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Megjelenik minden hónap 1. és 15-ik napián. 

Ára egy évre, azok számára, kik az Országos Erdészeti Egyesületnek nem 
tagjai, 16 kor. Az egylet azon alapitó tagjainak, kik legalább 300 koronát 
alapítottak, ingyen jár, mig azoknak, kik ezen összegnél kevesebbet 
alapítottak, az illető alapítványi kamat beküldése mellett, ára 6 kor. 
Rendes tagoknak a 16 kor. évdij fejében szintén ingyen küldetik meg. 

Az Országos Erdészeti Egyesület időközönkint megjelenő közérdekű kiad
ványai (népszerű erdészeti ismeretek tára stb.), valamint a hirdetések 
(állandó melléklet) az előfizetési ár fejében a lappal ingyen küldetnek meg. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
B U D A P E S T , V . , A l k o t m á n y - u t c z a 6 . s z á m . 

(Telefon: 37—22) 

á lapnak legkésőbb minden hónap 5. és 20. napjáig a t. egyesületi tagok vagy 
előfizetők kezeihez kell jutni. Ellenkező esetben posta-jegygyel „reclamatlo" teendő. 



Munkatársaink tájékozásául! SgSfflg&fife 
erdőgazdaság összes ágainak müvelésére és ismertetésére szolgáló értekezéseket s 
a gazdálkodás gyakorlati alkalmazására vonatkozó bárminemű tudósításokat, 
valamint felvesszük az erdészetet közelről érdeklő s azzal mintegy rokoni köte
lékben lévő vadászati ügyeket is. 

írói tiszteletdíj: Egy nyomtatott ivnyi eredeti értekezésért, mely a szer
kesztőség részéről átdolgozást nem igényel 40—48 ha az átdolgozást igényel, 
avagy idegen nyelvből eszközölt szabatos fordításért 24—40 K., oly fordításért, 
mely átdolgozást igényel 16—24 K. 

Munkatársaink tiszteletdiját a szerkesztőség az év végével küldi meg, 
kívánatra azonban előbb is. 

Kérjük munkatársainkat, hogy dolgozataikat csak egyes félivekre, s ilyeneken 
is csak az egyik oldallapra, törött alakban irják. A czikkekhez tartozó rajzokat 
sima, fehér papiron, lehetőleg kétszer olyan nagyságban kell készíteni, mint a 
milyen nagyságban azokat a szerző a lapba felvétetni kívánja. Ugyanilyen mérték
ben nagyítva kell a rajzhoz tartozó felírásokat, betűket s egyéb jelzéseket is alkal
mazni. Tiszta és szép másolatokat csak hasonlóan kidolgozott eredeti után lehet 
várni. Kéziratok nem küldetnek vissza. 

Az Erdészeti Lapokban megjelenő közleményekről a szerkesztőség a nyomdai 
költségek megtérítése esetén különlenyomatokat is készíttet a szerzők számára. 
A nyomdai költség (fűzve, de boríték nélkül) 30 példány után 16 oldalas ivenként 
7 K., 50 példány után 8, 100 példány után 10 K. 

Borítékkal ellátva, a különlenyomatok előállítása 30 példánynál 3 K. 60 fill., 
50 példánynál 4 K.-val, 100 példánynál 5 K.-val többe kerül. 

EGYESÜLETI HIRDETÉSEK. 
Figyelmeztetés. Az egyesületi kiadványokból az egyesületi tagok csak egy 

példányt szerezhetvén meg kedvezményes áron, több példány megrendelése 
esetében a többi példány után a nem tagok számára megállapított ár küldendő be. 

Az Országos Erdészeti Egyesületnél (Bpest, V., Alkotmány-ufcza 6. sz.) 
a következő müvek rendelhetők m e g : 

* ERDÉSZETI LAPOK. Az Országos Erdészeti Egyesület közlönye. Szerkeszti 
Bund Károly. Előfizetési ára 1 évre 16 korona. Megjelenik minden hó 1-én 
és 15-én. Mutatványszámok ingyenesen. Régi évfolyamok mérsékelt áron. 

AZ ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR 1907. ÉVI (XXVI.) ÉVFOLYAMA. Ara egyesületi 
tagoknak 2 K., másoknak 3 K. Árát legczélszerübb 45 f. postaköltséggel 
együtt előre beküldeni, mert az utánvét aránytalanul drágítja a postaköltséget. 

AZ ERDŐŐR vagy AZ ERDÉSZET ALAPVONALAI KÉRDÉSEKBEN ÉS 
FELELETEKBEN. Irta: Bedő Albert. VIII. kiadás, 1902. Ára 6 K. 6 kor. 
55 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve és ajánlva küldetik. 

AZ ERDŐRENDEZÉSTAN KÉZIKÖNYVE. Irta: bölcsházai Belházy Emil. I. rész. 
Ára tagoknak 6 K., nem tagoknak 10 K-

ERDÉSZETI NÖVÉNYTAN. Irta: Fekete Lajos és Mágócsi-Dietz Sándor. I. kötet 
Általános növénytan. Teljesen elfogyott. — II. kötet: Növényrendszertan. 
Részletes növénytan. Növényföldrajz. Ara tagoknak 12 K., nem tagoknak 18 K. 

A TÖLGY ÉS TENYÉSZTÉSE. Irta: Fekete Lajos. Ára tagoknak és könyv
kereskedőknek 4 K., másoknak 6 K. Kapható a szerzőnél is Selmeczbányán. 

ERDEI FACSEMETÉK NEVELÉSE. Irta: Tomcsányi Gusztáv. Á^a tagoknak 
3 K., nem tagoknak 4 K.; 4 K. 45 fill. előzetes beküldése esetén bérmentve 
küldetik. 
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ERDÉSZETI LAPOK 
AZ ORSZÁGOS ERDÉSZETI E G Y E S Ü L E T 

XLYI. ÉYF . I / A 7 I A \ I \ / P 10. FÜZET . K Ö Z L Ö N Y E 
K I A D J A : AZ O R S Z Á G O S E R D É S Z E T I E G Y E S Ü L E T 

Szerkeszti : 
BUND KÁROLY 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. ® Előfizetési dij egy évre 16 korona. 
Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében, ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-utcza 6. sz„ II. em. 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt díjéi t közöltetnek. <*; 
^-^C (Telefon: 37—22.) J " - - - ^ 

Illés Nándor f 
(1836—1907.) 

^ / V " z Országos Erdészeti Egyesület épületén ismét gyász-
JriL lobogó lengett! Elköltözött közülünk örökre egyike 
azoknak, akik a magyar erdőgazdaság hajnalhasadásának, 
ébredésének tanúi voltak, egyike azoknak, akik maguk is 
tevékeny részt vettek annak életrekeltésében! 

Illés Nándorral szakunk kiváló müvelője, egyik leg-
buzgóbb, a legutóbbi időig is tevékeny harczosa dült ki, 
aki a magyar erdészeti tanügy és irodalom terén működé
sével maradandó emléket biztosított magának. Nevét a 
hazai erdészet története kegyeletteljesen fogja megőrizni, 
hiszen ott volt azok között, akik 1867-ben súlyos körül
mények között kezdték meg a selmeczbányai akadémián a 
magyar előadásokat és vetették meg a mai főiskola alap
jait. Wagner Károly, Lázár Jakab, Fekete Lajos és Szécsi 
Zsigmond, majdan pedig Sóltz Qyula társaságában látjuk 
ott, amint közreműködik a magyar nyelvű előadások anya-
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gának szorgos összegyűjtésében és a magyar erdészeti 
műnyelv megalkotásában. Ennek a műnyelvnek müvelése 
volt azután is, élete alkonyáig egyik kedvencz foglalkozása, 
amelynek mint az erdészeti műszótárt szerkesztő bizottság 
tagja sok időt és munkát szentelt, egybegyűjtvén az erdő
müveléstanba vágó összes szóanyagot. 

A tanügy terén öt évi ilynemű működése alatt szer
zett érdemeinél talán még maradandóbb értékű az erdé
szeti irodalom terén kifejtett tevékenysége. 1863-ban jelent 
meg első közleménye az Erdészeti Lapokban s ez időtől 
kezdve több mint négy évtizeden át ritkán pihent tolla, 
amelyet előretörekvő, nyugtalan szelleme mindenkoron a 
haladás szolgálatába állított. Tollából származik az első 
magyar erdőtenyésztéstan, az első könyv, amely a maga 
anyanyelvén oktatta a magyar erdészt hazája erdeinek 
müvelésére, ápolására. 

Ugyanebbe a szakba vág a futóhomok megkötéséről 
később irt alapvető műve, amely a magyar erdészet egyik 
legsajátosabb feladatának megoldását tárgyalja és immár 
mondhatjuk, hogy e feladat teljesítéséhez lényegesen hozzá
járult. 

Alább vázolt, küzdelemteljes, változatos élete immár 
befejezést nyert. 

A bácsmegyei Palánkáról vettük e hó 2-án azt a meg
döbbentő, szomorú hirt, hogy Illés Nándor örökre elvált 
tőlünk és attól a szaktól, melynek életét oly teljes oda
adással szentelé. 

Az utóbbi időben elhatalmasodott asztmatikus baja 
ölte meg; hűlt tetemeit e hó 4-én délelőtt 11 órakor 
helyezték el Palánka köztemetőjében örök nyugalomra s 
utolsó útjára a magyar erdészet és polgártársai részvéte és 
kegyelete kisérte, amely a gyászoló családhoz érkezett szá-



mos részvétnyilatkozatban és a boldogult sirját boritó 
koszorúkban nyilvánult meg. Koszorút küldtek többek 
között: az Országos Erdészeti Egyesület, melynek 4 0 éven 
át volt buzgó alapitó és hosszú ideig választmányi tagja, 
a selmeczbányai főiskola tanári kara, az apatini erdőhivatal, 
Losoncz városa, a losonczi takarék- és hitelbank, a gömöri 
faipar r. t. és még sokan. 

Legyen fáradt lelkének csendes a pihenése, ott fönn, 
az örök világosság honában! 

* 

Illés Nándor nyug. m. kir. főerdőtanácsos 1836 május hó 
15-én P.-Királyfián született, Hont vármegyében. A középiskolát 
(gymn.) Selmeczbányán és Rozsnyón végezte. 1860-ban fejezte be 
az erdészeti akadémián tanulmányait és 1864-ben tette le az 
államvizsgát. Gyakorlati szolgálatát Coburg herczeg erdőbirtokán 
kezdte meg. 1863-óta az Erdészeti Lapok munkatársa volt s ily-
képpen kifejtett irodalmi tevékenysége által vonta magára Wagner 
Károly figyelmét, kinek javaslatára 1868-ban mint segédtanár (2 frt 
napidíjjal) az erdészeti akadémiára nyert meghívást. Öt évig fejtett 
itt ki Wagner Károly, Lázár Jakab, Fekete Lajos és Szécsi Zsig
mond társaságában úttörő tevékenységet és mint a növénytan, 
erdőtenyésztéstan, iparműtan és vadászattan tanára, különös érde
meket szerzett az addig elhanyagolt növénykert szakszerű betele
pítése körül, melyeket Mágócsy-Dietz Sándor az Erd. L. 1881. évi 
VI. és VII. füzetében irt le és méltányolt kellően. 

1870-ben a kormány Heidelbergbe küldte, főleg növény-
boncztani tanulmányok czéljából, ahonnan Francziaországba 
készült, amiben azonban a franczia-porosz háború kitörése meg
akadályozta. 

A tanári pálya iránt érzett minden lelkesedése daczára csak
hamar meg kellett Illésnek attól válnia. Az akkori hihetetlenül 
silány javadalmazás és az előmenetelre való kilátás hiánya arra 
kényszerítették Illést, hogy gróf Károlyi Györgynél erdőmesteri 
állást vállaljon. Ezt 1879-ben, Károlyi György gróf halála után 
az erdőfelügyelői állással cserélte fel Eszterházy herczegnél. 
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A magánszolgálatban is kifejtett irodalmi működése következtében 
az erdészeti közszolgálat akkori vezetői nem feledkeztek meg Illés 
Nándorról. Igy történt meg, hogy 1880-ban ismét állami szolgá
latba lépett, ahol kezdetben mint budapesti kir. erdőfelügyelő, 
majd 1881 jul. 19-től mint főerdőtanácsos a földmivelésügyi 
minisztérium erdőfelügyeleti ügyosztályának élén szolgált, 1891 
július 1-ével történt nyugalombavonulásáig. Erre az időszakra esik 
a futóhomok megkötéséről irt munkájának megjelenése, az erdőőri 
szakiskolák szervezésében való részvétele és az országszerte fellé
pett akáczpaizstetüre vonatkozó tanulmányai. 

Nyugalomba vonulása után társadalmi téren keresett foglal
kozást. Módot nyújtott neki erre, ami szakmáját illeti, az Országos 
Erdészeti Egyesület választmányában és az erdészeti államvizsgáló 
bizottságban viselt tiszte, de élénk elméjével és meleg szive egész 
szeretetével szolgálta emellett Losoncz város ügyeit, ahol állan
dóan megtelepedett. Igy lett lassankint a város tanácsnoka, takarék
pénztári igazgatósági tag, iskolaszéki elnök és az árvák és szegé
nyek gyámja. 

Illés Nándor irodalmi működését, amint már emiitettük, az 
Erdészeti Lapokban 1863-ban és egyidejűleg a Vasárnapi Újság
ban kezdette meg, mely utóbbiba „A magyar erdészet érdekében" 
irt czikket. Sokat irt Selli, Nyúlási Farkas és Rámóczi álnevek 
alatt, különösen a Vadászlapba, amelynek szorgalmas munkatársa 
volt. Mint vadászati szakíró igen jó névnek örvendett. Legkiválóbb 
műve ezen a téren a „A vadászat kezelése és gyakorlása" czimü 
nagy munkája, mely 1895-ben mint a „Vadászati Ismeretek Kézi
könyve" czimü többkötetes mű egyik kötete jelent meg. Jelenleg 
sajtó alatt van a „Vadőr" czimü pályadijat nyert munkája. 

A magyar erdészeti irodalom terén annak idején úttörő munka 
volt Pesten 1871-ben megjelent Erdőtenyésztéstana, nemkülönben 
1885-ben „A futóhomok megkötése, befásitása" czimen megjelent, 
az Országos Erdészeti Egyesület részéről pályadíjjal jutalmazott 
műve. Fekete Lajossal együtt irta a „Közerdész" czimü szintén 
pályadíjnyertes művet (1873.), Havas Józseffel, Vadas Jenővel és 
Horváth Gézával együtt pedig „Az ákáczpaizstetü kérdése Magyar
országon" czimü füzetet (1896.). 

Az Erdészeti Lapokban nem kevesebb, mint 270 különféle 



közleménye jelent meg, amelyek ugy napi aktualitásokra, mint 
leírásokra, ismertetésekre stb. vonatkoztak. Mindig a kor színvona
lán igyekezett maradni és másokra is serkentőleg hatni. Szükség 
esetén nem idegenkedett az élesebb polémiától sem. 

Néhány közleménye a Magyar Erdészben is volt. 
Az Erdészeti Lapokban utolsó önálló czikke „A tölgyesek 

kiképzéséről" szólt (1905. IV. 293.). Felemlitendőnek tartjuk e 
helyen még Wagner Károly felett az Országos Erdészeti Egyesület 
1880. évi közgyűlésén tartott emlékbeszédét (E. L. 1880. 697 old.), 
amely a maga nemében valóságos remekmű. 

írói működésének 25. évfordulóját szaktársai 1888. decz. 15-én 
ünnepelték meg Budapesten, az Országos Erdészeti Egyesület 
székházában és ez alkalommal az ünnepelt szakirót értékes emlék-
tárgygyal lepték meg. 

Az „erdötarolási" jog telekkönyvi biztositása. 
Ir ta: Kaán K 

A Pester Lloyd folyó évi január hó 18-iki számának 
közgazdasági rovatában dr. Engel Aurél tollából ilyen 
czimen értekezés jelent meg. Engel dr. azt irja, hogy 
alkalomszerűnek látta ezen, a magyar nemzetgazdaságra 
szerinte annyira fontos kérdésnek a nyilvánosság előtt való 
taglalását akkor, amidőn az a hir járja, hogy az igazságügy-
minisztériumban az alaki és anyagi telekkönyvi jog rész
leges szabályozását tervezik. 

Engel dr. czikkét a fakereskedelmi lapok rokonszenvesen 
fogadták.1) Sőt volt olyan magyar fakereskedelmi lap, mely 
már folyó évi február hó 1-én megjelent számában azt a 
hirt közölte, hogy az igazságügyminiszteriumban törvény
javaslaton dolgoznak, mely az erdötarolási jog telekkönyvi 
biztosítását megbízhatóbb és szélesebb alapra fekteti, 

!) A Wienben megjelenő Centralblatt für Walderzeugnisse 1907. évi 
január hó 27-iki számában szó szerint közölte az egész czikket. 




