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Az 1929. évi XXX. törvénycikk 
A közigazgatás rendezéséről szóló, ez évi X X X . t.-c. oly 

mélyreható változtatásokat okoz közéletünkben, hogy annak 
rendelkezéseit nagy vonásokban mindnyájunknak, különösen 
pedig a közigazgatással szorosabb viszonyban álló pályákon 
működőknek ismerni kell. Ezért tán nem lesz felesleges, ha a 
törvény, szakunkat, illetőleg az azzal foglalkozókat közelebb
ről érintő részeit összefoglalva, behatóbban ismertetjük. 

A törvényhatóságokról szóló 1886, évi X X I . t.-c. elavult
sága évtizedek óta él a köztudatban. Kormányok jöt tek és 
mentek, melyek mindegyikének programmjában volt a köz
igazgatásnak a viszonyok változásával egyező reformja. Hó
napokra terjedő obstrukciók viharzottak az országgyűlésen, a 
dió azonban mindmáig keménynek b i z o n y u l t . . . Tizenhat vár
megyére kellett lefogynia az országnak, hogy a vármegye ősi 
autonómiáját körömszakadtáig védők engedjenek a merev 
ellentállásból. 

A z erdőgazdaság is nagy várakozással nézett a közigaz
gatás rendezéséről szóló új törvény elé, mert joggal remél
hette, hogy megingatott jogrendjét szilárd alapra téve helyezi 
el a közigazgatás megújított nagy épületébe. 

Várakozásunk, sajnos, kielégítést nem nyert,, mert alap
jában véve, némi csekély változáson kívül, maradt minden a 
régiben. 

* . a 

Az új törvény öt részre oszlik. A z I. rész szól: az önkor
mányzati testületek újjászervezéséről, a II. a jogorvoslatok, 
hatósági fokozatok, és eljárási szabályokról, a III. és TV. a köz
igazgatási tisztviselők és egyéb alkalmazottak személyi és 
szolgálati viszonyairól s a fegyelmi eljárásról, az V. a vegyes 
és életbeléptető intézkedésekről. [Ránk nézve csak az I. és II. 
rész bir különösebb érdekkel, a III., IV. és V. rész már ke
vésbé, ezért az ismertetés terjedelme is ezek szerint igazodik. 

A törvény első részében a törvényhatóságok egyetemének 
képviseletét újszerűen az érdekképviseletre alapítja. A tör
vényhatósági bizottság tagjainak kétötödét a legtöbb adófize
tők saját maguk közül, kétötödét az összes választók az összes 



választásra jogosultak közül választják, egyötödrésze pedig 
szakszerűség, vallásfelekezet s kifejezetten érdekképviselet 
címén tagja a bizottságnak. Vannak továbbá örökös tagjai a 
bizottságnak, akiket a törvényhatósági bizottság, mos t emlí
tett tagjai létszámának 5%j-áig, elsősorban saját lakosságá
ból, a közélet terén érdemeket szerzett férfiak sorából választ. 
Végül tagjai e törvényhatósági bizottságnak vármegyékben az 
alispán, főjegyző, másodfőjegyzők, a tiszti főügyész, az árva
széki elnök, a tiszti főorvos, a járási főszolgabírák, az árva
széki ülnökök, álügyészek és a megyei városok polgármesterei. 
Az eddig „rendezett tanácsú" városok neve ugyanis a törvény 
értelmében „megyei város" lett, miután a városi tanácsokat 
ugyancsak ez a törvény megszüntette. Városi törvényhatósá
gokban hivatalból tagok: a polgármester és a helyettes polgár
mester, a főjegyző, a városi tanácsnokok, az árvaszéki elnök 
és ülnökök, a tiszti főügyész és- álügyészek, a tiszti főorvos, a 
városi mérnöki hivatal s a városi erdészeti hivatal vezetője, s 
yégül a főszámvevő. 

Kifejezetten az erdőgazdaság érdekeinek képviselője az 
erdőigazgatóság vezetője, aki a törvény 4. §-ának értelmében 
szakszerűség címén tagja a megyei törvényhatósági bizottság

fiabár konkrét erdőgazdasági ügyek nem tartoznak a tör
vényhatósági bizottságok elé, mindazonáltal képviseletünk j e 
lentősége le nem kicsinyelhető, mert a kellő súllyal bíró te
kintélyes főtisztviselő, törvénykönyvvel kezében, akár az élet
ben, akár magában a bizottságban a szakot ért sérelmet vagy 
támadást bármikor szóváteheti és kivédheti. Sajnos, hogy a 
törvénynek az erdőgazdaság érdekképviseletére vonatkozó ezen 
rendelkezése nem elég világos. Ugyanis amíg a m. kir..állami 
rendőrség kerületi főkapitánya, a tankerületi főigazgató, az 
Országos Társadalom Biztosító Intézet kerületi pénztárának 
ügyvezetője, akiknek hatásköre szintén több vármegyére ter
jed, szakszerűség címén, minden hozzáadás, illetőleg körülírás 
nélkül tagjai kerületük minden törvényhatósági bizottságának, 
addig ez az erdőigazgatóra nézve, a gazdasági felügyelőséghez 
hasonlóan, feltételes, azonban a gazdasági felügyelőségnek 
minden vármegye területén van vezetője, ellenben az erdőigaz
gatóságnak már nem minden Vármegye területén működik ve-



zetője, ami így félreértésre adhat okot. Hogy azonban itt csak 
szakképviseletünk nem éppen szerencsés megjelöléséről van 
szó, a törvény tartozékait képező kimutatásokból kétséget ki
zárólag megállapítható. 

Szakszerűségi, címén azonban csak a „megyei törvényható
sági bizottságokban torunk képviselettel, fellenben a városi tör
vényhatóságok bizottságaiban nem! Pedig nem tarthatjuk 
szakunkra nézve közömbösnek, hogy legalább az öt nagyobb 
erdőbirtokkal rendelkező városi törvényhatóság bizottságába 
nem vétetett be az erdőigazgató, mert bármilyen értékes 
szaktársunk vezesse is a kérdéses városok erdőgazdaságát, 
mint a város vezetőségének alárendelt közeg, függetlenül az 
erdőgazdaság érdekeit nem képvise lhe t i . . . Bármily fájdalmas 
is, meg kell állapítani, hogy érdekeink megvédését, hosszú 
időre kihatóan, ez alkalommal is elmulasztottuk. 

A vallásfelekezeteket híveik számarányához mérten, a leg
népesebb egyházközségek lelkészei képviselik. 

Érdekképviselet címén tagjai a törvényhatósági bizott
ságnak az ügyvédi, közjegyzői, mérnöki, orvosi, kereskedelmi 
és iparkamarák, a mezőgazdasági bizottságok kiküldöttei, a 
törvényhatóság területén lakó vitézek képviselői, az Országos 
Társadalombiztosító Intézet kerületi pénztári választmányá
nak, a biztosításra kötelezettek sorából kijelölt kiküldöttei. 
Tán erdősebb törvényhatóságokban megvan a lehetősége, 
hogy mint a mérnöki kamarának, vagy mint a mezőgazdasági 
bizottságok kiküldötte, erdőmérnök is juthat érdekképviselet 
címén a törvényhatóság b izo t t ságába . . . , azonban ki merné 
ezt reményleni, mikor oly sok az eszkimó és oly kevés a fóka! 

A z érdekképviseleti tagok választása, illetőleg kiküldése 
rendeletileg akként lesz szabályozva, hogy ezt csak az illető 
törvényhatóság területén lakó jogosultak gyakorolják, ha. 
azonban a jogosultak száma négynél kevesebb, úgy a legidő
sebb lesz a rendes, s a korban következő a póttag. 

Mindenki csak egy törvényhatósági bizottságnak lehet a 
tagja, azonban aki a vármegye székhelyéül szolgáló törvény
hatósági városban lakik, tagja lehet mindkét bizottságnak. 
Szakszerűség képviselete címén, vagy a legtöbb adófizetők köV 
zül történt választás folytán bárki akárhány törvényhatósági 



bizottságnak lehet a tagja, sőt ez utóbbi esetben az összes 
választók választása alapján tagja lehet a lakóhelye törvény
hatósági bizottságának is. 

Jogok és kötelezettségek tekintetében a törvényhatósági 
bizottság tagjai közt különbség nincsen. 

Törvényhatósági választásnál választójoga van annak, aki 
az országgyűlési képviselőválasztóknak a kérdéses választás 
évére érvényes névjegyzékébe a törvényhatóság területén fel 
van véve s legalább hát év óta ótt lakik, illetőleg ott lakása van. 

A törvényhatósági bizottság tagjává pedig csak azt a fér
fit lehet megválasztani, illetőleg érdekképviselőként kiküldeni, 
akinek a választás időpontjában választójoga van, harminc 
évet betöltött s bárhol, bármilyen állami egyenesadót, vagy a 
törvényhatóság területén községi adót fizet. Városi törvény
hatóságokban mindezeken felül, ha írni, olvasni tud. Ugyan
csak városokban, az összes választók által választható tagok 
csoportjában meg lehet választani azt a nőt is, akinek a fenti 
feltételeken kívül középiskolai végzettsége is van. 

A törvényhatósági bizottsági tagokat a választók választó
kerületenként választják. Az egyes választókerületekre eső 
bizottsági tagok számát á törvényhatóság szabályrendelettel 
állapítja meg akként, hogy lehetőleg mindig páros számban, 
minden választókerület annyi bizottsági tagot válasszon, 
amennyi választóinak, az összes választók számához viszonyí
tott aránya szerint a kerületre esik. 

A legtöbb adófizető és az érdekképviseleti bizottsági ta
gok megbízatása öt évre szól, az összes választók közül a bi
zottsági tagokat öt évenként tíz évre választják, úgyhogy a 
választott tagok felének megbízatása ötévenként lejár s így 
kilép. Az első öt év leteltével kilépő bizottsági tagokat az iga
zoló-választmány kerületenként sorshúzással jelöli ki. 

A választással kapcsolatos, valamint a gyűléseket hirdető 
falragaszok és röpcédulák, a választás napjának kitűzésétől a 
választások befejezéséig, a legszükségesebb tárgyilagos tudni
valókon, a gyűlések helyén, idején, a szónokok, jelöltek szemé
lyének megjelölésén kívül, semmi más szöveget és semmiféle 
ábrát nem tartalmazhatnak. A z ez ellen vétők vétséget követ
nek el s két évig terjedhető fogházzal büntethetők. 



A választásokat vármegyékben három, városi törvény
hatóságokban egy nap aJatt, valamennyi választókerületben 
meg kell tartani. A választás egy kerületben egy napnál tovább 
nem tarthat s szavazatot községekben reggel kilenc órától 
délután négy óráig, városokban este nyolc óráig szabad el
fogadni. A választást a törvényhatósági bizottság által kerü
letenként választott elnök, illetőleg helyettese vezeti. A vá
lasztójogot csak személyesen, hivatalból rendelkezésre bocsá
tott egyenlő szavazólapokon, titkosan lehet gyakorolni. Városi 
törvényhatóságokban, a bizottsági tagok választásánál, a tör
vényben előírt ajánlási eljárás betartása kötelező. A választás 
eredményét az elnök azonnal kihirdeti s az összes iratokat ha
ladék nélkül elküldi az igazoló-választmány elnökének. 

A törvényhatósági bizottság közgyűlésének hatásköre 
általában csak azokra a kérdésekre terjed ki, amelyekben a tör
vényhatóság állásfoglalását, vagy irányító akaratát kell kife
jezésre juttatni. A közgyűlés elnöke a főispán, akadályoztatása 
esetén az alispán, illetőleg polgármester. A közgyűlés tárgy
sorozatába felvett ügyeket a közgyűlés készíti elő. A tanács
kozás és határozathozatal rendjének védelmére a törvény 28. 
§-ában megfelelő intézkedések (klotűr) foglaltatnak. Az a 
tisztviselő, aki szakszerűség címén tagja a törvényhatósági 
bizottságnak, mint például az erdőigazgató, köteles a közgyű
léseken megjelenni, akadályoztatása esetén pedig helyettesít-
tetéséről gondoskodni. A helyettesíttetés mikéntje azonban 
megjelölve nincsen. Tisztének gyakorlása közben bármikor, is
mételten felszólalhat, s felszólalásának időtartama korlátozva 
nincsen. 

Az ügyek felett a közgyűlés rendszerint egyszerű szó
többséggel határoz, a szavazás rendje és mikéntje szigorúan 
meg van határozva. Az a bizottsági tag, aki a közgyűlés mél
tóságához és komolyságához, ismételt megintés, sőt rendre
utasítás után sém méltó módon viselkedik: széksértést követ 
el s ezért maga a közgyűlés 500 P-ig terjedhető pénzbírsággal 
sújthatja. A törvényhatósági bizottságok közgyűlései nyil
vánosak. 

Mindazon ügyeknek intézésére, amelyek eddig a törvény
hatósági bizottságok közgyűlése elé tartoztak, az új törvény 



azonban oda nem utal, az 1848. év előtti időkhöz hasonlóan, a 
„kisgyűlés" szerveztetett. Tagjainak számát á törvényhatóság 
szabályrendelettel állapítja meg, de az összes tagok 10%-át, 
illetőleg városokban 15%-át felül nem haladhatja. A tagok kö
zött úgy a legtöbb adófizetők, mint az összes választók által 
választott és érdekképviseleti tagoknak képviselve kell lenni. 
Hivatalból tagjai a törvényhatóság legfőbb tisztviselői. A kis
gyűlés tagjainak háromnegyedét saját kebeléből a közgyűlés 
öt év tartamára választja, egynegyedét pedig ugyancsak a 
bizottsági tagok sorából a főispán kinevezi, azonban azt, aki 
szakszerűség címén vagy hivatali állásánál fogva tagja a köz
gyűlésnek, a kisgyűlés tagjává se megválasztani, se kinevezni 
nem lehet. A kisgyűléa ügyrendjét, üléseinek számát a tör
vényhatóság szabályrendelettel állapítja meg, de havonként 
legalább egy kisgyűlést kell tartani. 

Azt, hogy két olyan tekintélyes taglétszámú testület, 
mint a kisgyűlés és a nagyrészt hatáskörét vesztett közigaz
gatási bizottság működését miként lehet összeegyeztetni, egye
lőre még a beavatottak sem tudják. 

A törvény II. részében tárgyalja a jogorvoslatokat , ható
sági fokozatokat és eljárási szabályokat, amelyek magától ér-
tetődőleg a közigazgatási bizottság gazdasági albizottsága elé 
tartozó ügyekben is érvényesíthetők. 

Jogorvoslatnak van helye minden közigazgatási határozat 
ellen, hacsak ezt valamely jogszabály kifejezetten ki nem zárja. 
Jogorvoslattal, élhet minden érdekelt fél, í gy közérdekű ügy
ben például mindenki. A z elsőfokú közigazgatási véghatároza
tok rendszerint megfellebbezhetők. Másodfokú közigazgatási 
véghatározat ellen nem ad fellebbezésnek helyet a törvény. 
Kivétel ebben a főispánnak, t isztiügyésznek s más közigazga
tási ágazatok főtisztviselőinek más törvényekben gyökeredző 
joga. Külön vannak megjelölve azok az ügyek, amelyekben 
hozott másodfokú véghatározatok ellen panasznak van helye a 
közigazgatási bírósághoz. 

Ha valaki azt hiszi, hogy az 'eljárt hatóság véghatároza
tában, amely ellen már fellebbezésnek helye nincs, hatáskörét 
túllépte, vagy hogy a véghatározat jogszabályt sértett, felül
vizsgálati kérelemmel élhet a miniszterhez. 



Aki fellebbezését vagy a közigazgatási bírósághoz szóló 
panaszát elháríthatlan akadály miatt elő nem terjeszthette, 
vagy idézésre a kitűzött határnapon meg nem jelenhetett, 
rendszerint a jogorvoslati határidő utolsó napját, illetőleg a 
megjelenési határnapot, vagy az elháríthatlan akadály meg
szűntét követő naptól számított 15 nap alatt — mindazonáltal 
csak hat hónapon belül •— igazolási kérelmet terjeszthet elő. 
Az igazolási kérelmet elutasító végzés ellen elsőfokú felfolya
modásnak van helye. 

Jogerősen eldöntött közigazgatási vitás ügyekben, a jog
erős véghatározat kihirdetésétől, illetőleg kézbesítésétől szá
mított egy év alatt, a főügyben elsőfokon eljárt hatóságnál 
írásban, egyszer, újrafelvételi kérelmet terjeszthet elő az a 
fél, aki az ügy eldöntése után olyan döntőbizonyíték birto
kába jutott, amelyet a főeljárás során önhibáján kívül nem 
használhatott. 

A jogorvoslatnak vagyis a fellebbvitel különböző fajai
nak és a közigazgatási bírósági panasz beadásának határideje 
rendszerint a határozat kihirdetését, illetőleg kézbesítését kör 
vető naptól számított 15 nap. Ha ez, vasárnapra, vagy Gergely-
napár szerinti ünnepre esik, a határidő a rákövetkező határ
napon jár le. A fellebbvitel nem késő, ha, a beadvány a határ
idő utolsó napján adatott postára. A jogorvoslatot mindig az 
ügyben eljárt elsőfokú hatóságnál kell előterjeszteni. A meg 
nem felelő helyen előterjesztett jogorvoslati beadványt az 
illetéktelen hatóság nem fogadhatja el, bár a beadványt a be
adó fél veszélyére az illetékes hatósághoz továbbítja. 

A jogorvoslatot jegyzőkönyv felvétele mellett, élőszóval is 
elő lehet terjeszteni. 

A még jogerőre nem emelkedett fellebbezéssel vagy bíró
sági panasszal megtámadott közigazgatási határozatot végre
hajtani nem lehet; kivéve > ha azt valamely törvény kifejezet
ten megengedi, vagy ha a haladéktalan végrehajtást fontos 
közérdek, közveszély vagy helyrehozhatlan kár elhárítása kí
vánja. Például a lefoglalt tűzir vagy műfa romlandósága, ki
szállítási lehetőségei stb. Ily esetekben azonban a végrehajtást 
vagy magában a véghatározat záradékában, vagy külön véghatá
rozatban ki kell mondani. 



A felülvizsgálati és igazolási kérelem vagy felfolyamodás 
a határozat végrehajtását nem gátolja, de ha abból helyre
hozhatatlan kár származna, az eljáró hatóság a végrehajtást 
felfüggesztheti. 

Közigazgatásií ügyekben elsőfokon az a közigazgatási ha
tóság jár el, amelyet az érvényben levő törvény ilyenül kijelöl. 
Másodfokon, ha az elsőfokú hatóság a törvényhatóság első 
tisztviselőjénél alacsonyabb rangú volt, közérdekű ügyekben a 
kisgyűlés, magánügyekben a törvényhatóság első tisztviselője. 
Ha pedig elsőfokon a törvényhatóság első tisztviselője, vagy 
más vele egyenrangú hatóság j á r t el, akkor a miniszter. Mind
ezek a közigazgatási bíróság előtti panaszjogot nem érintik. 

A közigazgatási bizottságnak úgy elsőfokú, mint másod
fokú hatósági jogköre , bizonyos ügyeket kivéve, megszűnik s 
helyette a törvényhatóság első tisztviselője, illetőleg a kis
gyűlés vagy a miniszter jár el. A közigazgatási bizottság egyes 
különleges alakulatainak, köztük kifejezetten a gazdasági al
bizottságnak is, mint elsőfokon eljáró hatóságok hatáskörét a 
törvény nem érinti. A törvény ezen rendelkezése következté
ben, az 1898. évi X I X . t.-c. 54. ;§-a alapján, a közös bir tokosok 
gyűléseinek határozatai ellen, valamint a közbirtokosságok 
ülésein a közigazgatási bizottság kiküldöttjeinek eljárása 
miatt emelt panaszok ügyében jövőben nem a közigazgatási 
bizottság plénuma fog határozni, mint azt az idézett törvény 
61. §-áhak második bekezdése rendeli, hanem a gazdasági al
bizottság meghallgatása mellett a törvényhatóság első tiszt
viselője. Fonákká teszi a változást, hogy a főispán elnöklete 
alatt álló testület, tehát magasabb rangú hatóság véleménye 
alapján dönt egy alacsonyabb rangú. 

Kihágási ügyekben: elsőfokon kis- és nagyközségekben a 
főszolgabíró, megyei és törvényhatósági joggal bíró városok
ban az államrendőrség elé tartozó ügyekben a rendőrség, egyéb 
ügyekben a képviselőtestület, illetőleg a törvényhatósági bi
zottság közgyűlése által megbízot t tisztviselő. Másodfokon: 
kis- és nagyközségekben az alispán, megyei és törvényhatósági 
városokban a rendőrség elé tartozó ügyekben a kerületi rendőr
főkapitány, egyéb ügyekben a törvényhatóság első tisztvise
lője. Harmadfokon: a belügyminiszter, illetőleg oly ügyekben, 



melyek valamely szakminiszter ügykörébe tartoznak, a bel
ügyminiszter kebelében szervezett kihágási tanács. Ily ügyek
ben az illető szakminiszter saját tisztviselői köréből küld ki 
előadót, aki egyben szavazóbírája a tanácsnak, valamint, hogy 
az esetleg szükséges közbeeső intézkedéseket is az illető szak
miniszter intézi, miért is a másodfokú hatóság az ilyen ügye
ket, egyidejűleg a belügyminiszterhez jelentést tévén, a szak
miniszterhez terjeszti fel. Ezen tanács intézi harmadfokon ez 
1918. évi 3296. M. E. számú rendeletbe ütköző kihágási 
ügyeket is. 

Mezőrendőri és erdei kihágási ügyekben a feljelentés, ha 
a kárdíj 40 P értéket meg nem halad, a, községi bírónál is meg
tehető, az ítéletben meg nem nyugvó fél azonban 15 nap alatt 
kérheti, hogy az elj főszolgabíró előtt újra lefolytattas-
sék; ezen ügyekben végsőfokon az alispán dönt. 

Egyáltalában nincs helye rendőri büntetőügyekben a fel
lebbezésnek, a 10 pengőnél nem nagyobb pénzbüntetést ki
szabó ítélet enyhítéséért, toyábbá a feloldó, megsemmisítő s 
új eljárást elrendelő határozat ellen. Másodfokú ítélet ellen 
csak a törvényben felsorolt igen kivételes esetekben ad felleb
bezésnek helyet a törvény. 

A törvény három utolsó részéből a következő újítások 
birnak általános érdekkel,. 

A közigazgatás körében, fogalmazási szakon, csak jogi 
vagy államtudományi doktori, vagy a közgazdaságtudományi 
karon, a közigazgatási szakosztály elvégzése után szerzett köz
gazdaságtudományi tudori oklevéllel lehet valakit alkalmazni. 

A külön képzettséget kívánó, valamint a községi jegyzői 
állásokon az illető állásra megállapított képzettség igazolása 
szükségesw A IX., vagy ennél magasajbb fizetési osztályba csak 
az alkalmazható, illetőleg csak az léphet elő ezután, aki az el
méleti képzettségen felül a gyakorlati közigazgatási vizsgát 
is kiállotta, amelyre viszont csak az bocsátható, aki háromévi 
gyakorlatot tud igazolni, melyből egy évet községi jegyző mel
lett, félévet a járási főszolgabírónál, félévet az alispánnál kell 
eltölteni. E g y év bármely közigazgatási hatóságnál, bíróság
nál, ügyészségnél eltölthető, sőt beszámít az ügyvédjelöltség is. 



Városi alkalmazottak gyakorlatuk mindhárom évét városi 
szolgálatban tölthetik. 

A törvényhatóság első tisztviselőjét, tehát az alispánt és 
a polgármestert a törvényhatósági bizottság közgyűlése, a 
megyei városok polgármesterét pedig a képviselőtestület tíz
évre választja. 

A törvényhatósági főorvost, levéltárost, allevéltárost, a 
járási orvosokat, a városi számvevőségek egész személyzetét, 
valamint a vármegyei kezelőszemélyzet tagjait életfogytiglan 
a főispán nevezi ki. 

A vármegyéknek, a törvényhatósági j o g ú és a megyei 
városoknak előbb nem említett többi tisztviselőjét a törvény
hatósági bizottság közgyűlése, illetőleg a képviselőtestület 
életfogytiglan választja*, 

A közigazgatási gyakornokot országos pályázat alapján a 
főispán nevezi ki, szolgálattételre azonban a törvényhatóság 
első tisztviselője osztja be. 

A továbbiakban a törvény a közigazgatási tisztviselők 
fizetési osztályba sorozását, illetményeit, szolgálati beosztását 
s nyugdíjbahelyezését, tmajd a, IV. rész egészében a fegyelmi 
eljárást tárgyalja, amelyeknek ismertetését mellőzhetjük. 

Dr. Hoffmann Gyula. 

Debrecen sz. kir. város erdőgazdasága 
í r ta : Kovássy Kálmán, m. kir. főerdőtanácsos. 

(Befejező közlemény.) 

Erdei termékek kezelése, felhasználása, értékesítése, 
\ feldolgozóberendezések stb. 

A vágástereken a kitermelés alkalmával a megfelelő mé
retű szebb törzsek szerfának hagyatnak meg, valamint ehhez 
•a csoporthoz számít az is, amelyek megrendelésre meghatáro
zott méretek szerint lesznek kitermelve. Ezen kiválasztás után 
visszamaradó törzsrészek azután alkalmasságuknak és mére
teinek megfelelőleg, hasáb-, dorong- és botfának termeltetnék 
ki, ezenfelül visszamaradó 6 cm-en .alóli ágrészek a galyfába 
maradnak. Végül az irtásokból származik a tuskófa. 



Ezek szerint 4 főválasztékot különböztetünk meg: úgy
mint a szerfát, tűzifát, galyfát és tuskófát. 

A szerfát, a különleges méretekben megrendelt anyagok
tól eltekintve, általában 2 métertől felfelé, egész és félméter 
hosszban termelik ki. 

Eddig csupán a keményfa (választékokból termeltek szer
fát, azonban a nyárfa kedvezőbb értékesítése érdekében újab
ban a nyárfából — a gyufagyáraknál szokványos méretek sze
rint — a szériatermelés bevezettetett. A szerfa az összes ter
melés 8—10 százaléka. 

A fatömeg legnagyobb része, átlagban 60% -a, a kemény 
és puha választék szerint elkülönített tűzifából áll. A kemény
nek legnagyobb része tölgy és akác, melybe az előforduló szilt 
és kőrist is belevegyítik. A puha tűzifának a tömegét a nyár 
adja, kisebb része pedig nyírből áll. 

A tűzifát, tekintettel az időközi beszáradásra és a szállí
tási és raktározási apadékra, a különböző helyeken más-más 
méretekben rakják össze. így a vágásterületeken a hasábfát 
1.10 m magas, 2.20 m széles, a dorongfát 1.20 m magas és 2.20 
m széles rakásokban; az erdei rakodókon 2.0 m szélességben, 
1.10 m magasságban, míg a debreceni faraktárakban 2.0 m 
széles, 1.05 m magas eladási méretben rakják. 

A részes termelésből származó galyfát 2 m széles, 1.50 m 
magas csomókban rakják össze. 

A botfa kitermelése után visszamaradó galyat, megszabott 
méret nélkül csomóba rakják. 

A tuskó irtása folytán jkikerülő anyagot 50 cm hosszúsá
gig terjedő darabokból a vágás területén 1.00 m széles, 1.00 m 
mély és 1.40 m magas rakatokban halmozzák fel. 

Ennél a választéknál említhető meg még az úgynevezett 
torzsolás vagy csabakolás útján kikerülő anyag, amely alátele-
pitett területeken, ahol tuskóirtást végezni nem szabad, akként 
termelődik, hogy a tuskót a földszínéig lehasogatják és a fát 
1.10 m széles és 1.20 m magas rakásokba rakják. 

Az összes kitermelt anyagból elsősorban a város szükség
letei és kötelezettségei elégíttetnek ki. 

A szerfákból nyeri fedezetét a mező- és erdőgazdasághoz 



jelenleg megállapított ára: 

1 m 3 15 cm középátmérőig 30 P 
1 m 3 16—20 cm középátmérőig . . . . 36 „ 
1 m 3 21—30 cm középátmérőig . . . . 40 „ 
1 m 3 31—40 cm középátmérőig . . . . 48 „ 
1 m 3 41 em-től középátmérőig 56 „ 

A puha szerfa árai: 

1 m 3 15 cm középátmérőig 15 P 
1 m 3 16—25 cm középátmérőig . . . . 20 ,, 
1 m : i 26—30 cm középátmérőig . . . . 30 „ 
1 m 3 31—40 cm középátmérőig . . . . 30 ,, 
1 m 3 41 cm-től középátmérőig . . . . . 40 „ 

A tűzifából ipari célokra jelentéktelen mennyiség használ-

tartozó épületekhez, valamint egyéb építkezésekhez, a horto
bágyi berendezésekhez stb. szükséges anyag. 

A tűzifából évenként a városi hivatalok, irodák, közintéz
mények, vállalatok szükségletére részben ingyen, részben ked
vezményes áron 7000 ürm. 3-t, természetbeni illetményként 
696 ürm.3-t, a ref. egyháznak és kollégiumnak részben régebbi 
birtokrendezések alapján, valamint papok, tanárok és tanítók 
részére 2841 ürm. 3-t ad a város. 

Ezenkívül köteles kiadni a ház- és földtulajdonos polgá
roknak a régi szokásjogon alapuló fakompetenciáját. Ezek igen 
nagy terhek az erdőgazdaságon és annak tiszta jövedelmét 
nagyon csökkentik. 

A többi választékból a város saját szükséglete nem jelen
tékeny. 

A város saját szükségletén felül maradó anyagkészlet el
adásra kerül. Az értékesítés kismértékben az erdei rakodókon, 
legnagyobbrészt azonban a debreceni faraktárakból történik 
akként, hogy a vásárlóknak a faraktári személyzet az anyag 
méret jegyzék ét átadj cl, S clZ 6Z alapon befizetett utalványra a 
faanyag kiadatik. 

A kemény szerfaválasztékokat leginkább gazdasági épít
kezésekhez és berendezésekhez keresik, a puha szerfát legna
gyobbrészt a gyufagyárak használják fel. A kemény szerfa 



tátik fel, mert a kefegyáraknak szükséges juhar- és nyár
dorongfán kívül, más ipari alkalmazást alig talál. Ezelőtt a 
dongafa termelése is be volt vezetve, azonban ezen a vidéken 
a többévi rossz szőlőtermés a hordókészítőiparágat annyira el
sorvasztotta, hogy ez a cikk egyáltalán nem keresett. Jövőben 
a kereslet szerint lesz ezen választék termelése ismét beve
zetve. A tűzifa jelenlegi árai: 

1 ürm 3 kemény hasáb 12.50 P 
1 ürm 3 kemény dorong 10.— „ 
1 ürm 3 kemény bot 7.— „ 

, 1 ürm 3 II. oszt kemény dorong . . . . 5.— „ 
1 ürm 3 puha hasáb 5.50 „ 
1 ürm 3 puha dorong . . . . . . 5.— „ 

A felestermelésből származó galyfát a vágásterületről 
csomónként, fafaja és minősége szerint 4—9 pengőig értéke
sítik, míg a botfatermelés után visszamaradó galycsomók árát 
megszabott árak nélkül minőség és nagyság szerint állapít
ják meg. 

A tuskófát kisrészben a városi faraktárakban, nagyobb-
részben pedig a vágásterületen és az erdei rakodókon értéke
sítik, 1 ürm 3 I. osztályút 8 P, II. psztályút pedig 5.50 P árban. 

A város vezetősége a folyó évben nagy hiányt pótolt az 
epreskerti faraktárakban létesített berendezésekkel, nevezete
sen szalagfűrészt és fűrészkeretet állított fel, amellyel szép és 
nagyméretű szerfáit felvágathatja, s ezáltal azok kereskedelmi 
és ipari felhasználását lehetővé teszi és faanyagát magasabb 
áron értékesítheti. Minthogy pedig Debrecenben és vidékén 
fűrészkeret üzemben nincsen, a bérvágásra is hézagpótlást 
jelent. A z epreskerti faraktárban faaprító is van felállítva, 
mellyel elsősorban a város szükségletét elégítik ki, ezenkívül 
pedig bérvágást is eszközölnek. Az epreskerti faraktár és 
üzemberendezése most már alapul szolgálhat a telep tovább
fejlesztésére és a szükség és kereslet szerint más iparcikkek
nek vagy félgyártmányoknak előállítására is. Az epreskerti 
üzemnél alkalmazott szak- és kézimunkások beszerzése nehéz
ségbe nem ütközik; a szakmunka órabére átlagban 1 pengőre 
tehető, a kézimunkások napibére pedig 2 P 40 fillér átlagban. 



Erdőmívelés, felújítás, ápolás. 
A régebbi időkben az erdők sarj erdőüzemmódban kezel

tettek, s a felújítást tisztán a sarjadzásra, illetve a természetre 
bízták. A sarjadzást megakadályozó emberi vagy természeti 
beavatkozások miatt ki nem sarjadzott területeken tisztások 
vagy gyenge záródású állományok képződtek. Már Török Gá
bor, akkori városi erdőmester, 1882-ben megállapítja, hogy a 
városi erdőknek kereken 40%-a 0.3—0.4 záródású, vagyis a 
f atom égnek, illetve az álló fáknak ezen a területeken majdnem 
60—70%-a hiányzik, ami elsősorban a hiányos fel új ulás követ
kezményének tekinthető, amelyhez hozzájárult az emberi és 
legeltetési károk rossz hatása. 

Az erdőknek ez az állapota, valamint az elvénhedt tölgy-
tuskóknak a hovatovább jobban jelentkező sarjadzási képte
lensége a város akkori erdészetét arra ösztönözte, hogy ezeken 
a mindinkább nagyobb jelentőségű bajokon segítsen, mint
hogy pedig anyagi eszközöket a város rendelkezésükre bocsá
tani nem tudott, arra az elhatározásra jutottak, hogy az erdő 
felújítását mezőgazdasági köztes használattal kapcsolatosan 
biztosítják. 

Ez okból az erdőterületeken erdőtelepítőket (vákáncsoso-
kat) alkalmaztak, s az erdőtelepítések egészen 1928. évig 
űgyszólván kizárólag ezen rendszer mellett végeztettek. 

Az erdőtelepítők a részükre kijelölt területeken kint lak
tak; a várostól kapott faanyagból maguknak lakásokat (kuny
hókat, leginkább földkunyhókat) építhettek, sertést és apró
marhát tarthattak. 

A részükre kiosztott területeket a város szántotta meg és 
a gazdasági termény harmada dézsmában a városé volt. 

Később az erdőtelepítők nagyobb arányokban jelentkez
tek s már 1906-ban szükségesnek mutatkozott ezen ügy ren
dezésére egy egységes intézkedésnek a kidolgozása, amely 
1906-ban a „Vákáncsos földek használati szabályai" cím alatt 
Török Gábor erdőmester és Botos Lajos erdész neve alatt ki 
is adatott. 

Ez a szabályzat felöleli a vákáncsos kötelezettségeit és j o 
gait. Jogai között felsorolja a kintlakást, jószágtartást, amely 
szerint az állandóan kintlakó telepítőnek legfeljebb 3 darab 



sertést, 1 lovat, aprómarhát és szükség esetén, írásbeli enge
dély mellett 1 tehenet is szabad tartania, továbbá a vágástere
ken, a tisztásokon a legeltetést engedi meg, illetve „nézi el", 
kaszálás pedig csak dézsma mellett szabad. A városnak keve
sebb költségokozása céljából kimondja azt is, hogy oda kell 
törekedni, miszerint a vákáncsos maga szántsa, illetve művelje 
meg a földet. 

Általában a szabályzat megfelelő és szigorú intézkedése
ket tartalmaz ugyan, de nem mindig határozott kifejezéseiből 
következtetni lehet, hogy a későbbi elfajulások ezek alapján 
fejlődtek ki. 

Jellemző az is, hogy a szabályzatban már akkor szükség 
volt annak felemlítésére, hogy a „vákáncsosoknak bálokat tar
tani csak az erdész írásbeli engedélye és felügyelete alatt 
szabad". -

Nemkülönben felemlítésreméltó az is, hogy a szabályzat 
csupán akácosokról beszél és mindenhol csupán ezekre vonat
koznak intézkedései, ami magyarázatát szolgáltatja az abból 
az időből ránk maradt akácosoknak. 

A vákáncsosok eleinte — mint a régebbi telepítésekből is 
megállapítható — tűrhetően dolgoztak, később azonban a vá
káncsosok közé mindig több rosszabb elem szivárgott be, ami 
a háború alatt fokozódott, a háború után pedig tetőpontját 
érte el. Ennek megfelelően és a megváltozott viszonyok követ
keztében, 1920-ban már új erdőtelepítési szabályzatot kellett 
csinálni, amelyet Debrecen sz. kir. város közigazgatási bizott
sága útján a földmívelésügyi miniszter úr is jóváhagyott . 

A nagymérvű erdősítési hátralékok a háborús használa
tok miatt még inkább megnövekedtek, úgyhogy már 1920-ban 
a hátralékok Debrecen város erdőségei területének több, mint 
egyötödére terjedtek ki. Ilyen nagy erdősítési hátralék mellett 
a vákáncsosok beözönlése nem korlátoztatott, sőt az erdősítési 
hátralékok leküzdésére mentől több erdőtelepítő alkalmazása 
látszott kívánatosnak. 

A háború után tényleg rohamosan növekedett az erdő
telepítők száma; 1921-ben a debreceni erdőhivatalnál 85, a 
nagycserei erdőhivatalnál 445, a halápi erdőhivatalnál 414, a 



guthi erdőhivatalnál pedig 36, vagyis összesen 980 erdőben 
I lakó erdőtelepítő család volt. 

Különösen a háború alatt és a háború után beözönlött 
exisztencianélküli erdőtelepítők között nagyon sok volt a meg
bízhatatlan és munkátlan elem, akik nagyrészt az erdőtelepí
tést átmenetileg csak elhelyezkedési lehetőségnek tekintették, 
s csak a föld hasznára és erdőtelepítés nélkül való kizsarolá
sára törekedtek. E szempontoktól vezettetve, erdősíteni nem 
akartak, s ha erre rákényszerítették őket, akkor a csemetéket 
titokban elpusztították, h o g y azokkal dolguk ne legyen s a 
föld mívelését ne zavarják s terményeiket ne árnyékolják. 
Egy részük még a föld mívelését is elhanyagolta s állattartás
sal és erdei károk útján szerzett faanyagok eladásával igye
keztek magukat fenntartani. 

Ilyen körülmények között több esetben a vákáncsos a ré
szére kiosztott és m é g ahhoz foglalt területet néha már 3—4, 
sőt több évig is gazdaságilag használta anélkül, hogy számot
tevő erdősítést mutathatott volna fel. 

Ha még hozzászámítjuk azt, hogy a fentebb kimutatott 
bentlakó erdőtelepítőknek 1921-ben 

a debreceni erdőhivatalnál: 77 drb tehén, 16 drb borjú, 25 
drb ló, 70 drb csikó, 85 drb sertés, 

a nagy cserei erdőhivatalnál: 250 drb tehén, 70 drb borjú, 
42 drb ló, 12 drb csikó, 115 drb sertés, 160 drb malac, 

a halápi erdőhivatalnál: 410 drb tehén, 136 drb borjú, 138 
drb ló, 12 drb csikó, 190 drb sertés, 240 drb malac, 

a guthi erdőhivatalnál: 35 drb tehén, 28 drb borjú, 9 drb 
ló, 36 drb sertés, 75 drb malac állatjuk élt bent az erdőterüle
ten és azt téli és nyári legeltetéssel terhelte, azoknak téli 
takarmányát az erdőben való szénakaszálás adta, mindinkább 
meg kellett állapítani, h o g y az erdősítési hátralékoknak leküz
dése ilyen erdőtelepítőkkel m e g nem oldható, az erdőterületre 
pedig az erdőtelepítők visszaélései, családtagjainak kártevései 
és állatjaiknak legeltetése és pusztításai számokban ki nem 

, fejezhető károkat jelent. 
E téren ezen tarthatatlan állapotok úgy a város vezetősé

gét, mint az erdészeti személyzetet arra az elhatározásra kény
szerítették, hogy ezt az állapotot gyökerében megváltoztassák. 



Számolni kellett azonban azzal, hogy a nagymérvű erdősítési 
hátralékoknak kizárólag házilagos erdősítés útján való meg
szüntetése a városnak óriási összegekbe került volna; más
részt szociális szempontból sem volt lehetséges az erdőtelepítői 
rendszer egyszerre való megszüntetése, végül pedig az sem 
lehetett cél, hogy a jóravaló, megbízható, szép telepítési ered
ményeket felmutató erdőtelepítők kiküszöböltessenek. Ezen
kívül a mezőgazdasági közteshasználattal való erdősítést meg
felelő módon fent is kell tartani, mert eltekintve a pénzügyi 
vonatkozástól, a legtöbb csemetének fejlődése érdekében szük
sége van az ültetés után még egy pár évi talaj művelésre. 

Figyelembe kellett venni azt is, hogy az erdőtelepítőkben 
meggyökeresedett az a gondolat, hogy őnélkülük a városi er
dőkben az erdősítési hátralékok megszüntetését . nem lehet 
véghezvinni, ami aztán kifejezésre jutott magaviseletükben is. 

Mindezekről az erdőfelügyelő a város vezetőségét 1923. 
évben felvilágosítva, teljes megértéssel és megegyezéssel meg
állapították a cél érdekében követendő eljárást és rendszabá
lyokat s ezzel együtt egy új telepítési szabályrendelettervezet 
készíttetett, amely jóváhagyás alatt van, de a munkálatok 
jóváhagyásig, is annak megfelelőleg irányíttatnak. 

Mindezeket megfontolva, a legcélszerűbbnek látszott a 
meg nem felelő erdőtelepítők fokozatos eltávolítása, a jóra
való, eredményt felmutató telepítők meghagyása mellett, a 
bentlakás és állattartás nélkül való köztesművelés útján tör
ténő erdősítés, valamint ezzel párhuzamosan a szükséghez ké
pest, a házilagos pénzes művelésű erdősítés bevezetése, amely 
utóbbira az erdőtelepítők által kiélt s emiatt köztesműveléssel 
fel nem újítható, nemkülönben a kitett telepítőktől vissza
maradó területek, valamint az alátelepítések véghezvitelére 
van szükség. 

Az erdőtelepítővel szemben a legfőbb követelmény — s 
az a legszigorúbban meg is követeltetik — , hogy minden erdő
telepítőnek csak azt a földet szabad gazdasági növények ter
mesztésére felhasználni, amelyet teljes sűrűséggel bevetett 
v a g y beültetett, vagy teljes sűrűségűre bepótolt. 

Az erdőtelepítésekben a dézsmástermelés végkép eltörül
tetett, mert olyan területet, amely dézsma alá kerülhetne, nem 



szabad mezőgazdaságilag használni. A telepítő a területére 
szükséges csemetéket a saját külön csemetekertjében maga 
köteles nevelni, vagy a különlegesebb fajtákat a város csemete
kertjeiből kapja; tölgymakkot szintén a város által gyűjtött 
készletből kap. Állatot csak a szabályzatilag megállapított 
mennyiségben és fajtában szabad tartani. 

Ezen főbb elveket és szabályokat be nem tartó, vagy d o . 
logtalan erdőtelepítő eltávolíttatik s helyébe vagy más jó erdő
telepítő, vagy a házilagos erdősítés lép. 

Ezen főbb vonásokban előadott intézkedésekkel elértük 
azt, hogy az erdőtelepítőknek az erdőn lakó létszáma 1927. év 
végén a hivatalos kimutatások szerint, a debreceni erdőhiva
talnál 36-ra, a nagycsereinél 130-ra, a halápinál 260-ra, a 
guthinál 12-re apadt le, vagyis 1921 óta 542 bentlakó erdő
telepítővel kevesebb van. Ezen számoknak megfelelően apadt 
a családtagok és az erdőben tartott jószágok száma is ; ezzel 
szemben pedig a kintlakó, természetbeni járandóságokat nem 
élvező erdőtelepítők száma viszonylagosan emelkedett. Elér
hető volt az is, hogy a nem megfelelő erdőtelepítők az erdő
területről legnagyobbrészben önként távoztak el, mert meg
szűnt a területeknek erdősítés nélkül való mezőgazdasági ki
zsarolásának lehetősége, s csak kevés telepítőtől kellett kiuta
sítás útján megszabadulni. Ma már, 4 évi ily irányú követke
zetes eljárás után — itt-ott előforduló kivételekkel — , az erdő
telepítők megfelelő eredményes erdősítést tudnak felmutatni. 

A város vezetősége az erdőségeinek jókarbahozatalára 
s ezáltal fatőkéjének, illetőleg vagyonának növelésére az állami 
erdészeti személyzettel vállvetett munkával, megértő gondos
kodással és nagy anyagi áldozatokkal törekszik. Ennek tanul
sága, hogy a város házilagos csemetenevelésre és erdősítésre 
az utolsó években évenként 60—80.000 pengőt fordít, úgyhogy 
az 1927. év végével az összes erdősítési hátralék 1300 k. holdra 
tehető. A négy utolsó évben az erdősítési hátralékból, valamint 
a vágásterületeken 6551 k. hold erdősíttetett be, a pótlásokat 
és ismétléseket nem számítva. Négy év alatt 24,415.000 darab 
csemete, 7.082 q kocsányos tölgymakk használtatott fel az 
új erdősítésekre, valamint az ismétlésekre és pótlásokra. 

Magának az erdősítésnek a gyakorlati végrehajtásánál 



kétféle módot kell követni, mert egészen másképpen kell az 
erdősítési munkálatokat a zárt erdőtesteket képező erdőterü
leteken és megint másképpen a (szaggatott erdőtesteknél ke
resztülvinni, amely utóbbiak egyszersmind legeltetési és ka
száltatási szolgalommal is terhelve vannak, amely körülmény 
az erdősítésnek is irányt szab. A zárt erdőtesteknél a tölgye
seket természetes és mesterséges alátelepítéssel lehet fel
újítani s ezáltal a fiatalosokat a védőállomány alatt felnevelni, 
sőt a tölgytalajokon álló akácosokat is ilymódon lehet tölgye
sekké átalakítani. A legeltetési szolgalommal terhelt szagga
tott erdőterületekből álló nagycserei és halápi tögyeseknél ez 
a felújítási mód nem lehetséges. 

Az erdészeti kezelésre rendkívül nagy feladatot ró és ki
tartó, nagy munkát igényel az ohati erdő szikes részeinek a 
betelepítése és a Hortobágy fásítása. 

Az erdőtelepítéseknek, illetve erdősítéseknek itt rendkívüli 
nagy akadályát képezik a szélsőséges klimai viszonyok, ezek 
között különösen a hosszas tavaszi és nyári szárazságok, amely
nek — a talajnak mély kiszáradása folytán — sok csemete 
áldozatul esik, a késői fagyok is jelentékeny károkat szoktak 
okozni. További nagy nehézségeket okoznak a sokféle kár
tevők, amelyek egymásután fellépve, végre is a csemeték ki
pusztulását eredményezik. Az utóbbi időkben különösen rend
kívüli sok kárt okoz a cserebogár pajodja. 

Erdei károk, erdővédelem, kártevők pusztítása. 

A városi erdőkben az erdei kártételek 90%-a legeltetési 
kihágás s csak körülbelül 10% az erdőkáresetek száma. A 
nagymérvű legeltetési kihágás az erdőbirtok egy része szag
gatottságának s ezáltal az emberi lakások és mezőgazdasági 
földek közbeékelődésének következménye. Mint minden vona
lon, úgy az erdei kártételeknél is jelentkezik a szaggatott erdő
részeknek rendkívül kedvezőtlen helyzete. Az erdő védelme 
ezen szaggatott erdőknél szintén nagyon nehéz. Az erdővéde
lemnél az erdőőri védszeméiyzetet nagymértékben támogatják 
a környékbeli falvakban elhelyezett csendőrörsök s különösen 
hathatós segítségére van a nagycserei csendőrörs, amely éppen 



a nagyon elharapódzott erdőkárosítások megfékezésére helyez
tetett oda. • 

Erdei tűzesetekből származó jelentékenyebb károk a kö
zelmúltban nem fordultak elő. A z előforduló kisebb tűzeseteket 
vagy a pásztorok gondatlansága, vagy a Debrecen—-nyíráb
rányi és Ohatpuszta—Kócs—Tiszacsege közt az erdőben haladó 
mozdonyokból kipattanó szikrák okozták. 

Az erdei kártevők közül már az előbbi szakaszban felemlí
tett cserebogár és cserebogárpajod az itteni erdőségek leg
nagyobb kárttevő ellensége. Legutóbb az 1924. évi kisebb ará
nyú, majd az 1925. évi óriási cserebogárrajzás a lombozat le
rágásával az erdők évi növedékét nagyon visszavetette. Ez 
azonban elenyésző kár azokhoz képest, amelyeket a cserebogár 
álcája, a pajod pusztítása okozott. A három év alatt a földben 
kifejlődött pajod már a második évben a 4—6 cm nagyságot 
eléri és hatalmas étvággyal pusztítja a növényzet gyökérzetét. 

Ha láttuk 1925. évben a cserebogarak tömegét s ha min
den cserebogárra 30 darab petét számítunk (egy 60—70 petét 
tojik), elképzelhetjük, milyen óriási tömegben él a földben a 
cserebogár pajodja. A nagy cserebogárrajzás után a jelentkező 
pajod pusztításával kapcsolatban, a pajod élete élénk meg
figyelés tárgyát képezte, s idevonatkozó ásatások útján szer
zett adatok szerint, a fertőzött területeken 1 kat. holdon álta
lában 25—65.000 pajod volt található, de voltak olyan terüle
tek is, ahol egy kat. holdra 120.000, sőt 180.000 darab pajod 
is esett. Minthogy a pajodok októberben már 20 cm-en alul, 
novembertől májusig pedig 30 cm és azon aluli mélységben 
vannak a földben, a tavaszi és őszi erdészeti és gazdasági föld
munkálatokkal igen kevés százalék kerül felszínre s kevés 
pusztítható el. Június-augusztusban ugyan 10 cm-re jön fel a 
földszíne alá, a gazdasági munkákkal együtt akkor sem pusz
títható el sok, mert a kapálási munkák ezt a mélységet nem 
érik el. Szénkénegezéssel való irtás a költségek miatt nem le
hetséges, így a védekezés csakis a cserebogár elpusztítására 
szorítkozhatik. A csapásként jelentkező pusztítások megaka
dályozására ez évben Debrecen sz. kir. város törvényhatósá
gának területére a cserebogár hatósági irtására megfelelő alap 
létesítésével szabályrendelet készült. 



Ezeken kívül felemlítendők az egérkárok, amelyek különö
sen az őszi tölgymakkvetésekben okoznak nagyobb károkat s 
a nagy erdei gazokban még a tartós, nagy esőzésektől sem 
pusztulnak el. A rovarok közül érzékeny károkat okoz az 
Ocneria dispar (gyapjas pille) hernyóinak a pusztítása, amely 
legutóbb 1922—1924. években nagy mennyiségben fordult elő. 
Együtt lépett fel ezen kártevővel a Cnetocampa processionea 
(búcsús lepke), amelynek károsításai az Ocneria disparéval 
egyenlők. 

A Tortrix viridána rügyfakadás után lép fel s a tölgy 
leveleit és virágait pusztítja, s így a makktermést is tönkre
teszi. 

Előfordul majd minden évben a lisztharmat is kisebb-
nagyobb mértékben. Ez a károsító itt magában nagyobb káro
kat nem szokott okozni, ha azonban előzetes hernyórágások 
után lép fel, a csemetét elpusztítja. 

Terhek és szolgalmak. 

A használatok cím alatt a tűzifánál feltüntetett egyházak 
és intézmények stb. részére kiszolgáltatandó tűzifateher téte
lén kívül, a nagycserei, halápi, valamint kisebb mértékben a 
guthi erdőhivatalok területén levő erdőségeket súlyosan ter
heli a Debrecenben házzal és kaszálóbirtokkal rendelkező pol
gároknak telekkönyvileg biztosított kaszáltatási és téli legel
tetési joga. A jogosultak a szolgalmi jogukat az 1888. évben 
készült, a törvényhatósági bizottsági közgyűlés 1888. évi 60— 
1921. bkgy. szám alatt jóváhagyott és a m. kir. belügyminisz
ter úr által az 1888. évi 23.035. szám alatt megerősített legelte
tési szabályrendelet alapján gyakorolják. Ez a szabályrendelet 
a mai gazdasági és birtokviszonyoknak már nem felel meg, 
amiből sok félreértés származik. Az 1926—1927. év telén a 
nagycserei erdőhivatal 1800 kat. hold legeltetésre felszabadí
tott területén 527 számosmarha, 92 ló, 862 sertés, 75 malac 
és 566 juh, a halápi erdőhivatal 2200 kat. hold területén 741 
számosmarha, 125 növendékmarha, 125 ló, J. csikó, 1227 ser
tés, 298 malac és 641 juh ; a guthi erdőhivatal 1600 kat. hold 
területén 184 számosmarha, 45 ló, 525 sertés és 251 juh legelt, 
vagyis a nagycserei és halápi erdőhivatal kerületében a fel-



szabadított 4000 kat. hold erdőterületre 5279 darab vegyes -
jószág legeltetése esett. 

Ugyanezen a területen az 1927. év folyamán szolgalom 
alapján a kaszáitatás is gyakoroltatott . Ezek a számok mutat
ják, hogy azok az erdőterületek, amelyek a mezőgazdasági bir
tokok közéékeltségük miatt az emberi és állati károsításoktól 
amúgy is legtöbbet szenvednek, ezenfelül m é g mennyi re 
igénybe vannak véve a kaszáitatás és téli legeltetés által is . 

Előzően előadottakból kitűnik, h o g y éppen ezen erdőterü
leteknél hiányzik a faállományból mintegy 6 0 % , vagyis erdé
szeti szempontból ezen erdőterületeknek 60%-a parlagnak te
kinthető, s ha f igyelembe vesszük, h o g y a meglevő faállomány 
is a talajának kaszáitatás és legeltetés útján való folytonos 
igénybevétele által növekvésében korlátozva van, elbetegeske
dik és , idő előtt csúcsszáradást kap, a talaj pedig a ritka fa
állomány és legeltetés miatt a szelek és nap hatása alatt fo ly
ton romlik; ezekből, valamint az előbb elmondottakból meg
érthetjük, hogy mi az oka a városi erdőkből hiányzó' óriási 
fatőkének, amely szerint a 2,100.000 m 3 szabályos állapotnak 
megfelelő fatömeggel szemben, a tényleges készlet csak 
960.000 m 3 - t tesz ki, vagyis a lábon álló fakészletnek, illetve 
az évi vágás fahozamának kereken 54%-a hiányzik. 

A jövő feladatai. 

A z előzően előadottakból következik, h o g y az erdészeti 
kezelés a városi erdőknél mutatkozó bajok és hátrányok okai
nak megismerése után, az utóbbi időben legfőbb kötelességé
nek tartotta az erdő fa tőké jenek növelésére és az erdőtalaj 
védelmére a zárt, lehetőleg egykorú fiatalosok nevelését, 
amelyre a jövőben is a legnagyobb kitartással kell törekednie, 
különösen azért is, mert az erdőterületeknek legeltetésre való 
felszabadítása után a t isztások vagy felújítatlan területek a 
vágásig többé be nem erdősíthetők, másrészt azért is, mert az 
erdőben legeltetési szolgalommal bíró jogosult jaik érdekeinek 
is ez felel meg. 

Az elmondottak után tisztán állhat előttünk, h o g y a vá
rosi erdőknek gyenge záródását, talajának leromlását, faegye-



deinek csúcsszáradását és évi fahozamának alacsonyságát 
nagyrészben a szétszórtság és a mezőgazdasági birtokok közé 
való beékeltség - s ugyanezen erdőknek még kaszáitatása és 
téli legeltetése- okozta. A városnak tehát — amint ezt eddig 
is tette — az erdőben fekvő vagyona érdekében még fokozot
tabb mértékben kell zárt, egységes erdőterületeket létesíteni 
s birtokpolitikáját ily irányban nagy vonalakban megalkotni. 
Ezzel kapcsolatban a kaszáitatás és téli legeltetés szolgalmi 
jogviszonyai is rendezendő a jogosultakkal akként, hogy az 
állattenyésztés, mezőgazdasági és legeltetési viszonyainak fo
kozatos fejlesztésével az erdők kaszáitatásának és téli legelte
tésének megszűnése az állattartásra se csökkenőleg ne has
son, se pedig zökkenést ne okozzon. 

Az erdőgazdasági kettős könyvvitel 
Befejező közlemény. í r ta : Szabó István. 

III. A Z ÉVKÖZI F O R G A L O M N Y I L V Á N T A R T Á S A . 
Az erdőgazdaságnak a vagyon nyilvántartását szolgáló 

nélkülözhetetlen könyvei : 1. a napló, 2. főkönyv, 3. földkönyv, 
4 . az üzemtervek nyilvántartásaikkal, 5. az építményleltár, 
6. a berendezésleltár, 7. az anyagszámadás, illetve scontro-
könyv, 8. az adósok és hitelezők könyve, 9. a kihágási napló. 
Ezek közül csak azokat tárgyaljuk, amelyek a tulajdonképpeni 
könyvviteli célokat szolgálják, mint a napló, a főkönyv, a 
scontrokönyv. 

A napló a vagyonállománynak mindennemű évközi válto
zását időrendben felsorolja és elszámolja. Rovatbeosztása a 
következő: folyószám, dátum, a tárgy megnevezése, az elszámo
lás helye, tartozik és követel pénzrovat, napló egy értékrovat
tal, végül esetleges megjegyzésrovat. E három értékrovatos 
napló első két tartozik és követel értékrovata a pénzbevétel 
és kiadás részére szolgál, a harmadik „napló" hasábja pedig a 
nem készpénzes vagyonforgalmat, vagyis a hitel és az üzemen 
belüli (csere) elszámolásokat értékeli. Ezen háromrovatos 
rendszernek célja és előnye az, hogy a számadó, amint valami 
vagyonváltozás történik, az ezzel kapcsolatos készpénz- és 



egyéb értékváltozásokat is azonnal átvezethesse számadásán. 
Pl. ha vakn.ely fatermelésnél nemcsak készpénzzel egyenlíti 
ki a termelési költségeket, hanem azért részfát is ad ki, akkor 
a részfát a pénz elszámolással egyidejűleg a naplórovaton érté
keli. Vagy ha részfatermelésnél a termelő bizonyos napszám
szolgálatra is kötelezi magát, akkor a faátvétellel kapcsolatban 
ugyanott a napszám is értékeltetik. Naplórovaton nyernek el
számolást továbbá a birtokos más üzemei részére kiadott vagy 
azoktól átvett anyagok értékei, továbbá azon saját termeivényei
nek és beszerzéseinek értékei, melyek eladási, illetve vételára a 
birtokos más pénztárából nyer elszámolást. Végül ide vezettet
nek be először a hiteltételek. így nem fordulhat elő az a gyakori 
eset, hogy az üzemen belüli és hitelforgalom vagy egyáltalán 
nem, vagy csak késedelmesen lesz nyilvántartva, sőt esetleg 
egyáltalán nem nyer elszámolást. 

A napi „kiadás helye" című rovatában utalunk azon szám
lára és annak oldal-, esetleg folyószámára, ahol a főkönyvben 
vagy gyüj főkönyvben az illető tétel elszámolást nyert. A kész
pénzes tételek elszámolásánál természetesen csak egy számlára 
utalhatunk, mert azok ellenszámlája maga a pénztárszámla. A 
naplótételeknél mindig két számlára kell hivatkozni és pedig az 
első helyen a tartozó számlát jelöljük meg és a második helyen 
a követelőt. A napló egyes oldalainak beteltekor a napló aljáról 
mindhárom értékhasáb összege egyenként vitetik át a következő 
oldalra. 

A főkönyvnek első és legtöbb oldalt igénylő része az évközi 
vagyonváltozásokat számsoros rendben tartja nyilván. Egyik 
oldal a tartozik, a másik a követel. Mindkét oldalon a folyószám, 
hivatkozás és megnevezés után dupla értékhasáb következik, az 
elsőbe jön a pénz, a másikba a naplóelszámolás értéke. Két érték
hasáb alkalmazását célszerűnek vélem, mert egyrészt az áttekint
hetőséget segíti elő, másrészt az esetleg elkövetett hibák fel
keresését megkönnyíti. A két hasábot csak a zárás után 
összesítjük, mikor helyességükről már meggyőződtünk. Vezet
hető azonban a főkönyv tetszés szerint egy értékhasábbal is. 

A főkönyvben minden számlának külön oldalt nyitunk. A 
számlák száma tetszésszerinti lehet, de létjogosultságuk függ a 
gazdaság igényeitől, nagyságától, belterjességétől és üzemágai-



nak szétágazásátóT. A számlák általában a következő rendszerbe 
soroztatnak: 

A) Leltárszámlák: 1. törzsvagyon, 2. mellékes ingatlantőke, 
3. építmények, 4. berendezések; 

B) Faáruszámlák: 5. főhasználati műfa, 6. tűzifa, 7. elő-
használati műfa és tűzifa, 8. félgyártmányok; szükség esetén 
mindannyi, a) a vágásban, b) a rakodón, c) a vasúton részle
tezéssel ; 

C) MelléKhasználatok: 9. esetleg egy vagy több számlával; 
D) Melléküzemek annyi számlával, ahány jelentősebb mel

léküzemünk van, pl. 10. mezőgazdaság, 11. vadászat, 12. fa
iskola, 13. kőbánya; 

E) Jövedelmet nem produkáló számlák: pl. 14. iparvasút, 
15. anyagok, termények, 16. napszámszolgáltatások; 

F) Gyűjtőszámlák: a) forgalmiadó és váltságok, b) faérté-
kesítés és kezelés, olyan csoportosítással, hogy ezek az illető 
számlák között szétoszthatók legyenek; 

G) 17. Általános költségszámla: a) erdőfenntartás (esetleg 
csemetekert, erdősítés és ápolás erdővédelem és határok részle
tezéssel), b) személyzetfizetés (tiszti, kinevezett személyzet, 
ideiglenes személyzet, gyógykezelés és biztosítás), c) üzemfenn
tartás (erdőrendezés, utak és hidak fenntartása, épület és lel
tár fenntartása), d) vegyesüzemiek (iroda, tisztifogat, útikölt
ség és ellátás, adományok), 18. Közterhek és felsőbb vezetés; 

H) Folyószámlák: 19. a) adósok és hitelezők, b) különféle 
előlegek, 20. a) a birtokos bankszámlája, b) a birtokos egyéb 
üzemei. 

I) 21. Pénztárszámla; 
K) 22. Tőkeszámla; 
L) 23. Eredményszámla. 
Utóbbi két számla az évközi elszámolásokban nem szere

pel, csak a mérlegben, azért ezeket mérlegszámlának is hívjuk. 
Tágabb értelemben vett mérlegszámlák név alatt a következők
ben az 1— 23. számmal jelzett számlákat értem, mert ezek fog
nak szerepelni a mérlegben, míg a fökonyben ugyanezen szám
lák a szükségletnek megfelelően tetszés szerint tovább részletez-
hetők. Áll ez különösen a faáru-, gyűjtő- és az általános költség
számlákról. 



Egyes számlák elszámolásai mindig az alapkönyvként sze
replő naplóból az annak folyószámára való hivatkozással köny-
veltetnek át tételenként a főkönyvbe, mégis a szövegrészben 
némi változtatással. A naplóban ugyanis a naplótétel igazolását 
képező okmány minden lényeges adata szerepel; a főkönyvi szö
vegrészben azonban elhagyjuk a dátumot, a szereplő személyek 
neveit és a szöveget olyan stilizálással írjuk át, hogy abban a 
statisztikai elemek kiemelkedjenek. PL: kiszállítva Galagonyási 
vágásba 20 hl makk, 3 fuvar á 2.5 P. Ha a főkönyv valamelyik 
oldala megtelt, az oldalszámra való utalással a számla mindkét 
oldalának forgalomösszegeit egyenként átvisszük más oldalra. 

A napló összes tételei közvetlenül kerülnek a főkönyvbe. 
Mégis kivételt képeznek az anyagelszámolással kapcsolatosak. 
Ezeket közvetlenül az anyagszámadásnak (árukönyvnek, vagy 
scontro-könyvnek) megfelelő oldalára vezetjük be s innen csak 
összesített értékükkel, tehát közvetve jutnak be a főkönyvbe. 
Vagyis az anyagszámadás könyvelési szempontból egyúttal 
gyűjtő is. Az anyagszámadásban külön lapokat, scontrókat nyi
tunk, és pedig a főkönyvi áruszámlák keretein belül még annyit, 
ahány területileg elkülöníthető főhasználati vágásunk van, to
vábbá az előhasználatok részére annyit, ahány védőkerületünk 
van, a továbbkezelt anyag részére pedig annyit, ahány raktá
runk vagy félgyártmányt, illetve ipari terméket előállító üzem
águnk van. 

Az anyagszámadás tartozik-oldalán nyer elszámolást az 
anyagbevételezés, tehát a termelt, a raktárba befuvarozott, a 
félgyártmánytermelésre átvett anyag, a depózási többlet, a ter
melés, a fuvarozás, a depózás költségeivel, továbbá a félgyárt
mányra szánt anyag még értékével is megterhelve, végül a nyitó 
leltár értékelés nélkül. A követei-oldalon számoljuk el az érté
kesítést, az anyagkiadást és az esetleges évközi leírást érté
kelve, végül a leltár anyagát és a depóra szállított anyagot érté
kelés nélkül. 

Záráskor az anyagforgalom összegének a két oldalon egyez
nie kell. Mivel ezen zárás a számszerű helyes kezelés és könyve
lés kritériuma, azért elég, ha anyagelszámolásainkat ezen scon-
trókon vezetjük és így tulajdonképeni anyagszámadás vezetésére 
nincsen szükségünk. Ezen scontrókat évközben bármikor lezár-



hatjuk és ezt meg is tesszük, de nem meghatározott időpontok
ban és nemcsak papíron, hanem olyankor, amikor az illető scon-
trót tényleg rovancsoljuk is az anyagnak a helyszínen való 
számbatvételével kapcsolatban. Enélkül a lezárás teljesen meddő 
munka. Ellenben a felelős számadónak kötelessége a scontrót 
fontosságának megfelelőleg évente 1—4-szer rovancsolni, hogy 
annak a számadásban is nyoma maradjon. A rovancs után kö
vetkező sorban mindkét oldal ismét felfektetendő az akkor ta
lált összforgalom újra való beírása által. 

A fentiekből már következik, hogy az anyagszámadásba 
egyetlen egy tétel sem kerülhet a napló megfelelő számára való 
hivatkozás nélkül, hiszen az egész anyagelszámolás abból lesz 
kikönyvelve. Az anyagszámadási scontrokönyv a főkönyvi 
számadással ott kapcsolódik össze ismét, mikor a záráskor az 
egyes scontrók forgalmi összegeit átkönyveljük a főkönyv meg
felelő számlájára. Tehát a főkönyvben scontróként egy-egy tétel, 
illetve sor szerepel. 

A saját rezsibe való iparvasúti szállításnál célszerű a tel
jesített fuvar értékével a vasúti raktárszámlát megterhelni. A 
fuvaregységárak legcélszerűbben az előző évi átlagos kerükölt-
séggel értékelendők, ezen fuvarértéket az iparvasútszámla kö
vetei-oldalán elszámolhatjuk. Az iparvasúti számla tehát az 
évi záráskor + eredménnyel zárulhat, amit azután az ezévi 
iparvasúti szállítás kerüköltségkalku3ációjánál és ha lényege
sebb az értéke, a fatőár számításánál is tekintetbe veszünk. 

A törzsvagyon értéke 10 éven belül csak akkor változhatik, 
ha vagy az alapját képező ingatlan vagyonállománya változik, 
vagy átlépjük akár a fahasználatot, akár az erdőfenntartási elő
írásokat. Utóbbi esetben a 10 éves periódus végén a változásnak 
jelentkeznie kell a törzsvagyon értékében, amennyiben a válto
zás az arra a 10 évre elő nem írt fahasználat vagy erdőfenn
tartásból ered. Ugyanis az ilyen jellegű bevételeket és kiadáso
kat a törzsvagyonszámlán számoljuk el, mert azok a normális, 
tartalmas gazdálkodás keretein kívül állnak. Viszont a törzs
vagyon értékében beállott változásnak a következő évek szám
adásaiban el kell tűnnie, ha a túllépés csak a 10 éves előírások 
keretén belül történt azáltal, hogy az egyik év előírásának túl
lépését valamely más évben behozzuk. 



A z építmény- és berendezésszámla értéke évközben csak új 
létesítmények és beszerzések (melioráció) vagy a régiek értéke
sítése útján változhatik. Apróbb tatarozások a leltár fenntartási 
költségszámlára kerülnek az általános rezsi közé. 

A z évközi forgalom nyilvántartását szolgáló egyéb könyvek 
közül az adósok és hitelezők könyvét külön felemlítem. Ennek 
egyedüli célja az, hogy a főkönyv hasonlónevű számlájának 
tételeit üzletfelenként szétválassza és tartsa nyilván. Ezért ter
mészetesen zárási egyenlege kell hogy egyenlő legyen főköny
vünk hasonló nevű számlájának egyenlegével. Ugyanilyen jel
legű, csak más célt szolgál a kihágási napló, mely a törvény sze
rint előírt formában vezethető és az abban elkönyvelt érték- és 
kártérítési összegek kell hogy egyezzenek a megfelelő főkönyvi 
számla egyenlegével. 

Az évközi forgalom idő- és számlasoros elszámolásainak 
helyességéről évközben is bármikor meggyőződhetünk, de arról 
az évi záráskor feltétlenül meg is kell győződnünk, mikor az 
összes főkönyvi számlák tartozik- és követei-forgalmát összesít
jük, természetesen évközi zárásnál ideszámítva a scontrószámlák 
forgalmát is, melyeknek tételei ilyenkor még nincsenek át
vezetve a főkönyvbe. A könyvelés számszerűleg akkor helyes, 
ha ezen forgalmi összesítő kimutatás pénzforgalom tartozik-
és követei-összegei egybevágnak 1. egymással és 2. a napló pénz
forgalom követel- és tartozik-összegével, nem véve számításba a 
január elsejei és december 31-i pénzkészleteket, melyek leltári 
értékek; továbbá a kimutatás napló-hasábjának tartozik- és kö
vetei-összegeinek egyezniök kell 1. egymással és 2. a napló
főkönyv „napló"-hasábjának összegével. 

Ha ezen próba sikerül, akkor a pénztár és napló forgalmát 
számlánként egybevonjuk és így nyerjük az évközi forgalmi 
kimutatás első oszloppárját, amelynél a próba 1. szerint az évi 
forgalom összege egybe kell hogy vágjon a pénztár tartozik 
követel + naplóforgalom összegével. 

Az évi forgalmi kimutatás második B) oszloppárjában az 
előbbi forgalom egyenlegét vezetjük, amely akkor helyes, ha 
tartozik- és követei-összegei egybevágnak. 

Az évi forgalmi kimutatás következő C) hasábpárjában az 
előbbi egyenleg gyűjtőszámláit szétosztjuk a megfelelő számlák 



között. Ily gyűjtőszámla elsősorban a faértékesítés és kezelés, 
amelyben azon összes fafelvételi, osztályozási, árverési, vagón-
berakási, raktárfenntartási költségek számoltattak el, amelyek 
a vágásban, a rakodón és a vasúton felmerültek, kivéve elsőnél 
a termelési, utóbbi kettőnél pedig a fuvarozási költségeket, ame
lyek már az A) tartozik-oszlopon nyilvántartattak. További 
gyűjtőszámla a forgalmiadóé, amelynek egyenlegét az egyes 
áruszámlák között azok pénzforgalmának arányában osztjuk 
szét. Célszerű már ezen oszlopban egyes összetartozó költség
számlák részbeni összevonása is. 

Az évi forgalmi kimutatás utolsó D) oszloppárjában az 
előbbi egyenlegek további összevonását végezzük el olyan ha
tárig, hogy végül csak annyi tételünk legyen, ahány mérleg
számlánk van. 

Itt térek ki annak indokolására, hogy miért nem követem a 
könyvelés rendes menetét, amely elindul és végződik a nyitó, 
illetve záró leltárnak a napló és főkönyvön való átvezetésén és 
miért nem szerepelnek a naplóban és a főkönyv imént tárgyalt 
első, az évi forgalmat kimutató részében, a leltári értékek. En
nek célja tisztán az erdőgazdasági kezelés adta követelmények
hez való alkalmazkodás. Az évi forgalomnak naplószerinti nyil
vántartását és annak főkönyvi számlák szerinti szétkönyvelését 
teljesen elkülönítem a tulajdonképeni számviteli munkától, 
amelyek a kettős könyvvitelben való teljes jártasságot tételez
nek fel. 

Az előbbieket végezze el a felelős számadó, a kezelőtiszt, 
kinek hasonló könyvvezetést azért is kell végeznie, mert az 
általa nyert adatokra lépten-nyomon szüksége van. Ha áttér 
ezen rendszerre, munkája nem változik, csak annak formája. 
A leltárfelvételt és értékeinek a főkönyvbe való átvezetését, a 
zárást és az eredménykimutatás elkészítését, bár némi tanul
mány után ezt is elvégezheti a kezelő, fenntartanám külön ellen
őrködő közeg részére, ki azt feletteseinek intenciói szerint esz
közölné. Ez nem zárja ki azt, hogy a központi vagy felügyeleti 
hatóság összevontabb számlák szerint ne végezhesse el az év
közi forgalom nyilvántartását, ha arra ellenőrzési szempontból 
szüksége van. 



IV. A Z Á R S Z Á M A D Á S . 

a) A záróleltár. 

Az üzleti eredmény kiszámíthatása végett bárminő is 
könyvviteli rendszerünk, minden számadási időszak végén lel
tárt kell készítenünk a gazdaságban található vagyonrészekről. 
A záró-leltár formájára és lényegére nézve egyezik a nyitó-lel
tárral, ugyancsak lényeges kelléke, hogy a zárás időpontjában 
a gazdaságban található összes értékeket megszámlálássál tény
leg felvegyük és az akkori érvényes egységárakkal értékeljük. 
Összeolvasás által kell felvenni főleg a berendezés, az áruszám
lák, a pénztár tényleges állományát és nem szabad a könyvek
ben található adatokra támaszkodva ezeket onnan kiírni. Ellen
kező esetben lemondunk a kettős könyvvezetés azon nagy elő
nyéről, hogy a kiszámított és tényleg felvett adatokból nyert 
kétféle eredményünknek egyezése által a zárás számszerű he
lyességének próbáját nyerjük. 

Meg kell győződnünk a folyószámlák tételeinek tényleges 
fennállásáról és azok bonitásáról. A törzsvagyon és mellékes 
ingatlan üzemi tőke az évenkénti zárás alkalmával változatlan 
marad, csak az évi forgalmi kimutatás adta esetleges változását 
vesszük figyelembe teljesen a papírforma szerint. Becsléses ér
tékelése, mint már említettem, csak 10—10 évente történik meg 
a revízióval kapcsolatban. 

A leltározáskor az építmény- és berendezés-számlán évente 
bizonyos %-os értékleírást végezünk avulás és használat címén. 
Ennek mértéke lakóépületeknél 1—3%, üzemi és gyári épületek
nél 2—5%, szerszám- és gépberendezésnél 7—15%, kocsi és ló
nál 10—15%. Az árukészleteket a forgalmi, illetve eladási ár
nak ugyanolyan %-os egységárával értékeljük, mint a nyitó
leltárnál, hogy a készletek azokkal feltétlenül értékesíthetők le
gyenek. Az értéktelen és hasznavehetetlen anyagot pedig meg
felelő indokolással leírjuk. 

A leltár aktiváinak és passzíváinak különbözete adja a 
záró tiszta vagyont, akár a nyitó-leltárnál a nyitó tiszta va
gyont. A záró- és nyitó-leltár adta tiszta vagyon differenciája 
egyenlő az üzleti eredménnyel, vagyis a tiszta nyereséggel, il
letve veszteséggel aszerint, amint a záró-leltár vagyonértéke 



nagyobb-e, vagy a nyitó-leltáré. Ezzel az üzem tiszta nyereségét 
egy összegben tulajdonképen már megkaptuk. Hogy ennek ki
alakulásában az egyes mérlegszámláknak miféle szerepe van, 
azt a továbbiakban számítással nyerjük. 

b) A záró- vagy eredmény kimutatás. 

Az üzleti részletes eredmény kiszámítása az ú. n. záró
kimutatásban történik meg. Ennek nyégy oszloppárja közül az 
első tartalmazza a próbamérleg forgalmát, a második pedig an
nak egyenlegét. A próbamérleget készen kapjuk az évközi for
galmi kimutatás utolsó oszloppárjából, ha ezen a nyitóleltár 
adatait átvezetjük. Ez számszerűleg akkor helyes, ha tartozik-
és követei-hasábjának összege egyforma és egyenlő a nyitó
leltár összforgalmának és az évi forgalom egyenlegének össze
gével. 

A zárókimutatás harmadik oszloppárja a mérleg a záró
leltár adatait tartalmazza aktivá- és passziva-oszlopokon. A 
zárókimutatás utolsó, negyedik oszloppárja a tulajdonképeni 
„eredménykimutatás", melynek tartozik-hasábját, veszteség
és követei-hasábját nyereség felírással látjuk el. 

Ennek tételeit számítás útján nyerjük a második hasábpár 
tartalmazta próbamérleg-egyenleg és a harmadik hasábpárban 
részletezett, a záró-leltár adatait feltüntető mérleg tételeinek 
egybevetésével. 

Mivel a próbamérleg egyenlegei a könyvekből kiszámított 
számlánkénti vagyonértékeket tartalmazzák, a mérleg adatai 
pedig a valósággal leltározó vagyonállományt, azért számítá
sunk a következő főbb elveken alapszik: 1. Ha a leltározott mér
leg-aktíva nagyobb a számított próbamérleg-aktivánál, akkor 
vagyonszaporodásunk, illetve nyereségünk van és fordítva. 2. 
Ha a leltározott passzíva nagyobb a számított passzívánál, akkor 
veszteségünk van és megfordítva. 

Az egyes számlákon így jelentkező bruttó nyereség és 
veszteség különbözete adja a tiszta nyereséget, illetve vesztesé
get. Ha könyvelésünk számszerűleg helyes, akkor ugyanezen ér
téknek kell jelentkeznie a mérleg és próbamérleg tőkeszámla
egyenlegeként és ezenfelül próba II. szerint egyeznie kell a záró
leltár szerinti tiszta nyereséggel. 



c) A főkönyv zárása. 

A főkönyv zárása a zárókimutatás adatainak felhasználá
sával történik. Mivel sem a naplóban, sem a főkönyv eddigi ve
zetésében leltárértékek nem szerepeltek, azért minden főkönyvi 
számlán kitüntetjük azok egyenlegét (a pénz- és naplótételek 
összevonásával) és a következő sorokba bevezetjük nyitóleltár
értéküket, záróleltár-értéküket és az eredménykimutatásból 
nyereségüket, illetve veszteségüket, ami az előbbi három tétel 
egyenlegeként úgyis kell hogy jelentkezzék. Ugyanígy lezárjuk 
az anyagscontrókat is. 

Ezen formaszerinti zárást esetleg el is hagyhatjuk, mert 
ez nem egyéb, mint a zárókimutatás adatainak a főkönyvbe való 
átvezetése. Mégis tulajdonképen ezzel fejeztük be évi számadá
sainkat a kettőskönyvvitel szabályai szerint. 

d) A tiszta nyereségnek üzemágak szerinti részletezése. 

A zárókimutatás két eredményhasábja vagy a vele azonos 
főkönyvi számla megadja a mérlegszámlánként részletezett 
bruttó veszteségeket a tartozik- és a bruttó nyereségeket a köve
tei-oldalon. A tiszta nyereség pedig ugyanott egyenlegként a 
tartozik-oldalon egyösszegben jelenik meg. Hogy azonban fő-
feladatunknak megfelelhessünk, vagyis kimutathassuk az erdő 
fahaszonvételéből eredő jövedelmet, másrészt pedig, hogy az 
egyes üzemágak tiszta nyereségét is elbírálhassuk, szükségünk 
van a tiszta jövedelemnek ezek közötti szétosztására. Ennek fon
tossága főleg ott tűnik ki, hogy egyik-másik mellékhasználat 
vagy melléküzem nagyobb tőkét inventál és így nagyobb súllyal 
esik latba a gazdaság mérlegében. Sok gazdaságnak van hol 
szépen viruló, hol ballasztot jelentő melléküzeme, így nagyobb 
mezőgazdasága, kiterjedt vadászata vagy fafeldolgozó ipara, 
amelynek eredménye az erdőgazdasági jövedelmet nagyon is be
folyásolhatja. 

Célunkat könnyen elérjük, ha szétválasztjuk az egyes üzem
ágakban dolgozó tőkéket, részletezzük az ezeket megillető le
írásokat és külön mérlegüket a reájuk eső százalékos vagy becs
lés útján nyert általános költségszámla-részértékkel is megter
heljük. A tulajdonképeni erdőgazdaságot a leírásoknak és költ-



ségszámláknak csak fennmaradó része fogja megilletni. Az ezen 
számadáshoz szükséges adatokat leltárkimutatásainkban meg
találjuk. Ezek első hasábjában ugyanis a leltártételeket már a 
főkönyvi számlák és így a melléküzemek szerint is szétválasz
tott részösszegeikkel szerepeltettük. 

Ezen munkálat folyamán több olyan kérdés merülhet fel, 
amelyekre csak az erdőgazdaság céljának a leltározásnál tár
gyalt precíz felfogásával és a helyi viszonyok ismerete mellett 
lehet megfelelni. Itt még a következőkre hívom fel a figyelmet. 

Az olyan szállítási vagy fafeldolgozási üzemág, amelynek 
híján terményeinket vagy egyáltalán nem, vagy csak irreális 
áron tudjuk értékesíteni, eredményt produkáló melléküzemként 
sohasem kezelhető. Számlájuk egyenlege, vagy ha kiszámítjuk, 
úgy üzleti eredményük csak a faáruszámlákon elért jövedelmet 
növelheti, vagy csökkentheti. Ilyen gyakran a fuvarüzem, ipar
vasút, fűrész stb. Ilyen elbírálásban részesítendő a termények
anyagok-számla is. Ez a számla sem hozhat jövedelmet, mert a 
kezelte terményekkel nem spekulálhat. Főkönyvi egyenlegével 
tehát a részletezett eredménykimutatásban azon számla isme
rendő el, amely a kezelésére bízott anyagot produkálta. 

Bár az így nyert üzemágankénti eredménykimutatás már 
teljesen hű képét adja gazdálkodásunknak, mégis belső lizem-
statisztikai adatok nyerhetése végett a legkisebb kezelési egy
ségre, amellyel az erdőgazdaság dolgozik, az üzemosztályra is 
kiszámíthatók az évi eredmények a szorosan vett erdőgazdálko
dási mérleg tiszta nyereségének további szétbontása útján. Ez 
esetben az üzemosztály bruttó bevételi eredményeit s strazzák 
megfelelő lapjainak egyenlegéből nyerjük. A költségszámlák és 
a leírások részösszegeit pedig az egyes üzemosztályokra külön 
kiszámított törzsvagyonrészek arányában osztjuk el; kivétele
sen azonban más kulcs szerint is, amennyiben egyes költség
számlák csak egyes üzemosztályokat érintenek bebizonyítható-
lag nagyobb arányban. Az egyes üzemosztályok külön eredmény
kimutatását csaknem mindig el kell készíteni, mert már maga az 
üzemosztály létjogosultsága arra mutat, hogy a rajta való gaz
dálkodás célja, állományának jellege, üzemmódja, fordulója és 
értékesítési viszonyai tették szükségessé a gazdaság több üzem
osztályba való szétosztását. 



e) Az évi eredmény összehasonlítása az előirányzattal. 

Az évi előirányzat készítését legalább oly mértékig, hogy 
az a gazdálkodás főbb irányait megszabja, egy gazdaság sem 
nélkülözheti, még az sem, amelyen maga a birtokos gazdálkodik. 
Az előirányzat egyrészt jelzi az illető számadási időszaktól vár
ható eredményt, másrészt a jóváhagyás után megadja azokat a 
kereteket, amelyeken belül a kezelő a tételenként megjelölendő 
utalványoztatási kötelezettség fenntartása mellett szabadon mo
zoghat. Mivel az előirányzat adatai jórészt az üzemtervi elő
írások és az előző évek gazdálkodási eredményein épülnek fel, 
azért az előirányzat összeállításánál hasznos szolgálatot tesz
nek az évi zárszámadás és az ez alapon számított statisztikai 
adatok. Hogy az évi eredmények az előirányzattal összehason
líthatók legyenek, legfőbb követelmény, hogy az előirányzat 
rendszere megfeleljen a zárszámadás rendszerének, egyes té
telei pedig a főkönyvi számláknak. 

Ha előirányzatunk ily alapon készül, akkor elsősorban 
összehasonlítjuk az előirányzat egyes tételeinek egyenlegét a 
megfelelő főkönyvi számla egyenlegével. Ez az elbírálás legcél
szerűbb formája, mert itt az egyes áruszámlákra fordított több 
kiadás, amennyiben arányban van megfelelő bevételi többlettel, 
nem jelentkezik, aminthogy az előirányzat betartását is ezekben 
az esetekben követeljük meg a legkevésbé. 

f ) A zárlati vagyon összevetése a kezdő vagyonnal. 

Az ehhez szükséges adatokat készen megadja a nyitó- és 
záróleltár. Az összehasonlítás célja az, hogy egyrészt az ingó 
és ingatlan tőke változásainak célszerűségét és produktivitását 
elbíráljuk, másrészt, hogy a forgó tőke áruszámláinak és hitel
tételeinek éveleji és évvégi állapotát, esetleg az előző évi adatok 
segítségülvétele mellett összehasonlítsuk, különös tekintettel 
arra, hogy azok évvégi értéke a normális kereteket nem 
lépte-e túl? 

V. A S T A T I S Z T I K A . 

Évi számadásunk kiegészítő részét képezi oly statisztikai 
adatok számítása, amelyeket részben saját üzemi kalkulációnk 
céljára, részben gazdaságunknak más erdőgazdaságok jövedéi-



mezőségével való összehasonlítására használunk fel. Az igaz, 
hogy az apró statisztikai adatok, mint azt Enyedi is ajánlja, 
elkülönítendők a számadástól, viszont azonban vannak olyan 
statisztikai adatok is, melyek attól el nem választhatók. Ezek 
legtöbbje a főkönyvből ugyanis kivehető, így a termelés, szál
lítás, értékesítés anyagmennyiségének és értékének rész- és 
végösszege; sőt az egyes költségszámlákon részletezett napló
tételekből a napszámbérek, fuvarok, anyagbeszerzések, főkönyvi 
számlák és munkanemek szerint egyszerű rátekintéssel ki is 
olvashatók. 

Ha különböző erdőgazdaságok produktivitását akarjuk 
összehasonlítani vagy azok gazdálkodását összehasonlítólag el
bírálni, legfőbb irányadó tényezőink a következőkben tárgya
landó százalékos adatok és a tőár lesznek. 

A gazdálkodás eredményét egyetlen számmal fejezi ki az 
abban fekvő tőkék kamatozása. Megállapítjuk tehát a) elsősor
ban a gazdaságban fekvő összes tőke és ha van számbavehető 
idegen tőkénk is, akkor az összes saját tőke nyitóleltár szerinti 
értékének az összes zárónyereséggel való kamatozását; b) to
vábbá a szorosabb értelemben vett erdőgazdálkodásban fekvő 
tőkéknek az erdészeti zárónyereséggel való kamatozását; c) 
végül az egyes melléküzemek összesen vagy külön számított 
tőkéinek saját eredményükkel való kamatozását. 

Érdekes és jól felhasználható adatokat nyerünk, ha szá
mításunk alapjául a törzsvagyont vesszük. így megállapítjuk a 
törzsvagyon viszonyát az erdőterülethez, vagyis az összes erdő
terület és annak kat. tiszta jövedelme mellé kiszámítjuk az egy 
kat. holdra eső törzsvagyon értékét. Kifejezzük a törzsvagyon 
százalékos összetételét, vagyis hogy annak minden 100 P-jéből 
mennyi esik a faállományértékre és mennyi az erdőfenntartási 
értékre: természetesen az első értéke több, a másodiké kevesebb 
lesz 100-nál és a kettő differenciája ad 100-at. (Ezen adatokat 
kiegészítjük az egy kat. hold erdőterületre átszámított főhasz
nálati és előhasználati termelés és értékesítés fatömegével és a 
vágás holdankénti fahozammal. Ezen adatok feltétlenül jellem
zőek lesznek a különböző erdőgazdaságokra és így ezek alapul
vétele mellett felhasználhatjuk a gazdasági tőkék kamatozási 
százalékát azok gazdálkodásának összehasonlítására. Százalékos 



összehasonlítási tényezőket nyerünk még, ha kifejezzük a törzs
vagyon százalékában az egyéb ingatlan vagyont, az ingó va
gyont, a forgótőkét, továbbá az eredménykimutatásból az áru
számlák eredményét és az általános rezsit meg közterheket, 
esetleg tételenként is. 

Egyik legfontosabb statisztikai adat az erdőgazdaságban 
az év folyamán elért tőár értéke. Ennek megbízható és pontos 

-értékéhez csak részletes számítások útján juthatunk. Bár a ' 
kettős könyvvitelnek itt is jelentkezik azon előnyös oldala, 
hogy a kiszámításhoz szükséges összes adatokat felhasználásra 
készen szolgáltatja, mégis hibák elkövetését megelőzendő, cél
szerűbb, ha számításaink megkezdése előtt szükséges adatain
kat oly táblázatos kimutatásba foglaljuk, amely tartalmazza: 
a főhasználati műfa, tűzifa és az előhasználati fa a) vágásban, 
b) rakodón, c) a vasúton című főkönyvi számláknak megfelelő-
leg azok I. nyers eladási árát, II. forgalmi adóját, III. termelési-
közelítési, illetve szállítási költségeit, IV. költségszámlái egyen
legét. Ezen adatokat az évi forgalmi kimutatásban találjuk meg 
és pedig az I—III. alattiakat annak AJ és IV. alattiakat annak 
B) hasábjában, az illető anyagmennyiségeket pedig a főkönyv 
megfelelő áruszámláján, mint az anyag összesítését. 

A tőár kiszámításának sémája a következő: 
A) A főhasználati műfa tőára. a) Műfa a vágásban. 
A nyers eladási árból ( I . ) levonjuk a forgalmi adó (II . ) 

és a költségszámlaegyenleg ( IV . ) összegét és ezt az itt értéke
sített famennyiség 1 m 3-ére vonatkoztatjuk + x, ebből levonjuk 
a termelési költség ( I I I . ) , az összes termelt faanyag 1 m 3-ére 
vonatkoztatott értékét — y = z. 

b) Műfa a rakodón: 
Az itt értékesített fa nyers eladási árából ( I . ) levonjuk a 

forgalmi adót (II . ) és ezt az itt értékesített famennyiség 
1 m 3-ére vonatkoztatjuk + x' ebből levonjuk a rakodóra való 
szállítási költség (III .) és az ezt illető költségszámlái egyenleg 
(IV.) összegeinek a rakodóra szállított összes faanyag 1 m 3-ére 
vonatkoztatott értékét — y' = z' 

c) Műfa a vasúton: 
Hasonlóan nyerjük, mint b) alatt az itt értékesített fv 

anyag 1 m- 3ére vonatkozó z" értékét. 



A nyert három részértéket összevonjuk 
a) értékesítés a vágásban . . . . m 3 á z P össz. . . . . . P 
b) „ a rakodón . . . . m 3 á z' P „ P 
c) „ a vasúton . . . . m 3 á z" P „ P 

Értékesíttetett összesen m 3 P-ért, tehát 
ebből 1 m 3-e esik Z = P, ami a műfa nyers tőára. 

Ugyanígy nyerjük a főhasználati tűzifa és az előhasználati 
fa nyers tőárait, Z és z -et. 

Az összes fatermékek nyers tőárát a következő össze
vonással nyerjük: 
Főhasználati műfa m 3 á Z P össz P 
Főhasználati tűzifa m 3 á Z P össz P 
Előhasználati fa m 3 á Z P össz P 
A félgyártmányszámla eredménye P 
Az iparvasúti számla eredménye . . . . . P 

Összesen: m 3 P 
vagyis 1 m 3 termelt fa nyers tőára lesz P. 

Ezen nyers tőár értékét növeli vagy csökkenti még a mel
lékhasználatok számlaegyenlegének az összes értékesített fa
anyag 1 m 3-ére átszámított értéke, továbbá csökkenti az álta
lános költségszámláknak a tulajdonképpeni erdőgazdaságot il
lető és az üzemágankénti részletes eredménykimutatásból kiírt 
értékének és végül az ugyanott megtalálható építmény- és beren
dezésleírás összegének az értékesített faanyagra átszámított 
értéke. Mindezek számbavételével nyerjük az erdőgazdaság he
lyesen számított tőárát. 

Ha saját üzemünkön belül akarunk a tőárral kalkulálni és 
az egyes üzemosztályaink értékesítési viszonyai között jelenté
kenyebb eltérések vannak, akkor az egyes üzemosztályokra ér
vényes tőárakat hasonlóan számítjuk ki. Alapul vesszük a fő
könyvi áruszámláknak üzemosztályok és védkerületek szerinti 
részösszegeit, továbbá felhasználjuk az üzemágankénti ered
ménykimutatásnál tárgyalt módon az egyes üzemosztályokra el
készített részletes eredménykimutatásoknak a leírásokra és az 
általános költségekre vonatkozó és ott feltalálható adatait. Ezen 
adatok kiszámítása kissé körülményesnek látszik, de épp ezekre 
a kezelőnek úgy is szüksége van üzemnyilvántartásainak kitöl
tésekor. 



A számí to t t t őá ré r t ékek fe lhaszná lásának és hosszú i d ő k r e 
való ny i lván ta r t á sának he lye az üzemte rvek , ahol a ny i lván 
tartásokba b e j e g y z e t t haszná la tok f a t ö m e g e i ezen tőá ré r tékke l 
kell h o g y b e s z o r o z v a ér tékel tessenek, m e r t n y i l v á n v a l ó , h o g y az 
üzemátvizsgálás i m u n k á l a t o k n a k a he lyes p é n z ü g y i e r e d m é n y e k 
adatain kell f e lépü ln iök . 

Itt esedékes azon tőá ré r t ék t á rgya lá sa , amel lye l a le l tá ro
záskor a t ö r z s v a g y o n t ér tékel tük. E z t h o s s z a b b időszak , p l . a 
revizionális 10 év , v a g y annak u to l só t ö b b év i á t l agos és az e l ő b b 
tárgyalt m ó d o n számí to t t f ő á r á b ó l n y e r j ü k , ha ehhez a ké rdéses 
évek á t lagos e rdő fenn ta r t á s i kö l t s ége inek 1 m 3 - r e eső ér tékét 
hozzáadjuk. Csak í g y lehe tséges u g y a n i s a t ö r z s v a g y o n ú j r a 
való é r téke lésekor a b b a n az e r r e a c ik lus ra ú jonnan e lő í r t e rdő
fenntartási e lő í rások tőkeér téké t szerepel te tn i . 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Egyesületi összejövetelek 
Lapunk legutóbbi számában már jeleztük, hogy a szokásos 

csütörtökdélutáni egyesületi összejöveteleinket ismét megkezdjük 
s hogy első összejövetelünket október hó 24-én, délután 5 órai kez
dettel tartjuk meg. Első összejövetelünkön dr. Luncz Géza tagtár
sunk vetített képekkel kísért előadást fog tartani. Előadásának 
címe: „Vadpatakszabályozási eljárások a francia Alpesekben." 

Szokásos összejöveteleinket ezután is minden csütörtök dél
után folytatólagosan meg fogjuk tartani és kérjük tagtársainkat, 
hogy azokat minél számosabban látogassák. 



I R O D A L O M 

A z A d ó és Könyvvitel legújabb számában dr. Schranz András 
közgazdaságtudoanánykari egyetemi tanársegéd: A német raciona-; 
nizáló mozgalom című cikkében behatóan foglalkozik ezzel az Ameri
kából megindult és a könyvelés terén is nagyfontosságú mozgalom
mal. Keleimen Fenenc, a Nagykanizsai Takarékpénztár igazgatója: 
Racionális könyvelési rendszer' a vidéki pénzintézeteknél című cik
kében a fenti mozgalomról hazai vonatkozásiban értekezik. A for
galmiadóval foglalkozik dr. Szelényi Ödön pénzügy segédtitkár: A 
forgalmiadé általányozása cím alatt. Ismerteti a lap ezenkívül a 
pénzügyminiszternek A váltók forgalmiadókötelezettségének módo
sításáról kiadott rendeletét. Dr. Szepesy Mihály ügyvéd: Az adó
mérséklési törvény fontosabb rendelkezései, Hollós László közgaz
dász: A papírszabványok normalizálása, dr. kispéczi Kispéczy Gyula 
ügyvéd: Mi a „pari tásos" eladás? címen írtak cikkeket. Adóztatás 
és közgazdaság címen dr. Görög Frigyes ügyvéd, a Magyar Jogász
egyletben tartott, Illetékjogunk kifejlődése és reformja címen pe
dig dr. Nagy Dezső Bálint, az Országos Ügyvédszövetség győri 
osztályának ülésén tartott előadásának kivonatát közli. A Közgaz
dasági szemle rovat Norvégia és Dánia gazdasági helyzetévei fog
lalkozik. Rendeletek, Adónaptár, Döntvénytár című rovatok a keres
kedőik részére fontosak és nélkülözhetetlenek tartalmuknál fogva. 
A lap megrendelhető a kiadóhivatalban: Budapest, VIII. , József-
korút 86. Előfizetési díja: egy évre 20 P, félévre 11 P. 

A Mezőgazdasági Számtartás legújabb száma hozza Kesztyűs 
Lajos m. kir. gazd. akad. tanár: A magyar mezőgazdasági számtar
tás elterjesztése és üzemtudományi, valamint agrárpolitikai fon
tosságának elismertetése című cikkének folytatását. Juhos Lajos m. ' 
kir. gazd. akad. rendes tanár: A z üzemstatisztikai adatgyűjtés gya
korlata és a nyerstermények hasznosítása című cikkében Svájc 
számtartásstatisztikájánalk beható ismertetésével foglalkozik. A 
törzsleltári árak megállapítása a jövedelemadó szempontjából című 
cikk Kazinczy József hites1 könyvszakértő tollából nagy érdeklődésre 
tarthat számot a gazdák körében. Dr. Szepepy Mihály ügyvéd: Az 
adómérséklési törvény fontosabb rendelkezései, Bellán László volt 
jószágigazgató: A magyar gazdasági számtartás egyöntetűsége cí
mem írtak cikket. A lap ezenkívül folytatja dr. Schrapz András köz-
gazdaságtudcimánykari egyetemi tanársegéd: A kereskedelmi üze
mek racionalizálása, valamint dr. kispéczi Kispéczy Gyula ügyvéd: 
Mi a „pari tásos" eladás című cikkének közlését.' Gazdatanácsadó 
cím alatt az állatok törzsleltári értékéből értékcsökkenés címen való 
leírásnak törvényes módjairól, valamint új beruházások esetén a 
költségek elszámolásáról szolgál felvilágosítással. Közgazdasági 
szemle, Adónaptár, Rendeletek. Döntvénytár című fejezetek teszik 



ezenkívül a lapot nélkülözhetetlenné minden gazda számára. Elő
fizetési d í j : 1 évre 20 P, fél évre 11 P. Megrendelhető a kiadóhiva
talban, Budapest, József-körút 86. 

„ A Válás Gyökeres Re fo rmja" . A vi lágháború és az ezt követő 
forradalmak lezajlása után vi lágproblémát képez a házassági elválás 
kérdésének a változott viszonyokhoz képest, modern szellemben való 
megoldása. Dr. Gerö Ernő budapesti ügyvéd „A Válás Gyökeres 
Reformja" címen most megjelent legújabb könyvében törvényjavas
lat formájában egészen új gondolatmenetre helyezi a kérdést és ezt 
olyképpen oldja meg, hogy az egyén i szabadságot felszabadítani 
akarván a házasság intézményének béklyói alól, a házasság felbon
tását a törvény által taxatíve megjelölt bizonyos időtartamok lejárta 
esetén — a felbomlott házasság benső viszonyainak (az úgynevezett 
vétkes cselekményeknek) nyilvánoisság előtti feltárása nélkül — az 
egyéni szabadság alapján, de a házasságnak, mint társadalmi és ál
lami tényezőnek sérelme nélkül — feltétlen biztosítani akarja. 
A szerző összesen 70 szakaszban építi fel javaslatát, melyet 
lélektani, j o g i és orvosi szempontokból mélyrehatóan meg is indokol. 
A szerző könyvében lefektetett reformjavaslatai gyakorlati propa
gandájára nézve „A Válási Reformszövetség" megalakításának esz
méjét is felveti, melynek egyik feladatául a ma válni nem tudó házas
felek tízezreinek felszabadítását tűzi ki . A .könyv, — m e l y eredeti' 
tartalmánál fogva a társadalom minden rétegében kétségtelenül 
nagy érdeklődésre f o g számot tartani — , nyolcvanoldalnyi terjede
lemben jelent meg és két pengő előzetes beküldése ellenében kapható 
a kiadónál: „Merkantil" Irodalmi és Nyomdavállalatnál, Budapest, 
VIII., Hunyadi-u. 43. és minden budapesti könyvkereskedőnél. 



K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hírek. A m. kir. földmívelésügyi miniszter az alföldi er
dők telepítése terén az 1924. és 1925. években kifejtett sikeres mun
kásságáért Matusovits Péter miniszteri tanácsos erdőigazgatónak el
ismerését fejezte ki. 

Halálozások. Temesváry Béla nyug. földmív. min. tanácsos, a 
volt besztercebányai m. kir. erdőigazgatóság erdőiga^gatója, egye
sületünk volt alapító tagja, 1929. évi szeptember hó 17-én, életé
nek 69-ik évében Budafokon elhunyt. A megboldogul t tíz éve vo
nult nyugalomba és mikor szeptember 20-án a farkasréti temető
ben örök nyugalomra helyezték, volt tiszttársai közül mindössze 
egy vidéki erdőmérnök és egy volt számvevőségi tisztviselője kí
sérte ki utolsó útjára. Valószínű, hogy ez csak úgy történhetett 
meg, hogy volt szaktársai csak elkésve értesültek elhunytáról, 
mert a boldogult , aki rokonszenves és számottevő tagja volt az 
államerdészeti tisztviselői karnak, nem érdemelte meg, hogy ily 
hamar elfelejtsék. 

Több mint 35 évig szolgálta a magyar államot. Eleinte a ke
zelésnél szerzett gyakorlati ismereteket, majd évek hosszú során 
át erdőrendező volt több hatóságnál és e hosszú évek alatt egyike 
lett azoknak a nagy szaktudással és széleskörű ismeretekkel bíró 
gyakorlati erdőrendezőknek, amilyenek ma már alig vannak, — 
mert a mai nemzedéknek a módja sincs meg arra nézve, hogy oly 
gyakorlati tudást szerezhessen az erdő- és birtokrendezés terén, 
mint amilyennel a boldogul t is rendelkezett. Erdőrendezői .szolgá
lata alatt a hozzá beosztott fiatalságnak szigorú, de atyai jóindu
latú főnöke volt, .aki széleskörű ismereteibe szívesen vezette be 
fiatal társait és elérte azt, hogy számos oly erdőrendezőt nevelt, 
akik méltó utódai lettek. 

Erdőrendezői .szolgálata után Zsarnócán hivatalfőnökhelyettes 
lett, majd a bustyaházi erdőhivatal vezetésével bízták meg. Mint 
hivatalfőnök nagy gyakorlati tudását még inkább érvényesítette, s 
mivel emellett erős testi szervezetű, a körülményekhez gyorsan 
alkalmazkodó és kiváló kereskedelmi érzékkel bíró ember volt. eb
ben a nehéz kerületben is megállta a helyét, dacára annak, hogy 
az ő szolgálati ideje alatt az erdőhivatal kerülete nagyrészben a 
hadszíntérbe esett. 

Felsőbbsége bizalma talán éppen ezért, azután a beszterce
bányai erdőigazgatóság vezetésével bízta meg, ahol a háború és 
az azt követő felfordulás miatt, a hiányos személyzet mellett, ta
lán még nagyobb nehézségekkel kellett megküzdenie, mint előbbi 
állomáshelyén. A z ő munkakedvét és akaraterejét azonban csak 
növelték a nehézségek. Teljesen csak a hivatalának élve. munka
társainak jó példát szolgáltatva, legtöbbször az éjszakába nyúló ki-



tartó munkával, a nehéz pénzügyi, gazdasági és munkásviszonyok 
közt és a faárak ál landó erős hullámzása mellett is azon a magas 
színvonalon tudta tartani ezt a mintaerdőgazdaságot , ahová azt 
nagynevű e lőde i : S c h o l c z Rezső, Tomcsányi Gyula és K ó c s y János 
emelték. 

Még a megszál ló ellenség is elismerte, hogy a besztercebányai 
erdőigazgatóság mintaerdőgazdaság volt . Temesváry utódja, Ople-
tal cseh udvari és miniszteri tanácsos, aki egyébként európai 
hírnevű szakember, székfoglaló beszédében a következőket mond ta : 

— Én mindenben magyar e lődöm nyomdokain kívánok ha
ladni, mert kénytelen vagyok elismerni, hogy ő a haladó kor igé
nyeinek megfelelően vezette * ezt a nagy erdőgazdaságot . És az 
urakat is arra kéíein, hogy magya r kollégáik munkáját folytas
sák, mert csak úgy fog ják a csehszlovák köztársaság érdekeit 
igazán szolgálni . — Ezekre a kijelentésekre büszke lehet minden 
magyar erdész, mert ezt a véleményt o lyan ellenséges állam kép
viselője vallotta, amely a maga kultúráját a magyarokénál sokkal 
fejlettebbnek tartja. 

Temesváryt a csehek még az új erdőigazgató megérkezése 
előtt elbocsátották az állásából, azzal indokolván eljárásukat, hogy 
a politikai v iszonyok nem engedik meg, hogy ilyen nagy hatóság 
élén egy magyar érzelmeiről közismert ember áll jon. Temesváry 
bízva abban, hogy a megszállás csak ideiglenes, még közel egy 
évig Besztercebányán lakott, de azután, látván, hogy a közel jövő
ben változásra nincs remény, Budapesten jelentkezett szolgálatra, 
ahol azonban, tekintettel a kötelező létszámapasztásra és arra, hogy 
idejét már kiszolgálta, kiváló szolgálatának elismerése mellett 
nyugdíjazták. 

Temesváry Béla 1860 június 26-án, Nagysármáson, Kolozs 
vármegyében született, j ómódú birtokos szülőktől. A középiskolát 
Szamosújváron és Kolozsváron végezte, mely után Selmecbányára 
ment, ahol akadémiai tanulmányait 1882/83-ban befejezvén, 
1883/84-ben katonai szolgálatának tett eleget. 

A z államerdészet szolgálatába 1884 október 15-én lépett Besz
tercebányán, ahol 1887-ig mint I. osztályú erdőgyakornok, azután 
mint erdészjellölt a karámi és dobrócs i e rdőgondnokságokhoz volt 
beosztva kezelési szolgálatra. 

1890-ben mint m. kir. erdész a szászsebesi erdőrendezőség ve
zetője lett, ahol 1893-ban főerdésszé lett kinevezve. A z 1901-ik év
től a besztercebányai erdőrendezőséget vette át, ahol 1903-ban 
erdőmester lett. 1907-től a zsarnócai erdőhivatalhoz került, mint 
hivatalfőnökhelyettes, itt érte 1909-ben az .erdőtanácsosi kinevezés. 

1912-ben a földmívelésügyi miniszter a bustyaházi erdőhiva
tal vezetésével bízta meg, ahol rövid időn belül főerdőtanácsos 



lett. 1916-ban került a besztercebányai erdőigazgatóság élére, ahol 
1918-ban.miniszteri tanácsossá lett kinevezve. 

A háború alatt teljesített kiváló szolgálataiért a II. osztályú 
polgári érdemkereszttel tüntette ki Ő Felsége. 

Az 1919-ik év márciusának végén a megszálló csehek elbocsá
tották és miután a helyzet úgy alakult ki, hogy Csonkamagyar
országon megfelelő elhelyezést nem találhatott, 1920 február 24 én 
saját kérelmére nyugdíjazták. 

Temesváry nyugdíjaztatása után Budafokra költözött és itt 
élt teljes elvonultságban egészen 1929. évi szeptember 17-én, ele
tének 70-ik évében bekövetkezett haláláig. 

Halálát két fia, testvérbátyja és széleskörű rokonsága sirat
ják, mi pedig, akik őt közelebbről ismertük s vele szolgáltunk 
— emlékét szeretettel és kegyelettel fogjuk megőrizni . 

Abban a téglatörmelékes, meszes fö 'dben, amely öt magába 
fogadta, nem nő fa, hogy a sírját beárnyékolja, de a megszállott 
területeken lévő óriási kiterjedésű t rdök fái. amelyek közt annyit 
járt, késő alkonyatkor bizonyosan í.anatoüan fogják továbbsuttogni 
a szomorú hírt, hogy ismét nsí-fritkult e^gyt ! azoknak a régi erdé
szeknek sora, akik őket o ly szeretettel nevelték és gondozták. L. 

A z Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület (Österr. Reiclis-
fors tverein) és a T i ro l és Vorar lbergi Erdészeti Egyesület (Forst-
verein für Ti ro l und Vorar lberg) 1929. évi együttes vándorgyűlése. 
A z Osztrák Birodalom Erdészeti Egyesületnek a Tirol és Vorarl
bergi Erdészeti Egyesülettel közösen megtartott ezévi vándorgyű
lésére a magyar Országos Erdészeti Egyesület is meghívást nyert. 

A vándorgyűlést az Osztrák Birodalmi Erdészeti Egyesület el
nöksége a tiroliak kívánságára, kik egyesületük 75 éves fennállá
sának jubileumát ez évben ülték, Tirol fővárosába, Innsbruckba 
hívta egybe. 

Egyesületünket a vándorgyűlésen Pfe i f fer Gyula udvari és 
miniszteri tanácsos és Véssei Mihály miniszteri tanácsos kép
viselték, kik a vándorgyűléssel kapcsolatban tartott szakelőadáso
kon és tanulmányi kirándulásokon is résztvettek. 

A z Innsbruckban, szeptember hó 9-én délelőtt tartott teljes 
ülést — melyen mintegy 170-en voltak jelen — az Osztrák Biro
dalmi Erdészeti Egyesület e lső-elnöke: Ing. Locker Antal minisz
teri tanácsos, az Oszrák Államerdészet főnöke nyitotta meg. Egye
bek közt melegen üdvözölte a német és magyar erdészeti egyesü
letek képviselőit . A németországi erdészeti egyesület részéről dr. 
Kunkele József miniszteri tanácsos köszönte meg az üdvözlést, 
míg egyesületünk részéről Pfe i f fer Gyula élénk tetszéssel foga
dott és zajosan megtapsolt felszólalásában kifejezést adott annak 
is, hogy Ausztria és Magyarország évszázadokon át közös össze
köttetésben volt és ez a kapcsolat különösen meleggé és bensővé 



tette azt a viszonyt , mely az osztrák erdészet és a magyar erdé
szet között mindig fennáll t . A közelmúlt évek viharai széttépték 
ugyan az évszázados állami kapcsola tot és mély sebeket vágtak 
úgy az osztrák, mint a magyar ál lam életében, de az á l lamok kö
zösségének megszűnése nem változtatta meg azt a régi, j ó és ba
ráti viszonyt, mely a két állam erdészete közöt t megvol t . Ezért 
nem is a régi barátság újraébredése j egyében köszöntöt te a ván
dorgyűlést, mert hiszen a régi bará tság fennáll és maradjon to
vábbra is 'fenn, hanem ennek a baráti v iszonynak további kimé-
lyítését és még bensőbbé tételét óhajtva, kívánta a vándorgyű lés 
munkásságához a legeredményesebb sikert. 

Illetékes meghívás folytán a Birodalmi Egyesü le t elhatározta, 
hogy jövőév i vándorgyűlésé t Klagenfur tban és környékén tartja, 
melyre egyesületünket képviselői útján máris meghívta . 

A vándorgyűlés p rog rammja a következő v o l t : 
Szeptember- 8-án: Érkezés Innsbruckba. Délután 3 órakor a T i 

rol—Vorarlbergi Erdészet i Egyesü le t gyűlése . Fél 4 órakor az Oszt
rák Erdészeti Egyesü le t választmányi ülése. 

Szeptember 9-én: Délelőtt 9 órakor az Osztrák Birodalmi Erdé
szeti Egyesüle t és a T i ro l—Vora r lbe rg i Erdészet i Egyesüle t tel jes 
ülése, majd szakelőadások. Ing. Hapek Rudol f erdő- és jószág igaz 
gató, udvari tanácsos, „ D e r P len terwald i im H o c h g e b i r g e T i ro l s" , 
dr. Tschermak Leo kormánytanácsos , főiskolai tanár „ D i e natürl. 
Verjüngung und die F rage des Plenterwaldes in den Österreichi-
schen Alpen" , Ing. Kl imesch József e rdőtanácsos „P len te rwa ld und 
Forstschutz" címen tartottak nagy érdeklődéssel és többek hozzá
szólásával kísért szakelőadásokat . Délután három órakor talaj
megmunkáló-, motor- és hordozható erdei motoros fűrészszerkeze
tek működésének és erdőhasználat i eszközöknek bemutatása inns
brucki kis e rdőbi r tokosok tulajdonában lévő havasalatt i erdőkben. 
Este nyolc órakor ünnepi est a T i ro l—Vora r lbe rg i Erdészet i E g y e 
sület 75 éves fennál lásának emlékére. 

Szeptember 10-én: A szakelőadások folytatása. Ing. Oberrauch 
Henrik állami főerdő tanácsos „ W a l d und W e i d e " címen, majd Ing. 
dr. Wappes Lőr inc igazgató, miniszteri tanácsos és Ing. Marche t 
Gyula udvari tanácsos, főiskolai tanár „ T e c h n i k in der Fors t -
wirtschaft" c ímen tartottak előadásokat . Délután három órakor 
csoportos kirándulások. 

Szeptember 11-én: Erdőjárás Patseherküfeltől Tulferbergig , al
pesi erdőál lományokon elegyes és elegyet len c i rbo lyafenyveseken 
át, azok természetes és mesterséges felúj í tásának bemutatásával . 
Ugyanakkor még más két i rányban is vezettek kirándulásokat . 

Szeptember 12-én: Bludenzbe, majd Bürserbergbe és kirándu
lás a Schesára, fő leg vadpatakszabályozási munkák bemutatá
sával. Este utazás St.-Gallenbe és ezzel a vándorgyű lés Svájcban 



folytatta tanulmányútját, melyen a svájciak főleg híres „Plenter-
wir tschaff ' - ja ikat mutatták be. 

Szeptember 13-án: a st.-galleni kanton erdőségei egy részének 
bejárása. Éjjelezés St.-Gallenben. 

Szeptember lU-én: Utazás Winterthurba és a még fejlettebb 
ottani városi „Plenterwald"-gazdaság megszemlélése. Este utazás 
Zür ichbe. 

Szeptember 15-én ( va sá rnap ) : Az Eidgen. Technische Hoch-
schule és gyűjteményeinek megtekintése és szakelőadása „Der 
Plenterwald" címen az egyik előadóteremben. 

Szeptember 16-án: Utazás Sihlbruckba, onnan a Zürich városi 
Sihlwald bejárása, mely után Sihlwald állomáshoz érkezéssel a 
vándorgyűlés véget ért. 

A svájci kormány és a meglátogatott kantonok versenyeztek a 
még mindig 70 körüli résztvevő szíveslátásában. 

Egyesületünk képviselőinek emlékében él az a kedves fogad
tatás, melyben az osztrák, t irol-vorarlbergi és svájci kollégák és 
hatóságok részéről mindvégig részesültek. Különösen tetszett a 
gyűlések előkelő, nyugodt és minden személyeskedést mellőzött le
folyása, mert az ellentétes véleményeket mindenki a más egyéni 
vélemények legnagyobb tiszteletbentartása mellett adta elő és azo
kat mindenki ugyanúgy fogadta, úgy, hogy a vitákról elmondható, 
hogy azok a legmagasabb : nívón állottak. 

Milyen a tipikus kanadai nyár? Ez. a fafaj nálunk, különösen 
.az Alföld fásításánál, mindinkább nyer jelentőségben, ezért a deb
receni .m. kir. erdőigazgatóság kerületében levő állami csemeteker
tekben dugványozás céljából anyatelepeket létesítettünk belőle. 

Ez anyatelepekhez több helyről szereztük be a dugványokat, 
amely dugványok már magukban sem mutattak egyforma képet, 
jelleget, a belőlük eredt hajtások pedig még inkább elütöttek egy
mástól. Magától 1 értetődik, hogy ha nem egyenlő jellegűek, akkor nem 
lehet mind kanadai nyár; — de most már melyik az igazi? Nem 
lényegtelen dolog ez, mert ha valódi kanadai nyár helyett fekete 
nyarat vagy a kettő korcsát szaporítjuk és terjesztjük, nagy hibát 
követünk el, mert utóbbiak minden tekintetben értéktelenebbek. 

E kérdés megoldásával már pár éve foglalkozom s hogy ezt, ha
csak meg is indítsam, megírom, hogy mostanáig milyen megállapo
dásra jutottam. Remélhetően lesz valaki (valakik), aki a kérdést 
véglegesen eldönti. 

A jelen szempontjából az fontos, hogy milyen a valódi kanadai 
nyár dugványvesszője és milyen annak egy-két éves hajtása? A fát 
majd jellegezzék utódaink. 

Legjellegzőbbnek találtam az erőteljesen nőtt, jól kifejlett, egy
éves hajtást. Ha a dugvány-anyatelepen kanadai és fekete nyár 
(mert ez hasonlít hozzá) együtt van vegyesen, a kanadai nyárok ál-



tálában nagyobb és sárgába játszó levelükkel a sötétebb és nem sár
gászöld fekete nyártól már messziről és szembeszökően kiválnak. 
Hogy a kanadai nyáir levele abszolúte véve nagyobb volna, nagy alak
jában volna olyasmi (pl. j o b b a n volna k ihegyezve) , amiben a fekete 
nyárétól eltérne, azt nem találtam. 

A levél után a hajtást véve szemügyre , abban a két nyárfák 
közt már határozottabb és lényeges különbség van. A kanadai nyár 
hajtása, kérgének a színe zöld, vagy még inkább sárgás
zöld, míg a fekete nyáré barnászöld, barna v a g y vörösbarna s a 
kanadaiénál általában sötétebb árnyalatú. 

Legjellegzőbib azonban az, h o g y a kanadai nyárnak egyéves haj
tása (bujább növésnél a kétéves i s ) négyszögletű, az éleken 
paralécékkel, min t pl. a kecskerágónál v a g y párás szilnél. Ez a szög
letesség és a paralécek annál feltűnőbbek, minél erőteljesebben nőtt 
a hajtás. 

A fekete nyár hajtása sohasem szögletes és paraléces, hanem 
gömbölyű és sima az. 

A dugványt a hajtásból termeljük, amilyen tehát a hajtás, olyan 
a tiszta kanadai nyárdugvány is. 

Szükséges volna, h o g y ezt a kérdést kétséget kizáróan tisztázzuk. 
Béky Albert. 

A z Al fö ld fás í t á s természet tudományi vonatkozásai . ( E l ő a d t a : 
Magyar Pál, a magyar orvosok és természetvizsgálók soproni ván
dorgyűlésén, 1929 augusztus 30-án.) A z Alfö ld fásítás problémája 
1863-ban először s azóta, amint látjuk, ismételten felbukkanik az 
orvosok és természetvizsgálók vándorgyűlésén s azonkívül úgy a 
tudományos, mint a gyakorlat i szakkörökben., ami amellett bizonyít , 
hogy a kérdés egyrészt sokoldalú megvilágí tást igényel, másrészt 
általános megnyugvás t keltő megoldása nehézségekbe ütközik. 

Hosszú évtizedek óta fo ly ik a vita, egyrészt, h o g y egyáltalán 
keresztülvihető-e az Al fö ld fásítása, |más szóval, tipikus steppe-e az 
Alföld, melynek klímája ab ovo .megakadályoz minden eredményes 
fásítást, amint az orosz steppefásítási kísérletek is kudarccal vég
ződtek, másrészt milyen eredmények várhatók az esetleges fásítástól. 

A jelen alkalommal elsősorban azokra a szempontokra és jelen
ségekre kívánok rámutatni, amelyek alapos vizsgálat tárgyává teen
dők, h o g y végleges ítéletet mondhassunk. Tehát az alföldi v iszonyo
kat el kell bírálnunk klimatológiai, talajtani és növényföldrajzi szem
pontból. 

Sajnos, a klámatológusok számszerű adatokkal mindeddig nem 
körvonalazták, h o g y tulajdonképpen mit is kell értenünk steppe-
klima alatt. Tudjuk pl., h o g y a délorosz steppék át lagos évi csapa
déka 400 m m körül mozog, többnyire azonban sokkal kevesebb, míg 
az Alföldön 500—600 m m között van, sőt általában közelebb esik' a 
600 mm-hez, viszont nálunk az évi középhőmérséklet magasabb, m í g 



ott erősebbek a kilengések. Nincsenek pontosan tisztázva á steppén 
a levegő páratartalmának viszonyai sem. 

Ami a1 párolgást illeti, általános elv az, hogy a steppe ott kezdő
dik, ahol az évi párolgás felülmúlja a lehullott csapadék mennyiségét. 
A ma használatos páirolgásmérők ebből a szempontból nem nyújta
nak megnyugtató adatokat, mert rendesen nagyobb értékeket mu
tatnak, jóllehet a szél és a nap befolyását mem érzékeltetik a való
ságnak megfelelő mértékben. Ha a mai párolgási adatokat vesszük 
figyelembe, akkor az Alföldet tipikus steppének kellene tekintenünk. 

Ha most a pedológus szemével nézzük az Alföld talaját, meg
találjuk a steppe tipikus talajváltozatait; a csernoszjómot a degra
dált csernoszjómot, sőt az ott rendesen előforduló alkáli talajokat is. 
Viszont azonban' ezek a talajféleségek mind meg vannak a steppe és 
erdőtalajok átmeneti zónájában is, ahol a kiirtott erdő talaja mező
gazdasági művelés mellett lassan szintén- mezőségi talajjá szokott 
alakulni. 

A z orosz steppe talajoknál Rotmistroff három réteget külön
böztet meg: egy felső, időnként nedves réteget, mely a felszíntől kb, 
1.0—1.2 m mélységig tart; ez alatt e g y 30—70 cm vastag állandóan 
száraz réteget, melynek nedvességtartalma rendesen oly kevés, hogy 
abból a növény gyökérzete semmit nem tud felvenni; végül ez alatt 
következik az állandóan nedvesebb réteg, mely az altalajvízig ter
jed. Alföldünkcin: szintén feltalálhatók ezek a rétegek, de koránt sem 
oly élesen kifejlődve. A mi talajainknál is megvan az orosz holt
horizontnak megfelelő szárazabb réteg, de míg ott ennek átlagos 
nedvességtartalma 10% körül mozog, addig nálunk, vizsgálataink 
szerint agyagtalajnál 15—18% körül ingadozik, mely lefelé roha
mosan emelkedik és 2 m mélységben már rendesen 20—25% füves 
vegetáció és mezőgazdasági művelés mellett, míg az orosz steppé-
ken Rotmis t rof f vizsgálatai szerint még 10 m mélységben is csak 
14% a talajnedvesség. Ezek szerint tehát a talaj vízgazdálkodása 
szempontjából is jóval kedvezőbbek a viszonyok az Alföldön, mint az 
orosz steppéken. 

Növényföldrajzi szempontból mindenekelőtt meg kell állapíta
nunk, hogy az Alföldön ősidők óta voltak természetes településű er
dők, a folyómenti füzeseken és fekete nyárfásokon túl tölgyesek, 
kőriserdők. Ugyan így a Duna-Tisza közén a homokbuckavidék, fe -
h érinyárfásait a buckatetők borókáival senki nem ültette. Fennmara
dásukról, felújításukról senki nem gondoskodott, sőt pusztították, 
legeltették, mégis maradt belőlük. A tipikus erdőterület jellegéhez 
tartozik, hogy az erdő képes legyen felújítani önmagát. A z alföldi 
erdők is csak így maradhattak fenn. Igaz, hogy a lecsapolások, erdő-
irtások, legeltetések ma már lényegesen kedvezőtlenebbé tették a to
vábbi természetes felújítások lehetőségeit, bár ma is találunk még 
tölgyesekben is 1—3 éves településeket, de idősebbeket már nem. 



Természetes' úton újulnak a fűz- és nyárfafélék, egyes gyomfák és 
bokrok. 

Általában az erdő és a fűvegetáció örökös harcban állnak egy
mással s többnyire az győz, amelyiknek az adot t hely klimatikus, 
vagy edafifcus viszonyai inkább megfelelnek. Lényegesen befolyásol
hatják a szemben álló felek esélyeit a kultúrhatások. Ilyen kultúr-
hatások (lecsapolások, irtások, legeltetések stb.) következtében rit
kultak meg s pusztultak el alföldi' erdők s vált többnyire lehetetlenné 
a természetes felújulás'. Ezen a téren is még sok a tennivaló. Hiá
nyoznak az exakt vizsgálatok és kísérletek. 

Eddig sem a klimatológusok, sem a pedalógusok, sem pedig a 
növénygeográfusok között nem alakult ki egységes vélemény az Al 
föld hovátartozandósága felől s talán legközelebb járunk az igazság
hoz, ha a fentiek alapján az Alföldet a tölg'yerdő és steppe-klima 
közötti átmeneti zónába helyezzük, ahol az edafikus és kultúrténye-
zők döntők a vegetáció kialakulásaiban és fennmaradásában. Ez a 
megállapítás gyakorlati szempontból rendkívül fontos, mert annyit 
jelent, hogy az Al fö ldön a talajviszonyok gondos mérlegelésén ala
puló mesterséges beavatkozás •— egyes szélsőséges 'esetektől elte
kintve — mindenütt teremthet erdőt. 

Ilyen szélsőséges viszonyokat találunk a száraz és túlsovány 
homokbuckákon és a szikeseken s ezek fásítása képezi az Alföld
fásítás legnehezebb problémáját. Mindkettőnél a talaj minősége 
szinte lépésről-lépésre változik, aminek leghűbb kifejezője mindig az 
ugyancsak változó növényösszetétel. A talajminőség és a növényzet 
közötti összefüggést szakembereink már régen észrevették -és az 
erdőtelepítés gyakorlati kivitelénél, a talajbecsléseknél eredményesen 
használták fel. Itt hangsúlyozottan ki kell emelnem, hogy ezen a 
téren, — amikor az erdőtelepítés a talajt bor í tó növényzet útmuta
tásaihoz igazodik, más szóval, amikor az erdőmérnök a geobotanikát 
az erdőtelepítés szolgálatába állítja — , a magyar erdészet úttörő
munkát végez. Ezt a módszert fejlesztette ki Kiss Ferenc a szeged
vidéki homokon s ez az eljárás van kialakulóban a püspökladányi 
szíkkísérleti telepen, a tiszántúli szikesekre vonatkozólag. 

Újabban az alföldfásítási kísérletezéseinknél az ültetés után 
már pár évvel széleskörű gyökérvizsgálatokat vezettünk be annak 
megállapítására, b o g y az egyes fafajok a különböző minőségű tala
jokon mennyi idő alatt s h o g y egyáltalán képesek-e elérni az altalaj-
vizet. Itt a következő alapelvből indultunk k i : Minthogy Alföldünk 
klimatikus szempontból átmenetet képez a steppe- és erdőklima kö
zött, s minthogy a légköri csapadéknak, különösen erősen kötö t t 
talajon, csak egy része jut a talajba s ennek ismét csak egy hánya
dát tudja felvenni a fa gyökérzete, a talaj felső rétegeiben rendelke
zésre álló víz nem lehet elegendő fa, illetve erdő tenyészetéhez. A fák 
a hiányt csak az altalajvíziből pótolhatják, amit tehát gyökérzetük
kel el kell érniök, h o g y jövőjüket biztosíthassak. A z előbb említett s 



az orosz holt horizontnak megfelelő alföldi időszakosan száraz talaj
réteg egyes talajminőségeknél nem minden fafaj gyökérzete számára 
áttörhető, mert fizikailag, vagy fiziológiailag akadályozza a gyöke
rek lejutását. Az egyes fafajok gyökérzetének ugyanis más és más 
a fizikai ellenálló-, a káros sókat tűrő s a nedvességszívóképessége. 
A kutatások újabban ez irányban is megkezdődtek. Általában az Al
földfásítással kapcsolatos ökológiai .és biológiai vizsgálatok mind na
gyobb lendületet vesznek. 

Ha az alföldi talajoknál és az orosz steppéken a gyökerek verti
kális fejlődési lehetőségeit vizsgáljuk, szintén feltűnő különbségek
kel találkozunk. A m í g ugyanis nálunk a gyökérnek a talajvíz eléré
séhez kedvezőbb talajnedvességi viszonyok között is csak 4—6 m 
mélységig kell lehatolnia, addig a sokkal szárazabb orosz steppe-
talajoknál 20—30 m mélységben érhető el a talajvíz. A kutatók eddig 
ezt a szempontot teljesen figyelmen kívül hagyták, pedig a fatenyé-
szet számára a talajvíz mélysége rendkívüli fontossággal bír. 

Még csak pár szót arról, amit várhatunk az Alföldfásítástól. 
Erről a tárgyról kül- és belföldi irodalomban bőségesen találunk vé
leményt és mégis szükségesnek tartom, hogy ez alkalommal saját ál
láspontomat is leszögezzem, mert a legutóbbi időkben is láttak nap
világot szélsőséges és tudományosan meg nem indokolható vélemé
nyek, tekintélyes szakemberek tollából. Tehát az Alföldfásítástól 
igenis várhatjuk a sorvasztó szelek erejének megtörését, az inten
zívebb harmatképzőtíést, a tisztább, egészségesebb és nagyobb pára-
tartalmú levegőt, védelmet, üdülést a nyári hőségben, várhatjuk a 
fainség, a trágya- és szalmatüzelés teljes megszüntetését s ezzel a 
talajok jobb kihasználásának lehetővétételét. A fasorok, erdőpász-
ták megfogják a homokot, a havat és jobban konzerválják a csapa
dékot,, stb., stb. — Mind olyan felbecsülhetetlen értékek, melyeknek 
elérésére irányuló törekvés' mindazoknak, akik az Alföld népének jó 
létét és egészségét szívükön hordozzák, elsőrendű kötelességük. 

Viszont nem várhatunk az Alföldfásítástól mélyreható klima
tikus változásokat, nagyobb csapadéktömegeket, az aszályos évek 
elmaradását, a szélsőséges időjárás, megszűnését, stb. 

Ami t elérhetünk a fásítással, bőségesen megérdemli, hogy tö
rekedjünk keresztülvitelére. Ezzel szemben, aki meg nem indokol
ható, túlzott remények keltésével igyekszik propagandát csinálni, az 
rossz szolgálatot tesz az Alföldfásítás és az erdészet ügyének. 

Nemzeti Céllövölde. A Nemzeti Céllövölde igazgatósága a ló
sport fejlesztése érdekében Budapesten, VIII., Múzeum-körút 2. 
szám alatt berendezett cél lövöldéjének 25 és 15 méteres lőállásait 
egyesületünk tagjai részére felajánlotta. 

A földalatti lövölde kizárólagos célja az ifjúságot a lövészet 
terén gyakorlatilag kiképezni és versenyek által bajnokokká kiké
pezni. A cél lövölde igazgatósága ezen cél elérésére a legmesszebb
menő kedvezményeket nyújtja. A lőállások órákra is bérbevehetők. 



Szavatossági biztosítás vadászati szerencsétlenség esetére. 
Ismételten fe lhívjuk tagtársaink szíves f igye lmét a Nemzeti Bal
eset Biztosí tó R.-T,-nak lapunkban megje lent hirdetésére . Tagja ink 
egyesületünk útján is biztosíthatják magukat, amennyiben egye
sületünk a legnagyobb készséggel közvetít i a jelentkező tagok biz
tosítását. — A hirdetésben említett vadászati szavatossági bizto
sításért f izetendő 15 P 12 fi l l . éyi díj olyan biztosí tásra vonatko
zik, amelynek keretében a Biztosí tó R.-T. a vadászati szavatossá
got 10.000 P erejéig átvállalja, minden egyes sérült vagy megöl t 
személy után,. 40.000 P erejéig pedig az esetben, ha egy és ugyan
azon eseményből k i fo lyólag egyszerre több személy já r szerencsét
lenül. Értesít jük egyben tagjainkat, h o g y amennyiben egyesüle
tünk közvetí tése révén biztosí t ják magukat nevezett intézetnél, 
úgy egyesületünket anyagilag is támogatják, anélkül, hogy ez tag
jaink külön anyagi megterhelését idézné elő. 

A Máv. talpfaversenytárgyalásának az eredménye. Folyó évi 
szeptember hó 27-én tartotta meg a Máv. igazgatósága 675.000 da
rab talpfa és 4830 kbm vál tótalpfa szállí tására kiírt versenytárgya
sát, amelyre összesen 51 ajánlat érkezett be, köztük egy ajánlat be
tontalpak szállítására vonatkozott. A felajánlott talpfamennyiség a 
kiírt szükségletet jóval felülmúlta. A kért árak pedig körülbelül a 
multévi nívót tarották meg, ámbár a mult év folyamán előállott ma
gasabb tő-árakra való f igyelemmel , je lentékenyen nagyobb árak vol 
tak várhatók. 

A kiírt talpfamennyiséggel szemben felajánlottak összesen 
1,319.380 db-ot, melyekből tö lgyta lpfa 688.850 db, bükktalpfa 590.530 
db, egyéb fanemekből pedig 30.000 db. A felajánlott talpfák fanem 
és nagyság szerint következőkép oszlanak m e g : Tö lgy Góliát 260 
cm-es 115.600 d b ; bükk Góliát 200.410 d b ; tö lgy Normál 250 cm-es 
137.890 d b ; bükk Normál 160.110 d b ; tö lgy 240 cm-es 47.170 d b ; 
bükk 240 om-es 71.440 d b ; tölgy 220 cm-es 398.190 db ; bükk 220 
cm-es 158.570' db ; erdei fenyő 250 cm-es .26.000 d b ; cser 250 cm-es 
2000 db ; szil 250 cm-es 1000 db és akác 240 cm-es 1000: db. ; 

Váltótalpfákból összesen 16.742 kbm-t ajánlottak fel és pedig 
13,582 kbm tölgyet, 1510 kbm' bükköt, 680 kbm erdei fenyőt és 700 
kbm vörösfenyőt, a kiírt mennyiségnek közel három és félszeresét. 

A legnagyobb hazai ajánlattevők a következők: 
Gróf Károlyi László-uradalom. T ö l g y : 260 cm 2500 db 9.10 P ; 

250 cm 1300 db 8.90 P ; 240 cm; 3000 db 7.70 P ; 220 cm 9000 db 
4.90 P. Bükk: 260 cm 400 db 6.50 P ; 250 cm 400 db JS.30 P ; 240 cm 
600 db 5.80 P ; ,220 c m 1300 db 4.20 P. 

Magyar Keményfaipar r.-t. Bpest. Bükk: 2;60-as 4500 db 6.80, 
250-es 450O db 6.40', 240-es 2000 |db 6.—, 220-as 4500 db 4.20 P. 
Tö lgy : 260 cm 2000 db 9.30, 250 c m 1500 db 9.10, 240 



cm 1500 db 7.70, 22 cm 6000 db 4.60 P. Cser : 250 cm 
2.000 db 5.70. Erdei fenyő: 250 c m 5000 db 5.20. Váltófa 250 kbm 
158, 178, 139, 158, 120, 130, 178 P. Erdei fenyő: 100 kbm 68 P. 

Váci Fa- és Csertermelő rt. Budapest. Bükk: 260 cm 3500 db 
6.80 250 cm 200 db 6.40, 240 cm 500 db 6.—, 220 cm- ,2500 db 4.20 P. 

Günsberger J enö Szombcítliely. Erdei f.'. 250 cm 5000 db vál-
tófa, 100 kbm 80, 85, 70', 75, 58, 63, 96 P. Tölgy vfa 200 kbm, 133, 
163, 113, 143, 93, 113, 203 P. 

Dezső Rezső Kárász. Tölgy 260 c m 500 db 9.10, 250 c m 1000 db 
8.90, 2,000 db 240 cm 7.50, 5000 db 2.20 cm 4.70 P. Bükk: 2,60' cm 
1000 db 6.30, 250 cm 1000 db 6.10, 240 cm 2000' db 5.60, 220 cm 
5000 db 4 P. Tö lgyfa : 10Ü k-bim ,153, 50 kbm 178, 2 0 0 k b m 135, 100 
kbm 155,, 100 kbm' 155, 50 kbm 155, 200 kbm 115, 100 kbm, 130 P. 
Bükk váltófa: 100 kbm 125, Erdei f.: 150 kbm 115 P. Erdei f.: 250 
cm 2000 db. A k á c : 240 cm. 1000 db 4.70 P. 

Márer Benő rt. Bpest. Tö lgyfa : 260, 2000' 9.50, 250 cm 2000 db 
9.35, 240 cm 2000 db 8.10, 220 cm 4500 5.30, 3.50 kbm váltófa 128, 
147, 144, 164, ,162, 196. Bükk: .260 c m 6000 db 7.—, 250 cm 6000 
6.84. 250 cm 3000 db 6.20, 220 cm 6000 db 4.56. Vál tófa: 100 kbm 
120 P. Jugó v f a : 300 kbm 10 százalékkal kevesebb. 

Kárpátia Ált. Fakereskedelmi rt. Bpest. Tö lgy : 260 cm 5000 db 
8.50, 250 cm 5000 db 8.30, 240 cm 5000 db 7.,20;, 220, pm. 10 ezer d,b 
4.20 P. Továbbá 5000 á 8.20, 5 ezer á 8, 5 ezer á 7, 10 ezer á 3.80 
P. Erdei f.: 250 c m 5000 6.20., T. váltófa 200 kbm 135, 200 kbm 
125 P. Erdei f.: 100 kbm 8.2, vörösf. 200 kbm 100 P. 

Egr i Hordó- és Faárugyár rt. Eger . Tö lgy : 1000 db 260 cm 
9.09, 1000 db 250 cm 8.88, 500 db 240 cm 7.7T. 2500 db 2.20 cm 4.84 
P ; 400 kbm váltófa 149, 172,, 130, 149, 112, 125, 172. Bükk: 7500 db 
260 cm 6.46, 7500 db 250 cm 6.26, 5000 db 240 cm 5.66, 15.000 db 
220 cm 4.16 P. 

Nasici Tanningyár és Gőzfűrész rt. T ö l g y : 250 cm 20.000 á 
8.2 és 20 ezer á 8.30 220 cm 40 ezer á 3.80 és 40 ezer á 395 P. 
Bükk: 260 cm 25 ezer db 5.65, 250 cm 50,ezer d!b 5.45, 240 cm 20 
ezer db 4.95, 220 cm 20, ezer db 3.0 P. Két évre ugyanezt a meny-
nyiséget ugyanezen árban. Továbbá 500 kbm váltófa 150 P. T ö l g y : 
250 cm 1500 á 8.75, 240 cm 1000 db 7:65, 220 cm 2500, 4.80 P. 
Bükk 250 cm 300 db 6.20,, 240 cm 2000 db 5.75, 220 cm' 1500 db 418 
P, 6.20 kbm váltófa 156, 137, 130, 120, 180, 180, 156, 150, 130 P. 
Bükk v f a : 100 kbm 70. Fenyő: 100 kbm 62 P. 

A következő két évre ugyanezt a mennyiséget ugyanezen árban. 
Fornérgyár és Keményfaterm. rt. Bpest. T ö l g y : 260 cm 1000 db 

10.45; 250 c m 1000 9,40 240, 8000 8.36 22, 05 ezer 5.90. Szil: 250 
1000 6.85. 

Lunaforrási Fatermelő rt, Bpest. Bükk: 260 cm 16.000 db 5.40, 
240 cm 2000 db 5.—, 2,20' c m 2000 d,b 3.55 P. 

Wei.sz Jakab és Arthur Putnok. T ö l g y : 260 cm 1000 db 9.20, 250 



cm 1000 díb 9—, 240 cm 2500 db 7.60, -220 cm 4000 db 4.90, váltófa 
500 kbm 144, 167, 124.20, il44.20, 101.10, 114.50, 167 P. 

Földváry Imre Bpest. T ö l g y : 260 cm 4000 db 7.10, 240 cm 1500 
db 6 P, váltófa 300 kbm 95, 103, 98, 105, 105, 123, 123, 143 P. 

Barna Gábor f ia i rt. Bpest. T ö l g y : 260 c m 1000 9.50, 250 cm 
1000 8.80, 240 cm 2000 7.65, ,220 5500 4,82. Bükk: 260 cm 2000 
6.40, 250 cm 2000 6.20, 240 cm 4000, 5475 220 c m 12.000 db 4.20 P ; 
500 kbm vál tófa 170, 146.30, 126.20, 146.20, 126.50, 117.70, 104.50. 
Bükkvfa: 100 kbm 85 P. 

1931. évre ugyanezt a mennyiséget ugyanezen árakon. 
Wolfner S. Bpest. T ö l g y : 220 cm 12.000 db 4.15 P. 
Gróf Károlyi Imre-uradalom. Bükk: 260 cm 18.000 db 6.40, 250 

cm 7000 db 6.20, 2.40 cm 10.000 db 5.72, 220 cm 15 ezer db 
4.21. Bükk váltófa: 500 kbm 105. T ö l g y : 260 cm 100O 9.—, 250 cm 
500 8.80, 240 cm 2000 7.62, 220 cm 3500, 4.82 váltófa 110 kbm 
118.— P. 

Dornavölgyi Faipar rt. Bpest. Bükk 260 cm 2500 db 6.50, 250 
cm 1500 db 6.30, 240 cm 2000 db 5.70, 220 cm, 4000 db 4.40 P. 

László és ,Blum cég betontalpfára. 
Kronberger M ó r e s fia Budapest. T ö l g y : 260 cm 1500 9.46, 250 

cm 1500 db 8.88 220' cm 6000 db 4.76. Bükk: 260 cm 1000 6.60, 250 
cm 1000 6.40, 220 cm. 3000 4.40. Tvál tófa : 300 kbm 146, 162, 127, 
141, 107, 122, 162. Bváltófa 100 kbm 99 P. 

1930. és 1931. évekre: T ö l g y : 260 cm 1000 9.96, 250 cm 1000 
9.38, 220 cm 4000 5.06, 1000 5.06 300 köbméter 
váltófa 150, 172, 135, 149, 115, 130, 162. Bükk 260 cm 1000 7.10, 
250 cm 1000 6.90, 220 cm 3000 4.70, váltófa kbm 109 P. 

Hazai Fatermeló' rt. Bpest. T ö l g y : 250 cm 3000 db 7.95, 220 
cm 5000 3.95. Bükk: 220 cm 5000 3.40, továbbá tölgy 10.000 db 220 
cm 4.39 P, váltófa 600 kbm 155, 185, 140, 160, 120, 135, 180. 

Keiner Rezső Budapest. T ö l g y : 260 cm 800 dfe 8.70, 250 om 
1000 db 8.50, 240 cm 400 7.10, 220 cm 4000 db 4.30. Bükk: 260 cm 
600 db 6 P ; 250 cm 900 db 5.80, 240 cm 300 db 5.30, 220 cm 3000 
db 3.90, 150 kbm T. váltófa 148, 169, 131, 145, 128, 145, 112. 

Fuch Sándor Pécs. T ö l g y : 260 cm 2000 db 8.47, 250 cm 2000 db 
8.25, 240 cm 1000 db 6.75 220 cm 3000 db 4.10. Bükk: 260 cm 1000 
6.15, 250 cm 1000 6.—, 240 cm 1000 5.08, .220 cm 2000 3.95, váltófa 
500 kbm 161.70, 138.80, 136.60 120.50, 117, 106.80, továbbá 200 kbm 
8 P-vel drágábban. 

Rosner Soma rt. Bpest. T ö l g y : 260 cm 3-szor 1000 db 8.60, 8.80 
és 9 P. 250 om 3-szor 500 db 8.30, 8.50, 8.70 P. 240 cm 3-szor 500 
db 6.80, 6.80 és 6.90 P, 220 cm 3.szor 2000 db 4.25, 4.40, 4.60 P, 100 
kbm váltófa 135, 159, 114, 135, 90, 102, 159 P, továbbá kétszer 100 
kbm 5—5 P-vel drágábban. 

Bükk: 260 cm 1000 db 5.90, 250 c m 500 db 5.70, 240, 1000 db 
5.30 220 cm 1000 db 3.70. 



' Továbbá t ö lgy : ' 260 fcm kétszer 2000 db 7.90 és 8.20, 250 cm 
kétszer 1000 db' 7.70 és 7.90, 240 cm kétszer 1000 db 6.20 és 640, 220 
cm 10.000 db 3.68 és 20 ezer db 3.88. 

Szász Albert Bpest. Bükk: 260 cm 3500 db 5.95, 250 cm 2500 db 
5.80, 240 cm 800 db 4.80, 220 cm 2 ezer db 3.80. T ö l g y : 260 cm. 3500 
db 8.40, 250 cm 2500 db 8.20, 240 cm 1400 db 7.20, 220 cm 2800 db 
3.80. T. váltófa: 200 kbm, 134, 1158, 118, 134, 104, 114, továbbá 100 
kbm 4 százalékkal drágábban. 

Berecz Károly Pécs. Tö lgy : 260 cm 500 db 9.08, 250 cm 1000 
dib 8.80, 240 cm 2000 db 7.50, 220 cm 400O db 4.52. Bükk: 260 cm 
300 db 6.27, 250 cm 500 db 6.02, 240 cm 1500 db 5.60, 220 cm 3000 
db 4.—. Tölgyváltófa 600 kbm 152, 178, 132, 152, 114, 128, 132, 152. 
Erdei f.: 70 kbm 118. Erdei fenyőtalpfa: 250 cm 1000 db 5.80 P. 

A „Felsőgeodézia és fotogrammetria a bánya- és erdőmérnöki 
főiskolán" című közlemény kiegészítéseképpen félreértések elke
rülése végett a főiskola rektorátusa közli, hogy a felsőgeodézia 
a bányamérnöki szakosztályon nem új, hanem már évtizedek óta 
kötelező tantárgy, s csupán az erdőmérnöki szakosztályon lett a folyó 
tanévtől kezdve új tárgyként bevezetve, míg a fotogrammetria a 
bányamérnöki szakosztályon az alsógeodézia II. félévének előadásai
ban szerepel. 

23. Kimutatás 
a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet 
alaptökéjének gyarapítására, az 1929. évi augusztus 1—31-ig az 
erdészeti társadalom részéről felajánlott és befizetett adományokról. 

Befizettek: Asfoóth István 4, Bálint Andor 4, Béky Albert 2, 
Berényi Péter 3, Botos Géza |2, Burdáts János 2, Cseke.1 Lajos 1, 
Cserneczky Károly 1.50, Dercsónyi István 2, Fekete Zoltán 5, Füstös 
Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Haracsi Lajos 1, Holba .Miklós 2, Illyés 
Károly 5, Kellé Ar túr 5, vitéz Kiss Lajos 1, Kováts Ernő 1, Kova-
liczky Vladimír 3, Kovássy Kálmán 2, Kutasy Viktor 1, Lesenyi 
Ferenc 5, Mayer Zoltán 1, Modrovich Ferenc 3, Muek András 2, 
N a g y Jenő 2, Orbán László 1, Pllauder Nándor 1, Rikly István 1, 
Ronchetti Gáspár 10, Séfoor János 3, Szeles István 2, Takács János 2, 
Terray Gyula 6, Térfy Béla 20, vitéz Török Béla 1, Zoltán János 
10 pengőt. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 120.50 pengő, amely
hez hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét, a 
gyűjtés eddigi eredménye 7.385.86 pengő. 

Biamco csekklap használata esetén a befizetések „ M . kir. bánya
mérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet, Sopron" címen 
az 57.936. számú csekkszámlánkra eszközlendők. 

Széki János, főiskolai tanár, 
a Segélyző Egylet elnöke. 



24. Kimutatás 
a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egyle t 
alaptökéjének gyarapítására az 1929. évi szeptember 1-től 30-ig az 
erdészeti társadalom részéről felajánlott és befizetett adomá
nyokról. 

Befizettek: Béky Alber t 2, Botos Géza 2, Bund Káro ly 20, Bur-
dáts János 2, Cseke Lajos 1, Cserneczky Káro ly 1.50, Dercsényi 
István 2, vitéz Fejes József 2, Füstös Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Ha-
racsi Lajos 1, Kellé Ar tú r 5, v i téz Kiss Lajos 1, Kováts Ernő 1, 
Kovaliezky Vladimír 3, Kovássy Kálmán 2, vitéz Kr is tófy Gyula 4, 
Kutasy Viktor 1, Lesenyi Ferenc 5, Maróthy Emil 2, Mayer Zoltán 
1, Modrovich Ferenc 3, • Muck András 2, N a g y Jenő 2, Orbán 
László 1, Plauder Nándor 1, Rikly István 1, Ronchett i Gáspár 10, 
Sébor János 3, Szegedy Oszkár 2, Szeles István 2, Szpiska Mi
hály 4, vitéz Török Béla 1 pengőt . 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 93.50 pengő, amely
hez hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét, a 
gyűjtés eddigi eredménye 7479.36 pengő. 

Bianco csekklap használata esetén a befizetések „ M . kir. bá
nyamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet , Sopron" cí
men az 57.936. számú csekkszámlánkra eszközlendők. 

Sopron, 1929 október 4. 
Széki János főiskolai tanár, 

a Segélyző Egyle t elnöke. 

Irodai áthelyezés, nemes Richter György oki. erdőmérnök, erdő- % 

mérnöki, erdőgazdasági, fatermelő és fakereskedellmi irodáját Ka
posvárról Budapestre, V. ker., Nádor-utca 31. szám, I. emelet 2. 
helyezte át. 

V Á L T O Z Á S O K ÉS K I T Ü N T E T É S E K 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az állami erdő
mérnökök összesített személyzeti létszámában Lehrmann Béla és Jeszen
szky Ferenc magyar királyi főerdőtanácsosokat miniszteri tanácsosokká, 
Szecskay Dezső magyar királyi erdőtanácsost magyar királyi főerdő-
tanácsossá, dr. Saád Andor magyar királyi egészségügyi tanácsost a VI . 
fizetési osztályba, továbbá Kakas Ödön magyar királyi erdőtanácsost és 
Köves János főerdőtanácsosi címmel felruházott magyar királyi erdő
tanácsost magyar királyi főerdőtanácsosokká kinevezem. 

Kelt Gödöllőn, 1929. évi szeptember hó 23. napján. 
Horthy s. k. 
Mayer s. k. 



Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 
1929 október hóban 

I. Belföldi faárak: 
termelők és nagykereskedők 

közötti fo rga lomban: 
1. Rönkfa m3-ként 

ab feladóállomás Pengő 

T ö l g y 30 cm felül . . . . 45— 50 
T ö l g y f o u m i e r 45 c m 

felül 80—110 
Bükk 30 cm f e l ü l . . . . 30—35 
K ő r i s 30 cm f e l ü l . . . . 40—48 
Kőr i s fourn ie r 80—110 
Szil 30 cm felül 28— 42 
Gyer tyán 25 c m felül 36— 45 
Jávo r 30 cm felül 45— 55 
Éger 26 c m felül . . . . 28— 34 
N y á r (g-yufafa) 24— 28 
Nyárfournier 50 c m 

felül 32— 42 
K ő r i s bognárfa 10 t. vg . 350—450 
Szil „ 10 „ „ 280—360 
A k á c „ 10 „ „ 420—440 
T ö l g y bányafa szlov. 

ab m. határ 36— 38 
2. Tűzifa:* 

ab feladóál lomás 
Belföldi száraz hasáb 225—260 
Belfö ld i „ v e g y e s 225—235 
Belföldi „ dorong 215—220 
Erdé ly i tűzifa ab m. 

határ 245—265 
Szlovenszkói tűzifa 

ab m. határ 230—300 
Jugosz lávia i tűzifa ab 

m. határ 230—280 
Kicsinybeni árak Budapesten 
házhoz száll í tva forg . adó 

nélkül 
Apr í to t t fa q-ként 5.20 
Hasábfa „ 4.80 
Bérvágás , 0.88 

3. Egyéb faanyagok: 
Bükk keréktalp db (f) 34—42 
Kőr i s „ „ (f) 48—56 
Nyír fa rúd db 2.0O—2.20 
T ö l g y d o n g a I-a 

akója 4.50—5.50 
* Dunántúlon kedvező szállítási 

is fizettek. 

T ö l g y d o n g a H-a P e n s ő 

akója 2.60—3.00 
4. Fűrészelt faáruk: 

m 3-ként vagontételekben 
budapesti pari tásban 

adó 
T ö l g y 
Bükk gőzö l t szélezett 
B ü k k „ szélezetlen 
Bükk gőzöletlen „ 
K ő r i s 
Szil 
Gyer tyán 
Jávor 

forg. 

120—160 
90—110 
80—100 
70— 90 

120—160 
70— 90 
80—120 

96—140 
Éger 80—110 
N y á r 48— 68 

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 
II . oszt. áru 24 m m 

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

alapon 90— 96 
Léc hosszú 95—100 
Zár léc lucfenyő . . . . 96—100 
Faragot t fa a lapára . . 80— 95 
Fűrészelt fa 6 m - i g . . 76— 82 
Zs indely ezre 18 col los 40— 44 
R ú d 8 cm fm. (fill.) 50— 56 
R ú d 10 „ fm. (fill.) 68— 72 

6. Faszén: 
Belföldi I-a 10.000 k g 800—830 
Belföldi I l -a 10.000 kg 750—780 
Retortaszén ab m. h. á 940—980 

II. Építési anyagok árai: 
ab kereskedő telepe 

Égetett agyag tég la ezre 
nagyméretű 78.40-84 
kisméretű 60—64 

1 q. égetett mész 6— 8 
1 m 3 oltott mész 40—50 
100 kg port landcement 8— 9 

v iszonyok mellett magasabb árakat 



Az „Erdészeti Lapok" 1929. évi X. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
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 számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fill. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesítő Részvénytársasága 

Budapest IX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokai Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1. XII. (i.) 

Eladunk am. vöröstölgymakkot (Quercus rubra) métermázsán
ként 60 pengő ab vasútállomás Mohács. Főhercegi Erdőgondnokság, 
Izabellaföld, u. p. Mohács. 

Tölgymakk, fenyőmagvak és lombfamagvak, erdészeti cseme
ték, sorfák beszerezhetők Keiner Rezső oki. erdőmérnökhél, Budapes
ten, Fery Oszkár-utca 34. szám alatt vagy továbbra is Keiner Re
zsőnél, Gödöllőn. (12. I. 1.) 



Őrgróf Pallavicini János tornaszentjakabi erdőgazdaságában 
1930. év január 1-ére vagy későbbi belépésre egy szakvizsgázott erdő
altiszt kerestetik. Pályázhatnak 25 évtől feljebb, lehetőleg nős, oly ép 
és egészséges józan életű egyének, kik vadtenyésztésben, vadászatban 
kellő jártassággal bírnak. Pályázók sajátkezűleg írt kérvényüket, képe
sítési, működési és erkölcsi bizonyítványukat őméltósága őrgróf úr
hoz címezve legkésőbb folyó év november 20-ig adják be. Fizetés meg
egyezés szerint.- Személyesen jelentkezők előnyben részesülnek. 

N E M E S OSZKÁR LÁDA- f f ^ ^ ^ t 

£ g FAIPARI RT c s ü m ; i s ' o i ó " | i o r d ( , t -
s ^ t é u m . BUDAPEST X, SZÁLLÁS-U. 2 6 v 

Oszi szállításra ajánlunk 
tölgymakkot, csermakkot, fenyőmagvakat, lombfamagvakat, gyü
mölcsmagvakat. Fenyő- és lombfacsemetéket, gyümölcsvadoncokat. 
===== Gyümölcsfákat. Parkírozásra díszfákat és díszcserjéket. ===== 
K Ő S Z E G I F E N Y Ő M A G P E R G E T Ő , K Ő S Z E G 

D R FAZEKAS FERENC 
MAGÁNERDŐMÉRNÖK 

ÚJPEST 
DESSEWFFY UTCA 22. 

• 
ERDŐBIRTOKOSOK KÖZPONTI KÖZÖS IRODÁJA. 

Ellátja uradalmak állaudó képviseletét és intézi ese
tenkénti mindennemű megbízásait . Erdőgazdasági , 
faipari, fakereskedelmi üzemek szaktanácsadója. 
Fatermelési , faértékesítési, faforgalmi kérdésekben 
specialista. Szakértője vasúti és vízi szállítások
nak, export-import üzleteknek, vám- és tarifaügyek
nek, kö t l eve lek és fakereskedelmi szokványoknak. 

. (11. XII. 2.) 



Erdőbirtokosok f igye lmébe! Üzemterv készítését, erdőbir tok ke
zelését, annak szakszerű irányítását, erdei termékek értékesítését, 
csemetekert létesítését, erdőfelújí tás keresztülvitelét vál lalom. Há
roméves feketefenyő, feketedió, közönséges diócsemete, s ímafenyő, 
vadkörte-, a lmaalanyok eladók. Dr. Schultz Káro ly oki. erdőmérnök, 
Siófok, Üj-utca 64. (18. ) 

Őszi erdősítésre egészséges, 100 q kocsányos és 50 q csermak
kot keres november 1-i szállí tásra herceg Festet ics erdőgondnok
sága, Vízvár, Somogy megye. (19 . ) 

M B Ü K K R Ö N K Ö K E T M 
friss döntésből , 35 c m vastagságtól fel jebb, 
3 métertől fe l jebb, csomót lan , e g é s z s é g e s ki
vágásokban azonnali szállításra vásárolunk. 
Mindennemű rönkfa-anyagban kérünk ajánla
tokat. Fornérgyár és Keményfatermeíő Rt. 
Budapest , IX. kerület , Csont-utca 1. szám alatt. 

•fe II 4 1 
b küszöbön lévő vadászati évadra minden vadász lássa el magát 

vadászati szerencsétlenség esetére szavatossági 
biztosítással. Ez fedez minden baleseti kárigényt, 
amelyet a vadásszal szemben támasztani lehet 

évi 15 pengő 12 f-ért 
Vadásztársaságok együttes biztosításnál külön 
előnyt élveznek. Kivételesen kedvező díjakat 
és feltételeket nyújt: mindennemű baleset, autó 
motorkerékpár, traktor, mezőgazdasági és üzemi 
szavatossági biztosításnál a 36 é v e f enná l ló 

„ N e m z e t i " B a l e s e t - B i z t o s í t ó R é s z v é n y - T á r s a s á g 
központja: Budapest, V., Nádor-utca 28. szám. 
Képviseletek az ország minden jelentékenyebb 
helyén. További felvilágosítást lapunk szerkesztő
sége, illetve az Erdészeti Egyesület fog megadni. 

(16. IV. 1.) 



. Fajtiszta szálkásszőrű német vizslakölykök, háromhetesek, 4—6 
hetes korukban eladók. Cím a kiadóhivatalban. (5. II—1.) 

Fiatal, nős erdőmérnök alkalmazást keres szakmabeli és gép
gyári gyakorlattal. Szíves megkeresést „Állandó" jelige alatt a szer
kesztőség' továbbít. (6. VI—1.) 

Hárs- és éger-rönkfát 30 cm- tő l fe l lebb, 3.00 méter tő l fel
lebb , j ávor - , ba rna kőr is- , platán- és kanada i nyár - rönkfá t 45 
c m . vas tagság tó l fe l lebb vásá ro lunk . F u r n é r g y á r és Keményfa 
termeíő R t , Budapes t , I X . , Csont-utca 1. (2 . VI. 6.) 

Okleveles erdőmérnök, nagy gyakorlati ismeretekkel, urada
lomnál, faipari vállalatnál elhelyezkedést keres. Ideiglenes meg
bízást is elvállal. Cím a kiadóhivatalban. (15. III. 1.) 

Gazdasszonynak ajánlkozom. Pusztai háztartás összágaiban ott
honos vagyok, ízletesen főzök, 42 éves, magas, szőke, róm. kath., 
gazdasági tisztviselő özvegye. Kegyes pártfogást kér Pásztorna, 
Budapest, József-körút 36., I. 5. (17.) 

Veszprémi székeskáptalan erdőhivatalánál erdőrendezésben jár
tas két okleveles erdőmérnök ideiglenes alkalmazást nyerhet. Bő
vebb felvilágosítással a veszprémi káptalan erdőhivatala, Veszprém, 
Pajta-utca 2. szám, szolgál. (15.) 

F a r a g ó B é l a 
Erdészet i Magnagykereskedés és Erdészeti Csemetetelepek 

Z a l a e g e r s z e g 
Ajánlok az őszi idényre kocsányos-, kocsánytalan- és 

csertölgymakkot, valamint minden hazai és külföldi, 
az ősz vagy tél folyamán elvetendő magvat, gyümölcs
magvakat. 

Fenyőmagvakra előjegyzéseket tavaszi szállításra már most 
elfogadok. Éxoták szállítását tavaszra vállalom. Kérem 
ezeket még ez év végéig előjegyeztetni. 

Erdei-, tű- és lomblevelű csemetékből nagy készlet. Gyü
mölcsfák, díszfenyők, rózsafák szállítása. 

Cégem változatlanul fennáll és 1917 óta 
keresztény tulajdon. 

Árjegyzék ingyen és bérmentve! 
' (13. II. l ) 
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Árverés i hirdetmény. 

Tarpa község elöl járósága közhírré teszi, hogy a községi erdő
ben 13.3 k. holdon tövön álló, mintegy 3200 köbméter tö lgy szer
szám- és 1600 köbméter tűzifára becsül t fa tömeg a községházán 
1929. évi november hó 7-én délelőtt 10 órakor tartandó nyi lvános 
szó- és írásbeli árverésen el f o g adatni. 

Kikiáltási ár 36.666 pengő. Árverés után a vételár azonnal kész
pénzben kifizetendő. 

Az árverés megkezdése előtt 10.000 pengő vagy kellő biztosíté
kot nyújtó takarékpénztári betétkönyv mint biztosíték teendő le. 

A zárt írásbeli ajánlat az árverés megkezdése előtt nyújtandó 
át az árverést vezető kezeihez. 

A részletes árverési és szerződési feltételek a községházán bár
mikor megtekinthetők. 

Tarpa, 1929 szeptember 13. 
(14.) Községi e lö l járóság. 

Erdészi vagy fővadászi állást keres szakiskolát végzett erdész, 
43 éves, 25 évi gyakorlata van, állása felmondatlan. Szíves megke
resések a kiadóba „Eré lyes" jeligére. ( 4 . ) 

Gyümölcsfamagvakat veszünk tisztítatlanul is. Vármegyi Gyü-
mölcsészeti Egyesület , Makó. (18. II. 1.) 
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