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Vizeki báró Tallián Béla. 
1851-1921 . 

Magyarország szomorú sorsának e szürke napjaiban a 
magyar erdőgazdaság minden hivét mély fájdalommal töl
tötte el az a lesújtó gyászhír, hogy a régi magyar közélet 
kimagasló vezéregyéniségét, az Országos Erdészeti Egyesület
nek osztatlan szeretetben és tiszteletben álló elnökét, vizeki 
báró Tallián Bélát a kérlelhetlen halál m. hó 23-án várat
lanul kiragadta az élők sorából. 

Hosszú közéleti pályájára tántorithatlanul lelkes magyar 
hazafiságot, nagy és sokoldalú képzettségen alapuló tudást, 
eréllyel párosult munkakedvet, de egyúttal érzékeny lelki
ismeretességet és felelősségérzetet is hozott magával, oly 
tulajdonságokat, amelyek" az ő javakorában is messze fölül
emelték kortársai fölé s amelyek ma már mindinkább rit
kábban észlelhetők közéletünk sivár mezején. 

A régi Magyarország jellegzetes alakja volt: kérlel-



hetlenül szigorú és pontos a közszolgálat terén, kitűnő 
gazda a maga portáján, de igazságos és méltányos ember
társai iránt, nemes ember a szó legjobb értelmében, külső 
megjelenésében és belső világában. 

Rokonszenves, mindenki szivét, szeretetét megnyerő 
egyéniségét egy évtizeden át volt szerencsés az Országos 
Erdészeti Egyesület elnöki székében tisztelhetni. Bölcs 
körültekintéssel vezette az egyesület ügyeit a közelmúlt 
viharos éveiben; az erdőt, a természetet, mint vérbeli vadász, 
melegen szerette, de nemzeti és közgazdasági jelentőségé
nek is teljes tudatában volt és azt meggyőződésszerüen 
vallotta. Mint földmivelésügyi miniszter is előszeretettel 
foglalkozott az erdészet és a vizszabályozás ügyeivel, amely 
utóbbiakat is kiválóan ismerte. 

Meleg közvetlenséggel érintkezett mindnyájunkkal, nyílt, 
férfias föllépése őszinte, igaz híveket szerzett neki. S viszont 
az ügyért való lelkesedés, a kitűzött hazafias czélok felé 
egyenes utakon való törekvés, amelyet az Országos Erdé
szeti Egyesületben tapasztalt, megnyerte az ő szivét is 
részünkre s amidőn a közelmúltban a haza szomorú sorsa 
és birtokainak elvesztése által mélyen sújtva számos tisz
teletbeli állásáról lemondolt, az Országos Erdészeti Egyesület 
elnökségéhez továbbra is ragaszkodott, bölcs vezérletét 
tőlünk nem vonta meg. 

Mélyen lesújtva szeretett elnökünk időelőtti halála 
által, a magyar erdészet minden hive és munkása hálaelt 
szívvel, igaz tisztelettel és szeretettel gondol báró Tallián 
Bélára, az Országos Erdészeti Egyesület elnökére, kinek 
emlékezetét a magyar erdőgazdaság annalesei mindenkorra 
megőrzik! 

Fenkölt, nemes lelkének fényeskedjék az örök világosság! 



Tallián Béla 1851-ben Somogy megye Szabás községében 
született; atyja, András, az 1848—49-i szabadságharczokban mint 
őrnagy kiváló érdemeket szerzett. Gimnáziumi tanulmányait Buda
pesten és Szegeden végezte; a jogot Pozsonyban hallgatta, ahol 
1873-ban államtudományi államvizsgát tett, \.1873-ban Torontál 
megye tiszteletbeli aljegyzője, 1874-ben helyettes, majd főszolga
bíró lett a billédi járásban. Innen azonban csakhamar áthelyeztette 
magát a törökkanizsai járásba, ahol 1879 ig működött. 1877-ben 
a koronás arany érdemkeresztet kapta, miután megelőzőleg már két 
ízben a király legfelsőbb megelégedését nyerte a vizveszélyeknél kifej
tett buzgalmáért. 1878-ban és 1879 ben a szegedi kir. biztosság tagja 
volt. 1880-ban főjegyzőhelyettes lett, majd ugyanaz évben alispánná 
választották. 1886-ban Somogy, 1892-ben pedig Békés és Csongrád 
megyék főispánjává nevezte ki a király. Ugyanakkor az agrár-
szocziálizmus bajainak orvoslására Békés megye területére kormány
biztos lett, mely állásától, valamint Csongrád megye főispáni állásától 
1894-ben vált meg s ez alkalommal a Szent-István-rend-keresztjét 
kapta. Somogymegyei főispánsága alatt 1887-ben balatonszabá
lyozási, 1888-ban drávaszabályozási kormánybiztos volt. 1896-ban 
szabadelvű párti programmal a törökkanizsai kerület választotta 
meg. 1901 óta belső titkos tanácsos s az 1902-i szerb nemzeti 
egyházi kongresszusnak királyi biztosa volt. 1903. november 3-án 
a Tisza-kormány földmivelésügyi minisztere lett. Minisztersége alatt 
a földmivelésügy összes ágazatára kiterjedő rendszeres és beható 
tevékenységet fejtett ki. A Tisza-kormánnyal együtt 1905. január
jában beadta lemondását. Az 1905-i általános választások alkalmával 
Törökkanizsán és Szegeden választották meg. A Ház megalakulása 
alkalmával a szabadelvű párt őt jelölte az elnöki állásra. 1906 ban 
mint pártonkivülit választották meg Törökkanizsán és ez ország
gyűlés tartama alatt egyik párthoz sem csailakozott. 1910-ben ismét 
a törökkanizsai kerület választotta meg képviselőjévé. 

Érdemdús munkásságáért I. Ferencz József a vaskorona-rend 
első osztályával, a belső titkos tanácsosi méltósággal s legutóbb 
a bárói ranggal tüntette ki. 

A háború kitörésekor a déli harcztéren mint királyi biztos 
működött s a hadsereg-főparancsnoksággal szemben többizben 
erélyesen megvédte a magyar polgári hatóságok hatáskörét. Belgrád 



elfoglalása után, annak rövid ideig polgári kormányzója volt, de 
erről a megbízatásáról hamar lemondott. Az 1918. októberi össze
omlás után következő szerb megszállás elől Szegedre menekült, 
majd Budapestre költözött. A proletárdiktatúra alatt a vörösök 
letartóztatták. A diktatúra bukása után visszaköltözött Szegedre. 
Birtokait, amelyen kiválóan gazdálkodott, a szerbek legnagyobbrészt 
lefoglalták, ő maga azokat többé viszont sem láthatta. November 
közepe után Kiszomborban hirtelen tüdőgyulladás támadta meg, 
amely rövid néhány nap alatt véget vetett áldásdús életének. 

* 

Báró Tallián Béla temetése Kiszomborban november hó 
25-én délelőtt volt. A kormányt és a földmivelésügyi minisztériumot 
Tahy Jakab államtitkár vezetése alatt álló küldöttség képviselte, 
az Országos Erdészeti Egyesület nevében, amely meleghangú 
részvétiratot intézett a családhoz, Balogh Ernő, Kiss Ernő vál. tagok 
és Bund Károly titkár helyezett koszorút a boldogult sírjára. 
Küldöttségileg képviselve volt még a Nemzeti Társaskör, Szeged 
városa, Csongrád, Csanád és Toronlál vármegyék stb. 

Az Országos Erdészeti Egyesület külön gyászjelentést küldött 
szét szeretett elnökének elhunytáról. 

c2? c>? c£ ? 



Szálalóvágásos gazdaság lomberdőkben.*) 
Többtermelés fokozatos használással. 

Irta: Kaán Károly. 

A lomberdőnek fokozatos használását akkor kezdjük meg, 
amikor azt a gazdasági szükség megköveteli. Ennek a munkának 
a kezdete nagyrészt egybevág azzal az időponttal, amikor az erdő
ből gyérítés utján olyan faanyagot nyerhetünk, amelynek már 
valamely formában hasznát is láthatjuk.**) 

Közismeretü, hogy a fiatal erdők fáinak állományában, azok 
lombozatának egymásbaérése után a fapéldányok között a létért 
éppen olyan küzdelem fejlődik ki, mint az emberek társadalmában. 

Ez a küzdelem egy bizonyos határig arra jó, hogy a kiválóbb, 
az erőteljesebb törzseknek ágtalan, szép formát adjon és azokat 
magassági növekedésükben hajtsa. Természetes, hogy ebben a 
küzdelemben a magból kikelés idejétől gyengébb példányokat 
elnyomják az erősebbek, de nyilvánvaló az is, hogy ha az ember 
közbe nem lép, a létért való ilyen tusa nemcsak a gyengébbeket 
teszi tönkre, de kifárasztja és a kívánatos fejlődésben károsan 
befolyásolja az erősebb törzspéldányokat is. 

Hogy az erdőgazda az individuális evolúció érvényesülését 
elősegítse és annak hasznát lássa, oda törekszik, hogy minden 
fapéldányt már a fiatal erdőből is akkor szedjen ki, amikor az 
betöltötte szerepét a fák állományában. Oda törekszik, hogy a 
kezdetben hosszúsági növekvésben egymással versengő törzs
példányok közül a mellé és alászorult, tehát az elmaradó egye
deket eltávolítsa, mielőtt azok tönkremennének és minekutána 
azok az erősebbeket a növekedésben hajtó, s aznk oldalágait 
megtisztító szerepüket betöltötték. Az a feladata az erdőgazdának, 
hogy a magasságba törekvésnek azt a szertelen versenyét, mely 
néha még az erőteljesebb példányok között is megnyilvánul s az 

*) A szálalóvágásos gazdasági eljárást ne tévesszük össze a szála'.ó üzem
móddal. A szálalóvágásos ga;daság értelmét az alábbi tanulmány kellően megvilá
gítja. A szálaló üzemmód értelme minden tanult erdőgazda előtt ismeretes. Szerző. 

**) Az erdőben ezelőtt végzett ilyen munka még r; tisztítás", mely haszonnal 
alig jár, s amelynek kiadásai az erdőművelési költségeket terhelik. Szerző. 



önállóság rovására azok elnyurgulásával jár, egyes törzspéldányok 
kiszedése utján megakadályozza. 

Az efféle emberi beavatkozás, mely a gazdasági szükség 
főleg pedig a fiatal állomány fejlődése szerint az erdőnek ilyen 
hosszabb-rövidebb időközökben megismételt használásával jár,, 
mindenekfelett erdőművelési czélokat szolgál. Ez a gazdasági 
tevékenység az erdő fokozatos használásának első és hosszabb 
időszakát foglalja le s azt az erdőgyérités szóval jelöljük meg. 

Az erdő fokozatos használásának ez az első szakasza is két 
részre oszlik. Első része az, amit a fentiekben irtunk le. Határa 
az, amikor az állomány törzsei elérték a kívánatos magasságot 
s a korona fejlesztésére gondolhatunk. 

Második része a korona fejlesztésének elősegítésében, s a 
fatörzsek megfelelő gyarapodásának istápolásában merül ki, s addig 
tart, amig az állományképzésre legalkalmasabbnak talált törzsek 
megfelelően kifejlődtek s egyben bekövetkezik a gazdasági érde
keket is szolgáló magtermőképességük. 

Ebben az időben is növekednek az erdő fái magasságban, 
de a növekvés már alárendeltebb a korona terjeszkedése és a 
törzspéldányok vastagságának fokozatos gyarapodása mellett. 

Vizsgálva ezek után a lomberdő fokozatos használatának az 
erdőgyérités keretébe tartozó első szakasza gyakorlati kérdésejt, 
meg kell állapitanunk mindenekelőtt, hogy a hazai erdők fiatal 
és középkorú állományait a múltban kellő időben és megfelelő 
módon nem gyéritették. A gyérítéseknek ezért gondos óvatossággal 
kell történniök, nehogy az erdőápolást is czélzó ilyen használat a 
faállomány kárával járjon. A lomberdőben a gyérítés különben is 
nagy elővigyázatosságot igényel. Különös elővigyázatra van azonban 
szükség ott, ahol az erdei munkások és a személyzet az ilyen 
munkában kellő jártasságot még nem szereztek. 

A lombos erdőkben mindenekfelett vigyáznunk kell arra, 
hogy mindaddig sűrűbben tartsuk az állományt, amig a fiatalos 
magassági fejlődésében el nem jutott addig a fokig, amikor a 
korona fejlesztése kívánatos, mert csak igy biztosithatjuk azt a 
a gazdasági érdeket, hogy a fapé!dányok egymást hajtsák a minél, 
szebb növekedésre. Oly sürün azonban ne tartsuk sem a bükk, 
sem a tölgy, kőris stb. fiatalost, hogy a törzspéldányok önállóságukat, 



illetve állékonyságukat veszítve a hó- és zuzmaranyomás, vagy a 
szél hatása alatt meghajoljanak. Ezért főleg a jobb talajon sürün 
és magasra nőtt s eddig sajnálatost pen nem gyéritett fiatalosokban 
nagy óvatossággal "szabad csak ilyen czélból használni. Szinte 
évente, de legalább is 2—3 évenkint szedünk ki belőle keveset és 
igy növeljük önállóságra a fiatalosnak elnyurgult, de állomány
képzésre visszatartott példányait. 

A gyéritő eljárásoknál a gyomfákkal tarkított állományokból 
elsősorban ezeket, tehát a gyertyán, nyir, nyár, berkenye stb. 
példányokat szedjük ki oly arányban, illetve mértékig, amint az 
az állomány gyérítésénél kívánatos. Ott tehát, ahol gyomfák folton
ként vagy nagyobb arányokban fordulnak elő az állományban, 
azokból is csak a gyérítésnek kívánatos arányban szedünk ki 
példányokat, nehogy lékek támadjanak a még fiatalabb erdőben, 
vagy annyira megritkuljon a faállomány, hogy ez az állapot a 
további fejlődésre káros legyen. Egyébként az állományból leg-
főképen a már alászorult példányok kerülnek elsősorban kiszedésre. 

Kiszedjük továbbá az előbbi vágásfordulóból esetleg vissza
maradt azokat a törzseket, amelyek környezetükben a fiatalos 
fejlődését gátolják és minőségileg is alárendelt értékűek. 

Amikor az állomány elérte azt a magasságot és kort, hogy 
a koronaképzés elősegítésére gondolhatunk, a megengedhetőségig 
kiszedhető és elsősorban kiszedendő gyomfákon és alászorult egyéb 
fapéldányokon kivül, a mellészorult példányokból is kiszedünk egy 
keveset, illetve annyit, hogy a koronafejlődés legalább 4—5 évig 
nagyobb akadályba ne ütközzék, de emellett a nap sugarai az 
állomány talaját számottevően és károsan ne érjék. Az ilyen hasz
nálatok gyakoribb és szükségszerinti időben való (4—5 év) meg
ismétlődéssel addig folynak, amig az állomány kora 10—15 év 
hijján el nem érte a vágásforduló*) korát, amikor is a koronabontás 
lassú és óvatos fokozatossággal az eddigi gyérítésnél intenzivebb lehet. 

Ebben az időben érünk el az erdő fokozatos használásának 
második szakaszához. 

Az egyéni kiválás szerint továbbfejlesztésre visszatartott tör
zsek állománya erre az időre abba a korba és azok közé a körül-

*) Bükknél legalább 100, tölgynél pedig 120 éves vágásforduló az, amely 
ennek a rendszernek legjobban megfelel. Szerző. 



menyek közé jutott, amikor a fapéldányok főleg a fatörzs töme
gének gyarapítására és ezzel a haszonfatermés fokozására a leg
alkalmasabbak, s amikor azok individuális képességeik szerint ily 
irányban a legjobban érvényesülhetnek. Ezt a képességüket kívánja 
kihasználni az erdőgazda a többtermelés érdekében, amikor ennek 
a szolgálatában az állomány lassú, de fokozatos ritkítása utján 
azokat a törzspéldányokat szedi ki, amelyek az ilyen feladatra 
kevésbbé képesek, s amelyek a kiválóbb törzseket egyéni képességeik 
gazdaságilag értékes megnyilvánulásaiban hátráltatnák. Érvénye
sülési teret biztosit tehát az erdőgazda a 4egkiválóbbaknak azzal, 
hogy körültekintő gondossággal szabadabb állásba hozza azokat, 
s bizonyos világosságot enged a lombkorona közé a záródás 
óvatos megszakításával. (Lichtung.) 

Az erdőgyérités során is segítettünk a tömeggyarapodáson. 
Ebben az időtájban azonban az állomány nevelése a főczél, a 
többtermelés pedig inkább eljárásaink következménye. 

Az erdőgyérités befejezésével az állomány neveléséhez fűződő 
elsőrendű feladataink már véget értek; s ennek utána minden 
igyekezetünk a kinevelt s egyénileg legkiválóbb törzsek tömeg
gyarapodásának elősegítésére, a többtermelés és főleg a haszőn-
fában megnyilvánuló minőség és tömegbeli többtermelés minél 
intenzivebb biztosítására irányul, ami mellett az erdő természetes 
felujulása csak következmény, gazdasági eljárásunknak el nem 
maradható folyománya. 

Az ilyen használatok megkezdése előtt figyelemmel éppen 
arra, hogy további használataink következményeképen az állomány 
természetes felujulását is elvárjuk, először is eltávolítjuk az erdő
talajt borító cserjéket és elnyomorodott fákat (Bodenschutzholz) 
és az esetleg, régebben alátelepedett, de a sötét beárnyolás miatt 
elgémberedett és fejlődésre alkalmatlan fiatalost. Az ilyen hasz
nálatok során pedig kiszedjük a tenyésztésre nem kívánatos fafajok 
példányait (gyertyán stb.) és kiszedegetjük til-tul a kevésbbé fejlő
désre képes, mellészorult, kiskoronáju, azokat a fatörzseket, amelyek 
eltávolítása nyomán a korónazáródásban nem marad tulnagy lék. 

Óvatosan és fokozatosan szakítjuk meg az erdőzáródást. Van 
időnk még ( 1 0 — 1 5 év) a vágásforduló végéig és azután is akár 
ugyanannyi, vagy több is addig, amig az utolsó'fapéldányt eltávo-



Htjuk a kérdéses területről. Főleg az első ilyen használatok igen 
mérsékeltek ugy, hogy az erdőn az efféle vágás alig vehető észre. 

Óvatosan és rövid időközökben (5—6 év) megismételt hasz
nálatokkal kell nagy körültekintés mellett megszakítani az erdő
záródást, nehogy fű telepedjék az állomány alá, mert ez az alá-
település sikerét teljesen kizárja. 

Különös óvatossággal és nagy mérséklettel kell a nap hevé
nek kitett s ekként főleg a déli oldalakon a fokozatos használato
kat végezni, mert itt az erdőtalajra bejutó nap intenzivebb sugarai 
a felujitás ártalmába lehetnek. 

Ott, ahol az állományban még mindig vannak olyan fafajok 
(pl. gyertyán), amelyeknek tenyésztése egyáltalán nem kívánatos, 
elsősorban is ezeket szedjük ki. Kiszedjük pedig ezzel a czélzattal 
főleg a gyertyánt azért, mert a koronabontás megkezdése után 
csak egy-két gyertyántörzs is képes egész oldalakat bevetni és 
meghiúsítani a fokozatos használat mellett elvárt felujuláshoz fűződő 
eredményeket. 

A fokozatos használat arányára befolyással lehet az, ha az 
állomány elegyarányán a jövő erdejének kialakításánál változtatni 
kívánunk. Ha néhány jegenyefenyő van a bükkállományban és 
mi azt főleg jegenyefenyőre kívánjuk felújítani ugy, hogy az uj 
állomány bükkel elegyes jegenyefenyő legyen, akkor csak kevés 
és annyi világosságot engedünk az erdő talajára, amennyi a jegenye
fenyő tenyészetének elég, de kevés ahhoz, hogy a bükk felújul
hasson és évek multán csak akkor ritkítjuk meg jobban az állo
mányt, amikor már jegenyefenyőre eléggé felújult és elkövetkezett 
az ideje annak, hogy a jegenyefenyőfiatalos közé bükköt elegyítsünk. 
Ha pedig pl. kőris van a bükkállomány között és az uj erdőben is 
helyet kívánunk adni a kőrisnek, az állományt a bükkel kívánatos 
mértékig való felujulás után a kőrismagfák következetes meghagyása 
mellett fokozatosan tovább ritkítjuk, amikor is a bükk igényeinél 
nagyobb megvilágositás folytán kőris fog a bükk közé elegyedni. Ha 
a fokozatos használás során bükköt szándékozunk a tölgy közé tele
píteni, s ezzel a tölgynek a legkívánatosabb elegyet biztosítani, 
azt a ritkító fokozatos (fő) használatok kezdetén^ alátelepitéssel 
eszközöljük. Ha pedig megfelelő tenyészeti viszonyok között bükk 
közé tölgyet kívánunk elegyíteni, ugy a bükköst, mielőtt alatta a 



fiatalos sürü felverődnék, alátelepitjük tölgygyei. A fokozatos hasz
nálat során esetleg egészen kis lékeket is készíthetünk e czélra a 
bükkállományban. A bükknél a sarjadzás veszélyétől nem kell 
tartani, a kis méretek révén pedig megóvjuk a lékeket attól, hogy 
begyomosodjanak. Az ilyen alátelepitésnek annál kevésbbé van 
akadálya, mert a tölgycsemete fiatal korában jól elviseli a beárnyolást. 

Amikor a helyenként megszakított koronazáródás révén az 
erdő alatt foltokban és az erdő szélén az oldal megvilágositás 
folytán amúgy is fiatalos telepedik alá, az alátelepedett foltok és 
erdőszéli alátelepedett pászták felett mérsékelt fokozatossággal 
tovább bontjuk a koronazáródást. Az alátelepedett foltok felett, 
mint góczokból kiinduló ilyen tevékenységünk, olyan gyűrűkben 
halad exczentrikusan, mint az álló vizbe hulló esőcseppektől támadt 
és fokozatosan távolodó hullámgyürük. A mérsékelt és elővigyázatos 
használatról ezúttal sem szabad megfeledkeznünk. Erre módot ad 
a rendelkezésre álló idő, de egyben erre utal a fokozatosan vilá
gosságba hozott fapéldányok tömeggyarapodásához fűződő fontos 
gazdasági érdek, valamint a könnyen sarjadzó fafajoknál az a czél, 
hogy a levágott fatörzsek tuskói ki ne sarjadzanak, mert e sarjak 
az alátelepült fiatalos nagy ártalmára vannak.*) 

Azok az eljárások, amelyek fenyves-gazdaságokban jó ered
ményre vezetnek, lombos és főleg tölgyerdőgazdaságban czél-
talanok, sőt nem egy esetben károsak. Szegélyvágások tölgyerdők
ben tuskósarjas értéktelen fiatalost teremtenek, s hozzá ott, ahol 
a vad jobban elszaporodott, vadlegelőkül szolgálnak. A nagyobb 
vagy legalább is számbajövő lékek ugyanilyen eredménnyel jár
nak, s a magból kelt természetes felujulás ártalmára vannak. 

A tölgy, mely fiatal korában nagyon eltűri a beárnyolást, 
igen kevés megvilágositás mellett már alátelepedik. 

A fokozatosan, de óvatos körültekintéssel végrehajtott olyan 
koronabontás, mely az egyéni kiválás szerint fejlődésre legalkal
masabb fatörzsek tömeggyarapodását czélozza s ezzel az erdő
gazdálkodásnak a többtermeléshez fűződő érdekeit szolgálja, meg
oldani képes a teljes sikerű felujulást és a kellő mértékig tartott 

*) A sarjak eltávolítására a nagy költségek és munkaerő hiánya miatt a 
legtöbb esetben gondolni sem lehet. ' Szerző. 



beárnyalás révén azt a fontos érdeket is, hogy a tuskók ne 
sarjadzanak. 

A világosságba lassú fokozatossággal hozott fapéldányok 
íömeggyarapodásának helyes kihasználása mellett a legtöbbnyire 
a vágásforduló lejárta előtt keletkezett fiatalos ilyen eljárás során 
hosszabb ideig visszamarad fejlődésében Ez nem hiba, sőt előny, 
mert gyökerében megerősödik, megsűrűsödik s annál bujább és 
gyorsabb a növekedése akkor, amikor évek multán a legtöbbször 
40—50 cm, sőt ennél is magasabb és kefesürü fiatalosban a 
koronabontás a haszonfagyarapodás fokozása érdekében s ezzel a 
többtermelés szolgálatában erőteljesebb mérvet ölt s a fiatalos 
eképen fokozatos megvilágositásba kerül. 

Ekkor kívánatos is, hogy az addig visszaszorult fiatalos egy
szerre és rohamosan törjön elő s beárnyalja a további fokozatos hasz
nálatok során levágott törzsek tuskóit, megakadályozza ezek sarjad-
zását; vagy ahol nem árnyalja be a tuskókat, felvehesse a sarjakkal 
a versenyt s azokat a lehetőségig visszaszorítsa. 

Meg kell jegyeznünk, hogyha fagyos időben és főleg hóban, 
de kellő körültekintéssel hajtjuk végre az efféle használatokat, még 
a megfelelően fel nem tárt lomberdő fiatalosában sem okozunk 
számottevő és olyan kárt,amit az egy-két év multán ki nem heverhetne. 

Méltatva már most a szálaló vágásos gazdasági eljárás jelen
tőségét, mindenekelőtt le kell szögeznünk a többtermeléssel járó 
igen számottevő gazdasági előnyt. Ennek mértékére eléggé tájé
koztathat az a megállapításunk, hogy a nálunk űzött, nagyrészt 
primitív gazdasági eljárások eredményével szemben a lomberdők 
fokozatos használása révén az effektív fatermést nagyon gyara
pítjuk, s a minőségbeli s ezzel az értékbeli különbségek is igen 
számottevőek. 

Mi sem természetesebb, hogy a felújító vágásos*) gazdasági 

*) A „szálaló vágásos gazdaság" körülirás megközelíti azt a gazdasági 
eljárást, amit a német birodalmi erdőgazdasági irodalom szinte mindig fenyő
gazdaságra vonatkoztatva Femelschlagbetrieb-nek, itt-ott Plenterschlagbetrieb-
nek, az osztrák erdészeti irodalom pedig rendszerint Schirmschlagbetrieb-nek 
nevez. A német birodalmi, erdőgazdasági irodalom Sehirmschlagbetrieb-je az-
amit én „felújító vágásos gazdaság"-gal jelölök meg, mivel ennek a gazdasági 
eljárásnak- egyedüli czélja az állomány felújítása. Szerző 



eljárások fatermése főleg tömegben, de minőségben is lényegesen 
mögötte marad a szálalóvágásos gazdasági rendszer fatermésének. 

Téves alapból indulva ki, a sarjerdő-üzemet annak idején 
a többtermelés szolgálatába óhajtották állítani. Amig azonban a 
sarjerdő-üzemmel elérni kivánt többtermelés mindenesetre a 
természeti erők természetellenes igénybevételével jár s végered
ményében a talaj teljes kimerülését vonja maga után, addig a 
szálalóvágásokkal végrehajtott fokozatos használás mellett a talaj 
termőerejét nemcsak fenntartjuk, de minden esetben fokozzuk is, 
aminek gazdasági fontossága éppen nem alárendelt. 

Előnye a szálalóvágásos gazdasági eljárásnak, hogy a meg
kívánt nagyon óvatos fahasználás gondos betartása mellett még 
a gyakorlatlanok sem követhetnek el helyrehozhatatlan hibát, mig 
a felújító vágásos gazdasági eljárásoknál a nagyon durva és ki 
nem javítható hibákkal lépten-nyomon találkozunk. 

Előnye továbbá, hogy a főhasználati ritkitó-vágások 20—30 
éves végrehajtása alatt a természetes uton való felujulás helyes 
biztosításának valóban nem lehet akadálya. 

Ki kell emelnünk végül, hogy az ország sajnálatosan sok 
sarjerdejének szálerdőkké való átalakítására a szálalóvágásos gazda
sági eljárás mindenesetre a legalkalmasabb. 

Le kell szögeznünk végül, hogy a szálalóvágásos gazdasági 
eljárás a 14500/1920. F. M. szám alatt kiadott uj üzemrendezési 
utasítás elveibe egyáltalában nem ütközik, sőt mint az utasítás 
intenczióinak is megfelelő szabadabb gazdálkodás egyik okszerű 
módja, teljesen beleillik annak kereteibe. 

A fentiekben vázolt gyérítéseknek mint előhasználatoknak 
üzemtervi előírása a részletes előhasználati tervben az utasítás 
VI. D. pontjának megfelelően minden nehézség nélkül megtörtén
hetik ugy, amint azt az utasítás 39—41. oldalain ismertetett példa 
is mutatja. 

Az előírásnál" a terület előírása a fontos, mig az előirt elő
használati fatömeg, mely csak hozzávetőleges becsléssel vagy tapasz
talati adatok alapján állapitható meg, tájékoztató jellegű. 

Arra a kérdésre, hogy a fokozatos használatok közül melye
ket kell főhasználati jellegűnek tekinteni s ennélfogva főhasználat-
ként előírni és nyilvántartani, már a fenti fejtegetések is részletes 



tájékozásul szolgálnak. Mindazok a használatok, melyek a fenn
vázoltak szerint „már ritkítás" számba mennek, amelyek tehát a 
lombkorona fokozatos megbontását vonják maguk után s a záródás 
bizonyos megszakításával járnak (a vágásforduló korát megelőző 
10—15 évvel) főhasználat jellegűek. Mindazokat az erdőrészleteket 
tehát, amelyekben ilyen használatokat tervezünk, a főhasználati 
tervben és nyilvántartásban kell előírni, illetőleg a bennük fogana
tosított főhasználatokat ott kell nyilvántartani és a fatömeget 
pontosan kimutatni. 

A szálalóvágásos gazdasági eljárásnak az üzemterv keretébe 
való beillesztése, nyilvántartása ezek szerint nehézségekbe nem 
ütközik, ha a gazdaságot üző kellő megértéssel és körültekintéssel, 
főleg pedig kellő lelkiismeretességgel jár el. 

c£? ú£ c 3 * 

A szálerdők felújításához. 
Irta: Stark Dezső. 

Midőn erdőművelésünk terén korszakalkotó újítások meg
valósításához kezdenénk, azok tökéletesítése czéljából egy, bár 
jelentéktelennek látszó, valójában mégis igen lényeges dologra 
akarom felhívni szaktársaim figyelmét. 

Több mint 20 éve erdészkedem már sikföldön és itt általá
ban azt tapasztalom, hogy a szálerdők kihasználásánál a levágott 
fák tuskóit visszahagyják és azokat csak később, olykor évtizedek 
múlva szedetik ki, külön: tuskóirtást művelettel. 

Ez alól kivétel csak a mezőgazdasági közteshasználattal való 
felújításoknál történik. \ 

Hegyvidéken, sőt dombos oldalakon is, ahol t. i. vízmosások, 
talajomlás, kőgörgetegek károsításaitól kell tartani: ez az eljárás 
indokolt, sőt szigorú követelmény is; de itt a Dunántúl sikvidékein 
és pláne az Alföldön nemcsak szükségtelen, sőt határozottan káros 
és észszerütlen is. A szálerdő tuskói ugyanis akadályai a tökéletes 
felújításnak, akadályai a közlekedésnek és visszamaradásuk igen 
jelentékeny fatömegveszteséget is okoz. Egyetlen hasznuk csupán 
abban nyilvánul, hogy a fák döntését sokkal könnyebb irányítani 



tuskók nélkül, mint tuskóval együtt, vagyis irtva. Ennek az előny
nek az értékét azonban devalválja az a körülmény, hogy viszont 
a tuskókat sokkal nehezebb kiszedni külön, mint a fa hatalmas, 
emelője segítségével. 

Szerény nézetem szerint szükséges volna rendeleti utasításba 
foglalni, hogy a síkföldi szálerdők eltávolítandó, vágásra érett 
fái mind gyökerestől irtandók és a tuskók, gyökerek gödrei azonnal 

' elsimitandók. Ezáltal nemcsak arra nyilnék mód, hogy a felpor-
hanyult talajfolton a közeli fák magja kedvező felujulási ágyat 
találna, de ettől eltekintve, esetleg kívánatos idegen fák közbe-
telepitésére is nagyon alkalmas lehetőséget szolgáltatnának ezek 
a tuskófoltok, melyekbe akár magrpl, akár csemetékkel könnyű 
volna elegyítéseket foganatosítani. 

Ha e kérdés terén kissé messzebbre tekintünk, ugyanitt nem 
lesz nehéz felismernünk a már sokat panaszolt gyertyántelepülés 
és térfoglalás egyik okozóját, előmozdító tényezőjét is. 

Képzeljünk magunk elé egy kihasznált és természetes uton 
a legjobb sikerrel felújított tölgyest. Az ujulat szépen cseperedik 
és oly sürü, hogy apró lombocskáik zárt ernyője máris teljesen 
betakarja a talajt. Csak a letarolt óriások tuskói rikitanak, szemet
bántó változatosság gyanánt, olyikuk sok négyzetméter területet 
hagyván maga körül felujulatlanul. Ezeket a tuskókat majd csak 
akkor távolítják el az erdőből, ha már gyökérzetük egészen 
elpusztul, sőt maguk a tuskók is korhadni kezdenek. Addig azon
ban sok év múlik, olykor évtizedek is eltelnek! Ez idő alatt a 
fiatalos magasba nő és lombsátrával beárnyékolja már a tuskó-
foltokat is ügy, hogy az erdész ilyenkor a tuskók eltávolítása 
után sem gondolhat többé arra, hogy azok helyén valami fát 
telepíthessen; a tuskófoltok tehát üresen maradnak. Dehogy! 
Nemde jól tudjuk azt, hogy a gyertyánfa apró magjait a szelek, 
viharok, záporesők, sőt néha a madarak is messze elszállítják; 
leggyakoribb jelenség ez éppen a kihasználás előtt álló, ritkás, 
sima talajú öreg tölgyesekben, melyeknek visszamaradó tuskói 
körül mindig rejtőzködik egy-két gyertyánmag. Mig azonban áll 
az anyaerdő, illetve mig az ujulat be nem árnyékolja a tuskó-
foltokat, addig a gyertyán életre nem kelhet, mert a túlságos vilá- *> 
gosság, a védtelen szabad állás nem neki való. Annál inkább 



kedvező rá nézve az idő és alkalom akkor, midőn a tuskók ki
irtatván, azok gödre szépen porhanyitva, gazdag televénnyel töl
tetik meg és ezt a kívánatos, jó magágyat a magasba törő fiafal 
tölgyes lombkoronája zárja el a nap égető, fényes sugaraitól. 
Most aztán hamarosan életre is kél a gyertyánnak régóta szuny-
nyadó magva és kedvező helyzetében szinte rohanva tör elő, és 
versenyre kél a tölggyel. De a verseny csak addig tart, mig el 
nern éri annak koronáját; akkor aztán szinte ijedten húzódik 
vissza és veszteg marad az ő rejtélyes sötétségében, érezvén, hogy 
nyilt harczra képtelen az óriással szemben, tehát alattomosan: 
magjaival aknázza azt alá. * 

Igy terjed a gyertyán, mert felületességünkkel magunk 
mozdítjuk elő annak terjeszkedését! 

ú£ t 2 ? 

Egyszerű helyi fatermési táblák. 
Irta: Bund Károly. 

Az uj erdőrendezési utasítás 2. oldalán az eddig használt 
Feistmantel-féle általános fatermési tábla helyett az ujabbkori 
német fatermési táblák használatát ajánlja, anélkül, hogy azokat 
felsorolná. E helyett utal az Erdészeti Lapok 1916. évi I. füzetére, 
amelyben Fekete Zoltán tüzetesen foglalkozik a fatermési táblák 
kérdésével és igen bő jegyzékét adja az idevonatkozó német 
műveknek. 

Habár tehát meg van adva a módja, hogy az érdeklődők 
tájékozódjanak a német irodalom idevonatkozó termékeiről, mégis 
gyakran érkeznek kérdezősködések az Országos Erdészeti Egye
sülethez, hogy mely fatermési táblák használata ajánlatos s igy 
talán nem felesleges, ha itt legalább azok czimet ismétlem meg, 
amelyek több fanemre terjeszkednek ki és általánosabb használ
hatósággal bírnak. Ezek a következők: 

1. Dr. 'Adam Schwappach: Ertragstafeln der wichtigeren 
Holzarten in tabellarischer und graphischer Form. Neudamm, 
1912. Neumann J. kiadása. (Nyir, bükk, tölgy, éger, lucz, erdei- és 
jegenyefenyő-szálerdőre.) 

2. Ertragstafeln zum Oebrauche bei der Forsteinrichtung. 



Giessen, 1913. A hesseni pénzügyminisztérium kiadása. (Tölgy, 
bükk, lucz, erdei- és jegenyefenyőszálerdőre és a bükkaljfára 
kiritkitott tölgy és erdei- fenyőszálerdőkben.) 

3. Stoetzer Hermann: Hilfstafeln zur Forsteinrichtung. Frank
furt a. M. 1907. (Ugyanezen fanemekre a bükkaljfa kivételével) 

A fatermési tábláknak jelentőségét Fekete Zoltán idézett 
értekezésének bevezető része találóan ismerteti. Az uj üzemrende
zési utasítás első pillanatra azt a benyomást teszi, mintha nem 
nagy szerepet juttatna a fatermési tábláknak, mert a fakészletek 
megállapítását lényegileg a vágásra érett erdőkre szorítja, ahol a 
közvetlen felvételt irja elő s a fatermési tábláknak csak a növedék 
kiszámításánál juttat szerepet. Az utasítás eredeti tervezete erre 
nézve is más eljárást hozott javaslatba éppen azért, mert meg
bízható magyar táblák nincsenek, legyenek azok akár általánosak, 
akár helyiek. 

Mindazonáltal téves volna az a hit, hogy az uj utasítás nem 
szükségli a jó fatermési táblákat. Ezekből nyer az erdő tulajdo
nosa és az erdőfelügyeleti hatóság gyors áttekintést a birtokon 
uralkodó növekedési viszonyokról, ezekből indulnak ki a vágás
forduló megállapítását czélzó mérlegelések és támpontot nyújtanak 
az előhasználati fatömegek előirányzásánál. 

Szóval lényeges alkatrészei, az üzemtervnek s nagyon kívá
natos, hogy nagyobb birtokainkon működő erdőrendezőink ne 
riadjanak vissza attól a fáradtságéi, hogy helyi fatermési táblákat 
készítsenek, ha azok nem is készülhetnek egyelőre tudományos 
pontossággal és teljességgel. Fekete Zoltán ismételten hivatkozott 
értekezésének figyelmes áttanulmányozása a követendő útra nézve 
értékes anyagot szolgáltat, de megtaláljuk a szükséges útmutatást 
magában az uj utasításban is (2. oldal, utolsó bekezdés). 

E szerint a külföldi általános fatermési táblák fatömeggörbéit 
csak mint vezérvonalakat használjuk fel a helyi fatömeggörbék 
szerkesztésénél. Elegendő az illető vidéken előforduló legjobb és 
a legrosszabb termőhelyeken nőtt állományokból néhány normá
lisnak minősíthető különböző korú próbát pontosan felvenni s 
ezzel a határértékeket fixirozni. Normális alatt nem szabad csak 
ideálisan tökéletes állományrészeket érteni, hanem a helyes gazdál
kodás mellett, természeti csapások nélkül, elérhető tökéletességi 



fokkal (sűrűséggel stb.) beérhetjük. Ezeket az adatokat grafikusan 
ábrázolva a vezérgörbékhez simulva megvonhatjuk a 7 cm-nél vas
tagabb fatömegre vonatkozó és a magassági görbéket. Ha a két 
szélső görbe megvan, a közbeeső 2—3 görbét már könnyű meg
vonni. 

Nagy súlyt helyezünk az egyes termőhelyi fokokban a 
különböző korokbán jelentkező famagasságok kitüntetésére, mert 
ezekben jut a termőhelyi minőség legszembeötlőbben kifejezésre, 
ami a termőhelyi minőség becslésénél kitűnő támpont és sok 
tévedésnek veszi elejét. 

Az ily helyi fatermési táblának tehát legalább is tartalmaznia 
kell a 20 éves kortól kezdve 10—10 évi korfokozatokban az állo
mány (átlagtörzs) magasságát, a faállomány 7 cm-nél vastagabb 
fatömeget, az átlagnövedéket, a folyó növedéket és a folyónövedéki 
százalékot. 

Ha erdőrendezőink nem riadnak vissza az evvel járó munkául, 
nemcsak munkálatuknak adnak szilárd alapot, hanem a közérdeket 
is szolgálják. Kívánatos tehát, hogy ily munkálataik eredményét 
az Efdészeti Lapok utján vagy más módon közzétegyék. 

Különös érdemet szerezne az, aki a külföldön nem szereplő, 
de nálunk jelentőséggel biró fanemekre is kiterjesztené munkálatait, 
pl. a gyertyánra, cserre, molyhos tölgyre, a kőrisre, juharra, a 
nyárfélékre stb. 

Felkérjük az Erdészeti Lapok előfizetőit, hogy előfizetésüket 
mielőbb megújítani szíveskedjenek. A lap előfizetési ára 1922-re: 

t3* c2? 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

Előfizetési felhívás az Erdészeti Lapokra. 

egész évre 160.— K 
80.— „ 
40.— „ 
20.— „ 

fél 
negyed ,, 
egyes szám ára 

Az Erdészeti Lapok kiadóhivatala. 



Vizeki báró Tallián Béla 



Előfizetési felhívás az 1922. évi Erdészeti Zsebnaptápra. 

Az Országos Erdészeti Egyesület az Erdészeti Zsebnaptárt, 
ha kellő számú előfizető jelentkezik, ismét ki szándékszik adni. 
Ára példányonként 80 K lesz, mihez még 10 K csomagolási és 
postaköltség járul. 

Felkérjük t. olvasóink közül azokat, akik a naptárt meg
rendelni szándékoznak, hogy példányonként 90 K-t az Országos 
Erdészeti Egyesülethez (Budapest, V., Alkotmány-u. 6. sz.) mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek. Amennyiben nem jelentkeznék annyi 
előfizető, hogy a naptár kiadható lenne, az előfizetett összeget az 
egyesület visszaszolgáltatja. 

Egyben felkérjük a naptárban hirdetni szándékozó czégeket, 
hogy ebbeli szándékukat az egyesülettel közölni szíveskedjenek. 
A hirdetési dij egész oldalon 1000 K, féloldalon 550 K, negyed 
oldalon 300 K, nyolczad oldalon 160 K. A naptári részben el
helyezett hirdetések 50%-aI magasabb díjtételek alá esnek. A hir
detési dijak csak a naptár megjelenése után esedékesek. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő hirdetések díjszabása. 

Az Erdészeti Lapokban közzétett hirdetés ára: 

hegyed oldal 250 „ 1400 „ 2.500 „ 
nyolczad oldal : 130 „ 750 ,, 1.400 * 

Milliméter terjedelem után 7 K ; táblázatos és garmondnál 
kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral 
számittatnak. 

Az Országos Erdészeti Egyesület. 

III. 

egyszeri hatszori tizenkétszeri 
megjelenés mellett 

egész oldal 
fél oldaí... 

1000 K 5 5 0 0 . K 10.000 K 
500 „ 2750 „ 5.000 „ 

Mellékletek megegyezés szerint. 





(1150*7) . . . : 40.— 50.— 20.— 
2. Biró Zoltán: Ültessünk erdőt (röpirat) ... ... —.— —.— 1 — 
3. Fekete Lajos: Népszerű erdészeti növénytan. 

II. rész. (160 gr) _ 10.— 10.— 10.— 
4. — Népszerű erdészeti növénytan. III. rész. 

(375 gr) . 20.— 20.— 10.— 
5. Qaul Károly : Hazánk házi faipara. (240 gr) 15.— 20.— 10.— 
6. Oellért József: A bűkktüzifa romlása és az 

ellene való védekezés 3.— 5.— 2 — 
7. Qrundner—Schwappach—Bund : Táblák álló 

fák és faállományok faiömegének meghatá
rozására .. ... ... fűzve (310 gr) 25.— 40.— 10.— 

8. Hollendonner Ferencz dr.: A fenyőfélék fájá
nak összehasonlító szövettana. (1950 gr)... 100.— 200.— 3 0 . -

9. Kaán Károly : Erdőgazdaság politikai kérdések 60.— 60.— 10.— 
10. Márton Sándor: Legelő-erdők. (330 gr) 15.— 20.— 10.— 
11. Pech Dezső: A külföldi fanemek megtelepí

tése stb. (370 gr)... ... _. ... 15.— 20.— 10.— 
12. Pohl János: Tangens táblázatok. (150 gr) .... 5.— 10.— 10.— 
13. Tagányi Károly: Magyar erdészeti oklevéltár. 

3 kötet. (5 kg 200 gr) ... 90.— 150.— 45.— 
14. Vadas Jenő: Az ákáczfa monográfiája. (540 gr) 25.— 40 — 10.— 
15. Zemplén Géza dr.: Fából készített czukor és 

alkohol (200 gr) ... ._ 15.— 20 — 1 0 . -
Miután a kiadmányoknak utánvét mellett való küldése még 

drágább, kérjük a könyv árának és a jelzett csomagolási és posta
költségnek előzetes beküldését az Országos Erdészeti Egyesület 
czimére (Budapest, V., Alkotmány-u. 6.), mely esetben azok mint 
csomagok, vagy keresztkötés alatt mint ajánlott nyomtatványok 
küldetnek meg, a 2. és 6. tétel alatti művek kivételével, melyeket 
ajánlási dij nélkül küldünk szét. Több könyv rendelése esetén 
nem szükséges minden egyes könyv után a fenn kitüntetett posta
költséget beküldeni, hanem 1 kg-ig 20 K-t, 5 kg-\g 3 0 K-t, 10 
^ - i g 45 K-t. 

e2? c>t ú£ 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél beszerezhető 
könyvek uj á r a i : 

Á r a Csomagolási és 
tagoknak másoknak postaköltség 

1. Belházy Emil: Az erdőrendezéstan kézikönyve. k o r o n a 



KÜLÖNFÉLÉK. 

Meghívó műsoros es té lyre . A Selmeczbányaiak Egyesülete 
az Országos Erdészeti Egyesület közgyűlése alkalmából műsoros 
estélyt kivánt rendezni, amely azonban közbejött akadályok miatt 
a közgyűlés napján nem volt megtartható. Ehelyett az estély 
1922. évi január hó 5-én fog a Katholikus Kör helységeiben (IV. 
ker., Molnár-utcza 11. sz.) megtartatni, melyre az egyesület az 
Országos Erdészeti Egyesület tagjait ezennel meghívja. 

Kérjük t. tagtársainkat, hogy a régi bajtársiasság ápolását 
szolgáló estélyen minél számosabban vegyenek részt. 

Halálozások. Dr. Barlai Béla, a m. kir. bányászati és erdé
szeti főiskola rendes tanára, f. é. november hó 20-án, munkás
életének 51., lelkes tanári működésének 18. évében elhunyt. 

Oálffy István, a kistapolcsányi főherczegi uradalom erdő
tanácsosa, vett értesülésünk szerint szintén elhunyt. A boldogult 
régebben a primási uradalmak kemenczei erdőgondnokságát 
vezette. 

Környei Ferencz, nyug. m. kir. főerdőíanácsos, a trencséni 
állami erdőhivatal volt főnöke, amint utólag értesülünk, f. év 
szeptember hó 19-én Nagybiccsén elhunyt. 

Opavszky János m. kir. segéderdőmérnök f. hó 8-án Sátor
aljaújhelyen 31 éves korában elhunyt. 

Miklau Bálint ny. boszn.-hercz. erdőtanácsos, a boszniai 
erdők házilagos kezelésének lelkes harczosa, utóbb a szerbiai meg
szállás alatt a belgrádi erdőigazgatóság vezetője s a bálkán erdő
viszonyok alapos ismerője, f. évi szeptember hó 16-án Belgrádban 
elhunyt. A boldogult rokonszenves alakjára azok, akik az Országos 
Erdészeti Egyesület 1904. évi boszniai tanulmányútján résztvettek, 
bizonyára visszaemlékeznek. 

Béke hamvaikra! 
Személyi hirek. A kormányzó a földmivelésügyi miniszfer 

előterjesztésére dr. Hammersberg Géza főerdőtanácsosnak a minisz
teri tanácsosi czimet és jelleget és Ráduly János főerdőtanácsos
nak a miniszteri tanácsosi czimet adományozta; továbbá Spettmann 
János főerdőlanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőtanácsost, 
Selymessy Ferencz erdőtanácsost, Matusovits Péter erdőfelügyelőt, 



(jurányi István, Krajcsovits Ferencz és Tomasovszky Imre erdő
tanácsosokat, Véssei Mihály erdőfelügyelőt, Köllő Pál, Lipcsey 
László, Papp Béla és Sándor Jenő erdőtanácsosokat főerdő-
tanácsosokká kinevezte. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami erdőtisztek 
rangsorozati létszámában kinevezte: 

Szabó Kálmán, Kakas Ödön, Oyurcsó József, Pauer Jenő, 
Vigh József, Jeszenszky Kálmán, Oasparik Pál, Becker Róbert, 
Vidos Miklós, Létai Gyula, Bükkel János, Kpvalitzky Vladimír, 
Ruthényi Károly, Polakovics György, Bedő Zoltán, Simonffy Gyula, 
Füstös Zoltán, Qarlathy Oszkár, Frőhlich Brúnó, Lengyel Viktor, 
Röhrich Ernő, Kacsó András, Franáscy Vilmos, Rónai György és 
Kellé Artúr m. kir. főerdőmérnököket m. kir. erdőtanácsosokká. 

Katona István és Szilágyi Ernő főerdőmérnöki czim- és 
jelleggel felruházott m. kir. erdőmérnököket, továbbá Surjánszky 
Kálmán, Früstök László, Kolecsányi László, Magyar János, Egyed 
György, Takács János, Alberti János, Fiedler Jenő, Bárány Károly, 
Schwanczer Gusztáv, Krause Ágoston, Maróthy Emil, Totth László, 
Modrovich Ferencz, Qösswein Lajos, Szy Dénes, Wehofer Mihály, 
Radó Gábor, Lesenyi Ferencz, Harkó Lajos, Vető Gyula, Marsalkó 
Ferencz, Körösi János, Szabó Benedek, Körös Gyula, Papolczy 
József, Lengyel Sándor, üyőry Jenő és Vági István m. kir. erdő
mérnököket m. kir. főerdőmérnökökké. 

Dr. Fejér Dániel m. kir. segéderdőmérnököt m. kir. erdő
mérnökké, továbbá Tikos Béla, Hajdú János, Fejfarek József, 
Forster Imre, Kachelmann Ottó, Ágfalvi Imre, Soós Károly, Szegedy 
Oszkár, Bogár Pál, Tamás János, Szabó János, Oloser Dezső, Kiss 
Lajos, Szontágh Ferencz, Herédy Kálmán, Babos Károly, Kovács 
Lajos, Laczkó Béla, Hammerschmidt Ernő, Ajtay Viktor, Kelemen 
Jenő. Vallach Gyula, Ilosvay Lajos, Haider Henrik, Hrobáts József 
és Neumann István m. kir. segéderdőmérnököket ideiglenes minő
ségű m. kir. erdőmérnökökké; végül Csernay Antal, Könczey 
Árpád és Bálint Andor m. kir. erdőmérnökgyakornokokat ideig
lenes minőségű m. kir. segéderdőmérnökökké. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Porubszky Gyula m. kir. 
erdőtanácsost folyó évi november hó végével állandó nyugalomba 
helyezte. 



Az erdőfelügyelők közreműködése erdöingatlanok elide
genítésénél . Az erdők fenntartásának és az azokban való meg
felelő gazdálkodásnak megfelelő biztosítása szempontjából nagy 
jelentőséggel bír az, hogy az erdő kinek a tulajdonában van. 
Ezért szükséges, hogy az erdőingatlanok elidegenítéséhez való 
hatósági hozzájárulás kérdésének elbírálása mindenkor az erdé
szeti érdekek kellő figyelembevételével történjék. Ennek biztosítása 
végett a földmivelésügyi miniszter a 19211/1920. számú rende
letével felhívta valamennyi törvényhatóság közigazgatási bizott
ságának gazdasági albizottságát, hogy az ingatlanok forgalmának 
ideiglenes szabályozása tárgyában kiadott és a földbirtokreformra 
vonatkozó törvény, illetőleg végrehajtási rendelet szerint az erdő
ingatlanokra nézve továbbra is érvényben fenntartott 5200/919. M. E. 
számú rendelet intencziójának megfelelően, az erdőingatlanok elide
genítése kérdésének tárgyalásába az illetékes kir. erdőfelügyelő
séget minden esetben vonják be. A földmivelésügyi miniszter 
egyszersmind felhívta a kir. erdőfelügyelőségek figyelmét arra, 
hogy a gazd. albizottságok határozatai ellen az idézett kormány
rendeletben biztosított felebbezési jogukkal élhetnek. 

Adatok az erdészeti államvizsgáról. 

Év 
Az államvizs
gára jelentke
zettek száma 

Oklevelet 
nyertek o/o 

1880—1889 545 413 757 
1890-1899 777 634 84-1 
1900—1909 359 293 81-6 
1910—1919 442 411 92-9 
1920-1921 94 90 957 

1880—1921 2217 1841 83-0 

Erdészeti alkalmazottak ayilvánl ar tása. A m. kir. föld
mivelésügyi miniszter elrendelte, hogy a kir. erdőfelügyelőségek 
az 1879 : X X X I . t.-cz. 17. §-a alá tartozó és a 17. § alá nem tar
tozó u. n. magánerdőbirtokosok által alkalmazandó erdőtiszteket, 
erdészeti altiszteket és egyéb alkalmazottakat személyi és szolgálati 
viszonyaikra vonatkozó adatokkal együtt tartsák nyilván. 



Gáztámadás — az apáezalepke ellen. A világháború egyik 
legveszedelmesebb újdonsága a mérges gázok használata volt. 
A támadások sikerét legtöbb esetben a mérges gázok használata 
döntötte el. Borzalmasak, szinte kétségbeejtőek a teremtés koro
nájának e téren elért eredményei, s csekély vigaszt nyújt az a 
tudat, hogy az idevágó kísérleteknek az emberiségre hasznos 
eredményei is kell hogy legyenek. 

Több mint valószínű, hogy a mérges gázok használata az 
erdővédelem terén oly fegyvert nyújt kezünkbe, mellyel a káros 
rovarok irtásánál az eddigi védekezési módok eredményeinél 
tökéletesebb és olcsóbb sikereket fogunk elérni. 

Az első lépés már megtörtént. Igaz, hogy az eredmény nem 
valami biztató, de azért nem szabad mindjárt pálczát törnünk 
felette. 

Lehet, hogy a kivitelben volt hiba, vagy a használt gáz 
nem volt az, amellyel a kitűzött czél leginkább elérhető lett 
volna. Mindenesetre a kísérletek egész' sorozatának kell követ
keznie, mig az eredmény biztos leend. 

A Wiener Allgemeine Forst und Jagdzeitung folyó évi 16. 
számában Nechleba cseh erdőtanycsos a „Cs. lesnik" nyomán 
az apáezalepke pusztításának egy igen érdekes kísérletéről számol 
be, melyet a morvaországi katonai kincstár leipniki erdőbirtokán 
végeztek 1920-ban. 

Csehországban az utóbbi években az apáezalepke — az 
ellene való védekezés és a rovarirtás eddig ismert szabályainak 
szigorú alkalmazás'a ellenére — oly nagy mértékben s oly roha
mosan terjed, hogy a szakemberek egybehangzó véleménye szerint 
e veszedelmes rovar terjedése az eddig ismeretes védekezési eljá
rásokkal meg nem gátolható, miért is a rovarnak 1920-ban történt 
ujabb fellépése alkalmával a birtokkezelőség a nemzetvédelmi 
minisztériumhoz fordult, hogy műszaki csapatokkal végeztessen 
kísérletet az apáezalepke irtására: 

a) A sokak által ajánlott reflektorokkal. E kísérletek azonban 
eredménytelenül végződtek. 

b) A világháborúban használt mérges gázokkal. 
A kísérletet a kellő óvrendszabályok betartásával egy százados 

parancsnoksága alatt 29 — gázálarcczal felszerelt — műszaki katona 



végezte 1920. évi július hó 22-én, tehát a lepke megjelenése idején. 
Négy ember a gázpalaczkokat kezelte, mig 25 ember két napig 
a kísérleti területet zárta el. A környező helyiségeket a kísérlet 
idejére kilakoltatták. A kísérlethez a klorfoszgéngázt használták, 
mely tudvalevőleg 3'A-szer nehezebb a levegőnél. A gázt 5000 cms-ts 
pdaczkokban szállították a helyszínére. 

A kísérletet egy 60 éves luczfenyves nyirkos katlanában, 
mérsékelt délnyugati szél mellett hétféleképen hajtották végre: 

1. 2 perczig tartó mérsékelt gázömlesztéssel 
2. 5 m II a a 

3. 7 ii a a a y 
A gázpalaczkokat egymástól kellő távolságra a földtől 13 m 

magasságban helyezték el s a palaczkokat, melyekből a gázt 
5— 6 atmoszféra-nyomással bocsátották ki, a fent jelzett időtartamig 
— megszakításokkal —• ötször nyitották meg. 

4. 2 perczig'teljesen nyitva álló palaczkokkal 
5. 3 a a a a n 

6. egyszerre 2—2 darab 5 perczig teljesen nyitva álló 
palaczkokkal, melyek közül az egyik a földön, a másik a fák 
koronájában volt elhelyezve; 

7. egy darab a földön elhelyezett s 5 perczig teljesen nyitva 
álló palaczkkal. 

Amint a gáz hatni kezdett, a him lepkék közt élénk mozgolódás 
volt észlelhető. Ide-oda röpködtek s végül a gázzónában a földre 
potyogtak. 

A nőstény iepkék a gázra nem reagáltak. 
A gáz mérsékelt széltől hajtva egy 60 m széles és kb. 200 m 

hosszú sávot árasztott el. 
Két óráig tartó kísérlet után a gázzal elárasztott területet 

megvizsgálták s 'megállapították, hogy, az emberre oly halálos 
gázban az apáczalepkék csak elkábultak, mert valamennyi lehullott 
lepkén még életjel volt észlelhető. Mindössze 64 darab elpusztult 
lepkét találtak, túlnyomó-részben himet. A bábokra a gáz hatás
talan volt. 

A kísérlet vezetőjének közlése szerint a laboratóriumban a 
him lepke 3, a nőstény 5, a hernyó 6—7 perez alatt pusztult el. 

A gázzónában több hangyabolyt is megvizsgáltak. A gáz a 



hangyákra is hatástalan volt. Nem pusztult el közülük egy sem, 
sőt, mintha szorgalmasabban dolgoztak volna. A madarak és az 
állatok idejében elmenekültek a veszély elől. 

Érdekes volt a gáznak a vegetáczióra gyakorolt' hatása. 
Az azévi hajtások ugy néztek ki, mintha le lettek volna 

perzselve, mig az idősebbek és a levelek érintetlenek maradtak. 
A kísérletet csak azért hajtották enyhe mértékben keresztül, 

hogy a környező vidéket ne veszélyeztessék és minden kétséget 
kizár az, hogy erősebb mértékű gáz-elárasztással az eredmény is 
jobb lett volna. Nyílt kérdés marad, hogy a klorfoszgén-e az a 
gáz, amely e czélnak legjobban megfelel. 

Kár, hogy a kísérletet a rovarrágás idején nem végezték. 
A kísérlet költségeit pontosan megállapítani nem lehet, mert 

a gáz ára ismeretlen. (Pu) 
Most jelent meg : A patkány veszedelem s az ellene való 

védekezés. Gyakorlati tanácsadó. Hét képpel. írták: Jablonowski 
József és Kadocsa Gyula. Ára a postai szállítás költségének beszá
mításával 48 korona. Megrendelhető a „Pátria" irodalmi vállalat 
és nyomdai r.-t. könyvkereskedésében, Budapest, IX., Üllői-ut 25. 

Fehér Zoltán: Olajos növények termesztése. „Az olajos 
növények termesztése" czim alatt Fehér Zoltán könyve valóban 
igen hasznos, gyakorlati, hézagpótló mű, amely a repcze, a napra
forgó, a mák, a sójabab, a gomborka, a mustár, a riczinus terme
lését olyan kiváló módon tárgyalja, hogy abból minden gazda a 
szükséges elméleti és gyakorlati szempontokat azonnal maga előtt 
látja minden vonatkozásaiban. A munka a dr. Kovács József által 
szerkesztett Falusi Könyvtár czimü gyűjteményes vállalatban, a 
Franklin-Társulat kiadásában jelent meg. Ára fűzve 24 K. 

ő% ó% ú% 



Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál 
teljesített befizetések 1921. évi november hóban. 

A rövidítések magyarázata: 
Az ákáczfa monográfiája ... ... — = Am. 
Alapítványi kamat - — ak. 
Alapítványi töketörlesztés ... = att. 
Alapítványi tőkekiegészités = attkg. 
Altiszti segélyalap - - = Asa. 
Átfutó bevétel - = áb. 
Báró Bánffv-D.-alapitvány = BBa. 
Bedő-Albert-alapitvány _ = BAa. 
Bükktüzifa romlása stb. -. = Btr. 
Egyéb bevétel ... — = Egy. 
Erdészeti I.apok egyas füztte! ... = E L . 
Erdészeti rendeletek tára .. . . . . . . . = Ert. 
Erdészeti zsebnaptár — = Npt. 
Erdömive'éstan - — = Em. 
Erdőrendezéstan (Bel.) . = Rz. 
Erzsébet-királyné-alapitvány — — = E. a. 
~Er!ékpapirok kr-matai .- - = Ék. 
A fenvőfélék fájának összehasonlító 

szövettana - - ... - = Fösz. 
Fából készült czukor és alkohol.-- — Fcza. 
Fatömegtáblák ._ = Ftb. 
I. Ferencz-József-ulapitvány — I. F. J . ; 
tjoldmann Henrik alap. — ... ... = OHa. 
Hazánk házi faipara (Qaul Károly) = H. F. 

Hirdetési dij az E. L.-ban ._ - - = hd. 
Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna 

segélyalapitvány _ — = H ; I. a. 
Hozzájárulás .-. - — — Hj. 
Időközi kamatok (takarékpénztári) = ik. 
Kedvezményes lapdij = kid. 
Készpénzalapitvánv — = k. a. 
Külföldi fanemek tenyésztése— — = Kft. 
Lakbér = . H>-
Lapdij (Erd. Lapok) •— — = ld. 
Legelő-erdők berendezése— — ... = M. L. 
Magyar Erdészeti Oklevéltár... — = EOT. 
Népszerű növénytan — —. — N. Nvt. 
Nyugdijalap ,. - = Ny. a. 
Perköltség = Prk. 
Postaköltség _ ... — — pk. 
Rendkívüli bevétel - = rb. 
Szantner-Ovula-alap _ = Sza. 
Tagsági díj .— — ... — — — — td. 
Tangens-táblázatok _ -- = Tt. 
Qr. Tisza-Lajos-alapitvány ... ... = TLa. 
Wagner-Károlv-alapitvánv = WKa. 
Üzemtervi nyomtatványok . - = üz. 
Üzemköltségek _ - - = ük. 

Aneol-Magyar bank Kikig. 400*—. Almássy urad. hd. 670 -—. Agricola 
r.-t. Ftb. 25-—. 

Biebel János ak. 40-—, I. F. J. a. 50'—. Bedő Béla lb. 2850-—, ük. 780—. 
Budapest főv. adótérités 2145f66. Balogh Boldizsár td. 60-—. Bodnár Richárd 
80-—. Bálás Emi! Kakig. 180-—. Bátony-Hasznosi erdőgazd. Kakig. 1600-—. 

Czillinger János lb. 855'—, ük. 234*—. Coburg hgi erdhiv. üz. 729'—. 
Dampf Gábor ld. 60 1—. gr. Dessewffy Aurél Kakig. 400 -—. gr. Degen-

feld Pál Kakig. 4500 - - . Deszki erdőgond. ld. 120'—. gr. Degenfeld Sándor 
Kakig. 200-—. 

Érczhegyi Géza lb. 812-50, ük. 162-50. gr. Esterházy M. M. Kakig. 3600-—. 
Erdős János td. 80'—. gr. Eszterházy Pál Kakig. 1000.—, ak. 40 -—. Esztersomi 
főkáptalan Kakig. 3600-—, hd. 595-—. Eranosz A. János Kakig. 100-—, ak. 40-—. 

Fekete György dr. Ib. 342-—, ük. 93-60. hg. Festetics Tasziló Kakig. 
3000-—. Földhitelintézel ék. 2647-50. Földmiv. min. hd. 410-—. Felsősegesdi 
hitb. erd. hiv Ka. 4000'—. ' 

Gaal Károly lb. 150-—, ük. 78-—. Gavalik Sándor pk. 10-—. Glasner 
József Kakig. 1600-—. Gréger Géza Kaiig. 100.—. Gintner Bálint td. 140-—. 
br. Ghyl.lányi Imre td. 160-—, Ka. 4000-—. Garlathy Oszkár Kakig. 100-—. 
Gödöllői erd. hiv. hd. 190-—. 

Hauser Margit lb. 380-—, ük. 104-—. dr. fiaszlinger Jenő E. L. 30-— 
Hibbján János Kakig. 180-—. Horváth Sándor Em. 100-—, pk. 10-—. Hollen-
donner F. Fösz. 150-—. Hőgl Miksi Kakig. 100'—, ak. 40'—. Herédy Kálmán 
td. 140- — . Havas István td. 60-—. Hazai erdőipar r.-t. Kakig. 300—. Horváth 



Rezső Em. 100'—. Hazai fatermelő r.-t. Hj. 10.000-—. Herkulesművek hd. 2000-—. 
Herczeg Tibor Em. 200-—,• Ftb. 30-—, pk. 28-—. Horváth József ld. 60-—. 
Horváth János ld. 30-—. 

Incze Mária lb. 332-50, ük. 91-—. br. Inkey Pál Kakig. 3600-—. 
Kovács József ld. 30-—. Kocsis Lajos ld. 30'—. Kőszegi magpérg. hd. 

315 -—. Keresztény Faterm. Szövetk. ak. 40 -—. gr. Károlyi urad. üz. 2505 -—. 
Kőnig-Qoldstein I. F. J. a. 13.000-—. Koreny János ld. 30-—. Kartatik József 
könyvek 115 -—. Kerek József ld. 30-—. Kuzma Oyu'a Ám. 20'—. 

Lederer Andor lb. '427-50, ük. 117-—. Lehoczky János lb. 234-—, ük. 
93-60. Lányi Dezső üz. 55-—. Lászlóffy Ernő Kakig. 180—, att. 20-—. ak. 52-—. 
Lenhard Antal Kakig. 100-—. Létai Gyula Em. 300-—. 

Máté Lajos hd. 200'—. Mayer Antal Em. 100-—. Ftb. 15-—. Masztics 
Miklós üz. 109-80. Mikolaschek György td. 60-—. Mojzer József ld. 30-—. 

Nagykőrös város I. F. J . a. 16.746.50. 
Olasz János Em. 100—. 
Persián Iván lb. 256-—, ük. 83-20. Pátria Mle 60'—, Ftb. 100-—. Pellion 

Árpád üz. 27-50. Párnái Attila könyvek 120-—. 
Reiizer László dr. lb. 836'—, ük. 228-80. br. Ragályi-Balassa Ferencz 

Kakig. 1500-—. Székács Aladár dr. lb. 1144-50, ük. 269-10. Spányi István lb. 
760-—, ük. 208-—. Spitzer József hd. 165-—. Szeöts Béla Kakig. 180-—. Seress 
Miklós td. 60-—, Ttb. 5-—, Ej. 2 - - , Üz. 27-50, E. L. 108- - . gr. Széchényi 
A. és J. urad. ld. 140.—. Somogyi Sándor td. 6 0 - - . Em. 100-—, Epk. 25-—. 
Szilágyi Ernő td. 60-—. Sável Sándor Em. 100-—, Üz. 157-—. gr. Széchenyi 
Bertalan Kakig. 2000-—. Stark Dezső üz. 30-20, pk. 4-80. Spanyol Béla Ftb. 15-—. 

Tavy Tibor lb. 760-—, ük. 208-—. Tóth Pál Em. 200-—, Nut. II/III. 
16'—, Ftb. ' 15'—. Rz. 25-—. . Tatai szakiskola könyvek 240- \- 895-—. 
•dr. Thóbiás Gyula att. 340-—, Kakig. 60'—. Tarpai jegyzőség I. F. J. a. 150*—• 
Toperczer Tibor üz. 27'50. Tápiószecsői urad. hd. 70-—. 

Vépi hitbiz. Kakig. 2000-—. Vágó Mihály ld. 3 0 - - . Véssey Mihály Kakig. 
180-—. ak. 4 0 - - . 

Zichy Béla gr. Kakig. 3600 -—. Zichy Ödön gr. ak. 40.—. 

c?g ú% 



Az „Erdészeti Lapok" 1921. évi XXIII-XXIV. füzetének 
HIRDETÉSEI. 

Az E R D É S Z E T I L A P O K mellett mérséke l t közlési díjért 
a lap irányával nem el lenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 5 korona, állás
keresleti hirdetéseknél 2 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 600 K.) 
Táblázatos és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfél
szeresegységárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

C L W T i s z t a magvar keresztény c z é q ~ W S 

a KŐSZEGI FENYŐMAGPERGETÖGYÁR 
E r d é s z e t i é s g a z d a s á g i 

MAGNAGYKERESKEDÉS, KŐSZEG (Vas megy*). 
Csakis feltétlen megbízható terményeket szállítunk é. p. : B E L . ÉS K Ü L F Ö L D I 
T Ű L E V E L Ű ÉS L O M B L E V E L Ű M A G V A K A T , G Y U M Ö L C S M A G V A K A T 

Legmegbízhatóbb beszerzés i f o r rás ! Gyor s kiszolgálás ! Tessé k árajánlato t kérni ! 
(6. XH. 5.) 

I D * " Erdészeti csemetekertek Kőszegen 

NEUSCHLQSS-LICHTIG REPÜLŐGÉPGYÁ R 
ÉS FAIPA R R.-T . 
Központ i iroda: 

BUDAPEST, V., BALATON*UTCZA 2. SZÁM 
Telefon 7 9 - 4 3 . , 1 5 6 - 5 4 . 

Cxrári* • Szerszámnyeleke t ipar i é s mezőgazdaság i 
v j y a l l •  c z é iokra . Mezőgazdaság i faszerszámokat , 
mint kubiko s talicskákat , kaszanyeleket , lapátokat, szekér -
alkatrészeket é s szekereket, tovább á gyermekjátéko t és 
sport faczikkeket , min t ródlikat , hocke y botokat , torna -
felszerelést stb . Konyhaeszközöket . Iroda-, háló- , ebédlö -

ós konyhabútorokat . Karossériákat . (i . XII. io.) 



LANGFELDER KÁROLY oki. gépészmérnök 
B U D A P E S T , K Á R P Á T s U T C Z A 7 / B . 

Telefon 6 0 — 4 5 . :: :: Távirati czim: G Y R A T I N G , B U D A P E S T . 

Azelőtt a L A N G F E L D E R V. G É P G Y Á R tulajdonosa 

F Ű R É S Z . É S F A I P A R I T E L E P E K építkezési, gépészeti, szállítási része. 
MINDENNEMŰ E R Ő T E L E P E K tervezése, építés vezetése, esetleg megszerzése. 
K Ö L T S É G V E T É S E K K I D O L G O Z Á S A . S Z A K T A N Á C S K O Z Á S O K . T Ű Z K Á R . 
ÉS B I Z T O S Í T Á S I B E C S L É S E K . Ü Z E M E K Á L L A N D Ó ÉS I D Ő S Z A K O S E L L E N . 
Ő R Z É S E . (2. XII . 10.) 

Sándor Imre, erdészeti magkereskedő és erdészeti cseme
téket termelő czég, Székesfehérvár, ajánlja megbízható termékeit 
versenyárak mellett. Tavaszi szállításra ugy magvakban mint cse
metékben előjegyzéseket elfogad és kér megbízásokat. (15—1.) 

E r i s t , n i 
a 

V e s z p r é m i F a i p a r r . - t , V e s z p r é m . 
Közvetítők jutalmaztatnak. (3. X. 10.) 

MAGYAR GAZilASÁGl ES KISVASÚTI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
BUDAPEST, V., MÉRLEG-UTCA 3. SZÁM 
Tervez, épit, financiroz és üzemben tart 

és szállít ily vasutakhoz szükséges 
felépítményi itnyitg'oUat é s j ó. r m ö v e k e t. 

Vasúti anyagokból állandóan nagy rak
tárt tart és kívánatra készséggel szol
gál ajánlattal. (5. XII. 8.) 



N Y I L A T K O Z A T ! 
Országos erdőmérnöki irodámat, mely áll: 
1. erdőmérnöki osztályból, 
2. faértékesitő osztályból. 
3. ingatlanforgalmi osztályból, 

Budapesten, I X . , F e r e n c z - k ö r ú t 2 . I. e m . 6 . sz . ( T e l e f o n 
J ó z s e f 6 3 — 7 0 . ) helyeztem át. Kérem továbbra is az erdő
birtokosok és faigénylők szives támogatását. 

Földmérést, parczellázást, erdőbecslést, üzemtervkészitést, fa-
értékesitést és bármely ingatlan adásvételét vállalom. 

Mérnöki műszereket bizományba veszek eladásra. 
Kitűnő tisztelettel 

(4. X . 9.) D r . Schul tz K á r o l y 
oki. erdőmérnök. 

Segéderdőőri alkalmazást keres egy olyan "egyén, ki már 
hosszabb ideig mint segéderdőőr volt alkalmazásban. 27 éves, nős, 
gyermektelen. Czim : Berek István, Bogyiszló, (Pest m.). (7. III. 3.) 

D R LAMM ANTAL 
F E N Y Ő M A G P E R G E T Ó G Y Á R A , K Ö R M E N D 

Sürgönyczim: DR. L A M M , K Ö R M E N D . 

Ajánl legmagasabb csiráképességü és telje; 
sen megbízható friss 

TŰLEVELŰ-, LOMBFA - és GYÜMÖLGSM&GV&XAT , 
valamint külföldi specziá l i s magvakat . 
Kívánságra árajánlattal készséggel szolgálok. 

A legnagyob b főpap i é s főúri u rada lma k szá l l í tó ja . 
(q. v i l i . 4.) 



Az uj üzemrendezési eljárásnak megfelelő üzemrendezések 
és revíziók vezetését, a gazdasági beosztás és a jövő gazdaság 
elveinek modern alapon való tervezését, az ujabbkori erdőfel-
ujitási technika körébe vágó eljárásoknak a helyi viszonyok 
figyelembevételével való megállapítását, valamint üzemtervek ki
dolgozását elvállalja ebben jártas szakember. A személyzet be
vezetése, tanácsadás, sarjerdők kíméletes átalakítása szálerdőkké, 
szálaló erdők és egyéb különleges czélokat szolgáló erdők beren
dezése. Fatömegbecslések, erdőértékmegállapitások, kárbecslések. 

Megkeresések az Erdészeti Lapok kiadóhivatalába kéretnek 
(Budapest, V., Alkotmány-utcza 6. sz.). (10. III. 3.) 

Vadász vagy főerdőőri állást keres nős, szakvizsgázott, 
25 éves erdőaltiszt, ki a vadászat, vadtenyésztés és az erdőgazdaság 
terén gyakorlattal rendelkezik. Czim a kiadóhivatalban. (11. II. 2.) 

Vadász, lehetőleg német nyelvismerettel, faiskolai és be-
fásitási jártassággal 1022. január 1-vel kerestetik. Ajánlatok teljes 
életleirással a gróf Deym János jószágigazgatóságához, Lesencze-' 
tomaj, Zala m. küldendők. (12. II. 2.) 

Pályázati hirdetmény. A herczeg Esterházy-hitbizomány 
kormányzósága 38.000 kat. holdas erdőbirtok vezetői állására 
pályázatot hirdet. 

Pályázhat olyan elsőrendű referencziákkal biró okleveles erdő
mérnök, ki legalább 10, legfeljebb 15 évi kezelésnél, faanyag-
értékesítésnél és fürészüzemnél való gyakorlattal rendelkezik, feltét
lenül egészséges és a német nyelvet szóban és Írásban tökéletesen 
bírja. Véglegesítés két évi próbaidőhöz van kötve. Fizetés meg
állapodás szerint. Az állás 1922. január havában foglalandó el. 

Fényképpel ellátott, sajátkezüleg irt, kellően felszerelt kérvények 
legkésőbb folyó évi deczember hó 31-éig az alulírott kormányzó
sághoz intézendők. 

(13) Herczeg Esterházy-hitbizomány kormányzósága, 
Kapuvár, Sopron megye. 



Tavaszi vagy azonnali szállításra előjegyzéseket, illetve 
megrendeléseket elfogadunk saját pörgetésü 
erdeifenyőmagra szavatolt 8 5 % csiraképességgel kilónként 680"— K 
feketefenyő „ „ 8 5 % « „ 800 — K 
árban. 

Neumayr és Társa magpergetés, erdészeti faiskolák, 
(14. II. 1.) Zalaegerszeg. 

Uradalmak felesleges csertölgyesemetéit megveszi Sándor 
Imre, Székesfehérvár. _ (16) 

Az Erdő- és Faügyek Országos Kormánybiztosának 
5031/921. K. B. számú rendelete a 31/920. K. B. számú s tűzi
fának Budapest főváros belterületén való fuvarozására vonat
kozó rendelet hatályának felfüggesztése tárgyában. A Buda
pest székesfőváros belterületén való tüzifafuvarózásra vonatkozó 
31/920. K. B. számú rendeletem (megjelent a „Budapesti Közlöny" 
1920. évi január hó 4-iki 3. számában) hatályát ideiglenesen fel
függesztem. E felfüggesztés hatálya mindazonáltal a 31/920. K. B . 
számú rendeletbe ütköző cselekmények miatt inár folyamatban 
lévő eljárásokat nem érinti. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. (17) 

Hirdetmény. 17160/1921/A. sz. — A Magyarországi Faérté
kesitő Hivatal a fa- és faszénkészletekben az 1921. évi október 
hó 1-től deczember hó 31-ig terjedő idő alatt beállott változá
soknak az 5677/1919. M. E. sz. kormányrendelet alapján való 
bejelentésére szolgáló forgalmi „Jegyzék" nyomtatványból és az 
1921. évi deczember hó 31-én még meglevő fa- és faszénkészletek 
részletes bejelentéséhez szükséges „Bejelentőlap" nyomtatványokból 
a törvényhatósági joggal felruházott városok czimére, valamint 
a vármegyék alispánjai utján a járási főszolgabirák és a r. t. 
városok polgármesterei részére nagyobb készletet küldött oly czél-
ból, hogy a szükséges nyomtatványpéldányokat az azokért illeté
kesen jelentkezőknek díjtalanul bocsássák rendelkezésre. 

A 3296/1918. M. E. sz. kormányrendelet 7. §-a értelmében 
a fakihasználás engedélyezését a termelő az illetékes m. kir. járási 



erdőgondnokságnál, illetve m. kir. állami erdőhivatalnál kérelmezni, 
avagy a fakihasználási jog átruházását bejelenteni köteles és a 
8. § értelmében a hatósági hozzájárulásra a termelt fakészlet 
bejelentésénél hivatkozni kell. 

A Hivatal felhívja a bejelentésre kötelezettek figyelmét arra, 
hogy ugy fentieket, mint erdei készletek bejelentésénél a vasut-
vagy hajóállomások nevét és ezeknek a készletezési helytől való 
távolságát a „Bejelentőlap" megfelelő helyén feltétlenül tüntessék 
fel, mert ennek elmulasztása esetén vizsgálatnak és kellemetlen
ségeknek teszik ki magukat. 

Végül figyelmezteti a Hivatal a készlettulajdonosokat, hogy 
mindazok ellen, kik a folyó évi október hó 1-től december hó 
31-ig terjedő évnegyedre szóló bejelentésüket legkésőbb 1922. évi 
január hó 15-ig ajánlott levélben a Hivatal czimére postára nem 
adják, a kihágási feljelentést haladéktalanul megteszi. 

Budapest, 1921. november hó 17. 
(18) Magyarországi Faértékesitö Hivatal. 

Termelt bükkhaszonfaeladás. 4492/1921. sz. — Az erdő
hivatal kerületében termelt és a ládi rakodóra hozott mintegy 
115 m3 bükkműfa nyilvános versenytárgyalás utján eladásra kerül. 

Zárt írásbeli ajánlatok 1921. évi deczember hó 27-én déli 
12 óráig nyújthatók be az erdőhivatalnál, hol az eladásra vonat
kozó bővebb felvilágosítás is megszerezhető. 

Miskolcz, 1921. évi november hó. 
(19) M. kir. érdőhivatal. 

60 cm.-es nyomtávú vasút felszereléssel Debreczen város 
erdőgazdaságában (Debreczen, Piac-u. 9.) szabadkézből eladó. 
A felszerelés áll 6*2 km 7 kg-os keskenyvágányu sínből (7%-a 
könnyebb), vas- és fatalpakból, kötőanyag és sinszegekből, 69 drb. 
fékes, 73 drb. féknélküli kocsiból, oldalfalakkal és egy drb. 600 mm 
nyomtávú mozdonyból. 

18 kg-os acélsíneket, hozzá való kötőanyaggal, sinszeggel 
vásárol Debreczen város azonnali szállításra 7 km vágányhossz 
terjedelméig. 
(20) Debreczen város erdőgazdasága. 



37 éves, nős, róm. kath. vallású szakv. erdőőr, 12 évi gyakor
lattal, ki az erdősítést, kihasználást, vadtenyésztést és óvást jól érti, 
állást keres azonnal. Czim Jantyik József (menekült erdőőr) Békés, 
V. ker., Csabai-ut 2. szám. (21) 

CD*- Békebeli üzem, elismert megbízhatóság ! '•ffl 

Mindenféle fenyőé és lombfamagvakat és azok csemes 
téit a legmegbízhatóbb minőségben, a legjutányosabb 

===== árak mellett szállít ===== 

S Á N D O R I M R E magnagykereskedő czég 
S Z É K E S F E H É R V Á R ,«„,., , 

Versenyképes, szolid magyar czég! 

Hirdetmény. A süttői volt úrbéres birtokosság erdőjéből 
kitermelt 15 normál vagon hasáb- és dorong csertüzifa 1921. évi 
deczember 18-án d. u. 2 órakor Süttő községházánál nyilvános 
árverésen el fog adatni. Kikiáltási ár 165.000 korona. 

A fa ára a süttői állomáshoz szállítva értendő. 
Süttő, 1921. deczember hó 12-én. 

Csomor Oyula (22) Mann József 
birtokossági jegyző. birtokossági elnök. 

<0£ c>í 
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