elkeseredett ellenfelét, 
Witiich tanárt (egyébként végtelen kedves és okos kolléga) 
hozta körünkbe, rávezetett a végső okra : az erdeifenyő ott 
(állí tólag) nem tud természetes úton felújulni, ezzel természe
tesen kihullik a rendszer feneke! 

Erre valóban nem gondoltam és nem is tudom elhinni, 
hogy ez tényleg úgy legyen! Wittich kdlléga nagyon csodál
kozott, amikar meglátta a soproni Zsilipárokban a természetes 
úton bőségesen települő erdeifenyőt és még jobban csodálkozott 
azon a kijelentésemen, hogy felújítási kísérleteimnél az erdei-
fenyő okozza a legkisebb gondomat, mert annak egészen biz
tosan jönnie kell, ha csak igen durva hibát nem követek el. 
Említettem neki azokat a példákat, amelyekből én is tanultam: 
a sopron—kőszegi vasútvonal mentén kavicsos legelőn települ 
az erdeifenyő, a lanzséri romnak csupasz kőfalain is bőségesen 
vert gyökeret, pedig ott annyira éhezik, hogy törpe, vén törzsei 
túltesznek a japán teratológia nagy mesterein is, a százéves, 
cserépben tartott Pinus Thunbergi korcsokkal. A soproni erdőt 
sok helyen ellepte az erdeifenyő imagajött csemetéje és még 
az arid Alföldön is tudok több helyről, ahol a száraz klíma és 
silány talaj dacára gyökeret ver t a fiatallos. 

Hogy nem telepszik meg mindenütt, annak nem az erdei
fenyő az oka, hanem az ember, akinek sikerült még az igény
telen erdeifenyő települését is meghiúsítania elhibázott vagy 
elhirtelenkedett munkájával. 

Régebben Dessau vidékén is azt hirdették, hogy az erdei
fenyő magától nem tud települni, azt mesterségesen kell oda
ültetni tarolás után, amíg Kalitzsch meg nem mutatta a 
módját. 

Wiepeke Eberswalden részben sikert ért el természetes 
felújításával, részben azonban megfeneklett. Miért? Kétség
telenül ugyanazért, amiért sok más helyen is megfeneklett a 
természetes felújítás: a hirtelen átmeneten, a gyors munkán. 
A németeknél úgy mondják ezt: fertig machen! készre csinálni! 
(Nem tudok j ó magyar kifejezést er re! ) A mai lázas világban 
mindenki kész eredményt akar gyorsan elérni, nincs türelem! 
A természet pedig ugrást nem enged és ha a természetet be 
akarjuk fogni a felújításainkba, akkor el kell fogadnunk azt 



a lassú, lépésről-lépésre haladó tempót, amit a természet diktál. 
Ha ezt nem tudjuk, vagy nem akarjuk, akkor maradjunk a 
csemeteültetésnél és a gyorsan dolgozó tarvágásnál, de ne lep
lezzük ezt azzal, hogy a természet megtagadja a segítséget! 

A z eberswaldei és a dessaui talaj és klíma nem mutat oly 
eltéréseket, amelyek az oly nagy alkalmazkodó képességgel 
bíró erdeifenyő települését itt meghiúsítanák, ott lehetővé ten
nék. De hiányzott KaUtzsch, az ő vizsga szeme, kitartó türelme, 
aki 'nekünk mutatott egy helyen remek települést azzal, hogy : 
„tizenöt évig nem jöt t az erdeifenyő, két év óta jön, még pedig 
szépen"! Ha Kalitdsch szeme és keze dolgozna az eberswaldei 
erdőkbén, egyszerre engedelmesebb lenne a természet, de 
ne gondoljuk, hogy 4—5 év alatt visszacsinálhatjuk, amit év
századok kialakítottak. Ezért kellenek nekünk a kísérleti terü
letek, olyanok, amelyeken szabadon és függetlenül, de zavarta
lanul is dolgozhatunk ós minden lépést megfigyelhetünk, gyak
ran, állandóan figyelhetünk, mert a természetes felújítás csak 
ott lehetséges, ahol megvan a lehetőségünk arra, hogy híven 
követhessük a természet útmutatását. Ha közbe-közbe kerékbe 
kell törnünk a természetet, ha csak a bürokratikus adminisztrá
ció kerekébe is, vagy pedig h a sürgetjük a természetet, gyors 
munkára nógatjuk, ne csodálkozzunk rajta, ha a természet 
megtagadja áldását! 

A német dongák helyes számítása 
és a fakereskedelmi szokványok intézkedései 

í r ta : Pluuder Nándor., főisk. tanársegéd. 

Az „Erdészeti Lapok" 1923. év december hó 15-iki szá
mában Krippel Mórictól, a m. kir. bányamérnöki és erdőmér
nöki főiskola erdőhasználattími tanszékének tanárától, egy 
cikk jeient meg „ A német dongák helyes számítása" címmel. 
Szerző a jelzett cikkben részletesen ismerteti a német dongák 
hordóürtartalmának helyes számítását és kimutatja, hogy a 
kereskedelmi életben a német dongák hordóürtartalmának ki
számításánál a FSz.* által elfogadott Danhelovsky-féle arány-

* FSz. = Fakereskedelmi Szokványok. 



számok helytelenek s ezzel szemben matematikai úton leve
zeti az egyedül helyes, korrekcióra nem szoruló arányszámo
kat. Majd fejtegetései során javasolja, hogy az akkor átdol
gozás alatt volt fakereskedelmi szokványokba az általa ismer
tetett helyes és pontos számítási eljárás vétessék fel. 

Az új fakereskedelmi szokványok időközben (1927) meg
jelentek és a javasolt helyesbítést nem vették figyelembe, amint 
az a FSz.-nak alább idézett soraiból világosan kitűnik. „Há
rom négyzetsor dongát a belőlük készítendő hordó űrtartal
mának kétharmadrészeül, két négyzetsor fenékdarabot a belő
lük készítendő hordó űrtartalmának egyharmadrészeül számí
tanak." E szerint tehát 1 tábla oldaldongára 2/3:3 = 2/9, 1 
tábla fenékdongára pedig 1/3:2 = 1/6 részre jutna az össztar-
talomnak. Ha ismerjük az 1 tábla oldalra és fenékre eső ür-
tartalomrészt, akkor a hordóürtartalmat kapjuk, ha az oldal
dongák táblaszámát szorozzuk a hordónagysággal és az olda
lakra eső ürtartalomrésszel, a 2/9-el, ehhez hozzáadjuk a fenék
dongák táblaszámának, hordónagyságnak és a fenekekre eső 
ürtartalomrész (1/6) szorzatát. Ezekkel a Danhelovsky-féle 
arányszámokkal azonban csak akkor kapunk helyes eredményt, 
ha az oldal- és fenékdongák táblaszámai úgy aránylanak egy
máshoz, mint 3:2-hez, azaz ha a dongák a teljes hordó készí
téséhez szükséges arányban készültek. Sőt a szabályos arány
ban készült dongákét is csak akkor, ha együtt számítjuk az 
oldal- és fenékdongák hordóürtartalmat. Mihelyt azonban kü
lön akarjuk ismerni az oldaldongák, külön a fenékdongák űr
tartalmát, ezeket már nem kapjuk a valóságnak megfelelő 
nagyságban. Danhelovsky is ismerte arányszámainak hely
telenségét. Azért a fenti számítási módhoz egy kiegészítést 
állapít meg, azaz korrekciót alkalmaz. A korrekcióval kibővül 
a számítás. Ugyanis az oldaldongákra eső ürtartalomrészhez 
annak 1/8-át hozzá kell adni, a fenékdarabok ürtartalomrészé-
ből pedig annak 1/4-ét ki kell vonni. Ezzel a módosítással már 
minden esetben helyes eredményt kapunk ugyan, de mégsem 
alkalmas a gyakorlati élet számára, mert a korrekciókkal való 
számítás túlságosan hosszadalmas. Már pedig a gyakorlat szá
mára olyan megoldást kell keresni, amelynél a pontosság mel-



lett elsőrendű tényezőként szerepel a gyorsasáig- és egysze
rűség. 

A z „Erdészeti Lapok"-nak idézett számában Krippel fő-
isk. tanár matematikai levezetéssel állapította meg a korrek
ciókra nem szoruló helyes arányszámokat. Levezetésénél ki
indult a gyakorlati életben tényleg meglevő tényekből, 1. hogy 
egy teljes hordó készítéséhez 3 tábla, (négyzetsor) oldal és 2 
tábla (négyzetsor) fenékdonga szükséges, 2. valamely hordó 
oldaldongája akkora, mint a kétakkora hordó fenékdongája és 
viszont valamely hordó fenékdongája akkora, mint a félakkora 
hordó oldaldongája. A fenti két alaptételből felállított 2 két-
ismeretlenű egyenlet megoldásával kapta, hogy egy tábla 
(négyzetsor) oldaldongára a hordóürtartalomnak 1/4-e, agy 
tábla (négyzetsor) fenékdongára pedig az össztartalom 1/8-a 
esilk. Tehát a teljes hordó (3 tábla oldal ás 2 tábla fenék) össz-
ürtartalmából az oldalakra 3.1/4 = 3/4 , a fenekekre 2.1/8 = 
1 /4 rész jut . A z arányszámok helyességéhez kétség nem fér
het, mart nem empirikus úton, hanem matematikai alapon let
tek megállapítva, de a Danhelovsky-féle korrekciós számítás
ból is levezethetők. 

A kereskedelmi életben használt egyszerű számítási, mó
dot tekintve, nincs jelentőségük az arányszámoknak, mert hi
szen a Szokványok intézkedései kiküszöbölik az arányszámok 
használatát azzal a kikötéssel, hogy a vevő csakis szabados 
3:2 arányú dongákat köteles az eladótól átvenni. Ebben az 
esetben nagyon leegyszerűsül a számítás módja, mert az ol
daldongák táblaszámát osztjuk 3-al, a fenékdongákét 2-vel, a 
nyert hányados szorozva a hordónagysággal, adja a kívánt 
hordóürtartalmat. Ezek szerint természetesen közömbös, hogy 
az oldalakra és fenekekre hányadrésze jut a hordóürtartalom
nak. De nem lehet közönbös a valóság szempontjából, helye
sebben mondva, nem mindegy, hogy a Budapesti Fakereske
delmi Szokványok, habár jóhiszemű és az eddigi gyakorlatban 
alkalmazott, de hibás megállapítást rendszeresítnek. Annál 
is inkább nem hagyható szó nélkül ez a körülmény, mert ez a 
téves tétel nemcsak hogy nem felel meg a valóságnak, de bizo
nyos esetekben anyagi hátrányokkal is jár. 

A dongakészítésnél csak a legritkább esetben áll elő az a 



kedvező helyzet, hogy szabályos arányú oldal- és fenékdon
gákat lehessen elkészíteni. A z esetek legnagyobb százaléká
ban feltétlenül maradnak ú. n. fölös darabok. A vevő csak a 
szabályszerű arányban készített dongákat veszi át, vagy a fö
löseket is. A z első esetben a munkás is csak a vevőtől átvett 
dongák után kap munkabért, a valóságban készített fölösekért 
nem. A második esetben a fölösekért is fizet a termelő, de csak 
annyit, amennyit a szokványok szerint adódó arányszámokkal 
— de korrekció nélkül — szokás kiszámítani; így is kevesebb 
bért kap a munkás a valóságnál, de még ennél is kevesebbet, 
ha — amint azt egyes helyeken csinálják — a fenékdongá
kat félakkora hordó oldalaiként számítják. És amikor a vevő 
a fölös dongákat is átveszi, azok árát is a helytelenül kiszámí
tott hordóürtartalom után fizeti, az eladó is károsul. A káro
sodások kikerülhetők ugyan a hibás arányszámoknak megfe
lelő korrekciókkal való számítással, de ezt nem szokták alkal
mazni. 

A német dongák helyes számításának ismertetése hatás 
nélkül „csak akadémikus értekezés maradt". Tisztában vagyok 
azzal, hogy a német dongák hordóürtartalmának kiszámításá
nál jelenleg a gyakorlatban alkalmazott eljárás nemzetközi 
szokáson alapszik, tehát a nemzetközi kereskedelemben elfoga
dott arányszámok kiküszöbölése nem lehetséges máról holnapra. 
De viszont tarthatatlan a helyzet, amikor a kérdéses eljárás
nak hibáit, káros következményeit ismerjük. A z igazság azt 
követeli, hogy ha valamiben hibáztunk — a hiba megismerése 
után — a tévedést korrigálni kell. Kétségtelen, hogy a Szokvá
nyok nyomtatott paragrafusain egyhamar nem lehet változ
tatni, de egy kis jóakarattal a hibát korrigálni lehet, annál 
is inkább, mert erre már amúgy is van precedens. Alig pár hó
napja, hogy a „Magyar Faipar és Fakereskedelem" 1928. év 
okt. 17-iki számában „Függelék a Fakereskedelmi Szokványok 
96. §-ához" (valójában a 65. §-hoz tartozik) címmel a parket-
tadeszkácska, falléc és széklécekre pótló rendelkezések jelen
tek meg. Azt hiszem, kellő jóindulattal ugyanilyen módon 
lehetne a~Fakereskedelmi Szokványok 96. §. 2. bekezdésében 
lévő helytelen szabályt módosítani és ezzel kapcsolatosan az új 
és egyedüli helyes, korrekcióra nem szoruló arányszámokkal 



való egyszerű és a gyakorlati életnek mindenképen legjobban 
megfelelő számítási eljárást rendszeresíteni, úgy például, 
amint az a hivatkozott cikk végén levő javaslat összefoglalja. 

A Fakereskedelmi Szokványok állandósította helytelen 
arányszámokkal való számítási mód nemcsak a gyakorlati élet
ben érezteti káros hatását, de fonák helyzetet teremt a szak
oktatás szempontjából is. A főiskola az elméleti kiképzés mel
lett nagy súlyt helyez a gyakorlati oktatásra is, tehát szüksé
ges, hogy a gyakorlat számára ismertesse a Fakereskedelmi 
Szokványokat, ennek következtében tanítja a bebizonyítottam 
helytelen arányszámokat. De mint tudományos intézet ellen
őrzi azok helyességét és mivel a kérdéses arányok nem felel
nek' meg a valóságnak, nem zárkózhatik el a helyes arányszá
mok tanítása elől sem, sőt a teljesség kedvéért elő kell adni a 
hibás arányszámokhoz való korrekciókat is. Tehát kettős, ill. 
hármas ismeretekkel kell a hallgatóságot megterhelni az egy
szeres, de helyes helyett. 

A gimszarvasállomány kezeléséről 
Ismerteti: Hauszmann Béla. 

A természet örök törvényei alapján állva, azonos képesí
tésű vadásztársaim előtt nem újat kívánok ismertetni, csak a 
sok régi j ó közül az én gyakorlatomban is bevált módszert 
ajánlom követni. 

A mai kor vadászának az a feladat jutott osztályrészül, 
hogy szarvasállományát úgy szabályozza, hogy az a minden
kori erdő- és mezőgazdasági viszonyokkal összhangban legyen. 
Ezért ha a szarvasállomány mennyisége megengedhetően 
emelhető, úgy a lelövést korlátoznia, illetőleg teljesen beszün
tetnie kell. A többletet azonban okvetlenül terítékre hozni szük
séges, ha a túlságos kímélet folytán a rendelkezésre álló erdő-
és mezőgazdasági terület a vadállománnyal nincsen helyes 
arányban. Azt a fővad-, nevezetesen szarvasmennyiséget, 
amelyet egy bizonyos területen az erdő- és mezőgazdaság külö
nösebb sérelme nélkül fentartani lehet, a helyi viszonyok gon
dos tanulmányozása alapján a kellő elméleti és gyakorlati 



tudással rendelkező erdészember, bár nem könnyen, de mégis 
megközelítő pontossággal meg tudja állapítani. 

Ezeknek előrebocsátása után ha az alábbiakban egy 
szarvasállomány (g im) mikénti kezelését ismertetem, akkor 
nem olyan fővadállományra igondolok, amely egyes darabokból 
vagy kis csapatokból állva, sok kis erdőrészleten szétszórtan 
tartózkodik, ugyanannyi vadászati jogbérlőtől váltó vadként 
ide-odaűzve, létét nyomorogva tengeti, hanem egy olyan 
szarvasállományra, amely egy nagykiterjedésű, összefüggő er
dőterületen tenyészik, vagy tenyésztetik, ahol tenyészésének, 
illetve tenyésztésének feltételeit megtalálja. 

Az állami és egyes magánbirtokosok, hála Dianának, még 
rendelkeznek ilyen erdőterületekkel. 

Azonban ne felejtsük el soha, hogy a szarvasvad nemcsak 
az erdőben, — hanem az erdőből is él! 

Ha például egy 200 darabból álló állománynak elég termé
szetes táplálék állana rendelkezésre, de 250 darab számára már 
nem, akkor nemcsak 50 főnyi többlet kezdi nyúzni-rágni a fás
növényeket, hanem mind a 250, ha 200-nak van télre elég táp
láléka, de 250 számára már nincsen, akkor az egész vadállo
mányunk szenved és mind a 250 darab hántani kezd. 

Idővel pedig az erdővel a szarvasvad is elsatnyul, végül ki
pusztul. 

Nagy felelősség ez az erdész-vadászra. 
Mert kedvteléséért nemcsak magának, utódjainak, de Ha

zájának is felelős! 

Egy gímszarvasállomány kezelésének elveit röviden a kö
vetkezőkben foglalnám össze. 

A legfontosabb, hogy a vadállomány csak akkora legyen, 
amennyit az erdő elbír. Mert igazán nem okozhat örömet úgy 
vadászni, hogy lépten-nyomon az erdő romjait látni. 

Gondoskodjunk a szarvasbika és szarvastehén közötti 
arányról úgy, hogy az arányszám: l:1/-?* — legfeljebb 1:1 le
gyen, mert ez a megfigyelt természetes ivararány és ez felel 
meg a természet örök törvényeinek. Ilyen arányban lévő fővad-
nál igazán élvezni fogjuk a bőgést, a bikák verekedni fognak, a 
győztes mindig az -erős, egészséges fog maradni és csak az 



ilyen fog tehénhez jutni és a borítás eredménye erős, egész
séges borjú lesz. 

Harmadszor, tartózkodjunk vadászható (Jagdbar) szarvas
bikák terítékrehozatalától minaddig, amíg azok „az üzekedő-
helyen győztes bikák" (Honig), ú. n. „Platzhirsch"-ek. Ezeket 
lelővésre csak akkor irányozzuk elő, ha fejlődésük tetőfokán 
túl értek. 

Negyedszer, gyenge bikákat, le egészen a csaposig, elvből 
ne Jöjjünk, azok ímegitizedelését okvetlenül a természetre bíz
zuk. (Erős tél, erős bika majd végez vele.) 

Ötödször: borjakat vezető tehenek, szent és sérthetetlenek! 
Ellenben az ú. n. meddő tehenet (ez a legnehezebb, majd

nem sohasem sikerül!) és üszőket igyekezzünk mindenképen 
terítékre hozni. 

Hatodszor, elvből kíméljük a borjakat és a helyes kiválasz
tást itt is a természetre bízzuk. Tervszerű lelövetésüket okvet
lenül mellőzzük! 

Magától értetődik azonban, hogy minden beteg, csenevész, 
béna darab kíméletlenül golyónk áldozata kell legyen. Ezt a mű
veletet bízzuk a fővadál'lomány gondozásával megbízottra, aki
nek a mennyiség tekintetében se kössük meg a kezét. 

Ha egy gímszarvasállományt így kezelünk, — miért így 
és nem máskép, ezt hasonló képesítésű vadásztársaimnak ter
mészetesen nem kell részletesebben magyarázzam, akkor min
den cserkészésünk, minden lövésünk fővadállományunk nemes 
tökéletesítését fogja eredményezni. 

Ilyképen lehet azt a kárt, amit a szarvasvad az erdőben ter
mészetszerűleg okoz, egyensúlyba hozni azzal az ideális érték
kel, melyet a vad az erdőbirtokosnak, mint igaz vadásznak je
lent és így joggal elvárhatjuk, hogy nemes fővadunknak még 
beláthatatlan hosszú időre biztosítjuk a szabad mozgást a ma
gyar erdőkben! Jól tudom, hogy az ismertetett irányelvek el
len sorompóba szokták állítani a kedvtelésből vadászok, hogy 
a kevés sutavad (Kahlwild) miatt, azok az erősebb bikák, ame
lyek nem maradtak „üzekedő győztesek" (Platzhirsh), a ki
vándorlásra csábulnak. Ez a kifogás azonban jelen ismertetés 
keretében komoly megfontolást nem igényel, mert elöljárójá
ban kifejezetten említettem, hogy olyan nagykiterjedésű erdő-



területek gimszarvasállományára gondolok, melyek elég nagyok 
ahhoz, hogy esetleges kivándorlás ne történhessék. Különben 
is, ha minden kisebb erdőterületen a fővadállományt a felso
rolt elvek szemmeltartásával kezeljük, nem lesznek már sehol-
sem egész horribile dictu: — „tehéncsordák"! és így a han
goztatni szeretett: bikakivándorlási teória önmagától megszű
nik. Ami pedig azt az esetet illeti, hogy egy szomszéd úgy kí
vánna magának olcsó vadászmulatságot szerezni, hogy maga 
nem kevesbítené tehénállományát, hanem a határán esetleg be
váltó erősebb(?) (lehetne azonban az Schneider i s ! ) , „szom
széd bikát orozná el", — no, erről meg volna minden „igaz 
weidmann"-ak a véleménye! Eltekintve attól, hogy ilyen eset 
ellen nem egy bevált módszert ismerünk! 

Általában a sutavadnak (Kahlwild) olymérvű ápolása, 
amely a szükséges mértéket csak a legcsekélyebbel is túllépi, 
oly alapvető hiba, a szarvasállomány kezelésében, amely nem
csak a természet törvényeivel ellenkezik, hanem a fővadállo
mányt minőségileg, is lerontja, sőt létét befelé és kifelé egy
aránt veszélyezteti! 

Azt mondhatná valaki, hogy a rőt vadállomány nem szám
tani példa. Ez igaz, de viszont nem is képzeletalkotmány, amely
nek oszlopai a levegőben kalimpálnak. Aki azt hiszi, hogy a ka
pitális bikák a felhőkből pottyannak, az téved. 

Aki azonban azt vallja, hogy nyílt vadasban csak 50 darab 
tehénre van szüksége ahhoz, hogy évről-évre bizonyos mennyi
ségű bikát és borját lőhessen, annak az ő szempontjából igaza 
van, mert tényleg évről-évre a bőgés ideje alatt — ameddig a 
szomszédban még bikák vannak, ilyenek átváltani fognak és 
utódokról gondoskodnak. De, hogy így gondolkozzanak sokan, 
azt korrektül vadászókról fel sem tételezem. 

Egyébként beismerem, hogy az ajánlott módszert végre
hajtani nem könnyű, eltekintve attól, hogy a természeti viszo
nyok olykor a fővadállományunkból oly vámot szednek, amely 
szarvasállományunk erősségét és ivararányát lényegesen meg
változtathatja. De, ha egy vadászterülettulajdonos ezen okok
ból terv nélkül akarna tenyészteni és lőni, olyan erdészhez 
volna hasonlítható, aki erdejét tervszerűtlenül kezelné csak 



azért, mert egyetlen vihar egész gazdasági tervét halomra 
dönthetné. 

Igyekezzünk, mint mindenben, az életben a tökéletest el
érni és már magában ez a vágy, kell hogy az igazi vadászt job
ban kielégítse, mint a tervszerűtlen tenyésztési és lelövési mód
szer, amit sem maga, sem mások előtt nem képes igazolni. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Jegyzőkönyv 
A z Országos Erdészeti Egyesület igazgató választmányának Buda
pesten, 1929. évi április hó 24-én az egyesület helyiségében tartott 

rendes üléséről. 

Megjelentek: Hadik János gróf elnök, Térfi Béla és Inkey Pál báró 
alelnökök, Ajtay Sándor, Balogh Ernő, Béky Albert, Beyer Jenő, 
Erdőssy Bódog, Földváry Miksa, Fröhlich Brúnó, Gyarmathy Mózes, 
Hammersberg Géza dr., Hinfner György, Ivanich Ferenc, Kallivoda 
Andor, Kozma István, Nagy László, Onczay László, Osztroluczky Géza, 
Osztroluczky Miklós, Papp Béla, Pech Kálmán, Pfeiffer Gyula, Rá-
duly János, Schmied Ernő, Schmidt Károly, Sipos Antal, Takách 
Zsigmond, Vuk Gyula vál. tagok, Bíró Zoltán vál. tag, ügyvezető és 
Lengyel Sándor segédtitkár. 

Kimentették magukat: Borhy György, Kiss Ferenc, Mihalovics 
Sándor, Papp-Szász Tamás, Rimler Pál, Róth Gyula, Zelenski Ró
bert gróf és Zügen Nándor vál. tagok. 

1. Elnök a megjelenteket üdvözölve, az ülést megnyitja. 
A jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Béky Albert és Kallivoda 

Andor vál. tagokat. 
Elnök: A tavalyi közgyűlés alkalmával, tekintettel nagy elfog

laltságomra, az elnöki állásról lemondtam, mert úgy éreztem, hogy 
másirányú teendőim miatt e megbízatásnak nem felelhetek meg úgy, 
mint azt óhajtottam volna. A közgyűlés ragaszkodott ahhoz, hogy az 
elnöki tisztet megtartsam. 

Minthogy a legközelebbi közgyűlésen a tisztújítás kérdése sző
nyegre kerül, elhatároztam, hogy addig átmenetileg vállalkozom az 
Egyesület ügyeinek irányítására. 

Mielőtt a tárgysorozat egyes pontjainak tárgyalására áttérnék, 
be kell jelentenem a következőket: 

A mult évi december 14-én tartott választmányi ülés Bund Ká
roly egyesületi titkár részére egy évi szabadságot engedélyezett s az 
elnökséget bízta meg, hogy a szabadság tartamára a titkár meg-



felelő helyettesítésére s az egyesület ügyeinek vezetésére megfelelő 
javaslatot tegyen. 

A z elnökség az egyesület ügyeinek átmenetileg leendő vezetésére 
Biró Zotlán választmányi tagot kérte fel, aki azt, a felajánlott vasúti 
szabadjegy és 400 pengő havi tiszteletdíj ellenében elvállalta s az. 
egyesület ügyeinek intézését március 1-ével át is vette. 

A magam részéről csak örömömnek adhatok kifejezést, hogy 
Biró Zoltán Őméltósága ezt a tisztséget vállalta és ezért az Egye
sület hálával és köszönettel tartozik Őméltóságának, mert személye 
garancia arra, hogy az Egyesület ügyei a legjobb kezekbe tétet
tek le. 

Már a mult választmányi ülésen jelentette az elnökség a t. igaz
gatóválasztmánynak, hogy az egyfázisú forgalmi adónak a műfa-

yálasztékokra leendő kiterjesztése ügyében felírt a m. kir. földmí
velésügyi és pénzügyminiszteri urakhoz. 

Azóta a m. kir. pénzügyminisztériumban a rendelettervezet el 
is készült s azt a földmívelésügyi minisztérium le is tárgyalta. 

Míg egyrészről sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a pénz
ügyminisztérium ugyanúgy, mint a tűzifánál a külföldi anyagra 
4%-ban, a belföldire pedig 3%-ban kívánja a fázisos forgalmi adót 
megállapítani, — örömmel jelenthetem a t. Igazgató választmány
nak, hogy a földmívelésügyi miniszter úr teljesen magáévá tette az 
Egyesület álláspontját s a pénzügyminisztériumot megkereste az
iránt, hogy a fázisos forgalmi adót a belföldi fára 2%-ban, a külföl
dire pedig, 2—3%-ban állapítsa meg. 

Időközben módjában volt az Egyesületnek a rendelettervezetet 
megszerezni és újabb előterjesztéssel fordult a pénzügyminiszter úr
hoz, kérve nemcsak a tervezett kulcs leszállítását, de egyúttal azt is, 
hogy a fázisos forgalmi adót a kiszabott ládaalkatrészekre és furni-
rokra is terjessze ki. 

Jelenleg a rendelettervezet a kereskedelemügyi minisztériumnál 
van s reméljük, hogy a kereskedelmi minisztériumot is sikerül azonos 
állásfoglalásra bírni. 

A közgazdasági minisztert szintén felkértük megfelelő támo
gatásra. 

Az ügyet az elnökség állandó figyelemmel kíséri s reméli, hogy 
legközelebb kedvező eredménnyel tehet jelentést. 

Ugyancsak jelentette az Elnökség már a mult választmányi ülé
sen, hogy a Gy. 0 . Sz. által megállapítani kért rönkkiviteli illeték 
ellen felírt a kereskedelmi, földmívelési, pénzügyi és közgazdasági 
miniszter urakhoz. 

A kereskedelmi! miniszter március hó 14-én kelt 93.858. számú 
leiratával értesítette az Egyesületet, h o g y a fafeldolgozó ipar ez-
irányú „kérelmének ezidőszerint jogalap hiányában aktualitása nin
csen; a kérdés tanulmányozásával a minisztérium egy későbbi idő-



pontban fog foglalkozni s ez alkalommal mód fog nyílni arra, hogy 
a kérdéshez a t. Cím (az Egyesület) is hozzászólhasson". 

A kérdés tehát ezidőszerint lekerült ugyan a napirendről, de 
félni lehet annak a feltámasztásától. Ezért az Egyesület arra kérte 
a kereskedelmi és földmívelésügyi minisztereket, hogy rendeljék el 
a behozatali és kiviteli statisztika kiegészítését olyformán, hogy az 
árunyilatkozatokban a lombfarönkök választékát és fanemét is tün
tessék fel a szállítók. 

A statisztika ilymódon való kiegészítése igazolni fogja az Egye
sületnek ezt az álláspontját, hogy a kivitel ési behozatal anyaga egé
szen más, így tehát a kivitel megakadályozása nem fogja a behoza
talt csökkenteni. 

Maga az előterjesztés tulajdonképpen a fűrészipar köréből in
dult ki, amely iparág a külföldi fűrészipar versenyével szemben igen 
nehéz helyzetben van. 

A z elnökség teljesen át van hatva annak tudatától, hogy a fű
részipar fellendülése, a felvevőképes, erős és megbízható fafeldolgozó 
ipar létesítése az erdőgazdaságnak igen jelentős érdeke. 

Ezér t az elnökség felterjesztést intézett a kereskedelmi minisz
ter úrihoz, hagy a fűrészipart, a nyersanyagnak a telepekre és a 
kész anyagnak a telepekről való szállításánál, ugyanolyan messze
menő fuvardíjkedvezményben részesítse, mint pl. a gázgyárakat, 
amelyek nemcsak a külföldi és belföldi szén szállításánál, de az álta
luk termelt koksz előállításánál is 30—50%-os vasúti tarifakedvez
ményt élveznek. Ez a tarifakedvezmény igen közelről érinti azokat az 
erdőbirtoksokat is, akik fájukat saját fűrészeiken dolgozzák fel, de 
jelentékenyen magasabb árakat eredményezne azoknál is, akik ter
mékeiket rönkállapotban adják el. 

A kérelem támogatására a földmívelésügyi minisztériumot is 
felkértük és egyúttal megkerestük a Fakereskedők Egyesületét is, 
hogy azonos előterjesztéssel forduljon az illetékes minisztériumokhoz. 

Kérem a t. Igazgatóválasztmányt, méltóztassék a bejelentések
hez hozzászólni. 

Miután a bejelentésekhez senki hozzászólni nem kívánt, az igaz
gatóválasztmány az elnöki bejelentéseket élénk helyesléssel tudomá
sul vette. 

Biró Zoltán ügyvezető ezután mindenekelőtt megköszöni az el
nökségnek az ügyvezetői megbízással kapcsolatban a személyének 
előlegezett bizalmat s kéri az igazgatóválasztmányt is, hogy ebben 
a jelenlegi viszonyok között szimpatikusnak nem mondható munká
jában támogassa azzal a jóindulattal, mint amilyennel eddigi mű
ködése alatt is már több oldalról találkozott. 

Az egyesület folyóügyeivel foglalkozva, nagyon sötétnek látja a 
mostani helyzetet. 

A pénztár kimutatása szerint 1928. év végén 175 alapítótag kö
zül 45* tag volt 1658 P tagdíjjal hátralékos, a 772 rendes tag közül 



pedig 317 tag 10.190 P-vel, az összes tagdíjhátralék 1928. év végén 
11.848 P volt. 1928. évi január hó 1—1928 április íhó 20-ig tagdíj 
címén befolyt 7118 P, míg a folyó évben ugyanezen időszak alatt 
csak 3168 P, vagyis '4150 P-vel kevesebb mint az előző évben. 

A nagy tagdíjhátralékok miatt az egyesület az Erdészeti Lapok 
nyomtatási költségeit sem képes rendesen fizetni. í g y még a mult év
ről is több lap nyomtatási költségével adós. A nyomda követelése je
lenleg már mintegy 4000 P. Miután a nyomda korlátlan mértékig nem 
hitelezhet, ügyvezető kéri az igazgatóválasztmányt, járuljon hozzá 
ahhoz, ho,gy azi egyesületbe belépő új alapítótagok és régi alapítvá
nyukat megújító, tagok által befizetendő alapítványi díjakból a 
nyomda követelése ideiglenesen kifizethető legyen. 

Az igazgatóválasztmány a kérelem teljesítéséhez hozzájárul. 
Ügyvezető egyben jelenti, hogy az egyesületi székház lakbérei

ből remélt s a költségvetésbe állított több bevétel is elmarad, mert 
a lakbéreknek 100%-ra való felemelése nem következett be. 

A folyó évi január hó 1-től április hó 22-ig terjedő időről szóló 
pénztári jelentés szerint 12.830 P 14 fill. kiadással szemben csak 
10.978 P 7 fill a bevétel, 

Az 1930. évre összeállított tájékoztató költségvetés szerint, ami
kor már a jelenlegi titkár nyugdíjterhével és egy terjedelmesebb, 
esetleg havonként már kétszer megjelenő lap költségeivel is szá
molni kell, a kiadások mintegy 49.000 P-t fognak kitenni. Ezzel 
szemben a bevételek, bár a titkár felszabaduló jelenlegi fizetése, illet
ménye, lakásának várható bére, valamint fűtési és világítási költsége 
is számításba vétetett, csak mintegy 44.700 P-re tehetők. A külön
bözetet kitevő 4300 P hiány fedezéséről ily körülmények között vala
milyen módon még gondoskodni kell. 

Ügyvezető az átmeneti idő alatt, amíg az egyesület ügyeit ve
zeti, elsősorban az egyesület anyagi helyzetét kívánja rendbehozni. 
Célja elérése érdekében nem riad vissza attól sem, hogy az összes 
erdőbirtokosokat végigjárja. Véleménye szerint soha oly szükség nem 
volt az egyesület működésére, mint éppen a mai időkben, mikor az 
erdészetet érintő rendkívüli fontos problémák várnak sürgős meg
oldásra. Ez okból nyomatékosan kéri az erdőbirtokosok és a tagok 
jóindulatú támogatását. A támogatást feltételezve, azt hiszi, hogy. 
egy év leforgása alatt talpraállíthatja úgy az egyesületet, hogy az 
hivatásának meg fog majd felelhetni. 

3. Ügyvezető ezután ismerteti az államvasúti tűzifaversenytár
gyalás ügyében teendő előterjesztésre vonatkozó javaslatát. (Meg
jegyzés: A javaslat értelmében történt egyesületi felterjesztést la
punk más helyén teljes egészében közöljük.) 

A javaslathoz hozzászólva, Onczay László vál. tag úgy véli, hogy 
a.javaslat értelmében beadandó felterjesztés hatályosságából veszítene, 
ha a már most kiírt tűzifára kérné az egyesület a változtatást. Tak
tikai szempontból elhibázottnak tartja az időpontot az azonnali köz-



belépésre s csak a jövőbeli kiadásokra kéri a beadvány benyújtását. 
Vuk Gyula vál. tag csatlakozik Onczay javaslatához, mivel attól 

tart, hogy az emelkedő ártendenciákra való figyelemmel a Máv. nem 
f o g a kívánság teljesítéséhez hozzájárulni. Tekintettel arra, hogy a 
tavaszi szállítás olcsóbb, mint az őszi, a Máv. valószínűen garanciát 
kérne arra, hogy későbbi kiírás esetén az ajánlatok ne legyenek ma
gasabbak a mostaniaknál. 

Nagy László vál. tag célszerűnek tartja, ha már most megkísé
relnék az erdőbirtokosság sérelmének reparálását. 

Hadik János g róf elnök a javaslatnak eredeti alakjában való el
fogadását ajánlja, Pfe i f fer Gyula vál. tag pedig a felterjesztésnek 
sürgős elkészítését és a földmívelésügyi minisztériumhoz való beadá
sát is kéri. 

A z igazgatóválasztmány Hadik János gróf elnök és Pfeiffer 
Gyula vál. tag javaslatát egyhangúan elfogadja s ily értelemben 
határoz. 

4. Kallivoda Andor vál. tagnak az Erdészeti Lapok folyó évi áp
rilis havi számában már közölt indítványával kapcsolatban ügyvezető 
javasolja, hogy az indítványt adja ki az igazgatóválasztmány az 
egyes fontosabb kérdések tárgyalása céljából alakítandó öt állandó 
bizottság közül az általános erdőgazdasági bizottságnak tárgyalásra. 
Ügyvezető véleménye szerint ugyanis az egyesületi ügyviteli munka 
ellátására egy ember kevés, mert a különböző természetű ügyekben 
való eljárás és egyéb egyesületi teendők annyira lekötik az ügy
vezető idejét, hogy képtelen mindezeknek teljes mértékben eleget 
tenni. De nem is volna célszerű, ha az összes ügyek kizárólag egy 
ember kezén mennének keresztül. Eltekintve a munkamegosztás szük
ségességétől, igen célszerűnek találná a fiatalabb tagtársaknák a 
munkába való bevonását, már csak azért is, hogy így az utánpót
lásról is történjék gondoskodás. Szükségesnek tartja, hogy az erdé
szeti vonatkozású kérdésekkel a tagok is foglalkozzanak, mert csak 
így alakulhat ki rendes egyesületi élet. A munkából mindenkinek ki 
kell vennie részét, s hogy ez megtörténhessen, javasolja öt állandó 
bizottságnak a felállítását. És ped ig : 1. az egyesület anyagi kérdé
seivel, a székház dolgaival, a taggyűjtéssel és hasonló természetű 
kérdésekkel való foglalkozásra: a szervezőbizottság; 

2. az adókérdésekkel kapcsolatos ügyek tárgyalására és a vonat
kozó adatok, valamint példák gyűjtésére, továbbá a vámok és tari
fák kérdéseinek tárgyalására, amely kérdésekkel hivatalból úgy
szólván senki sem foglalkozik: az adó-, vám- és tarifaügyi bizottság; 

3. a gyakorlati erdőgazdaságot érintő összes kérdések tárgya
lására, valamint az új erdőtörvény előkészítésére: az általános erdő
gazdasági bizottság; 

4. a szakoktatást és az erdészeti kísérleti ügyeket érintő kér
dések megvitatására: a szakoktatás és kísérletügyi bizottság; 

és végül 5. a magánerdőtisztikar szolgálati viszonyát szabá-



lyozó intézkedések előkészítésére és az e téren netán felmerülő ellen
tétek kiküszöbölésre: a magánerdőtisztek szolgálati viszonyát tár
gyaló bizottság létesítését javasolja. 

Az elnök és az igazgatóválasztmány lelkesen hozzájárul a javas
lathoz ,s az igazgatóválasatmány egyben határozatilag megbízza az 
elnökséget azzal, hogy az arra hajlandósággal bíró külső tagok bevo
násával is az öt bizottságot mielőbb alakítsa meg. 

5. Ügyvezető ismerteti Kallivoda Andor vál. tagnak a mérnöki 
kamara hivatalos közleményeinek az Erdészeti Lapokban való köz
lése iránti javaslatát. 

A mérnöki kamara hivatalos közleményei ugyanis ezidőszerint a 
Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönyében jelennek csak meg. 
Miután ezt a közlönyt a tagok nagy része nem járatja, kívánatos 
volna, ha az erdőmérnököket érintő közleményeket az Erdészeti Lr-
pok hoznák. Ügyvezető ez ügyben már érintkezésbe is lépett a mér
nöki kamarával, amely a közleményeknek az Erdészeti Lapokban való 
közzététele elől, úgy látszik, nem fog elzárkózni. Javasolja egyben, 
hogy az igazgatóválasztmány kérje fel Balogh Ernő vál. tagot, hogy 
előzetesen szerezzen tájékozást ez ügyben a Mérnöki Kamaránál s 
azután forduljon az Egyesület hivatalosan is a Mérnöki Kamarához 
és kérje a közleményekért legalább a minimális nyomtatási költsé
geknek a megtérítését. 

A z igazgató választmány ily értelemben határoz. 
6. Ügyvezető ezután ismerteti Jánosii Engel József indítványát, 

amelyben a 3296—1918. M. E. és a 143.800—1918. F. M. számú ren
deletek azonnali hatályon kívül való helyezését kéri, mert azok ide
jüket múlták, jogosultságuk sincs és az alkotmányt sértik. 

Ha ez azonnal nem-, volna lehetséges, úgy a 3296/1918. M. E. számú 
rendelet 3. §-a módosíttassák akképen, h o g y az erdőbirtok területé
hez mérten minden hatósági hozzájárulás mellőzésével évenként és 
holdanként 2—3 m 3 f a legyen termelhető. Továbbá, hogy az erdő
hivatalok az engedélyezési eljárás során mindenféle merev és gőgös 
bürokratizmus mellőzésével járjanak el és ne kössék az engedélyt j o 
gos panaszokra okot szolgáltató sértő és lealázó feltételekhez. 

Ügyvezető az indítvány első része ügyében, miután tudomása 
szerint mindezideig nem történt hivatalosan állásfoglalás abban a 
tekintetben, hogy a fahasználatokat a kialakult gyakorlattól eltérőleg 
ne lehessen két, három évre előre engedélyezni, javasolja, h o g y for
duljon az Egyesület felterjesztéssel a földmívelésügyi 'kormányhoz 
kérje azt, hogy indokolt esetekben, mikor annak komoly akadály:-, 
nincsen, engedélyezzék a használatokat több évre előre, úgy, hogy 
azokat ne kelljen évről-évre ismételten kérelmezni. 

Egyben javasolja, hogy az indítvány második 'része adassék ki az 
általános erdőgazdasági bízottságnak további tárgyalásra. Az igazgató-



választmány a javaslatot egyhangúan magáévá teszi s ily értelemben 
határoz. 

7. Ügyvezető ismerteti Lehoezky 'György, a székháziban lakó egye
sületi irodatisztnek beadványát, melyben az ábnormis tél folyamán 
a j ég által szétrepeszteti fürdőkályhájának az Egyesület 'költségén 
való helyreállítását kérelmezi. 

Ügyvezető arra való figyelemmel, hogy nevezett kisfizetésű hiva
talnok, aki 8 jgyermek apja és hogy egyesületi teendőit rendkívüli 
szorgalommal végzi, javasolja, hogy az Egyesület 'kérelmét kivételesen 
teljesítse. 

Ráduly János vál. tag erre a célra rendkívüli segély adományo
zását javasolja. 

Az igazgató-választmány a javítási költségeknek megfelelő segély 
adományozását határozza el. 

8. Ügyvezető ezután Lehoezky Györgynek az özv. Gaál Károlyné-
féle lakásnak részére való kiutalása iránti kérelmét ismerteti. A kérés 
teljesítését azonban, miután a lakás el van foglalva és fel sem mond
ható, nem javasolhatja. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
9. Ügyvezető jeleni, hogy özv. iGaál Károlyné lakásának bérét évi 

200 P-vel önként felemelte. Ezzel kapcsolatban megfontolásra ajánlja, 
hogy nem volna-e célszerű, ha az igazgató-választmány a szervező
bizottságnak felhatalmazást adna arra, hogy a többi lakókkal a laká
soknak néhány évre való szerződéses lekötése ellenében, a bérek fel
emelése, esetleg lelépési díjaknak fizetése ellenében, a lakásoknak az 
egyesület részére való átengedése ügyében tárgyalhasson, miután a 
székházban lévő lakások bérei messze mögötte maradnak más lakások 
béreinek. 

Eigyben javasolja, hogy az Egyesület özv. Gaál Károlynának, ha 
a lakást, amennyiben más lakást tud szerezni, kiüríti, 400—500 P 
lelépési díjat fizethessen. 

Az igazgató-választmány a Gaál-féle lakás béremelésére vonat
kozó jelentést tudomásul veszi és az említett javaslatokat határoza-
tilag elfogadja. 

10. Ügyvezető ismerteti: Földváry Miksa vál. tagnak az idei köz
gyűlésnek a Balaton mellett való megtartására vonatkozó indítványát. 
Tekintettel arra, ihogy a közgyűlést az indítvány értelmében már 
május hóban kellett volna megtartani s ho,gy a rendelkezésre álló idő 
rövidsége miatt indítványt tevő a Balaton 'melletti közgyűlésnek a 
jövő évre való halasztását kérte, azt javasolja, hogy az elnökség egy 
későbbi választmányi Ülésen tegyen javaslatot a közgyűlés megtartá
sának helyére és idejére vonatkozólag. 

Az igazgató-választmány ily értelemben határoz. 
11. Ügyvezető ismerteti a római nemzetközi mezőgazdasági in

tézet erdőgazdasági osztályának a fa méreteinek egységesítése tárgyá
ban feltett körkérdései ügyében az egyesülethez intézett megkeresését. 



valamint az Országosi Magyar Gazdasági Egyesületnek e tárgyban az 
egyesülethez intézett átiratát. Miután a kérdés beható tárgyalást 
igényel, az Egyesület még nem adta ímeg a'választ. 

Az igazgató-választmány az ügyet az. általános erdőgazdasági 
bizottságnak adja ki tárgyalásra. 

11. Ügyvezető jelenti, h o g y a földmívelésügyi kormány a N e m 
zetek Szövetsége Nemzetközi Munkaügyi Szervezetének a Genfben 
tartott X . Egyetemesi Nemzetközi Munkaügyi Értekezlete alkalmából 
a gazdasági munkavállalóknak betegségi biztosítása tárgyában össze
állított egyezménytervezetét javaslattétel végett megküldötte. 

A z egyesület vonatkozó válaszában arra kérte a földmívelésügyi 
kormányt, hogy mivel az erdőgazdaság munkásszükséglete statiszti
kailag még nincsen feldolgozva, s mivel a kérdés a hazai nehéz erdő
gazdasági viszonyokra csak még nagyobb megterhelést jelentene, a 
kérdéssel szemben helyezkedjék elutasító álláspontra. Kéri a jelentés 
tudomásulvételét. 

Tudomásul szolgál. 
12. Ügyvezető jelenti, h o g y Erdős József hirdetési irodája az 

„Erdészeti Lapok"-ban való hirdetések ügyében beadvánnyal fordult 
az Egyesülethez. 

Minthogy a hirdetővállalatok a fixfizetésen kívül jutalékot is kér
nek, nagyon fontosnak tartja a hirdetéseknek nélkülük való megfelelő 
megszervezését. Kéri a kollégáknak e. téren való támogatását. A fa-
kereskedőknél is el fog járni, h o g y hirdessenek. Ha sikerülne 8—10 
lap terjedelmű éves hirdetést összehozni, úgy azokat egész évre előre 
ki lehetne nyomatni, ami a lapnál lényeges megtakarítást jelentene. 
Kéri a választmányt, hogy támogassák e törekvésében. 

Tudomásul szolgál. 
13. Ügyvezető jelenti, hogy a kereskedelemügyi •minisztériumiban 

a közszállítási szabályzat módosítása tárgyában tervbe vett értekezlet 
április hó 27-én lesz megtartva. A z elnök fog ja az egyesületet kép
viselni. Javasolja, hogy az elnökség kérjen fel még egy budapesti 
vál. tagot arra, hogy az elnökkel együtt az értekezleten megjelenjen. 

A z igazgató-választmány ily értelemben határoz. 
14. Ügyvezető megemlíti, h o g y néhai Horváth Sándor h. állam

titkár, egyesületi alelnök hagyatékában az egyesületre 2000 koronát 
hagyományozott, de mire az kiadásra került, már teljesen elértékte
lenedett. Javasolja, hogy hálás szeretettel vegye tudomásul az egye
sület volt alelnökének adományát. 

Tudomásul szolgál. 
15. Br. Inkey Pál alelnök és Walla Ferenc alezredesnek a f agy 

által elpusztított fiatalosok földadójának elengedése tárgyában tett 
előterjesztését, Barthos Gyulának az erdőibirtok vagyonadójának ki
vetése, továbbá Nagykőrös város polgármesterének az erdőkre vonat
kozó terhes adórendszer tárgyában beadott indítványait az igazgató-



választmány az adó-, vám- és tarifaügyi bizottságnak adja ki 'tár
gyalásra. 

16. Kacsanovs.zky József vál. tagnak még 1918nban beadott és az 
egyesületi egyenruha kérdésének újból való tárgyalás alá vétele iránti 
indítványát az igazgató-választmány a lehetetlen gazdasági helyzetre 
való figyelemmel irattárba téteti. 

17. Hogy az erdőgazdasági (bizottság a választmány határozatá
ból kifolyóan az új erdőtörvény tervezetével előre foglalkozhasson, az 
ügyvezető javasolja: az egyesület ké r j e . f e l a földmívelésügyi kor
mányt árra, hogy a törvénybe foglalandó alapvető kérdésekről előze
tesen tájékoztassa az egyesületet, hoigy azokkal az egyesület még a 
tervezet nyilvánosságra jutása előtt foglalkozhasson és azokra nézve 
állást foglalhasson. 

A z igazgató-választmány a javaslat értelmében határoz. 
18. Ügyvezető ezután a mult választmányi ülés óta történt el

halálozásokról emlékezik meg. 

Schmidt Ferenc vál. tag, Károlyi Árpád volt alapító tag, Székely 
István, Szoika Gyula, Ritter Károly, Nagy György, Selymessy Ferenc, 
Ferenczfi József és Kriszta Gyula rendes tagok elhalálozása alkalmá
ból az igazgató-választmány őszinte részvétét nyilvánítja. 

19. Ügyvezető végül az egyesület anyagi talpraállítása érdekében 
megindított taggyűjtés eddigi eredményéről tesz jelentést. 

Régi alapítványukat újból felajánlották: 

a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. 1500 P-t, 
a Hazai Fatermelő Rt. 5O0 P-t, 
Vuk M. és Fiai, Budapest 300 P-t. 

Üj alapítványt tettek: 

Budapestvidéki Kőszénbánya Rt. 500 P-t, 
Pestszentlőrinci Parketgyár és Gőzfűrész 1000 P-t, 
Magyar Keményfaipari Rt. 5-ször 200 P-t, 
Wolfner iS. 4-szer 250 P-t, 
Magyar Általános Kőszénbánya Rt. 1000 P-t. 
Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. 1500 P-t. 

Üj rendes tagokként való felvételüket kérték: 

Sehillinger Béla erdőmérnök, aki újból belépett. 
Boksay György főerdész ajánlja Kelemen Jenő. 
néhai gróf Károlyi György-féle 1. hitbizományi uradalom bo-

donyi, kőkút i, siroki és parádi erd'őgondnoksága nevében Térfi Béla 
alelnök, 

Pászthory Ödön m. kir. erdőtanácsos és Rabó Gyula m. kir. erdő
mérnök, ajánlja Papp Béla vál. tag. 



Örvendetes tudomásul szolgál azzal, hogy az igazgató-választmány 
felsoroltaknak az egyesület kötelékébe való felvételét határozza el. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
Kmf. 

Biró Zoltán s. k., Hadik János s. k. 
ügyvezető. elnök. 

Mint hitelesítők: 
Kallivoda Andor s. k., 

vál. tag. 
Béky Albert s. k., 

vál. tag. 

Az O. E. E.-nek a m. kir. Kereskedelemügyi Miniszter Ürhoz a 
Máv. tűzifaszükségletének biztosítására vonatkozó versenytárgya

lási kiírásának megváltoztatása ügyében intézett felirata. 

A magyar tűzifaiparnak egyik legjelentékenyebb fafogyosztója 
a m. kir. államvasút, amely üzemi és személyzeti célokra évente 
12.000—14.000 vasúti kocsirakomány tűzifát fogyaszt. 

A rendkívül nehéz helyzetben lévő magyar erdőgazdaság és 
fatermelésnek igen jelentékeny érdeke fűződik ahhoz, hogy ezt a 
szükségletet az ál lamvasút lehetőleg magyar termelésű tűzifából 
fedezze. 

Érdeke egyrészt azért, mer t a szükségletet nagyobb megeről 
tetés nélkül úgyszólván teljes egészében fedezni tudja, de azért 
is, mer t a szállítások számottevő része olyan időben bonyolódik 
le, amikor a tűzifának más irányban való elhelyezése nem a leg
könnyebb. 

Indokolt volna tehát, hogy az ebből a szállí tásból származható 
előnyök ne jussanak idegen termelő vállalatoknak, hanem lehetőleg 
a magyar termelésnek maradjanak meg. 

Az a módszer, ahogyan az államvasút a tűzifaszükségleteket 
versenytárgyalásra kiírja, nemcsak arra nem alkalmas, hogy a 
magyar termelés a szállításokból a maga részét megfe le lően kive-
hesse, de nem alkalmas arra sem, hogy a befutó ajánlatokat meg
felelően össze lehessen hasonlítani s így az elbírálást a nyi lvános
ság is el lenőrizhesse. 

A z ártétel ugyanis, amibe az ál lamvasútnak a beszerzett anyag 
kerül, két tételből alakul ki, a feladóállomási árból és abból a rezsi
fuvarból, ami a felhasználás vagy további fe ldolgozás helyéig fel
merül. 

Az ajánlatok elbírálásánál tehát az államvasútnak a rendeltetési 
állomáson felmerülő beszerzési árat kell alapul vennie . 

Ezt az eljárást követi az államvasút a talpfánál, műhelyanyag
nál, pályafentartási stb. anyagoknál . 



Ezeknél az anyagoknál a magyar termelésre kifejezetten hát
rányos az, hogy az államvasút a versenytárgyalásnál a fogyasztási 
helyen (szertár, telítőtelep, műhely) fizetendő árakat veszi már a 
kiírásnál alapul, mert ezek a fogyasztási helyek, így különösen a 
telítőtelepek a trianoni határok közelében feküsznek s a megszál
lott területek termelőhelyei közelségüknél fogva sokkal kevesebb 
fuvardíj jal érhetik el ezeket a helyeket, mint a magyar termelések. 

A nagyon magasan számított önköltségi fuvardíjak egy-egy 
vasúti kocsi rakomány belföldi termelésű árunál 60—100 pengővel 
is meghaladhatják a külföldi anyag fuvardíjait , igen természetes 
tehát, hogy a magyar termelés ebből k i folyólag igen hátrányos 
helyzetbe kerül a külföldi termeléssel szemben. 

Annál elviselhetetlenebb azután az államvasútnak az az eljá
rása, hogy a tűzifánál nem a rendeltetési állomásra szállítva, de 
fe ladó állomási árakon kívánja az ajánlatokat. 

Ez az egyetlen fatermék ugyanis az, amelynél — különösen a 
dunántúli, felsődomfovidéki és budapestkörnyéki szükségletek ellá
tása szempontjából a magyar termelés tarifális helyzete sokkal 
kedvezőbb a külföld fatermelés helyzeténél. 

H o g y határozott példával igazoljuk például a miskolci , hat
vani, budapesti , győr i , vagy más dunántúli, i l letőleg fe lsődomb
vidéki szükségletek ellátásánál o lc sóbb a feladóál lomáson 240 pen
gőbe kerülő, de csak 50 km-re szállítandó belföldi tűzifa, mint a 
határállomáson 220 pengőbe kerülő, de 150 km-re szállítandó 
importfa, mert a 100 km többszállítás önköltségi fuvardíja 48 
pengőt tesz ki a külföldi fa terhére, ami a feladóállomási árban 
a belföldi fa terhére mutatkozó 20 pengős különbséget 23 pengővel 
meghaladja. 

A feladóállomási árakkal benyújtot t ajánlatok tehát csak a 
rendeltetési állomásra átszámítva hasonlíthatók össze, ami egy
részről meglassí t ja az ajánlatok elbírálását, másrészről, mivel a 
számítások nem kerülnek nyilvánosságra, elvonja az árverést a 
nyi lvánosság ellenőrzése alól. 

A z ez évi április hó 25-én tartott versenytárgyalást is ilyen 
módon írta ki a magyar államvasút, a magyar erdőgazdaságra te
hát a kiírás már ebből a szempontból is sérelmes. 

Sérelmes azonban a kiírás módja a forgalmiadó-szempontból is. 

A z importált faanyag forgalmiadóvál tságát ugyanis a címzett, 
a magyar határon köteles leróni s az államvasút a magyar terüle
ten kivetett minden illetéket a kiírás értelmében magára vállalt. 
Ez a forgalmiadóvál tság a vámkezelési költségekkel együtt körül
belül 5 százalékot tesz ki. 

Ezzel szemben a belföldi tűzifa eladója a 3 százalékos for
galmiadót sajátjából köteles leróni, csupán az a j oga áll fenn, 



hogy az államvasút által levont nyugtabélyegil letéket a forgalmi
adóba beszámíthatja. 

Nyi lvánvaló tehát a különféle díjazás hátránya a magyar ter
melésre, mer t tényleg az államvasút a külföldi származású fa
anyagért legalább a 4 százalékos forgalmiadóváltsággal többet 
fizet, mint a határállomásra megadott ártétei, ez azonban az aján
latokban egyáltalán nem jut kifejezésre s az elbírálásnál sem ré
szesül méltánylásban. 

Teljesen il luzóriussá teszi ez azt a csekély védelmet, amit a 
kormány a magyar termelés részére kívánt biztosítani azáltal, hogy 
a magyar tűzifa forgalmidóváltságát 3 százalékban, az importált 
fáét ellenben 4 százalékban állapította meg. 

Véleményünk szerint tehát az eddig gyakorol t eljárás tartha
tatlan, mer t : 

1. az ajánlatokban kitüntetett árak nem mutatják azt a tény
leges összeget, amibe a szállítandó árú a felhasználás helyén kerü l ; 

2. az ajánlatok összehasonlí tása csak hosszadalmas kalkuláció 
alapján lehetséges, ami egyrészről felesleges munkát okoz, más
részt a döntést indokolatlanul e lodázza; 

3. az összehasonlí tó számítások nem kerülnek a nyi lvánosság 
elé s így az odaítélés kicsúszik a nyi lvánosság ellenőrzése alól, ami 
pedig a nyilvános versenytárgyalás legfőbb cé l j a ; végül 

4. a kiírásnak ez a módja jogtalan előnyt biztosít a külföldi 
termelésnek, amit behozatali mérlegünk óriási passzivitása mellett 
semmivel sem lehet megindokolni . 

Mindezek alapján tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat , mél
tóztassék a m. kir. államvasutak igazgatóságát arra utasítani, hogy 
tűzifaszükségletének biztosításánál. a versenytárgyalási feltételeket 
megfelelően módosítsa s az áraknak a fogyasztás helyére beszál
lítva, forgalmiadó és illetékmentesen leendő kitüntetését kívánja 
meg, biztosítván emellett a szállítók részére azt, hogy az ilyen szál
lítmányok után az összes államvasúti, vagy államvasúti kezelésben 
álló vicinális vasútvonalakon az igénybe vett vonalhossznak meg
felelő önkezelési fuvardíjat fogja felszámítani. 

Jól tudjuk, hogy a személyzeti és üzemi tűzifából majdnem 
minden ál lomáson kerül kisebb-nagyobb mennyiség felhasználásra 
s az összes átvevő ál lomások kitüntetése nemcsak óriási munkát 
okozna, de az elbírálást is megnehezí tené. 

Semmi akadályát nemi látjuk azonban annak, hogy a kiírás 
alapját 15—20 nagyobb elosztó, forgalmi gócpontra megadott árak 
képezzék, amint pl. a pályafenntartási anyagoknál az egyes üzlet
vezetőségek szükségletei elkülönítve kerülnek kiírásra. A z állam
vasút fenntarthatja magának a jogot , hogy a tűzifát más leadó
állomásra szállíttathassa, amely esetben az önköltségi fuvardíjnál 
elérhető megtakarítás vagy többkiadás a Máv. javára i l letőleg ter
hére esnék. 



A z . ezidei szükségletek biztosítására a versenytárgyalást az 
ál lamvasút f. hó 25-én tartotta meg az általunk jogga l kifogásol t 
feltételek alapján, 

A kiírási feltételekhez csak későn juthatunk hozzá, s így saj
nálatunkra nem állott módiunkban előterjesztésünket a versenytár
gyalás előtt megtenni . 

Mivel az ezévi szükségletek ellátását megnehezíteni nem kíván
juk, erre vonatkozólag az a kérésünk, méltóztassék az államvasutak 
igazgatóságát arra utasítani, hogy ezen a versenytárgyaláson csak 
3000—4000 vasúti kocsirakomány tűzifát kössön le június-szep
temberi szállításra, mí,g a szükséglet további részének aug. elsejé
től kezdődő beszállí tására írjon ki az általunk javasolt módozatok 
mellett sürgősen újabb versenytárgyalást . 

Tekintettel arra, hogy az eljárásnak általunk kért módosítása 
egyedül alkalmas arra, hogy az ajánlatok helyes összehasonlításá
nál alapul szolgáljon s emellett a magyar termelés hátrányos hely
zetét megszüntesse : tisztelettel kérjük Nagyméltóságodat , hogy 
ez ügyben soronkívül határozni s nagybecsű elhatározását egyesü
letünkkel is közölni méltóztassék. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

632—1929. sz. 

A soproni m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán 
a felvétel és beiratkozás az 1929—30. tanév téli félévére október 
hó első napjaiban történik. A főiskola feladata: rendszeres tanítás 
útján bányamérnökök, vaskohómérnökök, fémkohómérnökök és er
dőmérnökök gyakorlati irányú kiképzése tudományos alapon. 

A főiskola első évfolyamára beiratkozni szándékozóknak felvéte
lüket szeptember hó 10-ig írásban kell a főiskola tanácsánál kérel
mezniük. 

Az 1 P. 60 fill. okmánybélyeggel ellátott kérvényhez csatolandók: 
aj születési anyakönyvi kivonat; 
bj gimnáziumi, reálgimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizo

nyítvány; 
c) orvosi bizonyítvány, jóllátó, halló és beszélő képességről és 

egészséges szervezetről; 
dj hatósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról (állásáról) és 

vagyoni helyzetéről; 
ej azok, akik nem a felvétel évében tettek érettségi vizsgálatot, 

hatósági bizonyítvánnyal tartoznak igazolni, hogy az érettségi vizs-



gálát óta eltelt idő alatt mivel foglalkoztak s erkölcsi tekintetben 
feddhetetlen életmódot folytattak-e? 

A kérvényben világosan megemlítendő, hogy a folyamodó, mely 
osztályra kéri felvételét (bánya-, vaskohó-, fémkohó- vagy erdőmér
nöki osztály) ? 

A folyamodók a felvételről idejében értesíttetnek. 
A főiskolai rendes hallgatók, akik az egyes mérnöki szakokat 

a megállapított tanulmányterv szerint végzik és az előírt két szigor
latot leteszik, mérnöki oklevelet nyernek. 

Az október havi végleges felvételnél (beiktatásnál) a személyes 
jelentkezés szükséges. 

A tanév október hó 1-én kezdődik és július hó 31-ig tart. 
A tandíj félévenkint 102 P, a vagyontalanságot igazoló köztiszt

viselők, valamint a vagyontalan özvegyek és menekültek gyermekei, 
úgyszintén a vagyontalan teljesen árvák, vagyontalan menekültek és 
legénységi állományba tartozó katonák a megállapított tandíj felét 
fizetik, feltéve, hogy tanulmányaikat szabályszerűen végzik. 

Egész vagy féltandíjmentességben csak az az igazolt szegénysorsú 
folyamodó részesülhet, aki jelesen vagy jól érettnek találtatott. Azon
kívül még beiktatási, beíratási, könyvtári, laboratóriumi stb. díj f i 
zetendő. 

Minden felvett hallgatónak a szemeszter megkezdésekor rajzesz
közökkel kell ellátva lennie. 

A határidőn túl, vagyis szeptember hó 10-ike után beérkező 
vagy kellően fel nem szerelt kérvények nem vétetnek figyelembe. 

A Soproni Főiskolai Szent Imre Kollégium internátusa a Fő
iskola hallgatói számára tanulmányi éveik alatt otthont nyújt. A 
Kollégium tartásdíja évi 800 pengőben van megállapítva. Felvételért 
lehetőleg június hó végéig a Soproni Szent Imre Kollégium igazgató
ságához kell folyamodni. 

A kérvényhez csatolandó: keresztlevél, érettségi bizonyítvány 
vagy index és a hittanártól vagy lelkésztől erkölcsi bizonyítvány. 

Sopron, 1929. évi május hó 4-én. 
A főiskola ezidőszerinti rektora: 

Aláírás. 



I R O D A L O M 

Dr. Josef Köstler: Kapitalizmus und Forstwirtschaft. 1928. 
Ára 5 márka. I. Neumann kiadása, Neudamm. A tőke fogalmának 
és lényegének, a vállalatnak és üzemnek meghatározása után annak 
az iparhoz és mezőgazdasághoz való viszonyát tárgyalja a szerző 
és azután áttér az erdőgazdaságra. Fe j teget i : mennyiben lehet 
üzem és vállalat az erdőgazdaság és tanulmányát Endres azon sza
vaival zárja, hogy az erdőgazdaság sok szeretetet kíván, melyet 
törvényekkel nem lehet kierőszakolni. F. M. 

Forstliche Rundschau. A neudammi I. Neumann cég „Fors t -
liche Rundschau" c ím alatt egy igen életrevaló könyvet adott ki, 
mely az 1928. év elején megjelent önálló erdészeti szakműveket és 
az erdészeti folyóiratok nevesebb értekezéseit sorolja fel és azok 
tartalmát röviden ismerteti. A z 1928. évben megjelent művekről 
még két ilyen ismertetést fognak kiadni ; az 1929. évtől kezdődőleg 
pedig rendszeresen negyedévenként fog a „Fors t l i che Rundschau" 
a könyvpiacra kerülni. Az első füzet Németországban, Dániában, 
Finnországban, Hollandiában, Északamerikában, Svédországban, 
Spanyolországban és Magyarországon kiadott nagyobb műveket és 
egyéb közleményeket tárgyal ja ; a mienket Róth Gyula főiskolai 
professzor ismerteti. 

Mivel az erdészeti szaktudomány minden ágazatát felöleli és 
az országok számában még bővülni fog , ezen tudósítások és ismer
tetések egyszerű betekintésével mindenki nehézség nélkül meg
találhatja az egész földön, minden nyelven megjelent újabb na
gyobb műveknek és kisebb közleményeknek címét és tartalmát és 
könnyen beszerezheti, amire szüksége van. 

Főként hatóságok, hivatalok, uradalmak, tudományos intéze
tek, egyesületek f igyelmébe ajánlom. 

A z első kötet 1928 október havában jelent meg s I. Neumann 
cégnél (Berlin, S. W . 11. Anhaltstrasse 7.) kapható. F. M. 



K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozások. Kriszta Gyula nyűg. m. kir. főerdőtanácsos , a 
II. o. polg. h. ér. k. tulajdonosa, egyesületünk rendes tagja, f. évi 
április hó 18-án életének 64-ik évében Diósgyőrön elhunyt. A meg
boldogult szolgálatának javarészét a tótsóvári vol t m. kir. kincs
tári erdőhivatal kötelékében töltötte el, ahol úgy szaktudásával, 
mint szorgalmával kol legáinak és fe lsőbbségének megbecsülését 
érdemelte ki. 

Aschner Vi lmos nyug. főerdőtanácsos , a volt orsovai m. kir. 
erdőhivatal egykori építésvezetője, vol t egyesületi rendes tagunk 
f. évi április hó 30-án életének 63-ik évében Orsován elhunyt. Béke 
hamvaikra. 

A Máv. tűzifa-versenytárgyalásának eredményei . A szokatla
nul tartós, kemény tél az előző termelési időszakból származó tűzi
fakészletek túlnyomórészét felemésztette, úgy, h o g y száraz tűzi
fát a piacon csak igen keveset és apró tételekben lehet kapni. 

Ezt az általános hiányt tüntette fel a Máv. április hó 25-én 
tartott versenytárgyalása is. 

Míg az előző években a versenytárgyalásra kiírt mennyiségnek 
4—5-szörösére érkeztek ajánlatok s maga a külföldi fatermelés a 
kiírás 3—4-szeresét ajánlotta fel, addig az idén a versenytárgya
lásra kiírt 13.000 vasúti kocsirakománnyal szemben a következő 
mennyiségeket ajánlották f e l : Be l fö ld rő l : 2658 kocsi rakomány 
cser, 5075 kocsi rakomány bükk, 305 kocs i rakomány tö lgy és 50 ko
csirakomány gyertyán tűzifát, összesen 8088 vasúti kocsirakományt . 
Külföldről : 650 kocsi rakomány cser, 8010 kocsi rakomány bükk és 
100 kocsirakomány tölgy tűzifát, összesen 8760 kocsirakományt. 

A z ajánlati árak a belföldi fáná l : cser 235—275 P, bükk 235— 
280 P, tölgy 210—260 P, gyertyán 255 P ; külföldi f áná l : román 
bükk 251—272.50 P ; jugosz láv cser 268 P, bükk 263—282 P, tölgy 
253 P ; csehszlovák bükk 1400 cseh korona, mindegyik 10.000 kg-
ként a feladó, i l letőleg határál lomáson. 

A felsorolt mennyiségben nincs benn az államkincstári erdők 
által szállítandó famennyiség, amiről a két ágazat külön, közvet
lenül tárgyal. 

Mindenesetre feltűnő négy nagyobb magyar termelés által fel
ajánlott nagymennyiségű (egyenként 600—2000 vagon) bükk tűzi
fa, valamint a csehszlovák termelőknek a versenytárgyalásról való 
majdnem teljes távolmaradása (mindössze egy 500 vagonos 
ajánlat). 

Mivel a zord téli idő nemcsak a készleteket emésztette fe l , de 
a termelést is erősen hátráltatta, az őszi szezon előreláthatólag a 
nagy kereslet és magas árak jegyében fog megindulni . (B.) 



A „Carpathia" fatermelők és fakeireskedők országos egyesüle
tének mult évi jelentéséből a Pozsonyi Híradó 1929. évi április hó 
22-iki száma szószerint a következőket köz l i : 

A z erdőgazdálkodás, a faipar és fakereskedelem egyre inten
zívebb államosítása az e szakmába tar tozó magánvállalatokat rend
kívül kritikus helyzetbe hozza. A z állami erdők és birtokok kom-
mercializálását törvényesen szankcionálták, ami azt jelenti, hogy 
az állami vállalatok vezetése kereskedelmi elvek alapján történik. 
A törvénynek azonban nem szabad olyannak lennie, hogy annak 
révén v i rágzó üzletágak tönkremenjenek és az adófizetők ezreinek 
exisztenciája dől jön romba. 

A je lenlegi tendencia nyilvánvalóan odairányul, hogy a faipar
ban a magángazdálkodást fokozatosan kikapcsolják, anélkül, hogy 
ebből az államnak haszna lenne. Szlovenszkó és Ruszinszkó faipara 
és kereskedelme kipusztulás előtt áll. És ha a mostani elveket foly
tatják, néhány év múlva nem létezik itt többé magánipar és keres
kedelem. 

A z a néhány fűrésztelep, amely még a magángazdaság kezében 
van, hamarosan meg f o g szűnni és az állami fűrésztelepek bérbe
adására nem kötnek új szerződéseket. Saját szemeinkkel kell lát
nunk, hogy Szlovenszkónak és Ruszinszkónak eme nagyfontosságú 
ipari és kereskedelmi ága mint halad a teljes megszűnés felé . 

A z állami erdők saját rezsiben való kezelése mélyen sérti a 
szabad gazdálkodást és hátráltatja a gazdasági élet szabad fejlő
dését. Hiába hozzák fel azt az állami kezelés hívei, hogy ezáltal az 
állam szabályozhatja az árakat, mivel a jelenlegi szabad be- és ki
vitel mellett az árakat a kereslet és kínálat aránya szabja meg. 

A kommercial izál t állami erdőgazdaságok különben sem tud
nak alkalmazkodni a piaci helyzetek f inomságaihoz és így az állami 
apparátus mindig csak nehézkesen sántikál úgynevezett árszabá
lyozási intézkedéseivel a piaci tények után. 

A z állami gazdálkodás sokkal kevesebb haszonnal is jár, mint 
a magángazdálkodás és különben azt a kevés hasznot is, amit ki tud 
mutatni, a magángazdálkodástól elvont nyereség alkotja, ami ter
mészetesen hasonló mértékben csökkenti az adóbevételeket is. 

A z állami kezelés önként értetődően távolról sem olyan inten
zív és hasznothajtó', mint a magángazdálkodás és még az sem felel 
meg a valóságnak, hogy az állami erdőgazdálkodás nagyobb in
veszt íciós tőkével tud dolgozni . A magángazdálkodás mindig tu
dott kellő hitelt szerezni befektetés célokra, ha rentábilis üzletről 
volt szó és nem olyan irrentábilis beruházási kísérletekről, ame
lyekre valóban csak az állami erdőigazgatóságok tudják megkapni 
az adófizető polgárok pénzét. 



Kérelem az erdőbirtokos és erdőtiszt urakhoz a Kaposváron 
rendezendő Országos Mezőgazdasági és Ipari Kiállítás és Vásár 
ügyében. A Kaposváron f. évi augusztus 24-től szeptember 2-ig ren
dezendő országos kiállítás erdészeti osztálya elhatározta, hogy Ma
gyarország erdőgazdaságának előmozdítása és ismertetése érdeké
ben, valamint az erdőbir tokosok és az erdő iránt érdeklődők isme
reteinek bővítésére .tanulságos és szemléltető, nagyabb szabású er
dőgazdasági kiállítást rendez. Ezen elhatározást különösen Csonka-
Magyarország erdeinek és az ezzel kapcsolatos gazdasági viszo
nyoknak éppen nem kielégítő állapota igazolja. 

A kitűzött cél eléréséhez azonban Dunántúl minden egyes er
dőbirtokosának és erdőtisztjének az ügy érdekében való szeretet
teljes és igazi szakbuzgósága és áldozatkészsége szükséges. 

A kiállítás erdészeti osztálya nevében arra kérjük az erdő
birtokos és erdőtiszt urakat, hogy a legtel jesebb erkölcsi és anyagi 
támogatásukkal segítsenek a kitűzött célt előmozdítani és bizto
sítani. 

Azér t fordulunk már most az erdőbirtokos és erdőtiszt urak
hoz, mivel még a fo lyó téli termelési idény befejezése előtt van a 
legtöbb ideje különösen az erdőhasználati anyaggyűjtésnek, mely 
anyagot később már nagy nehézségek árán lehetne csak meg
szerezni. 

Minden legkisebb f igyelemre méltó tárgyat szívesen fogadunk 
és felhasználunk, különösen érdekes korongokat (széles vagy ritka 
évgyűrűkkel) , rendellenes növésű törzs- vagy ágrészleteket, cso-
moros, habos, madárszemű, szép bélsugártükrös, csavaros növésű 
fametszeteket, erdei fé lgyár tmányokat (kocsialkatrészek, dongák, 
szántalpak, rudak, karók, botgyártás fája, fafonás fája, szelvény 
és szögletes áru, faragott áru, stb. (erdei készárukat, mezőgazda
sági és egyéb szerszámokat (oszlop, karó, szerszámnyél, gereblye, 
saroglya, teknő, vályú, fakanál, facipő, kaptafa, talpfa, zsindely 
stb.), különféle fabetegséget szemléltető farészeket (pl . szú és 
egyéb rovarrágás, az évgyűrűk mentén hangyarágás, gombabeteg
ségek, farákok, gumizóna a fában, álgeszt, bélkorhadás, rügy- és 
levélelváltozás és betegség, korcsképződmények, ágszalagosodás, 
gubó- és gubacsképződmények s tb.) , azonkívül lomb-, rügy- és mag-
gyüjteményeket, káros és hasznos erdei rovarok és egyéb állatok 
gyűjteményét, erdei gyomok és füvek, különféle erdei talajok és 
azok növényzete gyűjteményét, csemetemintákat stb.; nagyon j ó 
szolgálatot tennének különféle erdőgazdasági d iagrammok és gra
fikonok, rajzok, fényképek, valamint miniatűr modellek (szenitő-
bdksa, mészégető, tűzifasarang, híd, kocsi, erdei házikó, erdőgazda
sági szerszámok, eszközök és gépek modelljei , pl. fűrészgép s tb . ) . 

Hisszük és reméljük, hogy érdekesebbnél érdekesebb és számo
sabbnál számosabb anyagot hoz össze az erdőbir tokos és erdőtiszt 



urak buzgósága és fáradozása, úgy hogy az erdészeti csopor t kiál
lítása nem marad a többiek mögöt t . 

A kiállítás erdészeti osztálya szeretné a kiállítás anyagát egy 
különálló csarnokban elhelyezni, a mostani budapesti kiállításon 
levő rovott gerendafalu erdei házikó mintájára, de ehhez nem áll 
rendelkezésre a szükséges hitel. Ha azonban az erdőbirtokos urak 
nemes áldozatkészsége egy ilyen erdei ház felállítását lehetővé 
tenné, úgy a kiállítás erdészeti csarnoka — azt hisszük — páratla
nul ál ló je lensége és mágnese lenne a kaposvári országos kiállítás
nak. E kis épület költségeiből nem esnék egy-egy erdőbirtokosra 
több 120—150 pengőnél . Amennyiben azonban ez a terv nem sike
rülne, úgy a kiállításon a résztvevőknek a szabályzatban megálla
pított díjakat kell fizetniök. Az önálló pavilfon építéséhez mló hozzá
járulás, f. évi május l-ig bejelentendő. 

Mindenféle kezdeményező lépést és hasznos tanácsot szívesen 
fogadunk s ismételten kérjük az erdőbirtokos és erdőtiszt urakat, 
hogy támogatásukkal segítsenek nehéz munkánkban. 

Levelezések a következő címre küldendők: „ A kaposvári kiállí
tás erdészeti csoportja, Kaposvár, erdőigazgatóság." 

A kiállítás erdészeti csoport ja nevében: 

Haracsi La jos s. k. Földváry Miksa s. k. 
csoportelőadó, m. kir. erdőmérnök. cs.-elnök, min. tanácsos, erdőigazg. 

A halászati t i lalom megrövidí tése . A G. H. j e len t i : A földmí
velésügyi miniszter a f. évre megrövidí tet te a halászati tilalmat, 
melynek értelmében május 5-től május 31-ig nem szabad nyílt v i 
zeken halat fogni . 

19. Kimutatás 
a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egyle t 
u!)aiptőkéjenek gyu-napítására az 1929. évi április hó 1—30-ig az 
erdészeti társadalom részéről felajánlott és befizetett adományokról: 

Befizet tek: Bálint A n d o r 4, Balogh Ernő 10, Bárány Károly 
2, Béky Alber t 2, Botos Géza 2, Braxatoris Zoltán 3, Burdáts János 
2, Craus Géza 3, Cseke Lajos 1, Csernetzky Károly 1.50, Csiszár 
Imre 8, Dercsényi István 2, Fehér Dániel dr. 2.50, vitéz Fejes Jó
zsef 1, Fekete Zoltán 5, Füstös Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Haider 
Henrik 3, Hammerschmidt Ernő 6, Haracsi Lajos 1, Hibbján Já
nos 20, Holba Miklós 2, Illyés Káro ly 5, Kal l ivoda Andor 5, Kellé 
Artúr 5, vitéz Kiss Lajos 1, Kolecsányi László 10, Kováts Ernő 1, 
Kovássy Kálmán 2, Kövessi Ferenc dr. 5, Kraffszky Ferenc 20, 
vitéz Kris tófy Gyula 6, Kuka József 2, Kutasy Viktor 1, Laczkó 
Béla 2, Lász lóffy Ernő 10, Léhn János 2, Lesenyi Ferenc 5, Létay 
Gyula 2, Magyar Pál 5, Maróthy Emil 2, Mayer Zoltán 1, Modrovich 
Ferenc 3, Muck András 2, Nagy László 5, Nagy Mihály 10, Orbán 



László 1, Ostadal Jenő 10, Plauder Nándor 1, de Pottere Gerard 
20, Rainiss Béla 3, Répászky István 10, Riedl Gyula 10, Rikly István 
1, Rimler Pál 20, Ronchet t i Gáspár 10, Róth Gyula 5, Rusz Dénes 
10, Sébor János 3, Sipos Antal 5, Szalay Rezső 5, Szarkássy János 5, 
Szecsődy József 2, Szeles István 2, Takács János 2, Ter ray Gyula 
3, Tötth Bódog 2, vitéz Tótth László 2, vitéz Törők Béla 1, Vági Ist
ván 5, Vermes Viktor 5, Vi tézy László 10, Zoltán János 4, Zsák La
jos 4 pengőt . 

A jelen kimutatás szerint befo ly t összeg 357 pengő, amelyhez 
hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét, a gyűj
tés eddigi eredménye 6551.86 pengő. 

Bianco csekklap használata esetén a befizetések „ M . kir. bánya
mérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egyle t Sopron" címen 
az 57936. számú csekkszámlánkra eszközlendők 

Sopron, 1929 május 1. 
Széki János, 
főisk. tanár, 

a Segélyző Egylet elnöke. 

Fásítási oklevelek kiosztása Szentesen. Fényes ünnepség kere
tében adta át május 5-én Matusovits Péter min. tanácsos, erdőigaz
gató a csongrádvármegyei gazdasági egyesület rendkívüli közgyű
lésén a gazdasági fásítások jutalmazására szolgáló miniszteri el
ismerő okleveleket i f j . Cserna János, Kanász Imre, Csúcs Károly, 
Kőszeghy Béla, Zsoldos László és Vass János részére, továbbá az 
erdőhivatalt vezető Scherg Káro ly m. kir. főerdőmérnöknek a min. 
elismerésről szóló okmányt. A z ünnepélyen résztvett a lsótacháchi 
dr. Farkas Béla főispán, dr. Csergő Káro ly alispán, dr. Ciratricis 
Lajos felsőházi tag, dr. Szeder F. János országgyűlési képviselő, 
Mátéffy László gazd. fő tanácsos is és a környékbeli gazdák nagy 
tömege. 

A három vidéki erdészeti egyesület együttes közgyűlése Bala
tonfüreden. A „Felsődunántúl i Erdészeti és Vadászati Egyesüle t" 
a „Tiszajobbpart i Vármegyék Erdészeti Egyesületé"-vel és a „ D é l 
dunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület"-tel fo lyó évi június 
hó 3. és 4-én Nagyvázsony, illetve Balatonfüreden, tanulmányi ki
rándulással kapcsolatosan vándorgyűlés t tart. 

Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsos a Közgazdasági 
Egyetem meghívott szakelőadója. A kir. magy. egyetemi közgazdaság
tudományi kar Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsost, a soproni 
m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán az „Érdekesebb ten
gerentúli és exotikus fák" és „ A bányafa" c. kollégiumok és a Buda
pesti Kereskedelmi Akadémia fakereskedelmi szaktanfolyamának elő
adóját, az „Erdészettan" c. tantárgy előadására meghívta. 



VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Ivanich Ferenc miniszteri taná
csost hű és hasznos szolgálatainak teljes elismerése mellett 1929. évi má
jus hó végével végleges nyugalomba helyezte. 

* 
A Kormányzó Úr Ő Főméltósága a m. kir. honvédelmi miniszter elő

terjesztésére Sándor Béla m. kir. honvédklncstári főerdőmérnököt, a hon
véd erdészeti tisztviselők állománycsoportjában, m. kir. honvéd kincstári 
erdőtanácsossá előléptette. 



Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 
1929 május hóban 

I. Belföldi faárak: 
termelők és nagykereskedők 

közötti fo rga lomban : 

1. Rönkfa m3-ként 
ab feladóál lomás. Pengő 

Tölgy 30 cm f e l ü l . . . . 40—48 
T ö l g y í o u m i e r 45 cm 

felül 80—100 
Bükk 30 cm felül . . . . 26— 35 
Kőr i s 30 c m felül 40— 48 
Kőrisfournier 80—100 
Szil 30 c m felül 23— 28 
Gyertyán 25 cm felül 30— 45 
Jávor 30 c m felül 45— 55 
Éger 26 c m felül . . . . 30— 35 
Nyár (gyüfafa) 24— 2S 
Nyárfournier 50 c m 

felül 32— 42 
Kőr is bognárfa 10 t. vg . 350—450 
Szil „ 10 „ „ 280—360 
Akác „ 10 „ „ 360—440 
T ö l g y bánya i a szlov. 

ab m. határ 36— 38 

2. Tűzifa: 
ab feladóál lomás. 

Belföldi száraz hasáb 240—260 
Belföldi „ v e g y e s 220—240 
Belföldi „ dorong- 210—215 
Erdélyi tűzifa ab m. 

határ 245—275 
Szlovenszkói tűzifa 

ab m. határ 238—290 
Jugoszláviai tűzifa ab 

m. határ 220—275 
Kicsinybeni árak Budapesten 
házhoz száll í tva forg. adó 

nélkül 
Aprított fa q-ként 5.20 
Hasábfa „ . . . . . . 4.80 
Bérvág'ás „ 0.68 

3. Egyéb faanyagok: 
Bükk keréktalp db (f) 34—42 
Kőris „ „ (f) 48—56 
Nyírfarúd db 2.04—2.20 
Tö lgydonga I-a 

akója 4.50—5.30 

T ö l g y d o n g a I l -a 
akója 

Pengő 

2.50—3.— 

4. Fűrészelt faáruk: 
m 3 -ként vagontételekben 

budapesti pari tásban + forg-. 
adó. 

T ö l g y 120—160 
Bükk gőzö l t szélezett 90—110 
Bükk „ szélezetlen 90—100 
Bükk gőzölet len 70— 90 
K ő r i s 120—160 
Szil 70— 90 
Gyer tyán 80—120 
J á v o r 90—140 
Éger 80—110 
N y á r 50— 65 

5. Budapesti fenyőfa-detail-
árak: 

ab raktár. 

Válogato t t l u c f e n y ő . . 135—140 
I. oszt. áru 24 m m 

alapon 126—132 
I I . oszt. áru 24 m m 

alapon 105—110 
I I I . oszt. áru 24 m m 

alapon 90—96 
L é c hosszú 95—100 
Zár léc lucfenyő 96—100 
Farago t t fa alapára 88 
Fűrészelt fa 6 m - i g . . 76— 82 
Zs inde ly ezre 18 col los 40— 44 
R ú d 8 c m fm. (fill.) 50— 56 
R ú d 10 „ fm. (fill.) 68— 72 

6. Faszén: 
Belfö ld i I-a 10.000 kg- 630—660 
Belfö ld i I l - a 10.000 „ 600—620 
Retortaszén ab m. h. á 900 

II. Építési anyagok árai : 
ab kereskedő telepe. 

Égetett agyag-tégla ezre 
nagymére tű 78—84 
kisméretű 60—€4 

1 q égetett mész 5.50—6 
1 m 3 oltott mész .' 28—33 
100 kg por t landcement 8— 9 



Az „Erdészeti Lapok" 1929. évi V. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

A z ERDÉSZETI L A P O K mellett mérsékel t közlési díjért 
a lap irányával nem el lenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
20 fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fill. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

, 
Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 

Budapest LX. Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövönáüó 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. XII. 1.) 

T ö l g y m a k k o t , b ü k k m a k k o i 
és mindenféle lomb- és fenyőmagvakat, lomb-
és fenyőcsemetéket, díszfákat, sorfákat, gyü
mölcsfákat őszi és tavaszi szállításra ajánl: 

KEINER REZSŐ ok leve l e s e r d ő m é r n ö k , Gödöllő. (2. v> 6 0 



M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

20.140—1929. sz. 
1—2. 

Pályázati hirdetmény gazdasági fásítások jutalmazására. 
Az Alföldön az 1926. és 1927. évek folyamán sikerrel teljesített 

gazdasági fásítások jutalmazására pályázatot hirdetek és ez alkalom
mal a fásításokat végzett birtokosok (bérlők) részére három jutalom-
díjat tűzök ki. 

A kitűzött fásítási jutalmakra azok a birtokosok (bér lők) pá
lyázhatnak, akik a magyar Alföldet magukba foglaló törvényhatósá
gokban és pedig Békés, Hajdú, Jász-Nagy-Kun-Szolnok és Szabolcs 
vármegyékben, továbbá: Arad, Bácsbodrog, Bereg, Bihar, Borsod, 
Csanád, Csongrád, Heves, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, Szatmár, 
Torontál, Ung és Zemplén vármegyéknek a magyar Alföldhöz tar
tozó szolgabírói járások területén és a rendezett tanácsú városok ha
tárában, valamint Baja, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét és 
Szeged törvényhatósági joggal felruházott városok határában fekvő 
futóhomokos vagy szikes birtokukon (bérelt bir tokon) az 1926. és 
1927. évek folyamán saját költségükön: 

1. A birtok- vagy tagihatárt részben vagy egészben fasorral si
keresen beszegélyezték; 

2. A birtokon áthaladó utak, árkok vagy vizek mentén fasorokat 
ültettek; 

3. A mezőgazdasáiglag művelt földeken a szél erejének megtö
rése és a homok mozgásának megakadályozása érdekében eredménye
sen facsoportokat, fasorokat vagy szélfogókat létesítettek; 

4. Tanyabelsőségeket fasorokkal sikeresen szegélyeztek és fásí-
tottak. 

Díjnyerésre igényt tarthat az a versenyző birtokos (bér lő ) , aki 
legalább 50 (ötven) kat. hold területű szántót vagy 20 (húsz) kat. 
hold területű rétet fasorral teljesen beszegélyezett, s illetőleg együt
tesen legalább 2500 (kettőezeröszáz) folyóméter hosszban fasorokat 
létesített; továbbá, aki együttesen legalább 5 (ö t ) kat. hold kiterje
désű facsoportokat vagy szélfogókat telepített s végül, aki egy tag
ban legalább 0.5 (ött ized) kat. hold kiterjedésű tanyabelsőség terüle
tén a hely viszonyoknak és az 1923. évi X I X tc.-nek megfelelően tel
jes sikerrel fásított. 

Pályázó birtokos (bér lő) a versenyre bocsátott fásítást állandóan 
fenntartani, gondozni, abban a szükséges pótlásokat foganatosítani és 
azt az 1923. évi X I X . t.-c. értelmében ellátni köteles. 

A feltételeknek megfelelő fásításokkal az azokat teljesített bérlő 
is pályázhat, de pályázati kérvényéhez mellékelnie kell a birtokos 



írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban le
endő ily részvételhez hozzájárul. 

A versenyre bocsátott fásítások az 1930. évben fognak a hely
színén megbíráltatni. 

A jutalomdíjak odaítélésénél a fásítás sikere és jelentősége, az 
alkalmazott fafaj megfelelő volta, a fásításnál felmerült nehézségek 
és az arra fordított költségek fognak irányadóul szolgálni. 

A pályázati kérvényt, — melyben a fásítás helyét (község, dülő, 
helyrajzi szám), hosszát s illetőleg kiterjedését, a fásított terület ta
lajának minőségét és a fásításra használt fafajokat pontosan meg kell 
jelölni, — legkésőbb az 1929. évi december hó 15-ig kell a fásítás 
helyére illetékes m. kir. erdőigazgatóságnál benyújtani. 

Budapest, 1929. évi április havában. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

M, kir. Földmívelésügyi Miniszter. 
20.120—1929. sz. 

_ I—2^ 

Pályázati hirdetmény kopárfásítási jutalmakra. 

Az ország hegy- és dombvidékein elterülő és az 1879. évi X X X I . 
t.-c. 165. §-a, továbbá az 1894. évi X I I . t.-c. 13. és 14. §-ainak hatálya 
alá tartozó kopár és vízmosásos területeken az 1926. és 1927. év folya
mán sikerrel teljesített közérdekű erdősítések jutalmazására pályá
zatot hirdetek és ez alkalommal az erdősítéseket végzett birtokosok 
(bérlők) részére három jutalomdíjat tűzök ki. 

A kitűzött díjakért az érdekelt birtokosok (bérlők) azokkal az 
erdősítésekkel versenyezhetnek, amelyeket az 1879. évi X X X I . tc. 
165. §-ában, továbbá az 1894. évi X I I . t.-c. 13. és 14. §-aiban körülírt 
és az Ország hegy- és-dombvidékein elterülő kopár és vízmosásos te
rületeken általánosságban véve állami pénzsegély igénybevétele nél
kül foganatosítottak. 

Kivételes esetekben versenyre bocsátom azokat az 1926. és 1927. 
év folyamán végzett erdősítéseket is, amelyeket a birtokos állami se
géllyel rendkívül nehéz viszonyok között különös gonddal és a kapott 
állami segélyt meghaladó költséggel teljesített és azokkal fontos köz
érdekeket sokszorta nagyobb mértékben elégített ki, mint amennyire 
ezáltal saját érdékeit előmozdította. 

A kitűzött: 
1. első .díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban legalább 50 

kat. hold; 

2. második díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban legalább 
30 kat. hold; 



3. harmadik díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban leg
alább 10 kat. hold kiterjedésű éknek és a talaj minőségének megfele
lően választott fafajokkal teljesítetteknek kell lenniök. 

Pályázó birtokos (bér lő) a versenyre bocsátott erdősítésekért 
jutalomdíjra csak abban az esetben tarthat igényt, ha az erdősítést 
állandóan gondozta és a szükséges pótlásokat foganatosította. 

Önként érthetően tartozik a létrejövő erdőt továbbra is az 1879. 
évi X X X I . t.-c. 2,, illetve ii4. §-ai szerint erdőként fenntartani és 
kezelni. 

A feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdősítést teljesítő 
bérlő is pályázhat, de pályázati kéréséhez mellékelnie kell a birtokos 
írásbli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban leendő 
ilyen részvételhez hozzájárul. 

A versenyre bocsátott erdősítések az 1930. évben fognak a hely
színén felülvizsgáltatni. A jutalomdíjak odaítélésénél az erdősítések 
sikere és közgazdasági jelentősége, az alkalmazott fafaj megfelelő 
volta, az erdősítésnél felmerült nehézségek és az erdősítésre fordított 
költségek fognak irányadóul szolgálni. 

A pályázati kérvényben az erdősítés helyét (község, dülő, hely
rajzi szám), kiterjedését, a beerdősített talaj minőségét, az erdősí
tésre használt fafajokat s azok elegyarányát, az erdősítésre fordított 
munka és anyagköltségeket és végül a beerdősített területet környező 
területrészeket, minőségét és művelési módját pontosan meg kell je 
lölni és a kérvényt legkésőbb az 1929. évi december hó 15-ig kell az 
erdősítés helyére illetékes m. kir. erdőigazgatóságnál benyújtani. 

Budapest, 1929. évi április havában. 
M. kir. fölámívelésiigyi miniszter. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

20.130—1929. sz. 
Í—2. 

Pályázati hirdetmény Alföld erdősítési jutalmakra. 
Az Alföld szikes és futóhomokos területein, valamint árterein az 

1926. és 1927. évek folyamán sikerrel teljesített közérdekű erdősí
tések jutalmazására pályázatot hirdetek és ez alkalommal az erdősí
téseket végzett birtokosok (bérlők) részére három jutalomdíjat tű
zök ki. 

Azonkívül az erdősítési munkálatok vezetőit, akik a díjat nyert 
erdősítések létesítése körül érdemeket szereztek, a teljesített munka 
nagysága és sikere arányában elismerő oklevél kíséretében külön 
pénzjutalomban fogom részesíteni. 

A kitűzött erdősítési jutalmakra az érdekelt birtokosok (bérlők) 
azokkal az erdősítésekkel pályázhatnak, amelyeket a magyar Alföldet 



magukban foglaló törvényhatóságok és pedig : Békés, Hajdú, Jász-
Nagykun-Szolnok és Szabolcs vármegyékben; Arad, Bácsbodrog, Be-
reg, Bihar, Borsod, Csanád, Csongrád, Heves, Pest-Pilis-Solt-Kiskun, 
Szatmár, Torontál, Ung és Zemplén vármegyéknek a magyar Alföld
höz tartozó síkvidékű részeibe bekebelezett szolgabírói járásokban és 
rendezett tanácsú városok határában Baja, Debrecen, Hódmezővá
sárhely, Kecskemét és Szeged törvényhatósági joggal felruházott vá
rosok határában fekvő futóhomokos és szikes területeken vagy árte
reken az 1926. és 1927. években állami pénzsegély igénybevétele nél
kül saját költségükön létesítettek. 

A kitűzött: 
1. első díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban legalább 50 

kat. hold; 

2. a második díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban legalább 
30 kat. hold? 

3. a harmadik díjért versenyző erdősítéseknek egy tagban leg
alább 10 kat. hold kitérjedésűeknek és a talaj minőségének megfele
lően választott fafajokkal teljesítetteknek kell lenniök. 

Pályázó birtokos (bér lő) köteles a versenyre bocsátott erdősíté
sekért jutalomdíjra csak abban az esetben tarthat igényt, ha az er
dősítést állandóan gondozta és a szükséges pótlásokat foganatosította. 

Önként értetően tartozik a létrejövő erdőt továbbra is az 1879. évi 
X X X I . t.-c. 2., illetve 4. §-ai szerint állandóan erdőként fenntartani 
és kezelni. 

A feltételeknek megfelelő erdősítésekkel az erdősítést teljesítő 
bérlő is pályázhat, de pályázati kérelméhez mellékelnie kell a birtokos 
írásbeli nyilatkozatát, melyben az kijelenti, hogy a pályázatban le
endő ily részvételhez hozzájárul. 

A versenyre bocsátott erdősítések az 1930. évben fognak a hely
színén megbíráltatni. A jutalomdíjak odaítélésénél az erdősítés si
kere és közgazdasági jelentősége, az alkalmazott fafaj — megfelelő 
volta, — az erdősítésnél felmerült nehézségek és az erdősítésre for
dított költségek fognak irányadóul szolgálni. 

A pályázati kérvényt, — melyben az erdősítés helyét (község, 
dűlő, helyrajzi szám), kiterjedését, a beerdősített terület talajának 
minőségét, — az erdősítésre használt fafajokat s azok elegyarányát, 
az erdősítésre fordított munka- és anyagköltséget és végül a beerdő
sített területet környező területrészletek minőségét és mívelési mód
já t pontosan meg kell 'jelölni, — legkésőbb az 1929. évi december hó 
15-ig kell az erdősítés helyére illetékes m. kir . erdőigazgatóságnál 
benyújtani. 

Budapest 1929. évi április havában. 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. 



Pályázati hirdetmény erdőőri állásra. 

Bács-Bodrog vármegye közigazgatási [bizottsága gazdasági albizott
ságának 1929. évi 119. ,számú határozata értelmében pályázatot hir
detek a Vaskút községben üresedésben lévő járási erdőőri állásra. 

A z állás javadalmazása a következő: ;1. Évi fizetés 1104 P. 2,. Évi 
lakbér 20O P. 3. Évi utazási átalány 80 P . 4. Évi családi pótlék 
családtagonként 134 P 40 fillér. 5. Évi- irodai átalány 16 P. 

Felhívom a pályázni .szándékozókat, h o g y 1. keresztlevéllel, 
2. erdőőri szakvizsga-bizonyítvánnyal, 3. hatósági orvosi, 4. erkölcsi, 
5. családi állapotukat igazoló bizonyítványokkal felszerelt és kellő
képen bélyegzett kérvényeiket Bács-Bodrog vármegye közigazgatási 
bizottságának gazdasági albizottságához címezve Baján, megyeháza 
I. emelet 6. .szám' alatt legkésőbb 1929. évi július hó 4-ig nyújtsák be. 

A z állással az 1929. évtől kezdődőleg a létesítés alatt lévő járási 
nyugdíjalapból folyósítandó nyugdíj jogosultság jár . 

A kinevezendő erdőőr állását a kinevezés kézhezvételétől számított 
15 hapon belül tartozik elfoglalni és egy évi kifogástalan szolgálat 
után lesz véglegesítve, mely egy esztendőbe a vármegyei járási .erdő
őri .szervezetnél ideiglenes napibéres erdőőri állásban esetleg már el
töltött idő be f o g számíttatni. 

Baja, 1929J évi április hó 28-án. 
Bajai m. kir. erdő felügyelő. 

Szakvizsgázott erdőőr és vadőr állást keres azonnali belépésre, 
az erdészet és vadászat minden terén jártas, j ó bizonyítványokkal , 
25 évi gyakorlattal , nős, 49 éves, róm.. kath. vallású, szerény igé
nyekkel. Szíves megkereséseket kér Papp Mihá ly Kecskemét , I., 
Burga-út 5. (7 . ) 

Erdész, svéd, 30 éves, aki Németországban végezte főiskolai 
tanulmányait és hosszabb gyakorlattal rendelkezik, j ó bizonyítvá
nyokra és referenciákra támaszkodva, állást keres, mint erdőkerü
letfelügyelő. Levelek „ H . K. 9079." j e l ige alatt Rudo l f Mosse , Ham
burg 1. címre küldendők. (8 . ) 

Keresek megvételre hosszabb időre, évente 10.000 m 3 tűzi- és 
műfát tövön. A kitermeléshez és kiszáll í táshoz szükséges tőke és 
iparvasúti berendezés megvan. Ajánlatokat „Erdőki te rmelés" je l 
igére a kiadóhivatalba kéretnek. ( 9 . ) 

Hárs- és éger-rönkfát 30 cm-től fellebb, 3.00 métertől fel
lebb, jávor-, barna kőris-, platán- és kanadai nyár-rönkfát 45 
cm. vastagságtól fellebb vásárolunk. Furnérgyár és Keményfa
termelő Rt., Budapest, IX. , Csont-utca 1. (8. I. 1.)) 



1929. évi 5170. számhoz. 

Haszonfa- és tűzifaeladás erdei rakodón 

A ládi m. kir. erdőhivatal Diósgyőr-Vasgyár Máv.-állomástól 
mintegy 5 km-re fekvő úgynevezett „Csengősfer tő"- i és „Csókás"-i 
erdei rakodóján készletezett 1237 köbméter tölgyhaszonfa és 10.925 
ürköbméter tölgytűzifa, továbbá a mocsolyástelepi m. kir, erdőhiva
tal Diósgyőr-Vasgyár Máv.-állomástól 1 mintegy 20 km-re levő úgyneve
zett „Nyí rmező"- i erdei rakodóján csoportosított 891 köbméter tölgy
haszonfa és 3015 ürköbméter tölgytűzifa, valamint a gyertyánvöl
gyi m. kir. erdőhivatalnak Miskolctól átlag 22 km. távolságban levő 
„Dióspatak—Pénzpatak—Szarvaskút" nevű erdőrészleteiben kiter
melt 2425 ürköbméter bükkgyertyántűzifa 1929. évi május hó 28-án 
délelőtt 9 órakor a m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében 
(Miskolc, Deák Ferenc-tér, I. em. 6. sz. a j tó) zárt írásbeli ajánlat 
mellett tartandó versenytárgyaláson eladásra kerül. 

írásbeli ajánlatok 1929. évi május hó 27-én déli 12 óráig adan
dók be a m. kir. erdőigazgatósághoz. 

Bővebb felvilágosítással szolgál és az árverési feltételeket pos
tabélyeg ellenében megküldi a 

M. kir. Erdőigazgatóság. 
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