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Gazdaságpolitikai ingadozások.
Irta: Bund

Károly.

Azok a súlyos megrázkódtatások, amelyek szerencsétlen
hazánkat a legutóbbi két évben érték, természetesen gazdaság
politikai téren is igen erős kilengéseket okoztak. Az általános
felfordulás közben különösen a földbirtok felosztása, majd később
szoczializálása volt a jelszó, amelylyel a tömeg kegyeit hajszolták
azok, akiknek nem tudjuk, gonoszságát vagy tudatlanságát csodáljuk-e
jobban.
Ugy a szélsőséges földosztás, mint annak teljes ellentéte, a
földbirtok kommunizálása tipikus forradalmi jelenség volt, amely
nek maradandóságában senkisem bizott, legkevésbé talán hirdetőik.
Amidőn azután a kommün dicstelen véget ért, annak a reménynek
adhattuk át magunkat, hogy egy év konczentráltan gyászos és
szomorú tapasztalatai után a forradalmi psyche kitombolta magát,
s ismét a higgadt megfontoltsággal párosuló alapos és elfogulatlan
tudás lesz az, amely az ország sorsát gazdaságpolitikai tekin
tetben irányítani fogja. Amíg Rubinek Gyula állott a földmivelésügyi

kormány élén, nem is csalatkoztunk ezen reményünkben, s nem
is tarthattunk attól, hogy oly törvényjavaslattal lépjen a törvény
hozás elé, amely erdőgazdasági tekintetben aggályos lett volna.
Utóbbi időben azonban, sajnos, néhány oly hir szivárgott ki,
amely bár nem enged egészen tisztán látni, mégis arra vall, hogy
a megfontoltság szilárd irányvonalát mellőző törekvések igyekez
nek érvényesülni éppen az erdőgazdasági birtokpolitika terén.
Mint Buza Barna idején, most ismét hallottunk az erdőknek
igénybevételéről a községek részére, a bizonyos területhatáron,
még pedig igen alacsony területhatáron felüli erdőbirtok felosztá
sáról és a legeltetésre vonatkozó mértéknélküli igényekről.
Egyelőre ugyan sikerült ezen törekvéseknek gátat vetni, de
számolnunk kell megújulásukkal.
Ámde más téren is azt tapasztaljuk, hogy egyes kormány
tervek egyáltalában nem számolnak a gazdasági következmé
nyekkel. Azt olvassuk a napilapokban, hogy a pénzügyminiszter
a vagyonátruházási illetékről törvényjavaslatot nyújtott be, mely
szerint unokatestvérnél távolabbi rokon öröklése esetén az illeték
807o-ig emelkedik!
Mit jelent ez ingatlan birtoknál? Azt, hogy oly birtokokat,
melyek ezer éve voltak egy család birtokában, mozgóvá teszünk,
mert hiszen annyi készpénze az örökösnek nincs, hogy ily horri
bilis, a magántulajdon fogalmával meg nem férő illetéket meg
fizethessen !
S mily erdőpusztitó hatással lesz ez a rendelkezés! Ha az
örökös meg akarja tartani az erdőt, mélyen bele kell vágni a
fakészletbe, hogy csak az államot kielégítse.
A fiskálisérdekek egyoldalú védelméből fakadó, szürke elmé
leten felépült ily törvényjavaslatok a való élet igényeivel nem
számolnak. Nem is fognak hozzájárulni ahhoz, hogy ez a mélyen
sújtott ország újraépüljön, hanem folytatják annak pusztulását.
Jöjjön tehát el végre-valahára ismét a bölcs mérséklet, a
czéltudatos kormányzati képesség időszaka s szűnjék meg az ideoda kapkodó, jelszavak és ötletek után induló gazdaságpolitikai
ingadozás!
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A szálerdők természetes felújításának előkészítése.
Irta és az Országos Erdészeti Egyesületben 192C. július h ó 8-án előadta: Roth

Gyula.

Mélyen Tisztelt Uraim! 1916-ban a hegyvidéki erdők ter
mészetes felújításáról tartott előadásomban azt mondtam, hogy a
természet munkája a felújítás körül szeszélyesnek látszik, bőven
ontja a csemetéket ott, ahol semmi szükségünk azokra, viszont
csökönyösen megtagadja azokat ott, ahol várva-várjuk őket. Ez a
látszólagos szeszélyesség az oka annak, hogy szaktársaink közül
sokan oly nagyon ragaszkodnak a mesterséges felújításhoz.
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az erdőgazdasági
tudomány képviselői a természetes uton felújított, elegyes és
vegyes korú erdőt követelték, a gyakorlatban pedig egyre jobban
terjedt a mesterségesen felújított elegyetlen egykorú erdő. Ezt
panaszolta fel pl. Schwappach, az ebersvcaldi akadémia kiváló
tanára, az erdészeti kísérleti állomások nemzetközi szövetségének
1906. évi württembergi kongresszusán, és hasonlót mondott Bakesch
kiváló osztrák gyakorlati szaktársunk az 1907. évi bécsi földmi
velésügyi világkongresszuson.
Ha figyelemmel vizsgáljuk a kérdést, könnyen megtaláljuk
a nyitját annak, hogy miért ellenezte a tudományos kutatás a tar
vágást és miért terjedt az mégis a gyakorlatban.
Ugy a tarvágásnak, mint a természetes felújításnak meg
vannak a maga előnyei és hátrányai. A tarvágás előnyei a kihasz
nálás, az értékesítés és az erdőrendezés terén érvényesülnek és
olyanok, hogy közvetlenül szembetűnők és azonnal csengő pénz
ben jutnak kifejezésre, hátrányai kevésbbé szembeötlők, és a be
ható kutatás előtt tárulnak fel csak teljes nagyságukban. A ter
mészetes felújításnál viszont az előnyök nem oly szembetűnők és
csak a gondos kutató szem látja őket teljes nagyságukban, hát
rányai pedig éppen a kihasználás és az erdőrendezés valamint az
értékesítés terén nyilvánulnak meg, nagyon is szembetünőek és a
gazdaság menetét határozottan nehezítik. Nagyon érthető,' hogy a
gyakorlati erdőgazdaság ragaszkodott a pontosan határolt — ugy
időben, mint térben pontosan határolt ,— könnyen és gyorsan
kivihető tarvágáshoz, amely jól áttekinthető, eredményei egyszerűen
számbavehetők, nyilvántartásuk is könnyű és egyszerű; annál is

inkább, mert eleinte természetesen ezek a hátrányok alig váltak
érezhetőkké és a régi mult rendszertelén és túlzott használataival
szemben a merev és szigorú keretek közé szorított tarvágás nagy
haladást jelentett.
Viszont a tudományos kutatás annál élesebben ellene kellett
hogy beszéljen a tarvágásnak, mennél jobban terjedt az el, mert
amikor ezer és ezer hektáron sorakoztak egymásmellé az óriási tar
vágások, mind élesebben domborította ki a tarvágás súlyos hátrányait.
Az elegyetlen, egykorú, tarvágásos szálerdő teljességgel természet
ellenes. Ha a természetes uton keletkezett erdőket vizsgáljuk, megálla
píthatjuk, hogy nagyobb kiterjedésű elegyetlen erdőket a természet
csak a luczfenyőkből alkotott, ezekbe is szórványosan egyéb fafajok
vannak belekeverve és az elegyetlen Iuczosok korántsem egykorúak,
sőtigen nagy korkülönbségekettalálhatunklátszólagteljesen egyöntetű
állományokban. A többi fafajból elegyetlen erdőt a természet nem
alkot. Ahol a bükköt, jegenyefenyőt, tölgyet, erdei- és feketefenyőt
nagyobb területen elegyetlenül találtam, ott mindig emberi beavat
kozás nyomait is meg tudtam állapítani; a.kor adatai pedig minden,
a természetes eredet bélyegét viselő erdőben feltűnően tág határok
között ingadoztak.
Az elegyetlen, egykorú tarvágásos szálerdő generalizáló és
sablonizáló rendszere az erdő természetének, az erdő igényeinek
és létfeltételeinek teljes félreismerésével vagy elhanyagolásával
tisztán csak az erdőrendezésnek, a kihasználásnak, az értékesítés
nek és az adminisztrácziónak követeléseit szolgálta és nem volt
tekintettel arra, hogy a tarvágás, avval hogy oly viszonyokat
teremt az erdő talaján, amelyek az erdő természetének semmiképen
meg nem felelnek, a telepítendő uj erdőt elejétől fogva teljesen
természetellenes helyzetbe juttatja.
Ez a természetellenes helyzet az ő óriási területekre terjedő
monoton egyöntetűségével a legfőbb oka annak, hogy betegségek
és rovarkárok, amelyek szerepe régebben mindig szűk határok
közé maradt szorítva, ma nagy területen járványszerüen lépnek
fel. A végig egyforma erdő minden egyes részén azonos viszo
nyokat talál a károsító; ha azok fejlődésének kedveznek, akkor a
fejlődés lehetőségei jóformán határtalanok. Ez az oka annak, hogy
káros rovarok, betegségek és gombák oly módon és mértékben

támadnak, hogy az ellenük való küzdelem szinte a lehetetlen
séggel határos.
A természetellenes helyzetbe hozott erdőt a tarvágásos rendszer
fosztotta meg a természetadta védelmi eszközeitől és ezért ma ott
tartunk, hogy az erdőgazdaság legnehezebb és legnagyobb feladata az
erdővédelem lett és a következő évtizedek erdőgazdasági eredményei
attól függnek, hogy eredményes lesz-e a védelmi harcz vagy nem ?
Az erdőművelőre pedig az a feladat vár, hogy. visszavigye
az erdőt a természetes viszonyok közé, hogy az erdőt telepítésétől
kezdve a természet törvényeinek megfelelő viszonyok közé juttassa
és azokban nevelje, a tarvágást pedig a lehető legszűkebb határok
közé szorítsa.
Szembeállítva röviden a kétféle eljárást, a természetes fel
újítás javára szól, hogy elkerüli a csemeteneveléssel és ültetéssel
járó költségeket és hátrányokat, és csak a termőhelyhez már alkal
mazkodott és annak megfelelő csemetéket telepit. Az elegyítés a
természetes felújításnál sokkal könnyebb és annak fenntartása
sokkal biztosabb, mint a mesterséges ültetésnél. Az állandó beárnyalás és takarás fenntartja a talaj termőerejét, megakadályozza
a gyomosodást, a szél sorvasztását és a nap égetését, megóvja a
talajnak és levegőnek nedvességét és evvel a talaj életét, a tápláló
anyagok fejlődését, egyúttal védi a települő csemetéket és a fej
lődő fiatalost az időjárás szélsőségei, a fagy, a napsütés, széljárás,
jég- és homokverés és a gyomok fojtogatása ellen. A természetes
település előmozdítja a természetes kiválást és evvel együtt a java
anyag érvényre jutását, az anyaállományban pedig hasznosítja a
gyérebb állás miatt beálló növedék gyarapodását, ami annál íoníosabb, mert az a java állományra rakódik le, egyúttal a még lábon
maradó állományt lassanként vezetve át a szabad állásba, megóvja
azt a káros visszahatástól és a korán kezdődő csemetetelepülés
révén időben és faanyagban előnyt hoz. Végül nem utolsó
előnynek tudom be azt, hogy kényszeríti az erdőgondnokot, hogy
erdejével behatóan foglalkozzék, azt megfigyelje, tanulmányozza,
gondozza, igy közvetve fejleszti annak tudását és képzettségét, és
tényleges erdőgazdasági munkát ad az erdőmérnöknek.
Evvel a sok előnynyel azonban számottevő hátrányokat is
kell szembeállítanunk.

Első sorba kell tennem a kivitel technikai és adminisztratív
nehézségeit: a kihasználás és kiszállítás nehezebb, körülményesebb
és drágább, az eredmények számbavétele és nyilvántartása bonyo
lultabb, az előkészítő és felújító vágások helyes kivitele évekre
menő, tervszerű és gondos eljárást követel, az elkövetett hibák
csak nehezen és a legjobb esetben is tetemes időveszteséggel hoz
hatók helyre. A magtermések szabálytalan időközökben állanak
be, gyakran elmaradoznak, ami szintén nehezíti a kivitelt és alkal
mazkodást követel.
Nagy nehézséget jelent különösen a gyakorlati kivitel szem
pontjából az is, hogy a tarvágás minden erdőben alkalmazható,
tekintet nélkül az erdő múltjára és jelen állapotára, a természetes
felújítás sikerére pedig csak akkor számithatunk, ha az erdőt éveken
keresztül rendszeresen előkészítettük erre és ha az erdő tényleg
megfelelő állapotban van.
Magának a felujulásnak — a csemeték településének — nehéz
ségei annál nagyobbak, mennél nagyobb a fafaj igénye a világos
ság iránt. így pl. a jegenyefenyőnél és bükknél aránylag nagyon
könnyű, a lucz már nehezebben ujul fel, ennél a szélveszély is
számottevő, de általában a lucznak természetes felújítása sokkal
könnyebb, mint ahogy szaktársaink nagy része hiszi. Az erdei- és
feketefenyő gyakran nagyobb nehézségeket ad, de a csemeték
szívóssága enyhíti a nehézségeket, legnehezebb a feladat a tölgy
nél és a veresfenyőnél. Igen nagy befolyással vannak a felújítás
menetére a klimatikus viszonyok, döntő befolyással pedig az erdő
nek, helyesebben mondva a talajnak állapota. A klimatikus ténye
zők közül legfontosabb a csapadéknak mennyisége és eloszlása,
evvel kapcsolatban a levegőnek és talajnak pára-, illetőleg víz
tartalma. Mennél bővebb a tenyészeti idő alatt hulló csapadék,
mennél nagyobb és állandóbb a páratartalom, annál biztosabb a
felujulás menete. Hazánk viszonyait véve tekintetbe: kedvező a hegy
vidék, viszont kedvezőtlen az Alföld, mig a közbeeső dombvidék e
tekintetben is a középre esik. Eltérést ez alól a szabály alól ott
találhatunk, ahol a helyi viszonyok csökkentik vagy fokozzák
kontinentális klímánk sajátosságait. De nemcsak a természetadta
viszonyok változtathatják a természeti tényezők hatását, megfelelő
eljárással mi magunk is ugyanazon a helyen, illetőleg ugyanabban

a klímában lényegesen módosíthatjuk a természet tényezőinek
érvényesülését.
Az 1916. évben a hegyvidéki erdők természetes felújításáról
tartott előadásomban rávilágítottam arra, hogy a természetes fel
újítás sikere a természet tényezőinek — a napfény, a csapadék és
a levegő — behatásától függ és hogy a vágások különböző ki
vitelével ezeknek a tényezőknek érvényesülését lényegesen be
folyásolhatjuk. A természet tényezőinek érvényesülése szempontjá
ból három alaptípusát állítottam fel a. felújító vágásoknak: az
egész területet egyenletesen bontó, fokozatos felújítás, továbbá az
egyenlőtlen bontással dolgozó csoportos és a szegélyező felújítás.
Azóta is sokszor és változó viszonyok között figyeltem a
természetet és minden megfigyelés újra igazolta azt, hogy a cseme
ték településének legfőbb feltétele, a felújítás sikerének kulcsa, a
lombsátor megfelelő megszakítása, annak módja és mértéke. Mennél
kedvezőtlenebb a helyzet, annál gondosabban kell ügyelnünk arra,
hogy mesterséges uton, a vágás megfelelő vezetésével biztosítsuk
a tényezők legkedvezőbb összehatását. Ez különösen dombvidéki
és alföldi erdeinkre nagyon fontos és megmagyarázza ezen erdeink
természetes felújításának gyakori sikertelenségét.
Tapasztaltam, hogy egyes tömött koronás fák, vagy azok
csoportja alatt, ha kedvezőtlenül állottak, a magvak még csírá
zásig sem jutottak, mig pár lépéssel odább kifogástalanul nőttek
a csemeték.
A lombsátor minden megszakítása híven visszatükröződik
a
talajon, annak felületén és takaróján, és a talaj állapotának
döntő
szerep jut a felújításnál.
Már említett régebbi előadásomban rá
mutattam arra, hogy a talajnak az a rétege, amely a természetes
felújításnál szerepet játszik, rövid idő alatt igen nagy változáson
mehet keresztül. A gyéritő vágások vezetésével kezünkben van
annak lehetősége, hogy a talajt a mag befogadására alkalmassá
tegyük, de egy bizonyos fokon tul már ennek a lehetőségnek
vége van. Ha gyéritő vágásokkal tul mentünk a helyes mértéken,
ugy csak addig van reményünk arra, hogy ezt ismét helyrehoz
hassuk, amíg a koronák fejlődése ismét záródást alkothat; ha már
oly erős a gyérítés, hogy záródás nem várható, akkor természetes
településre nem számithatunk.

A teljesen zárt erdő talaja a csemeték településére még nem
alkalmas, a túlságosan gyéritett erdő talaja pedig erre már nem
alkalmas. E két szélsőség között van a talajnak az az állapota,
amelyet a beéredés szóval jelzünk, a beéredett talaj fogékony a
csemeték települése Iránt. A természetben beáll ez akkor, amikor
az erdő a középkorú teljes, sőt gyakran tulsürü záródásból át
megy az öreg állomány nyíltabb állásába. A világosságot köve
telő fafajoknál ez korábban áll be, az árnyékot kívánóknál később.
Sokáig nem tart ez a kedvező beéredettség, de mesterséges uton
meghosszabbithatjuk; a világosságot követelő fafajoknál ugyan
csak kevéssel, de az árnyékot türőknél elég hosszú időre nyújt
hatjuk ki. A beéredettség állapotát felismerhetjük
magáról a
talajról, annak élő' és holt takarójáról. Tudjuk, hogy a telje
sen zárt erdő talaján csak barna almot láthatunk, amelyen
legfeljebb csak különféle gombák, élősdi növények, továbbá az
erjedés, rothadás és korhadás előidézői és kísérői élnek. Ked
vezőtlenebb viszonyok között még ez utóbbi folyamatok is gyak
ran oly lassúak, hogy a száraz alom vastag réteggé gyűlik,
mely sokszor nagy lapokban lefejthető; ez az u. n. száraz vagy
nyers televény, amely a magvak csírázásának, illetve fogamzásának
egyáltalán nem kedvez. A lombsátor természetes vagy mesterséges
mérsékelt megszakítására a talaj elsősorban a bomlási folyamatok
gyorsításával felel, egyúttal pedigzöld növények szórványos feltünedezése látható. Ez jelzi a beéredés bekövetkezését. A hegyvidéki lucz-,
jegenye- és bükkerdőkben ez az árnyékban fellépő talajfíóra meg
lehetősen egységes, az Asarum, Oxalis bővebb fellépése, ezekkel
együtt páfrányok és mohák feltűnése jelzi a beéredettség kezdetét.
A sik- és dombvidéki lomberdők, továbbá az erdei- és feketefeny
vesek e tekintetben kevésbbé egységes képet mutatnak; flórájuk
is lényeges eltérést mutat, aszerint, hogy az Alpok, a Kárpátok
vagy a Balkán hegyek befolyása alatt áll. Rendszeres megfigyelések
ezen a téren még teljesen hiányzanak; igen nagy hiányát érezzük
itt az oly kísérleti területeknek, amilyenek a likavkaiak, ahol tisztán
a természetes felújítás czéljait szolgáló vágás és kihasználás folyt
és az eredmény, illetőleg a hatások állandó megfigyelés
alatt
állhattak.
Gondosabb megfigyeléseim csak a Sopron-vidéki erdőkről

vannak, de ezek is csak hézagosak, mert specziálisan a természetes
felújítást szolgáló területek ott sincsenek.
A még teljesen zárt lomberdő barna alomtakaróján az elsők
között találtam a cziklament (Cyclamen europaeum L ) , amely azon
ban havasi jellegű növény lévén, Dunántúl — ugy tudom — csak az
Alpok nyúlványain fordul elő ); ha ehhez csatlakozik a gyöngyvirág
(Convallaria majális L), a szagos müge (Asperula odorata L.,
Waldmeister) és a foltos konty virág (Arum maculatum L.), akkor
a talaj már a beéredettség elején van és behatóbb keresésre már
megtaláljuk a bükk és gyertyán nyurga csemetéit, sőt már tölgyet
és szelidgesztenyét is találtam. A további bontás a növénytakaró
gazdagabb fejlődését hozza: a páfrányok több faját, az erdei ibolya,
a szamócza egyes gyenge bokrait, a Polygonatumnak szárnyas
szárát, ezekkel együtt már a szil, hárs és juhar csemetéi is betele
pülnek és megjelennek a cserjék is, a Corylus, Cornus (mas és
sanguinea) Staphylea, Evonymus, Viburnum (Opulus és Lantana)
Crataegus és egyebek.
Erősebb bontás hozza a tölgyeket, kőrist, erdei- és fekete
fenyőt, de egyúttal a cserjéknek, gyomoknak és füveknek bőséges
települését. Azt tapasztaltam, hogy a már megtelepedett csemetének
a fű és gyom alig árt akkor, ha lassan szabadítjuk tovább. Baj
csak akkor keletkezik, ha a sürü fű vagy gyom előbb telepszik
be, vagy ha még zsenge csemetéket tulgyorsan szabadítunk fel.
A szederfélék (Rubus), a málna, a kökény (Prunus spinosa)
a földibodza (Sambucus Ebulus) megjelenése már óvatosságra int,
tömeges fellépésük, továbbá a Campanula-k ibolyaszín harangjai,
a Lisimachia kénsárga csúcsos, magas gúlái, a Qarduus, Cirsium
és Dipsacus tüskés fejei, a Lappá major hatalmas levelei már
rendesen törekvéseink meghiúsulását jelzik, ha csak nincs már
közöttük elegendő és erős csemete.
Hirtelen átmenet záródásból nyílt állásra mindig gyomosodásra vezet, csemetéket csak lassú átmenettel lehet telepíteni.
A nyíltabb állásba éppen ezért lassan kell átvezetni az állomá
nyokat és hosszabb időn keresztül rendszeresen kell az erdőt a
természetes felújításra előkészíteni. Már az áterdó'léseknél is szem
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előtt kell tartanunk a célt, hogy később a gyéritő vágások idején
a mag kellőképen alkalmas ágyra találjon.
Legyen szabad a szabatos megértés végett itt közbeiktatnom
ennek a két fogalomnak, az áterdóíésnek és gyérítésnek, tisztázását,
amit az 1914. évi Erd. Lapok 321. lapján is szóvátettem volt.
Tudom, hogy a gyérítés, ritkítás szó eléggé eltérj :dt és gyakor
lati erdőgazdaságunk széles rétegeiben az áterdőlés szó helyett
használatos. De az irodalomban nagyon érezzük azt, hogy a német
„Lichtung" szóval jelzett munkára nincs szavunk, ha a gyérítést,
ritkítást arra a műveletre foglaljuk le, amelyet a német „Durchforstung" jelent. Éppen jelenleg, amikor a tudományos kutatás és az
irodalom oly sokat foglalkozik a napfény hatásával és amikor már
tisztában vagyunk avval, hogy a világosság bebocsátása az erdőbe
a leghatalmasabb tényezője a fatermelésnek, a többtermelésnek, a fák
hizlalásának, okvetlenül szükségünk van arra, hogy ennek a fogalom
nak külön nevet is adjunk. Mivel pedig a napfény hatása éppen
csak a gyér, a ritka erdőben jut érvényre, a logika a gyérítés,
ritkítás szóra vezet a régi rossz „vigályitás" helyébe a „Lichtung"
kifejezésére.
A nevelő, ápoló vágások esnének az áterdőlés fogalma alá,
azok pedig, amelyek a koronáknak oly fokú bontását hozzák, hogy
az erdő alján csemete vagy cserjés települhet be és a megmaradó
fák növekvését, hízását számottevően fokozzák, már a gyérítés vagy
ritkítás fogalma alá tartoznának.
A természetes felújítás különféle rendszereire nem térek ki>
ezeket Bund titkár ur fogja ismertetni. Itt csak annak megállapí
tására szorítkozom, hogy mennél közelebb jár a felújító vágás a
tarvágáshoz, annál kevésbbé kedvez a településnek és mennél
közelebb jut a szálaláshoz, annál előnyösebb. A szálaiásnak az a
módja, amely a természet tényezőit kedvezően engedi érvényesülni,
a szálaló szegélyezés, még nehéz viszonyok között is biztosítja a
sikert. Sajnos, hogy viszont a gyakorlati kivitel nehézsége éppen
a fordítottja az előbbinek, mennél közelebb járunk a tarvágáshoz,
annál könnyebb a gyakorlati kivitel, mennél inkább közeledünk a
szálaláshoz, annál nehezebb.
A természetes felújítás előkészítése a különféle fafajoknál el
térő kivitelt követel.

•Gazdasági terveink rubrikái ahhoz szoktattak minket, hogy
számokat lássunk és igy talán Önök is, Uraim, tőlem számokat
várnak. Ezekkel azonban nem szolgálhatok. Először is tényleges
kísérleteink a természetes felújítás körül csak a hegységi fenyvesek
ben voltak, ezek adtak ugyan számadatokat, de más viszonyokra
és más fafajra nem merem ezeket átvinni; teljes befejezésig, sajnos,
különben sem juthattunk a cseh megszállás miatt.
Be kell érnem avval, hogy általános tájékoztatást adjak az
egyes fontosabb fafajokra.
Előre kell bocsátanom, hogy a felújítás menetének gyorsasága
elsősorban attól függ, hogy mily gyakran kapunk magtermést, ami
nemcsak a fafajjal, hanem a termőhelylyel is változik. Vannak ugyan
eljárásaink, amelyek nem egy-egy magterméstől teszik függővé a
felujulást, de természetes, hogy mennél sűrűbben követik egymást
a bő termések, annál biztosabb és gyorsabb a felujulás.
Jó talaj biztosabb fogamzást ad, mint a silány, a megműve
lés és lazítás — különösen nagyobb magvaknál — szintén elő
segíti a sikert.
Emellett a fontosabb fafajoknál a következőket kell figye
lembe vennünk:
A tölgyet fiatal korában lehetőleg sűrűn kell tartanunk, még
a középkoron felül is záródásban kell maradnia az erdőnek. Ez
azonban nem zárja ki a záródásbontó áterdőléseket, sőt egyenesen
szükség van ezekre, amint azt a tudományos kutatás már teljes
egyetértéssel meg is állapította. Kaán Őméltósága legutóbbi czikke
is ennek áIlá|pontján áll! Azt tapasztaltam azonban hazánkban,
hogy Önöknek, Uraim, nagy része túlzott értelmet tulajdonit a
„záródásbontó" szónak. A „záródásbontás'' legtöbb szaktársunk
képzeletében erős gyérítést jelent, amelynek nyomán nagy hézagok
tátonganak a lombsátorban. Ne méltóztassanak ily túlhajtott értel
met adni ennek a szónak, ne essünk ugyanabba a hibába, amelyet
régebben is elkövettünk, amikor a záródás fenntartásáról szóló
dogmának is túlhajtott értelmet adtunk. Az a záródásbontás, amelyet
követelnünk kell, legfeljebb pár évre ad némi hézagosságot, azután
már ismét teljes a záródás. Az ily záródásbontásra pedig feltétle
nül szükség van, mert lehetőleg korán kell kezdeni a csoportok
bontását a hibás, görbe, villás, túlságos nagy koronájú törzsek, a

meg nem felelő fafajok kiszedését, ami már a rudas korban mindig
záródásbontást jelent, de a hézagok legfeljebb 2—3 év alatt ismét
eltűnnek. Példakép említem, hogy 26 éves tölgyesből két
szeri áterdőléssel hektáronként 27 ürm fát vágtunk (16%), a
záródásbontás meg volt, de már egy-két év múlva alig látszott a
nyoma; fattyuhajtások nem léptek fel és a talaj is barna maradt.
Ezeket a válogató áterdőléseket gyakrabban kell megismételnünk
a legszebb anyag javára és körülbelül a 70—80. év körül mehe
tünk át a gyérítésekre, amelyek nyomán már csemetetelepülés
várható. Jó talajon és hosszabb forduló mellett a gyéritő vágások
későbbre is kitolhatok, de ne várjunk velük addig, amíg a ter
mészetes gyérülés nagyobb fokú lesz, mert a füvesedés veszélye
fenyeget. Fel kell még említenem, hogy a szlavóniai tölgyesek
természetes felujulásának könnyű és biztos menete az ottani ked
vező klimatikus viszonyokból fakad és azt nem szabad általános
érvényűnek tekintenünk.
A tölgynél nagyon kívánatos a talajnak bizonyos megmun
kálása; a kellő időben és mérsékelt módon való sertéslegeltetést
minden eddigi tapasztalatom alapján nagyon ajánlom.
A bükk és gyertyán felujitása aránylag könnyű, mert mind
a kettő csemete korától vén koráig birja az árnyékolást, már oly
erős árnyékolás alatt is be tud telepedni, amely alatt még a gyo
mok közül is' csak kevés tud megélni. Pusztán magukban ezt a
két fafajt ritkán fogjuk felújítás alá venni, de a tölgyesbe elegyedve
akaratlanul is meg fogjuk kapni és töltelékül mind a kettő nagyon
kívánatos is, a tölgynek védelméről illetőleg felszabadításáról azonban
gondoskodnunk kell, mert az könnyen elvész a bükknek vagy
gyertyánnak nyomása alatt. Sik- és dombvidéki tölgyeseinkben
többnyire a gyertyánnal fogunk természetes felújításainknál talál
kozni, ami annyiban figyelemre méltó, mert ez szívósabb, ellen
állóbb mint a bükk, viszont vén korában az alája települő egyéb
fafajokra előnyösebb mint amaz, mert nincs oly hatalmas, napot
és esőt annyira elfogó koronája.
A többi lombfákat (mint kőris, juhar, szil és egyebek, valamint
a lágyfák) nincs miért külön említenem, megfelelő termőhelyi
viszonyok között mindenütt betelepülnek, beleelegyedésük bizonyos
fokig nagyon kívánatos, a kellő megszorításokról, illetőleg előtérbe

juttatásokról a tisztítás és áterdőlés alkalmával kell gondoskodnunk.
Az éger specziális termőhelyi igényei miatt csak csekély szerephez
jut, felujulása a vizmenti területeken könnyű és biztos.
A fenyőfélék közül a mai viszonyok kőzött az erdei- és fekete
fenyő szerepel elsősorban, ezek közül az erdeifenyő a Magyar
Alpokban őshonos és Dunántúl eléggé elterjedt, a feketefenyő is
terjedőben van és az Alföldön is lényegesebb szerepre van hivatva.
Mind a kettő fiatal korában teljes záródást követel, amely akkor,
amikor már közeledik a magától való gyérülés, erőteljesebb áterdőlésekkel megbontandó. Mind a két fafaj csemetéinek nagy
eüenállóképessége miatt többnyire elég könnyen ujul fel, külö
nösen az erdeifenyőnek lazább koronásaira alatt már nagyon
korán áll be a szórványos ujulat, amely elejétől fogva kimélendő,
mert a fiatal fák életképesek maradnak a laza árnyékban és ellensulyozzák a záródás természetes gyérülését, később azonban a
felszabadítások alkalmával az elvénhedt fiatalost ki kell szedni,
mert ennek törzs- és koronafejlődése rendesen hibás.
A lucz-, jegenye- és vörösfenyő hegységi fafajok, a vörösfenyő
azonban a Magyar Alpokban mély fekvésű helyeken is őshonos,
ott mellőzését egyenesen hibának mondanám; természetes telepü
lése azonban kevés sikerrel biztat és czélszerübbnek tartom, ha
általánosságban mesterséges uton hozzuk be. Már gyepesedéit üres
foltok pótlására nagyon alkalmas, gyors növekvésével a lombfák
és jegenyefenyő versenyét könnyen birja, a feketefenyőnek is fölébe
kerekedik, csak az erdeifenyővel és luczczal szemben követeli a
kiadós segítséget. Később megfelelő termőhelyen nem követel egyéb
gondozást, mint a korona szabad állásának biztosítását. Ágtisztulása
nagy fényszükséglete miatt még gyér záródásban is kielégítő.
A lucz és jegenye a mai viszonyok között csak szűk keretek
között kerülhet szóba, de pl. a Magyar Alpokban kisebb-nagyobb
foltokban vagy csoportokban nagyon jól megállják a helyüket és
a Magyar Középhegység exponált fekvésein is megfelelnek. A lucz
különleges gondozást követel. Fiatalkori sürü záródását már korán,
15—20—25 éves korában kell megbolygatni, különösen ezeken a
mély fekvésű termőhelyeken, mert ha csak középkoráig, tehát
40—50 éves koráig meghagyjuk abban a sürü záródásban, amely
a hektáronkénti 4—5000 csemetés hálózatból vagy ennél még

sürübb ültetésből vagy vetésből fejlődik, akkor természetes fel
újítást előkészitő vágások beállítása már határozott veszélyt jelent.
Tanulságos példa arra, hogy a hibás nevelés még a lucz tipikus
termőhelyein is mily nagy veszélyt hozhat, az 1916. évi tátrai szél
döntés, ahol még a kb. 0 3 vörös-, erdei- és jegenyefenyőelegyedés
sem védhette meg a mindig teljes, tulsürü záródásban nevelt luczerdőt a szél rohama ellen, amely a 30 és 100 év közötti állomá
nyokat egyformán lefektette. A luczról tudjuk, hogy sekély gyökér
zete miatt kényes fafaj, éppen ezért gondoskodnunk kell arról —
még az ágtisztaság bizonyos mérvű feláldozása árán is —, hogy
szélállóvá neveljük az állományokat, ez pedig csak fiatal korban
kezdett erélyesebb áterdőlésekkel érhető el. Az igy kezelt luczerdő
természetes felújítása kb. a 70—90. évében veheti kezdetét és nem
is ad nagyobb nehézségeket.
Még könnyebb a jegenyőfenyő természetes felújítása; ez még
erőszakosabb, ugrásszfrü és bizonyos fokig hibás vágásvezetés
mellett is biztosan ujul fel. Lassú felszabadítást követel és hosszabb
időkig tartó nyomás után is elég gyorsan magához tér. Nagyon
könnyen települ be tölgy, gyertyán, vörös-, erdei- és feketefenyves
alá és elszegényedett talajon ezeknek a fafajoknak vele való fel
váltása nagyon ajánlatos.
A kivitelben mutatkozó röviden vázolt eltérések azonban nem
csak a fafajjal változnak, hanem a helyi viszonyok is kisebb-nagyobb
eltéréseket követelnek.
Ezek megismerése és a felujulás körül szerzendő gyakorlati
tapasztalatok elsajátítása végett nagyon is kívánatosnak és szükséges
nek tartom, hogy minden egyes erdőgondnokság 1—2 vágásnak
területét próbálgatásokra, tanulmányozásra szánja. Már rövid pár
év alatt a gondos felügyelet és feljegyzés alatt tartott ily területek
oly tanulságokkal és tapasztálatokkal szolgálnak, amelyek az erdő
gondnok nehéz munkáját sokkal biztosabb alapokra állítják és az
erdőőr és munkás számára kézzelfogható útmutatást adnak, ami
tudvalevőleg a tanításnak legjobb, sőt mondanám egyedül hatá
sos módja.
Ezeken a területeken a csoportos bontás és a szegélyezés
volna keresztülviendő és azok eredményei megfigyelendők. Ezek
lehetnek:
-

A belevágás vagy hatástalan maradhat, ha a záródás oly
gyorsan és alaposan helyreáll, hogy a talaj takarója számottevő
változást nem mutat, tehát a vágást fokoznunk kell! Vagy némi
talajflóra mutatkozik és a csemeték is betelepülnek, tehát a bon
tás megfelelő volt és további gondunk a csemeték megtartá
sára kell hogy irányuljon, ami óvatos tovább-bontást követel. Vagy
pedig túlságos zöldülést láthatunk a talajon és a csemeték elmerülnak a fa és gyom között, tehát kelleténél többet vágtunk.
Ha kisebb a baj és állományunk még erőteljesen fejlődik, türelemmel
kell lennünk és be kell szüntetnünk a vágást, mert pár év vissza
szoríthatja még a gyomot, ha azonban nagymértékű a gyomosodás,
különösen ha oly fajok mutatkoznak, amelyek erősebb tulvágásra
mutatnak, akkor ne tétovázzunk, hanem taroljuk le a területet
egészen és mielőbb mesterségesen telepítsünk erős csemetéket.
A már megtelepült fiatalos gondozása a rudaskorig vala
mennyi fafajnál — a vörösfenyőt kivéve — meglehetősen azonos
elvek szerint történik. Amíg a csemeték aprók, ugy hogy azok
zöme kb. térdmagasságon alul marad, addig ne siessünk a fel
szabadítással, inkább hagyjuk, hogy a legelső települők csenevészedjenek, mert a tulgyors felszabadítás a gyomokat és cserjéket
fölénybe hozhatja. Számolnunk kell avval, hogy hirtelen felszabadí
tásra csemetéink nem reagálnak hirtelen fejlődéssel, sőt ellen
kezőleg 1—2 évig, esetleg még tovább is stagnálnak, mert szer
veiket át kell alakitaniok a bővebben kapott napfénynek meg
felelően. A gyomok és cserjék ellenben azonnal reagálnak és pl.
a télen felszabadított vágásterületen akárhányszor őszszel már ember
magas gyom- és cserjeerdőt találunk.
A felszabadító vágásoknál legyen gondunk arra, hogy az
elegyítést is szabályozzuk. A világosságot követelő fajoknak, illetve
azok beszórt csoportjainak adjunk több szabadságot, hogy a kellő
fölényt elérhessék; az árnyékot türőket, különösen pedig azokat,
amiket csak töltelékül akarunk meghagyni, az előbbiek javára
hagyjuk még nyomás alatt.
Az áterdőlő és gyéritő vágásokkal sokszor még egy ápolást
kell összekötnünk, amelyet talán túlzásnak fognak mondani, de
amely a mai erdeink belterjes és gondos gazdaságában sok esetben
helyet fog követelni! T. i. a felnyesés. Ugyebár, Uraim, az alföldi

ákáczerdőkre már elismert szabály, hogy azokat nyesni kell; csak
egy lépéssel többet jelent, ha különösen a nagyértékü tölgynél vagy
kőrisnél is hasonlót követelünk. Egy szép ágtiszta törzsnek nagy
értékét lényegesen leszállítja, ha egy elszáradt ága éveken keresztül
belenőtt a törzsbe, ahol a már korhadó ág csúnya, nagy sebet
okozott, míg ha kellő időben leszedték volna azt az ágat, a törzs
ép maradt volna.
A nyesegetést csak a középkoron felül kell kezdeni, amikor
a már ismételten áterdőlt állományban eléggé biztosan meg
állapíthatók a forduló végéig fenntartható java törzsek és csak ezek
nyesendők meg, ezekről is csak a már sínylődő vagy elhalt ágakat
szedjük le, ez az u. n. száraz nyesegetés. A nyesegetéshez csak a
kézifürészt — esetleg rövid nyéllel — ajánlom, könnyű létráról
kezelve. Fejszével ne dolgozzunk, mert avval több kárt csinál a
munkás, mint hasznot. A hosszú nyélre erősített fürész pedig
szintén nem jó, mert még a száraz ágaknál is kisebb-nagyobb
csonkok maradnak, amelyek a sima beforradást akadályozzák, ha
pedig — ami látszólag elhalt ágaknál is gyakori, sinylődőknél
pedig állandó eset — az ág töve még zöld, akkor hosszan lefutó
szakitások napirenden vannak. Emellett saját magam és munkásaim
egybevágó tapasztalata mutatta, hogy a létráról való munka gyorsabb
és kevésbbé megerőltető.
A nyesegetés költsége nem nagy, különösen ha arra törekedhe
tünk, hogy a levágott anyagért végezzék el a munkát, és ha csak lét
ráról, kézifürésszel engedünk vágni; gyerekekkelis nagyobb felügyelet
nélkül mehet a munka, ha már ki vannak azok tanitva. Az
ágakat közvetlenül a törzs mellett a kiduzzadó tövük felett kell
levágni, függélyes vágáslappal; csonkot nem jó hagyni. Kellő
gondos áterdőlések után vastagabb ág csak ritkán marad nyesegetésre, a száraz sebhelyek 4—5 cm vastagságig lenyesés után különös
kezelést nem követelnek, esetleges kátrányozás természetesen csak
javukra válik.
A csemetéket felszabadító vágások, különösen a döntött törzsek
ágainak letakaritása és a kérgezés kétségtelenül kárt okoz a már
megtelepedett fiatalosban. Csökkenthetjük a kárt az ágaknak még
állva való levágásával, de ennek keresztülvitele körülményes. Legczélszerübb, ha a nagyon ágas fákat — amennyiben az áterdőlések

után ilyenek még maradtak volna — a csemeték tömeges tele
pülése előtt még kivesszük, a normáli fáknál a döntött törzsről
az ágakat és gályákat letakarítjuk és minél előbb tisztás foltokon
vagy utak, nyiladékok mentén összerakjuk és ott feldolgoztatjuk.
A törzseket pedig kérgezés nélkül kivontatjuk és a kérgezést vagy
az állandó rakodón, vagy esetleg egyes munkahelyeken az erdőn
végeztetjük. A kivontatás nagyon gondos keresztülvitelt és tervszerű
irányítást követel, mert gondatlan munkával a kárt igen nagyra
fokozhatjuk és az egész telepítést tönkretehetjük. A legfőbb törek
vésünk nz legyen, hogy a használható anyag mielőbb kikerüljön
a felújítás területéről, a ki nem szállítható hulladékot vagy szét
szórjuk, vagy pedig, ha szúkároktól kell tartanunk, kellő felügyelet
mellett elégetjük.
Legcsekélyebb a kár, ha télen hótakaró idején vágunk és
vontatunk, legnagyobb a kár tavaszszal, a nedvkerlngts
megindulá
sáig a munkának már teljesen befejezettnek kell lennie. Gondos
és tervszerű kivitelnél az okozott kár nem nagy. A természetes
felújítás a csemetéket oly bőségben adja, hogy jó részének pusz
tulása szerepet nem játszik. Közvetlenül a vágás illetőleg kihasználás
után a kép sokszor ijesztő, de már 2—3 évvel a kitakarítás után
a kárnak még a nyomait is alig látjuk. A megsérült fiatal fácskákat a pár év múlva beállítandó tisztító vágások alkalmával ki
szedjük. Ez alkalommal ugy is szigorú mustrálásra van szükség,
amelyet különösen figyelemükbe ajánlanék, mert ezt rendesen el
hanyagolják az eredmény nagy kárára.
A régebbi települések közül azok, amelyek bővebben élvez
ték a napfényt, túlszárnyalták társaikat és hatalmas erős koronát
emeltek a többiek fölé, mások viszont — bár elvénhedtek — az
árnyék nyomása miatt csenevészek és hossznövekvésük nagyon
csekély vagy semmi, ágaik nyurgák, hosszúak, a szélsők felhajlanak, ugy hogy az egész korona olyan, mint a megfordított ernyő,
szétterülő, lapos. Ezeket — ha van közelükben ujabb, fiatalabb
település — legjobb kivágni, mert akadályozzák a többiek rendes
fejlődését. Kitűnő szóval jelemezte ezt a munkát a kehlheimi erdé
szeti szakiskola igazgatója, aki remek szép természetes felújítást
produkált a bajor, von Huber-féle eljárással. Azt mondta: Ezek a
rövidszoknyás ballerinák, akiknek czombig látszik a lábuk, ki

velük, ellenben a bokáig takart szemérmes asszonyok, azok marad
janak meg, azokat ápolni és gondozni kell.
A kihasználással okozott kár és költség megtérül a gyér
állású anyafák hizása révén, különösen ha a kellő ápolással elér
tük már azt, hogy csak java anyag maradt lábon. A felújításnak
20—30 éves tartama alatt nagyon is számottevő faanyagot ter
melnek ezek a fák, úgyhogy a csökkent létszámú gyér állomány
ban éveken keresztül fenntartható a zárt erdő teljes növedékmennyisége fokozott minőség mellett.
Röviden még rátérek az alföldi erdőkre.
Az alföldi erdők természeti viszonyai — kivéve a vizmentieket — a természetes felújításnak nem kedveznek. A vizmentiekről
közelebbről nem nyilatkozhatom, mert ezeket — sajnos — a
magam szemével nem vizsgálhattam meg. A homoki erdőkben
azonban több helyen láttam az erdei fenyőnek természetes feiujulását és egyik királyhalmi feketefenyvesben is láttam csemetéket
A nyir- és a fehérnyárfa települését mindenütt megfigyel
hetjük, a többiek nehezebben újulnak fel, amit Kiss Ferencz az
időjárás és a magérés kedvezőtlen találkozásával magyaráz meg.
Az Alföld kedvezőtlen klimatikus viszonyai között igen nagy súlyt
kell fektetnünk arra, hogy a természeti tényezők kedvező érvénye
sülését megfelelő vágásvezetéssel biztosítsuk, és eddigi megfigye
léseim alapján kétségtelennek tartom, hogy megfelelő, a mostoha
természeti viszonyokat lehetőség szerint ellensúlyozó eljárással,
esetleg az önmaguktól betelepülő vagy mesterségesen telepitett
cserjéknek védelmül való czélszerü felhasználásával, az alföldi
erdőkben is sikerre vihetjük a magról való természetes felujulást.
Az ákácznál azonban magról való természetes felujulásra ne
számítsunk. Érdekes, hogy az ákácz, amelynek csemetenevelése oly
könnyű és biztos, a természetben magról nem ujul fel és ismételt
keresésem daczára nem találtam akáczosokban magról kelt termé
szetes uton települt ákáczcsemetét. Egyéb fafajok, különös cserjék
az ákáczos jobb talaján könnyen települnek b e ; ezt az alföldön is lát
tam és pl. Sopron környékén feltűnő, hogy az ákáczállományok
talaja sok helyen bodzával, részben más cserjékkel sürün betele
pült, közte pedig egyes tölgyek és szelidgesztenyék, valamint más
fafajok is feltünedeznek.
#

A hézagok mesterséges pótlásával minden természetes fel
újításnál mindig számolnunk kell. Minden természetes felujulásra
jellemző, hogy a csemeték eloszlása egyenlőtlen, egyik helyen
kendersürün állanak, másutt hézagok maradnak. A hézagokat
vagy elegyítésre használjuk fel, különösen ha már előbbre hala
dott a település, mely esetben gyorsan növő fafajok csemetéivel
ültetjük b e ; vagy pedig a sürün álló csoportokból ott a hely
színén veszünk ki csemetéket és azokkal pótoljuk a hiányokat.
Ez utóbbi esetben csak a gomos ültetés ajánlatos, mert a sürün
álló csemeték szétszedése és egyenként való ültetése nagyon
gyenge eredményeket szokott adni. Viszont a gomos ültetés
sikere biztos. Erre a czélra bemutatok egy uj szerkezetű ültető
vasat, amelyet magam is állandóan használok és amely nagyon
czélszerünek bizonyult. Evvel, Uraim, befejeztem a természetes fel
újítás előkészítésének ismertetését, sőt már nagyon átkalandoztam
a kivitel terére is, az így előkészített munkának folytatását és be
fejezését Bund titkár ur fogja holnap önök elé tárni.
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Vizsgálatok a hazai nyárfafajok fiatal hajtásain
tapasztalható gyantakiválasztásról. )
1

Irta: Dr. Fehér Dániel, oki. erdőmérnök, főisk. tanársegéd.

Bevezetés.
Daczára azon intenzív kutató munkának, amely különösen a
XIX. század közepe táján a különböző mirigyszövetek anatómiai
és fiziológiai viszonyainak felkutatása terén tapasztalható, a nyárfák
fiatal hajtásain észlelhető gyantakiválasztás mégsem lett tüzetesebb
vizsgálatnak alávetve. Hanstein?) aki először foglalkozott a külön
böző nyárfafajok rügypikkelyein tapasztalható gyantakiválasztással,
az idevonatkozó munkájában a következőket állapította m e g :
„A nyárfák rügyeit zöldes szinü és gyantában gazdag balzsam borítja,
amely a rügypikkelyeket és á fiatal lombleveket szorosan összeragasztja. A külső
*) A tanulmányhoz tartozó ábrák közül a mai viszonyok között csak a
négy legszükségesebbet közölhettük.
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Szerk.

) Hanstein: Über die Organe der Harz- und Schleimabsonderung in

den Laubknospen. Bot. Ztg. 1868. p. 708 és köv.

rügypikkelyek hátulsó részén pararéteget találunk; a belső pikkelyeken sajátságos
szövetű felületek képződnek, melyeket a közönséges epidermisztől teljesen elütő
sejtszövet alkot. Ezen sejtrétegnek (szövetnek) a sejtjei hosszúkás alakúak, bol
tozatosak és a külső felületre merőlegesek és vékony kutikula alatt feküsznek,
amely gyantával van boriivá és több helyen fel van szakítva. Ezt a kutikulái
alulról újonnan képződött fiatal sejtrétegek regenerálják. A sejtek belsejében
gyantacseppeket észlelhetünk. Ezeket a sejteket mirigysejteknek kell tekintenünk,
bár a szomszédos normális alakú epidermisz-sejtek, amelyek vastagabb kutikula
alatt feküsznek, a gyantakiválasztásban hasonló módon résztvesznek. Gum mi
kiválasztást itt nem lehet konstatálni."

Ami most már magát a váladékot illeti, úgy Hanstein ezt
„BIastokolla"-nak nevezi, amely az ő véleménye szerint általában
gyanta és nyálka keverékéből áll. Az ő vizsgálatai szerint a váladékkiválasztás oly módon megy végbe, hogy a kiválasztott anyag
először a kutikula alatt felgyülemlik, ezt hólyagszerüen felhajtja
és végül elszakítja; mindazonáltal ő lehetségesnek tartja azt is,
hogy a mirigysejtek belsejében képződött váladék molekuláris
kicsiségü részek alakjában a sejtfalon és kutikulán áthatolhat és
ilyen módon a növény külső felületére juthat. A kutikula feleme
lésére vonatkozólag azt állitja, hogy ezt a szomszédos sejtfalrészek
elnyálkásodása készíti elő. A váladék-, illetve gyantakiválaszlás az
ő véleménye szerint a fiatal növényrészeket a túlságos párolgás
ellen védi.
Meglehetősen behatóan foglalkozott a levélfogak váladék
kiválasztó tulajdonságaival Reincke, ) aki többek között a Populus
balsamifera és laurifolia fiatal hajtásait is megvizsgálta. Az ő meg
állapításai szerint mind a két nyárfafaj fiatal levelein rendkívül
gazdag gyantakiválasztás található, amelynek főforrása kétségenkivül a mirigyekké átalakult levélfogakban keresendő. A rügyek
ben a fiatal levelek hosszirányban be vannak göngyölve, a levél
fogak a levelek felső lapjára hajolnak és igy ezeket a kiválasztott
gyantával bekenik. A tulajdonképeni mirigyszövetet itt is, mint
az általa különösen behatóan vizsgált különböző Salix-fajoknál, az
epidermisz sajátságosan kifejlődött mirigysejtjei képezik. Ezek a
sejtek az ő adatai alapján szintén hosszúkásak és prizmaalakuak
1

») Reincke: Über die Funktion der Blattzahne und murph. Wertigkeit
einiger Laubblattnektarien. Bot. Ztg. 1874. 47—53. old.

sürü plazmát tartalmaznak, amelyből a váladék képződik. A ki
választott gyanta a kutikula alatt összegyűl és végül ezt felszakítja.
Az idevonatkozó munkájának általános részében a mirigyszerű levélfogakat aszerint, amint ezek kiemelkedők, vagy szöveti
mélyedésekbe vannak sülyesztve, osztályozza. A váladék közelebbi
kémiai tulajdonságait ő nem vizsgálta meg, általánosságban csak
annyit mond róla, hogy ez a rügyben kevesebb vizet tartalmaz
és nehezen folyó, mig a kifejlődött leveleken egy vizenyős folyadék
észlelhető. A gyantakiválasztás fiziológiai folyamatát egyébként
ő éppen ugy irja le, mint Hanstein, ő is megállapítja, hogy a
kutikula alatt felgyülemlett gyanta ezt felszakítja.
Tschirch ) a gyantakiválasztással részletesen és nagyon be
hatóan foglalkozott. Neki és tanítványainak az irodalom minden
tekintetben kimerítő szakmunkát köszönhet. Sajnos, a nyárfa
fajokkal ő sem foglalkozott elég tüzetesen. Vizsgálatait csak a
Populus nigra-ra és balsamifera-ra terjesztette ki, amelyekre vonat
kozólag röviden a következőket állapította m e g :
1

»A téli riigyei ezeknek a fajoknak gyaniaszerü anyaggal vannak bevonva,
amelyet a rügypikkelyek mirigyfelületei termelnek. A mirigyfelületeket csak a
pikkelyek belső felületén találhatjuk, ahol ezek a pikkelyek csúcsától ezeknek a
bázisáig terjednek. A mirigyfelületek sejtjei a közönséges epidermisz-sejtekből
keletkeznek oly módon, hogy ezek hosszúkás alakot nyernek és a kifejlődésük
végén rendszerint magasságuk a szélességük kétszeresét teszi ki.
Ezek a sejtek ) termelik azokat az anyagokat, amelyekből a kutikula alatt
kifejlődő »resinogen" réteg ) és végül maga a váladék keletkezik. A kutikula
emelkedni kezd és alatta szemcse- és pálczikaalaku anyagfelhalmozódást lehet
megfigyelni, amelyet különösen erős fénytörőképesség jellemez. Később a kelet
kezett gyanta az egész teret, amely a felemelt kutikula alatt keletkezik, egyen
letesen megtölti. A fiatal levelek a rügyekben a gyantakiválasztásban nem vesznek
réízt. A kifejlődött leveleken azonban jelentékeny gyantakiválasztás észlelhető,
amelyet a levélfogakon és a levelek peremén keletkezett mirigyfelületek okoznak."
2
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Amint Tschirch elméletének ez a rövid kivonata is mutatja,
az ő és Hanstein felfogása csak abban egyeznek, hogy mind a
») Tschirch: Die Harze und Harzbehalter 1906. 1156., 1159. old.
-) Az eredeti német kifejezés szerint „Papillenzellen".
) A resinogen réteg („resinogene Schicht") Tschirch felfogása szerint a
kutikulár- és a czellulózeréteg között keletkezik. Ez a réteg ő szerinte a gyanta
termelés, jobban mondva kiválasztás helye. Ezen rétegnek a létezését a fenyő
félék gyantajáratainál beható vizsgálatokkal igyekezett kimutatni.
3

ketten a gyantának felhalmozódását a kutikula alatt és ez utóbbinak
a felgyülemlett gyanta által való felemelését és felszakitását álla
pítják meg. A gyanta keletkezésére vonatkozólag azonban lényeges
az eltérés közöttük. Hanstein szerint a gyanta a mirigysejtekben
keletkezik, Tschirch tagadja ezt. Az ő véleménye szerint a mirigy
sejtek belsejében csak a gyantaképző (az u. n. resinogen) anyagok
keletkeznek, amelyek a resinogen rétegbe vándorolnak és ott
mennek át azokon a kémiai változásokon, amelyek végeredményük
ben a gyantaképződést eredményezik. Tschrich ) és iskolája rész
letes és beható vizsgálatokkal igyekeztek ezen elmélet helyességét
bizonyítani és kutatásaikat a gyantaképződésnek a növényvilágban
előforduló minden lehető esetére kiterjesztették.
De Bary, ) Behrens, ) Tunmann, ) Bonnier ) és Mayr ) ide
vonatkozó vizsgálatai a bőrszöveti mirigyekre vonatkozólag meg
erősítették Hanstein azon nézetét, hogy a váladék először a kutikula
alatt felgyülemlik és ezt felszakítja, elvetették azonban azon elmé
letet, amely szerint a váladék, illetve gyanta a mirigysejtek belsejé
ben keletkezik. Haberiandt )
szintén az előbb felsorolt kutatók
nézetét erősítette meg. Behrens az egyedüli, aki az Ononis spinosa
és a Senecio viscosus vizsgálatánál eltérő eredményeket talált.
Ő szerinte ezen fajoknál a váladék a mirigysejtek belsejében kelet
kezik és apró cseppek alakjában hatol keresztül a kutikulán.
A növény külső felületén ezek a kis cseppek összefolynak, meg
nagyobbodnak és végül leesnek.
1

2

3

i

5

6

7

!) Lásd még Tschirch: Ober Bildung von Harzen und ath. Ölen im
Pflanzenkörper, Jahrb. f. w. Botanik. 1893. Bd. XXV. 370. o.
Angewandte Planzenanatomie 1889. 460. o.
Beitráge zur Kentnis der Harzbildung. Festschrift für Schwendener 1889.
Die Einwande der Frau Schwabach gegen meine Theorie der Harzbildung.
Ber. d. d. bot. ges. Bd. XIX. 1901. 25. o.
) De Bary: Vergleichende Anatomie 1696. 93—105. o.
) Behrens: Über einige áth. Öl sezernierende Hautdrüsen. Ber. d. d.
toot. ges. Bd. IV., 18S6. 400. o.
) T u n m a n n : Über die Sekretdrüsen. Dissertation Bern 1900.
) Bonniéi : Les nectarias, Annales des scienc. Bot. ser. 6. t. VIII. 1879.
) Mayr: Entstehung und Verteilung der Sekretionsorgane der Lárche
« n d Fichte. Forstw. Ztblatt. 1884. 278. o.
) H a b e r i a n d t : Physiologische Pflanzenanatomie 1918. 503. o.
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Az eddig emiitettektői teljesen eltérő véleményt képvisel
Volkens. ) Ő ugyan a nyárfafajok gyantakiválasztásával nem fog
lalkozott, mégis szükségesnek tartom a teljesség kedvéért az ő
felfogását is ismertetni. Volkens tudniillik minden tekintetben két
ségbe vonja Hanstein elméletét és hangsúlyozza, hogy ő a vizs
gálatai folyamán a kutikula felemelését és felszakitását seholsem
tudta megfigyelni. Az idevonatkozó vizsgálatainak az eredményét
értekezésének az összefoglaló részében röviden a következőképen
ismerteti: „Általában semmi nyomát sem találtam annak, hogy
a gyanta először a kutikula alatt jelenik meg, azt felemeli, felszakítja
és ilyen módon jut a növény felületére. Pedig ennek a jelenségnek
rendkívül élesen kellene mutatkozni és az általa különböző növé
nyeknél tapasztalt rendkivül gazdag gyantakiválasztásnál ezen
jelenség minden átmeneti fázisát meg kellene találni. Azonban ő
ezt seholsem találta meg. A gyantalerakodás alatt a mirigyek
állandóan éles kontúrral voltak elhatárolva. Ő inkább azon véle
ményének ad kifejezést, hogy valószínűleg, mint a schizogén
gyantajáratok epithel sejtjeinél, a gyanta nem mint olyan lép a
növény külső felületére, hanem valami alkalmas formában keresztül
hatol a sejtfalon és a kutikulán és a levegő behatására megy át
a még szükséges kémiai elváltozásokon.
Volkens ezen felfogásával az irodalomban visszhangra nem
talált és elszigetelve maradt, anélkül, hogy elméletét később
konkrét bizonyítékokkal beigazolta volna. Hanstein azon nézetére
vonatkozólag, hogy a gyanta a mirigysejtek belsejében keletkezik,
• az ujabb kutatások eltérő eredményeit röviden már megemliteltem.
Különösen Tschirch és de Bary voltak azok, akik minden kétséget
kizáróan beigazolták, hogy a gyanta mint olyan a mirigysejtek
belsejében sohasem lép fel. Ezeket az eredményeket Haberlandt-on
kivül még Molisch ) is megerősíti.
Hanstein, Reincke és Tschirch már emiitett munkáin kivül
a nyárfafajok gyantakiválasztására vonatkozólag csak elszórt, rövid
adatokat találtam az irodalomban. így Warburg ) megemlíti, hogy
1
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*) Volkens: Über Pflanzen

mit lackierten Blattern.

Bd. VIII. 1890.
) Molisch: Mikrochemie der Pflanze. 1913. 153. o.
) W a r b u r g : Die Pflanzenwelt.
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a nyárfák rügyein található gyantás anyagokat régebben „gemrnae
populi" név alatt mint gyógyszert is használták. Wilhelm )
a
a fontosabb nyárfafajokat három csoportra osztja be, amely beosz
tásnál a fiatal hajtásokon észlelhető gyantakiválasztást is tekintetbe
veszi. Ezek a csoportok szerinte a következők:
1. Fekete nyárfák.
2. Ezüst nyárfák.
3. Balzsamos nyárfák.
Mint különös ismertető jelet megemlíti többek között, hogy
az 1. csoportba tartozó fajoknál a rügyek és a fiatal hajtások csak
gyenge szőrözette! vannak ellátva, ennek ellenében azonban gyan
tásak és ragadósak, a 3. csoportba tartozó fajoknál pedig rendkívül
gazdag gyantakiválasztás észlelhető. Végül a 2. csoportra vonat
kozólag megjegyzi, hogy ezeknél gyantakiválasztás nem észlelhető^
de a rügyek és fiatal hajtások erős szőrözettél vannak ellátva.
Schwartz ) a gyantát kiválasztó fekete nyárfákat „valódi nyárfák"nak nevezi az ezüst nyárfákkal szemben. Oombócz csak röviden
emliti meg egyes fajoknál a gyantakiválasztás jelenségét, anélkül,
hogy ezeknek a tüzetesebb tárgyalásába belemenne. Amint az
eddig elmondottakból minden további nélkül kiviláglik, a kér
déses jelenség mindezideig nem volt iüzetesebb és összehasonlító
vizsgálatnak alávetve. Hanstein megállapításai a Populus genusra
vonatkozólag csak nagy általánosságban mozognak, olyannyira,
hogy ő még a fajokat sem jelöli meg közelebbről, amelyeket
megvizsgált. Reincke csak a Populus balsamifera és laurifolia
leveleinek mirigyfogaival foglalkozott. Tschirch-nék a Populus
nlgra és balsamifera-xa vonatkozó adatai rövidek és a kérdés
részleteivel nem foglalkoznak. A Populus alba és trernula ez
irányban egyáltalában nem lettek megvizsgálva.
Egyrészt a már meglévő vizsgálatok kiegészítése, másrészt
a még meg nem oldott kérdések megvizsgálása czéljából az
1918. és 1919. években a Populus genus legfontosabb hazai fajait
beható anatómiai és mikrochemiai vizsgálatoknak vetettem alá,
melyeknek az eredményét az alábbi fejezetekben fogom közölni.
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!) Wilhelm u. H á m p e l : Die Baume und Straucher des Waldes. 129. o.
) Schwartz: Forstliche Botanik. 1890.
) O o m b ó c z : A Populus-nem monográfiája. Budapest, 1908.
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A fajok kiválasztásánál a Wilhelm által felállított csoportosítást
tartottam szem előtt és minden csoportból lehetőleg azokat a
fajokat vizsgáltam meg, amelyek a gyakorlati erdőművelés, szem
pontjából leginkább tekintetbe jönnek. Ezek a következők voltak:
1

1. Fekete nyárfák. Populus nigra, P. nigra var. pyramidalis, )

P. canadensis

(deltoides)?)
2. Ezüst nyárfák. Populus tremula, P. alba, P. canescens.
3. Balzsamos nyárfák. Populus balsamifera var. laurifolia.

I. A gyantakiválasztást végző szervek anatómiája.
Az összes megvizsgált fajoknál
a gyantát a
mirigyekké
alakult levélfogak, azután a mirigyfelületekkel rendelkező mellék
levelek (stipula) és a rügypikkelyek választják ki. A zárt rügyekben
csak a rügypikkelyek termelnek gyantát, később, a rügyfakadás
idejében, mikor az eddig bezárt levelek kellő fejlettséget értek el,
rövid ideig a rügypikkelyek, levélfogak és melléklevelek egyszerre
választanak ki gyantát. Később a rügypikkelyek beszüntetik a
kiválasztást, elszáradnak és ezután a gyantatermelésről csak a
levélfogak és a melléklevelek gondoskodnak. Ez utóbbiak később
szintén beszüntetik a gyantakiválasztást ugy, hogy a gyanta elő
állításának a feladata végül teljesen a levélfogakra hárul. Ezek
gyantát mindaddig termelnek, amig a lomblevelek teljes kifejlő
désüket el nem érték. Egyes fajoknál, mint pl. a P. nigra, cana
densis stb. a levélfogak majdnem teljesen mirigyképződménnyé
alakultak át. Ha a binokuláris mikroszkóp gyenge nagyításával
ilyen fiatal levél felső oldalát megfigyeljük, ugy kitűnően ki
vehetjük, amint a levélfogak szorosan egymás mellett állva a
levél lapjára hajolnak és ezt gyantájukkal bekenik. A levélfogak
maguk szintén a nehezen folyó gyantás váladékkal vannak vas
tagon befedve. A levélfogak átlagos nagysága az egyes fajoknál
felette változó. Minden levélfogban egy levélér végződik, amely
közvetve a levél főereivel kommunikál. Ezeknek a levélérvégződéseknek fiziológiai funkcziója valószínűleg abban áll, hogy
ezek a normális anyagcsere tápsóin kivül a gyantaképzéshez szük!) Schneider: Laubholzkunde. Bd. I. 5. o.
2) U . ö. Laubholzkunde. Bd. I. 7. o.

séges anyagokat is szállítják. Hasonló Ievélérvégződéseket figyelt
meg Reincke ) egyes P/wzws-fajoknál. Egy ilyen levélfog hossz
metszete rendszerint a következő képet mutatja-(1. 1. sz. ábra):
A levél dorsiventralis szerkezete a levélfog kezdeténél rendszerint
véget ér, a pallisád-sejtek és a szivacsparenchym helyére egy
parenchymatikus jellegű szövet lép, amely hasonló alakú nagy,
plazmában gazdag és vékonyfalu sejtekből áll. (1. sz. á. pa) A bol
tozatos epidermisz-sejtek hirtelen megkeskenyednek és vékonyfaluakká
válnak,
alakjuk
hosszúkás lesz és összessé
gükben a tulajdonképeni
mirigyszövetet alkotják. (1.
sz. á. pr.) A kutikula vékony
és ott, ahol a kiválasztott
gyanta fel nem emeli, szo
rosan fedi a mirigysejteket.
A mirigysejtek tartalma szín
telen plazmából és egy a
sejtek közepe táján elhelyez
kedett, jól látható nagy sejt
magból áll. Vakuolákat csak
ritkán lehet konstatálni. Ha
a metszetek készítése előtt a
kérdéses növényi rész felüle
téről a gyantát hígított alko
hollal el távolítjuk, ugy ez
1. ábra. A Populus pyramidalis mirigyes
által még csak a lehetősége
levélfogának hosszmetszete, pa. Alap
szövet, pr. Mirigyfelület, pe. Mirigysejtek.
is ki van zárva annak, hogy
g. Edénynyalábvégződés, c. Felemelt
a gyanta a metszés alkal
kutikula. 350-szeres nagyítás.
mával a sejtek belsejébe
jusson. Az ilyen módon kezelt metszeteknél tényleg még a leg
intenzívebb gyantakiválasztás esetén sem lehet gyanta- vagy illóolajcseppeket a mirigysejtek belsejében kimutatni. Ha azonban a
friss metszeteket ferrichlorid (Fe Cl<J, vagy ferroszulfát (Fe SOJ
oldatával kezelik, ugy; csersavas anyagok jelenlétét könnyen ki
1

*) loco citato.
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lehet mutatni. Ez utóbbi jelenséget Hanstein, ) később Tschirch*)
és Tunmann )
ismételten megfigyelték. Ezen megfigyelésekből
kifolyólag Tschirch azon a véleményen van, hogy a csersavas
anyagoknak a mirigysejtekben való előfordulása és a gyantakép
ződés között szoros összefüggésnek kell léteznie. A gyantás vála
dékot egyébként először mindig a sejtmembrán és a kutikula
között lehet megfigyelni, miközben ez utóbbit hólyagszerüen fel
hajtja és végül felszakítja. (1. ábra c.) A fiatal és erősen kiválasztó
mirigyszervek a gyantakiválasztás ezen módjának minden fázisát
mutatják.
<
A levél fog két epider
misz-rétege közötti tér vé
konyfalu, kerek, plazmában
gazdag és a legtöbb esetben
chlorophyllt és keményítőt
tartalmazó parenchymatikus
sejtekkel van kitöltve, ame
lyekben gyakran csersavas
anyagokat és oxálsavas mész
kristályokat is ki lehet mu
tatni. Ezen parenchymatikus
szövetnek a közepe táján
egy edénynyaláb végződik,
amelyet edényeinek csava 2. ábra. A Populus pyramidalis mirigyes
ros vastagodásáról könnyen melléklevelének keresztmetszete semati
kusan, g. Edénynyalábok, pr. Mirigy
fel lehet ismerni.
felület, mh. Mirigyfelülethullámok.
80-szoros nagyítás.
A levélfogak médián
keresztmetszetei rendszerint
kerekek, a mirigyréteg sejtjei itt is hosszúkásaknak és vékonyfaluaknak
látszanak. A parenchymatikus alapszövet ugyanazt a képet mutatja,
mint a hosszmetszet. Amint már emiitettem, a fiatal levelek a
rügyekben be vannak göngyölve. A levelek kifejlődésénél a miri
gyes levélfogak a levelek felső oldalát gyantájukkal bekenik. Én
azonban a vizsgálataimnál ugy találtam, hogy a levelek alsó oldala
3

1) 1. c.
2

) 1. c.
1. c.

3)

is erősen be van a váladékkal fedve. Miután a levelek alsó olda
lainak epidermisz sejtjei teljesen normális alakúak és egyébként
is anatómiai szempontból semmi eltérő tulajdonsággal nem birnak,
amelyekből ezeknek a gyantakiválasztóképességére következtet
hettem volna, ugy ezen különös jelenség okát másutt kellett
keresnem. Az idevonatkozó beható vizsgálataim
a
továbbiakban
minden kétséget kizáróan azt mutatták, hogy a gyakran meg
lehetősen erősen kifejlődött melléklevelek (stlpulae) aránylag nagy
mennyiségű gyantát választanak ki, amelylyel a levelek alsó oldalát
<* bekenik. Ezen működésüket pedig megkönnyíti azon körülmény,
hogy fejlődésükben a lombleveleket megelőzik ugy, hogy miközben ezek kifejlődnek, a
gyantát kiválasztó mel
léklevelekkel okvetlenül
érintkezniök kell. A mel
lékleveleknek ezen tulaj
donságát egyes Prunusfajoknál már
Reincke )
is megfigyelte. Az ő általa
leirt esetekben azonban
nem a melléklevelek egész
felső felülete, hanem ezek
nek a fogai választották
ki a váladékot. Az ilyen
3. ábra. Ugyanazon praeparatum egy részlete
jól kifejlődött melléklevél
erősen megnagyítva. 350-szeres nagyítás.
keresztmetszete jól látha
ep. Epidermis.
tóan mutatja ezeknek a
szerveknek mirigytermészetét. A keresztmetszeti kép a legtöbb
Populus-fajnál félholdalaku. Az alsó ) epidermisz-sejtek rendes
alakúak és vastag kutikulával vannak borítva (3. ábra). A felső
oldalon kifejlődött epidermisz-sejtek alkotják a helyenként kisebb,
vagy nagyobb mértékben kifejlődött mirigyfelületeket. Ezeknek a
mirigyfelületeknek a nagysága az egyes fajoknál nagyon külön
böző. Ott, ahol ezek előfordulnak, az őket alkotó epidermisz-sejtek
x

2

*) 1. c. p. 119.
) A „felső" és „alsó" kifejezések morfológiai értelemben veendők.
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a mirigysejtek tipikus alakját mutatják. Ezen sejteknek a tartalma
teljesen azonos a mirigyes levélfogak hasonló sejtjeinek a tartal
mával: finoman szemcsés és színtelen plazma, amely gyantát
vagy illóolajokat nem, hanem gyakran csersavas anyagokat tar
talmaz. A sejtmagok itt is erősen ki vannak fejlődve. A mirigy
felületeket fedő kutikula rendszerint vékony. A melléklevelek alap
szövetét rendszerint relatíve nagy, kerek és vékonyfalú parenchyma
tikus sejtek képezik. Ezek a sejtek szintén plazmában gazdagok,
chlorophyllt és keményitőt tartalmaznak. Vizsgálataim folyamán
gyakran csersavas anyagokat és oxalsavas mészkristályokat találtam
bennük. A melléklevelek hosszában edénynyalábok húzódnak
végig. A nyárfák mellékleveleinek
mirigytermészetét idáig egyetlen
kutató sem ismerte fel, daczára
annak, hogy a mellékleveleknek'
ezen sajátságát más növények
nél már Reincke ) és Volkens*) is
megfigyelték. Később elveszítik
a mirigysejtek a kiválasztóképességüket és éppen ugy, mint a levél
fogak mirigysejtjei, sárgás-barna
és fekete szinüek lesznek. A levélfogakon és a mellékleveleken 4. ábra. A Populus pyramidalis rügykivül a legtöbb Populus-fajnál pikkelyének keresztmetszete, pr. Mirigy
felület, cf. Felszakított kutikula, cv.
még a rügypikkelyek is gyanta- Vastag kutikula, ep. Alsó kisüregü
kiváiasztóképességgel rendelkez epidermissejtek. 350-szeres nagyítás.
nek. Ezeket a rügypikkelyeket,
nemcsak a Populus-, hanem más fajokét is, Hanstein és Tschirch
beható vizsgálatoknak vonták alá. Ezen szerveknek az anatómiai
szerkezete egyes fajoknál bizonyos eltéréseket mutat. A P. alba és
canescenstől eltekintve, a legtöbb Populus-fajnál váladék-(gyanta-)
kiválasztóképességgel rendelkeznek. Keresztmetszetük rendszerint
félholdalaku. A felső (belső) epidermisz a fekete nyárfáknál majd
nem kizárólag tipikus mirigysejtekből áll. Ezeket a sejteket rend3

3) I. c.

*) 1. c.

szerint vékony kutikula borítja, amely helyenkint dudorodásokat
és szakadásokat mutat. A rügypikkelyek a legtöbb fekete és bal
zsamos nyárfánál az erős gyantakiválasztás következtében formá
lisan össze vannak ragadva. A mirigysejtek itt is hosszura nyiltak
(4. ábra pr.) és tartalmuk rendszerint finoman szemcsés plazmából
áll, amelyben néha csersavas anyagokat és egy jól látható sejt
magot lehet kimutatni. Gyanta vagy illóolajok itt is hiányzanak.
Ezek a mirigysejtek később szintén elhalnak és sárgás-barna vagy
fekete szinüek lesznek. A mirigysejteknek ezen karakterisztikus
színváltozását, amely egyúttal ezeknek a halálát jelenti, már
Mikosch ) is megfigyelte. A rügypikkelyek mirigyfelületei főképen
abban, különböznek a melléklevelek mirigyfelületeitől, hogy ezek
sohasem képezik azokat a sajátságos hullámos felületeket, amelyek
a fekete és a balzsamos nyárfák mellékleveleire annyira jellemzőek.
Az alsó (külső) epidermisz-sejtek erősen meg vannak vastagodva.
A külső epidermiszhez közelebb fekvő alapszöveti részek gyakran
tartalmaznak anthokyánt (Mikosch). A rügypikkelyek alapszövete
egyébként vékonyfalu parenchimatikus sejtekből áll. Erős sclerenchym
nyalábok vonulnak a rügypikkelyek hossztengelyével párhuzamo
san, melyeknek nagysága és kiterjedése fajok szerint meglehetősen
variál. ) Az alapszövetet alkotó parenchymatikus sejtek tartalma
rendszerint plazmából, chloroplyllból, keményítőből oxálsavas
mészből és csersavas anyagokból áll.
Könnyebb áttekintés czéljából a megvizsgált szervek anatómiai
tulajdonságait fajok szerint egy táblázatban állítottam össze. Ezen
táblázatra vonatkozólag itt még csak a következőket szeretném
megemlíteni: méréseket csak a levélfogakon eszközöltem, ahol
megbízható eredmények elérése czéljából ugy jártam el, hogy
minden fajnál 100 ilyen levélfogat mértem és ezeknek a közép
értékét vettem.
Ezek, az adatok tehát nem abszolút nagyságot fejeznek ki,
hanem elsősorban azon czélt szolgálják, hogy a levélfogak hosszusága és szélessége közötti relatív viszonyt kifejezzék. A mellék
leveleken méréseket nem eszközöltem, miután ezeknek a nagysága
1
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) Mikosch: Beitrage zur Anatomie und Morphologie der Knospendecken
der dykotylen Holzgewachse. Stzbr. d. W. A. d. W. 1876. I. Abt.
) L. Oombócz id. értekezését 42. old.
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és alakja még az egyes fajokon

belül is jelentékeny eltéréseket

mutat.
Amint az a táblázatos összefoglalásból látható (1. 358—359.
oldalon), a gyantaklválasztás
az általam megvizsgált
összes
P. fajoknál
kimutatható.
A kérdéses P. fajokat a rajtuk tapasztalható gyantakiválasztás
szerint három csoportba lehet osztani:
/. csoport.
A fiatal hajtások csak kis mértékben vannak szőrözettél
borítva, fiatal korukban gyantaréteg fedi őket, amelyet a mirigyes
levélfogak, továbbá a melléklevelek és a rügypikkelyek mirigy
felületei választanak ki. A levélfogak hosszmérete valamivel nagyobb,
mint ezeknek a szélessége. A melléklevelek mirigyfelületei gyak
ran erősen hullámosak, amely jelenségnek kétségen kivül a ki
választó felület megnagyobbítása és evvel a gyantaprodukczió
emelése a czélja. Ezek a hullámok a melléklevelek hossztenge
lyével párhuzamosan sorakoznak, legnagyobb magasságukat a
a levelek közepe táján érik el és c u t á n a levelek szélei felé el
laposodnak. A gyanta az összes mirigy szerveken szabad szemmel
jól látható. Ide tartoznak: Populus nigra, P. nigra var. pyramidalis,
P. canadensis (deltoides), P. balsamifera var. laurifolia.
2. csoport.
A fiatal hajtásokat nemcsak gyantaréteg, hanem finom sző
rözet is fedi. A gyantakiválasztás nem olyan intenzív, mint az
előző csoportnál. A gyantát itt is a levélfogak és a melléklevelek
továbbá a rügypikkelyek választják ki. A rügypikkelyeken a
mirigysejtek nincsenek mindig tipikusan kifejlődve. A kiválasztott
gyanta szabad szemmel még jól látható. A levélfogak szélessége
nagyobb, mint a hosszúságuk. Mirigyfelületek csak helyenként
lépnek fel a mellékleveleken és akkor is csak ritkán hullámosak.
A mellékleveleken gyakran mirigyes levélfogakat lehet találni.
Ide tartozik: Populus tremula.
3. csoport.
A fiatal hajtásokat védő szőrözet erősen ki van fejlődve.
A gyantakiválasztás nagyon csekély. A gyanta szabad szemmel
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nem látható. Ez utóbbit a már az előző csoportoknál felsorolt
szervek választják ki. A levélfogak szélessége nagyobb, mint a
hosszúságuk. A melléklevelek erősen szőrösek, rajtuk mirigyfelü
leteket csak ritkán lehet észlelni. A melléklevelek alsó részén gyakran
hosszú szőrökhöz hasonló levélfogak vannak kifejlődve, amelyek
hegyükön mirigyszerüen vannak kiképezve. A rügypikkelyek
mirigysejtjei nincsenek tipikusan kifejlődve. Ide tartoznak: Populus
alba és P. canescens.
A P. tremula tehát anatómiai szempontból átmenetet képez
a gyantát erősen kiválasztó fajoktól azokhoz, amelyeknél biológiai
Okok folytán a gyantakiválasztás háttérbe szorul. A gyantát az
összes megvizsgált fajoknál a levélfogak, melléklevelek és rügy
pikkelyek mirigysejtjei választják ki.
II. A v á l a d é k k é m i a i t u l a j d o n s á g a i .
A nyárfák levelein, ill. rügyein észlelhető váladékot legelőször
Hanstein ) vizsgálta meg. Ő határozottan hangsúlyozza, hogy ez
a váladék majdnem kizárólagosan a gyanta természetével bir és.
meg is emliti, hogy gummit ezekben a váladékokban nem tudott
kimutatni. Reincke ) az általa megvizsgált váladékok kémiai tulaj
donságaival nem foglalkozott behatóbban. Tschirch ) az általa leirt
P.-fajok váladékait kémiai szempontból is megvizsgálta és azt
találta, hogy ezek főképen gyantából állanak. Ezenkívül azonban
ő azt is megemlíti, hogy az általa vizsgálat tárgyává tett váladé
kok egy mikroszkóppal jól látható alapvázat is tartalmaznak, amely
nyálkából áll. Ő tehát, ellentétben Hanslein-ne\, a nyárfaváladékok
nyálka- (gumma-) ) tartalmát igyekszik kimutatni. W a r b u r g ) meg
említi a nyárfa váladék gyógyító hatását, anélkül, hogy ennek
kémiai tulajdonságait tárgyalná. Wiesner ) csak annyit mond, hogy
a P. nigra rügyei a nyárfaolajat (Pappelknospenöl) szolgáltatják.
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i) 1. c.
s) 1. c.
) 1. c.
*) 1. c.
) A nyálka (Schleim) és a gummi mikrokémiai szempotból Moüsch
szerint (Mikrochemie der Pflanze. 1913. 313. old.) azonosak.
«) 1. c.
') Wiesner: Rohstoffe des Pflanzenreiches. 1903. Bd. II. 579. old.
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Mindezek az adatok elég világosan mutatják, hogy a nyárfák
váladékának gyantatartalma már korábban és ismételten ki lett
mutatva, mig a gummitartalomra nem állanak kifogástalan adatok
rendelkezésre. Én tehát a kérdéses váladékokat ugy a gyanta-,
mint pedig a gummitartalmukra megvizsgáltam. Ezen vizsgálatok
alapjául Molisch ) után a következő mikrokémiai reakcziók
szolgáltak:
1

A)
Gyantareakcziók.
1. Oldhatóság alkoholban, aetherben, chloroformban, benzolban és 6 0 %
chloralhydrat ( C C / - C O / / + 1 Mol / / 0 ) ) oldatban. Oldhatatlanság vízben.
2. Alkannagyökér + alkohol. Vörös színeződés.
2

3
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3. Alkannatinktura Tschirch ) szerint: 2 rész A.-tinktura + 5 rész dest.
viz. A gyantákat szintén vörösre festi.
4. Anilintinktura H a n s t e i n ) szerint: Anilinviolett-f-rosanilin egyenlőfészekben. A gyantákat kékre, a nyalkákat pedig husvörösre festi.
5. Konczentrált czukoroldat
tömény kénsav. ) Intenzív vörös színeződés.
6. Unverdorben és Franchimont-f. reakczió: eczetsavas réz (Cu [ C H 0 k +
-f- H, O)?) amelyben a metszetek 8—10 napig maradnak. Zöld színeződés.
7. Ellram-f. reakczió. ) Vanilin + tömény kénsav. Vörös színeződés.
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B)

Gummireakcziők.

1. Oldhatatlanság alkoholban, aetherben etc. Vizben megdagadnak és alkohol
hozzáadásakor csapadékot adnak.
2. Orcin-sósavas reakczió. ) 4°/o alkoholos orcin (C H -CH -[0
H] =
= 1,3, 5) ) oldat -f- tömény sósav. Ebben az oldatban a vizsgálandó anyagot a
forrpontig kell hevíteni. Nyálkás anyagok jelenléte esetén intenziv violett
színeződés lép fel. Nagyon érzékeny reakczió.
3. Fesíés coralinna).
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Ahol ez lehetséges volt, ott a megvizsgált növényi részekről
annyi váladékot gyűjtöttem össze, hogy ennek mikrokémiai vizs
gálatát az illető növényi résztől függetlenül végezhettem. Hogy
i

!) Molisch: Mikrochemie der Pflanze. 1913. 148—152. és 313—315. old.
«) Hollemann : Lehrb. der org. Chemie. 1913. 212. o.
) 1. c. 1119. o.
) 1. c. 708. és köv. oldal. Csak gyantáknál ád megbízható eredményeket.
) Molisch: 1. c. 152. o.
«) Bernthsen: O r g . Chemie 1914. 188. o.
' ) Chemische Zeitung 1899. p . 171. (Molisch nem emliti.)
) I. m. Wiesner: Über das Oummiferment. Stzbr. d. k. Ak. d. W. Wien
Bd. 92. Abt. I. 50. és 59. o.
0) H o l l e m a n n : Lehrb. der org. Chemie 1913. 370. o.
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az ismétléseket elkerüljem, az egyes reakcziókat a csoportosításnak
megfelelően A/\, A/2...
stb. és 5 / 1 , B/2 ... stb. fogom jelölni.
A gyanták vizsgálatát minden növényi résznél (levélfog, mellék
levél és rügypikkelyt külön-külön végeztem. A nyert eredményeket
itt szintén a könnyebb áttekinthetőség czéljából táblázatosan állí
tottam össze. (L. 363. old.) Az ezen táblázatban foglaltakon kivül még a
következőket szeretném megemlíteni: A legtöbb megvizsgált váladék
sárgaszínű volt. Ez a szín egy sajátságos festőanyagtól, a chrysin-től
(dioxyflavon) C H 0 származik. ) A váladékok friss állapotban
nehezen folyók és nagyon ragadósak. Ha hosszabb ideig a levegőn
állanak, akkor szilárdabbak lesznek és színük vörösbarnára vál
tozik. Ez a színváltozás Euler ) szerint ezen anyagoknak szilárdabb
konzistencziáju anyagokká való oxidáczióján alapul. Miután az
összes gyantareakcziók pozitív eredményt mutattak, az A/6 reakczió
alkalmazásától eltekintettem, miután ez a legtöbb váladéknál csak
10—14 nap után adott eredményeket.
A gummireakcziót az összes váladékoknál negatív eredményt
adtak, ugy hogy ezek alapján nekem is Hanstein már idézett fel
fogásához kellett csatlakoznom. Ott, ahol lehetséges volt nagyobb
mennyiségű váladékot összegyüjtenem, megkiséreltem a Molisch )
által leirt mikroszublimácziós eljárás segélyével az adott gyanták
kikristályositását. Ez az eljárás azonban szintén negatív ered
ményeket adott.
1
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III. A gyantakiválasztás fiziológiai folyamata.
Amint a bevezető részben emiitettem, a nyárfák levelein
tapasztalható gyantakiválasztással behatóbban csak
Hanstein, )
Reincke ) és Tschirch*) foglalkoztak. Az ő megfigyeléseik nagyjá
ban megegyeznek, csak Hanstein tér annyiban el, hogy ő a gyanta
képződést már a mirigysejtek belsejében feltételezi. Tschirch ennek
ellenében a resinogen-réteget jelöli meg mint olyan helyet, ahol
a gyantaképződés kémiai, jobban mondva fiziológiai folyamata
1

5

Bernthsen: Org. Chemie 1913., 591. o. Euler Pflanzenchemie 1908.
104. o. Bánd I.
«) 1. c. Bd. I. 138. és 139. o.
) 1. c. 26. o.
*), *), •) 1. a bevezető részben.
8

végbemegy. Miután azonban az ő elmélete szerint ez a réteg egy
sejtfalrész elnyálkásodása folytán keletkezik, egyúttal azt is állitja,
hogy az igy keletkezett gyanták nyálkaszerü vázat (Schleimnetz)
is tartalmaznak. Ez a váz az ő leírása szerint a gyanták "oldása
után visszamarad és akkor jód alkalmazásával kékre festhető. )
Ennek a kérdésnek alapos vizsgálata czéljából 1918. tavaszán
és nyarán több száz Populus-preparátumot vizsgáltam meg és
pedig az általam emiitett fajok mindegyikéből. Ezen kutatásaim
folyamán azt tapasztaltam, hogy a gyanta először tényleg mindig
a sejtet burkoló czellulóze-réteg és a kutikula között jelentkezik, itt
felgyülemlik és végül a kutikulát felemeli és felszakltja.
Ezt a jelenséget az általam megvizsgált összes Populus-fajoknál konstatáltam. A gyantakiválasztás azonban csak az illető növényi
szerv bizonyos korhatáráig tart, később a mirigysejtek kiválaszíóképességüket elveszítik, elhalnak és ilyen állapotban tartalmuk
vöröses-barna vagy fekete szineződést nyer.
Az élő mirigysejtek belsejében gyantát még apró cseppek
alakjában sem lehet kimutatni. Az idevonatkozó vizsgálataimnál,
hogy a gyakran jelentkező hibaforrásokat elkerüljem, ugy járíam
el, hogy higitott alkohollal, amely a sejtek belsejébe nem hatolhat
és itt kárt nem tehet, a megvizsgálandó növényi részekről a rájuk
ragadt gyantát eltávolítottam. Ezen eljárással még csak a lehető
ségét is elkerültem annak, hogy metszés közben a metszőkés a
növényi rész külső felületéről a gyantát a sejtek belsejébe átvigye.
Teljesség kedvéért még a Tschirch ) által ajánlott osmiumsavas próbát is alkalmaztam, amely röviden abból áll, hogy az
esetleg a mirigysejtek belsejében lévő zsíros vagy csersavas anya
gokat 24 óráig vízben és azután 24 óráig higitott kálilugban való
áztatás utján eltávolítjuk. A csersavas anyagok ilyen módon fel
oldódnak, a zsírok elszappanosodnak és eltávolításukra a metszetek
48 óráig deszt. vizben áztatjuk. Ha már most az ily módon kezelt
metszeteket osmiumsavba helyezzük, akkor az összes általam meg1

2

!) Megjegyzem, hogy Tschirch a fenyőfélék gyantakiválasztásira vonat
kozólag hasonló elméletet állított fel. Csakhogy itt az epithel-sejteknek a gyanta
járatokkal kommunikáló részén tételezi fe! a resinogen-réteg létezését. 1. c. 1114.
és köv. old.
«) 1. c. p. 1152.

vizsgált metszeteknél meg lehetett állapítani, hogy a mirigysejtek
belsejében fekete szineződést konstatálni nem lehet, ami egyúttal
azt jelenti, hogy a mirigysejtek belsejében gyantát kimutatni
nem lehet.
Ami most már a gyantának a resinogen-rétegben való kelet
kezését és magának ennek a rétegnek a létezését illeti, ugy meg
kell jegyeznem, hogy a vizsgált P.-fajoknál a gyantákban a resinogen-réteg létezésére jellemző nyálkatartalmat kimutatni nem lehet.
Éppen olyan kevéssé lehet magát a resinogen-réteget kimutatni.
Tschirch )
a resinogen-réteg tulajdonságait a következőképen
határozza m e g : „ . . . v í z b e n , chloralban és kálilugban megdagad,
alkohol összehúzza, Miliőn reagensével s z e m b e n . m é g felmelegí
téskor is indifferens reakcziót mutat, jód, jódkénsav és chlorzinkjód
sárgára festi, tehát a valódi nyálkához- tartozik, só- és kénsav
hatásának ellentáll, a Schultze-féle oldatban oldódik". Én ezen
adatok alapján végeztem a vizsgálataimat és igyekeztem mindazon
hibaforrásokat, amelyeket Tschirch emlit, gondosan elkerülni.
Tudvatevőleg Tschirch elmélete ellen E. Schwabach ) kifogá
sokat emelt. Én a resinoger.-réteg létezésére vonatkozó vizsgála
taimat csak a felsorolt P.-fajokra korlátoztam. Leginkább a gyantát
legerősebben kiválasztó fajokat, mint a P. pyramidalis és balsa
mifera, vettem behatóbb vizsgálat alá. A vizsgálandó anyagot
először alkoholban keményítettem, azután a gyanta oldásánál az
alkohol erősségét mindinkább konczenírált oldat hozzáadásával
fokoztam. Daczára a többszöri ismétlésnek, azt találtam, hogy a
resinogen-réteg létezését az általam vizsgált P.-fajoknál még a
leggondosabb eljárással sem lehet kimutatni.
A kutatásaim folyamán azt tapasztaltam, hogy a kiválasztott
gyanta mennyisége sokkal nagyobb, mint azt a kutikulának aránylag
kisszámú felszakitási helye után várni lehetne. A fiafal leveleket
aránylag olyan hatalmas gyantaréteg fedi (P. pyramidalis), amely
néha az egész keresztmetszet egy harmadát is kiteszi. Erre a jelen
ségre már Volkens ) is rámutatott. Ő, hogy erre vonatkozólag
1

2

3

1) 1. c. 1124. o.
2

) E. Schwabach : Bemerkungen zu den Angaben von A. Tschirch über die
Harzabscheidung in den Conifernnadeln. Ber. d. d. bot. Ges. Bd. XVIIÍ. 417. o
) 1. c.
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kielégítő magyarázatot adjon, azon a véleményen van, hogy a
váladékot képző anyagok valamiféle alakban a sejtfalon és kuti
kulán áthatolnak és csak az illető növényi rész külső felületén a
levegő behatása folytán nyerik él a végső kialakulásukat. Volkens
elméletét az irodalomban nem igen méltatták. A tényeknek kellő
vizsgálata mellett azonban be kell ismerni, hogy a gyantaképződés
már ismert subkutikuláris magyarázatával ez a kérdés még nincsen
kellőképen megoldva.
Vizsgálataim folyamán még azt a feltűnő jelenséget is tapasz
taltam, hogy éppen a fiatal leveleken, amelyek pedig tudvalevőleg
a legerősebben választják ki a gyantát, lehet a legritkábban a
kutikulának tipikus felszakított részeit találni. Ha tényleg a gyantá
nak a subkutikuláris keletkezése volna az egyetlen módja a gyantaprodukcziónak, akkor éppen itt kellene ezeket a felszakított helyeket
a legtömegesebben találni. Különösen a rügypikkelyeknél, amelyek
pedig igen nagymennyiségű gyantát produkálnak, kellene ezen
jelenségnek erősen előtérbe lépni.
Tényleg meg is lehet találni, hanem, amint mondottam
aránylag ritkán. Különösen feltűnő, mint az előbb emiitettem, hogy
a gyanta subkutikuláris fellépését a fiatalabb leveleknél ritkábban
lehet megfigyelni, mint az öregeknél. Mindezek tekintetbevételével
Volkens gondolatmenetét ujolag fontolóra vettem és azon ered
ményre jutottam, hogy valószínűleg addig, amíg a kutikula elég
vékony és az erős gyantakiválasztás biológiai okokból szükséges,
a növény a gyantát, illetve azon anyagokat, amelyekből a gyanta
képződik (Tschirch szerint „resinogen" anyagok), ugy választja ki,
hogy ezek molekuláris állapotban a kutikulán áthatolnak és csak
a növény külső felületén mennek azokon a kémiai fiziológiai
elváltozásokon keresztül, amelyek végeredményükben a gyanta
képződést eredményezik. Csak a fejlődés későbbi korában, amikor
a resinogen-anyagok a már megvastagodott kutikulán áthatolni
nem tudnak, gyűlnek ez alatt össze és szakítják végül fel. Behrens )
adatai szintén ezen feltevésem mellett szólnak. Az én felfogásom
tehát mind a két lehetőséget nyitva hagyja, csak feltételezi, hogy
a rendes és véleményem szerint a természetesebb módja a gyanta1

i) I. c.

képződésnek valószínűleg resinogen-anyagoknak a kutikulán való
áthatolásából áll.
Ami most a gyanta kiválasztás időbeli sorrendjét illeti, már
Tschirch ) megállapította az általa megvizsgált nyárfákra vonat
kozólag, hogy a fiatal levélképződmények a rügyekben a gyanta
kiválasztásban nem vesznek részt. Az én megfigyeléseim evvel
teljesen egyeznek. A m é g zárt rügyekben csak a rügypikkelyek
választanak ki gyantát. Amint ezek felnyílnak és a kifejlődött fiatal
levelek a rügyeket elhagyják, ezek is megkezdik mirigyes levél
fogaikkal a gyanta kiválasztását. Egy darabig ugy a fiatal levelek,
mint pedig a rügypikkelyek egyidőben választják ki a gyantát.
Később elveszítik a rügypikkelyek ezen képességüket, elhalnak és
a mirigysejtjeik egy barnás-fekete anyagot tartalmaznak. Végül a
pikkelyek leesnek. A levélfogakkal egyidőben választják ki a gyantát
a melléklevelek, de ezeknek a funkcziója csak addig tart, amíg a
fiatal lomblevelek teljes fejlődöttségüket el nem érték. A mellék
levelekre hárul azon feladat, hogy a lomblevelek hátát gyantával
bekenjék. Ha meggondoljak, hogy a gyantakiválasztds
biológiai
szerepe elsősorban a fiatal növényi részeknek a túlságos párolgás
elleni megvédésében van, ugy első pillanatra
világossá válik a
mellékleveleknek
rendkívül fontos biológiai szerepe, mert hiszen
éppen a levelek hátlapját kenik be gyantával, ahol tudvalevőleg
a szájnyílások a relatív legnagyobb számban vannak. A teljesen
kifejlődött lombleveleken a levélfogak választanak ugyan még ki
gyantát, azonban amilyen mértékben a levelek bőrszöveti elemei
megerősödnek és igy további védelemre nem szorulnak, ezek
fokozatosan elhálnak és megkapják azon jellemző vöröses-barna
szint, amely ezen elhalt mirigyszervekre jellegzetes.
1

Az e r e d m é n y e k összefoglalása.
1. A gyantaklválasztás
az összes megvizsgált
nyárfafajoknál
kimutatható
közös jelenség. Egyes fajok (P. canadensis, pyrami
dalis, nigra és balsamifera) aránylag nagymennyiségű gyantát
választanak ki, mig más fajoknál (P. alba, canescens, tremula) ez
csak kis mértékben állapitható meg.
1) i. c.

2. A gyantakiválasztást
a mirigyes levélfogak és mellék
levelek, továbbá a rügypikkelyek mirigy felületei
végzik.
3. A gyantakiválasztás
mindig a különlegesen
kifejlődött
u. n. miiigysejtek funkcziója folytán jön létre. Ezekben a sejtekben,
addig mig élnek, gyantát kimutatni
nem lehet. A
kiválasztott
gyanta vagy közvetlenül az illető növényi rész külső felületén,
vagy pedig a kutikula és a sejtmembrán között lép fel, itt fel
gyülemlik, a kutikulát felemeli és végül felszakítja s ilyen módon
a szabadba jut.
4. A váladék kifejezetten gyantát és gummit, legalább a ren
delkezésre álló mikrokémiai reakcziókkal kimutatható mennyiség
ben, nem tartalmaz.
Az itt közölt vizsgálatokat a bécsi egyetem növényélettani
intézetében 1918 nyarán kezdettem meg és ugyanezen év őszén
a selmeczbányai főiskola növénytani intézetében folytattam. Két
kérdést, nevezetesen a gyantakiválasztás biológiai szerepét és azon
fiziológiai ható okokat, amelyek a gyantakiválasztásra közvetlen
befolyással birnak, az 1918 telén bekövetkezett szomorú események
miatt megvizsgálni nem tudtam, a már megkezdett kísérleteimet
le kellett bontanom, de remélem, hogy nemsokára ismét azon hely
zetben leszek, hogy az akkor félbehagyott munkát folytathatom.
Ezúttal is kedves kötelességemnek tartom, hogy Dr. Hans
Molisch egyet, tanár urnák, a bécsi egyetemi növényélettani intézet
igazgatójának és dr. Kövessi Ferencz főisk. r. tanár urnák szíves
támogatásukért hálás köszönetet mondjak.
ó& ó£

ú£

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK.
i.
Hirdetmény.
Az 1920. évben az őszi erdészeti államvizsga 1920. november hó 8-án és
a rákövetkező napokon fog megtartatni.
Az 1920. év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók felhivatnak,
hogy szabályszerűen felszerelt kérvényeiket az ehhez szükséges engedély iránt a

földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosztályának címére (Budapest, V., Zoltánutcza 16. szám) legkésőbb 1920. évi augusztus hó végéig küldjék be.
Az erdészeti államvizsgához bocsátásra a mai kivételes körülmények között
azok is igényt tarthatnak, akiknek gyakorlati szolgálata a vizsga idejéig szá
mítva a két évet nem éri el, ha igazolják azt, hogy a gyakorlati szolgálatban
mutatkozó hiányosság önhibájukon kivül, valamely — a háborúval kapcsolatos —
méltánylást érdemlő ok következtében állott elő.
Budapest, 1920. évi július h ó 13-án
M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

Az erdő- és faügyek országos kormánybiztosának 1920. évi
3000/K. B. számú rendelete a vasúti talpfatermelés fokozása
tárgyában.
A „Budapesti Közlöny" 1919. évi 128. számában megjelent 4996/919.
M. E. számú kormányrendeletben biztosított jogom alapján és összefüggésben
a talpfatermelés fokozása tárgyában a „Budapesti Közlöny" folyó évi 20. szá
mában közzétett 290. K. B. 1920. számú rendeletemmel, kötelezem az összes
faterméléssel foglalkozó erdőbirtokosokat és erdei üzemeket, hogy a m. kir. állam
vasutak talpfaszükségleteinek fedezésére a használás alatt levő és használatra
kerülő erdőállományokban a termelés folyamán keletkező és 25—35 cm közép
átmérővel biró törzsrészekből — amennyiben talpfatermelő munkások nem álla
nak rendelkezésre — ugy a csertölgyesekben, valamint a bükkösökben, erdei
fenyvesekben és tölgyesekben — további intézkedésig 2-2, 4*5 méter hosszú
talpfa előállítására alkalmas rönköket termeljenek és azt a magyar királyi állam
vasutak igazgatóságának ajánlják fel.
A rönkök köbméterenkénti egységárát a m. kir. államvasutak igazgatósága
a termelőkkel, illetve készlettulajdonokkal közös egyetértésben fogja megállapítani;
addig is azonban az átvételkor a m. kir. államvasutak igazgatósága az alábbi
alapárakat köteles a termelőknek, illetve készlettulajdonosoknak fizetni.
B

/. Tölgyrönkőkért
2*2 m hosszú
2-5—2-7-ig
2-8—4-5-ig
...

m -ként:
_

2. Bükk- és cserrönkökért
2-2 m hosszú
2-5 és ennél hosszabb

a

m -ként:
510 korona
650
»

„

3. Erdeifenyőrönkökért
2-2 m hosszú
2-5—2-7-ig
2-8-4-5-ig

590 korona
720
„
és
1010
„

_

maként:
_

560 korona
690
„
és
830
„

A fenti 1—3 alatt részletezett alapárak talpfatermelésre alkalmas, egész
séges, kifogástalan anyagra vonatkoznak.
Amennyiben az árra nézve a készlettulajdonos és a máv. között megálla
podás nem jönne létre, a továbbiakra nézve az 5677/919. M. E. számú kormány
rendeletben s illetve az elől emiitett kormányrendelet 4. §-ában, esetleg a
489/920. M. E. számú kormányrendeletben foglaltak az irányadók.
Megjegyzem, hogy a bükk- és cserrönkőket a termeléstől számított leg
később 4 hét alatt a legközelebbi közforgalmú vasúti vagy hajóállomásra kiszál
lítva át kell adni. Az átadás idejéről a magyar királyi államvasutak G. III. osz
tályát a készlettulajdonos köteles 8—10 nappal előbb táviratilag értesíteni.
A szállítási feltételekre vonatkozó esetleges felvilágosifások közvetlenül a
m. kir. államvasutak igazgatóságától szerezhetők be.
Ezen rendelet be nem tartása kihágást képez és 6218/919. M. E. számú
kormányrendelet 6. §-ában megszabott büntetés alá esik. (6 hónapig terjedhető
elzárás és 2000 koronáig terjedhető pénzbüntetés.)
Elvárom az erdőbirtokosoktól és az erdei üzemektől, hogy a talpfatermelés
országos fontosságára való figyelemmel a fatermeléseket ezen rendeletnek meg
felelően fogják irányítani s ezáltal elkerülhetővé teszik, hogy ennek végrehaj
tása iránt bármiféle különleges intézkedéseket kelljen tenni.
Felhívom az összes közigazgatási hatóságokat, kir. erdőfelügyelőségeket,
m. kir. állami és kincstári erdőhivatalokat és erdőgondnokságokat* valamint a
Magyarországi Faértékesitő Hivatal összes körzeti megbízottjait, hogy ezen ren
delkezésem pontos betartását a talpfatermelés elsőrendű fontosságára való tekin
tettel a legszigorúbban ellenőrizzék.
Budapest, 1920. évi július h ó 15-én

Kaán Károly s. k.
h. államtitkár,
az erdő- és faügyek országos kormánybiztosa.
III.

Pályázati hirdetés az állami erdőőri és vadőri iskolák tanulói
nak felvétele ügyében.
Az állami erdőőri és vadőri iskoláknak az a czéljuk, hogy az 1879 : XXXI.
t.-cz. értelmében teljesítendő erdőőri s egyszersmind a vadőri teendők végzésére
rendszeres iskolai s főképen gyakorlati oktatás utján — alkalmas egyéneket
neveljenek.
Ilyen állami erdőőri és vadőri iskola az 1920/21. tanévre Királyhalmán
u. p. Szeged 5. (Csongrád megye) nyilik meg.
Az ebben az erdőőri és vadőri iskolában az 1920. év szeptember havában
megnyíló egyéves tanfolyamra — részint állami ellátás mellett, részint saját
költségen — 20 tanuló vehető fel a következő szabályok szerint:
1. A tanulók felvétele az erdőőri és vadőri iskolába a most hirdetett
pályázat utján történik.

2. A pályázó által sajátkezüleg irt és kellően felszerelt kérvényt az
1920. évi augusztus h ó 15-ig az emiitett iskolához kell beküldeni.
3. A pályázati határidőn tul beküldött (postára adott) vagy megfelelően
fel nem szerelt kérvények figyelembe nem vétetnek.
4. A pályázati kérvényben meg kell említeni, hogy az illető ellátását az
iskolában saját költségére vagy az állam költségére kivánja-e s hogy kérvényére
a válasz milyen czim alatt, h o v á : hely, utolsó posfa állomás, vármegye küldessék.
5. A pályázati kérvényhez csatolandó hiteles iratokkal a pályázónak
igazolnia kell a következőket, nevezetesen:
a) illetőségi bizonyitványnyal azt, hogy magyar állampolgár;
b) anyakönyvi kivonattal azt, hogy a pályázat naptári évében 18. (tizennyolczadik) életévét betölti, de a huszonhatodik életévét még nem kezdi meg
(kivétetnek a „Tanusitványnyal" ellátott továbbszolgáló katonai altisztek, akik
28 éves korukig folyamodhatnak felvételért);
c) iskolai bizonyitványnyal azt, hogy legalább az elemi népiskola négy
osztályát sikeresen elvégezte, és magyarul irni és olvasni t u d ;
d) hiteles bizonyitványnyal azt, hogy szakképzett erdőtiszt vezetése alatt álló
erdőgazdaságban legalább egy évig külső erdészeti és vadászati szolgálatban állott;
e) kincstári erdészeti, katonai vagy hatósági orvos által kiállított bizo
nyitványnyal azt, hogy ép, erős, egészséges, munkához és az idő viszontagságaihoz
szokott edzett testalkattal s különösen jó látó-, halló- és beszélőképességgel b í r ;
f) hatóság által kiállított erkölcsi bizonyitványnyal azt, hogy kérvényének
benyújtásáig kifogástalan magaviseletet tanúsított;
g) hatóság által kiállított bizonyitványnyal vagy más irattal azt, hogy
katonai kötelezettségben áll-e vagy nem ;
h) hatóság által kiállított bizonyítvánnyal azt, hogy szülei milyen állandó
foglalkozást űznek vagy űztek, továbbá: hogy ha szülei látják el, milyen a
vagyoni helyzete szüleinek, ha pedig szülőtlen árva, illetőleg ha fenntartásáról
saját magának kell gondoskodnia, milyen a vagyoni helyzete folyamodónak ;
i) aki saját költségén való ellátásra kivan felvétetni, királyi közjegyző előtt
kiállított nyilatkozattal azt, hogy az érette járó ellátási költséget — az 1920/21.
tanévre 4000 (négyezer) koronát — arra az időre, melyet az iskolánál tölt,
szülője, gyámja vagy más hozzátartozója, avagy maga az iskola igazgatójának
kezéhez negyedévi előleges részletben pontosan lefizeti.
6. Azt, hogy a pályázók közül kik jelentkezhetnek felvételre, az erdészeti
szakiskola igazgatója által alakított tanács határozza meg.
7. A felvételre való kijelölésnél és illetőleg a felvételre való alkalmasság
és érdemesség sorrendjének megállapításánál a kérvényhez csatolt okmányokban
foglalt adatokhoz képest elsőbbségben részesülnek:
a) elsősorban azok, akiknek iskolai előképzettsége j o b b ;
b) másodsorban azok, akik egy évnél hosszabb ideig teljesítettek

külső

erdészeti gyakorlati szolgálatot;
—
c) harmadsorban azok, akik erdő- vagy vadgazdaságnál alkalmazottaknak
vagy földmiveseknek, erdő- vagy mezőgazdasági munkásoknakgyermekei vagyárvái.

8. A felvételre kijelöltek kötelesek az iskolánál szeptember hó 6-tól leg
később 11-ig felvételi vizsgára jelentkezni.
9. A felvételre jelentkezőket az iskola igazgatója elsősorban orvosi vizs
gálat alá veti.
Akit az iskola orvosa valamely ragályos, vagy az iskolai foglalkoztatás
mellett könnyen ríem gyógyítható betegségben szenvedőnek vagy hiányos testi
szervezetünek talál: az felvételi vizsgára nem bocsátható.
10. A felvételi vizsgát az iskola igazgatója a tanszemélyzettel együtt
tartja meg.
A felvételi vizsga annak megállapítására szolgál, hogy a jelentkező tényleg
birtokában van-e legalább azoknak az ismereteknek, amelyek az elemi népiskola
negyedik osztályára megállapított követelményeknek megfelelnek és hogy a
gyakorlati szolgálati idő alatt valóban megszerezte-e mindazokat az erdőgazda
sági és vadgazdasági alapismereteket, amelyeket egy rendszeres erdő- vagy vad
gazdaságban egy év alatt az erdőőii és vadőri teendőkre nézve elsajátítani lehet.
Aki a felvételi vizsgát ki nem állja, felvételét az iskolába csak ujabb
pályázat alkalmával kérheti.
11. Azokat, akik a felvételi vizsgát sikeresen leteszik s a szabályzat egyéb
feltételeinek is megfelelnek, az igazgató az iskolába befogadja s az iskolai
tanulók törzskönyvébe bevezetteti.
12. Az iskolába való belépés alkalmával minden tanuló köteles jó álla
potban magával hozni a szükséges alsó ruhát (fehérneműt és lábbelit), inget,
alsónadrágot, zsebkendőt, kapczát vagy harisnyát stb. és erdőjárásra alkalmas erős
bakkancsot vagy csizmát).
A szükséges felső ruháról, tankönyvekről, tanszerekről és eszközökről,
nemkülönben a tanulóknak lakással és élelmezéssel való ellátásáról az iskolában
töltött idő alatt a tanulókért fizetett ellátási költség fejében, illetőleg az erre
szolgáló államkőliségvetési hitel terhére az iskola gondoskodik, de viszont az
iskola helyiségeinek, berendezésének és felszerelésének rendbentartása és tiszto
gatása a tanulók kőtejességét képezi.
Budapest, 1920. évi július hó.
M. kir. földmivelésügyi

miniszter.

IV.

Hivatalos közlemény (elveszett szakvizsga-bizonyítvány
pótlásáról).
Közhírré teszem, hogy Lehoczky Kálmán uradalmi főerdőőr, szokolyai
(Hont megye) lakos részére az 1911. évi október hó 17-én 1. szám alatt a vad
őri szakvizsga és az 1912. évi október hó 19-én 1. szám alatt, az erdőőri szak
vizsga letételéről kiállított eredeti bizonyítványok elveszvén, azok helyett neve
zett részére 1920. évi 824 ef. szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles
másodlatok adattak ki.
Budapest, 1920. évi július hó 14-én.
Eránosz Antal jános
kir. főerdőtanácsos.

V.

A m. kir. minisztérium 6195/1920. M. E. számú rendelete a
fakihasználási jogok átruházása és a fatermékek értékesítése
tárgyában létrejött jogügyletekről szóló 3920/1920. M. E. sz.
rendelet kiegészítéséről.
A m. kir. minisztérium a háború esetére szóló kivételes intézkedésekről
alkotott törvényes rendelkezések alapján a következőket rendeli:
1. §•
A fakihasználási jogok átruházása és a fatermékek értékesítése tárgyában
létrejött jogügyletekről szóló 3920/1920. M. E. számú (a Budapesti Közlöny
1920. évi 112. számában kihirdetett) rendelet alkalmazást nyer az erdei mellék
használatok gyakorlására vonatkozólag 1919. évi deczember hó 31. napja előtt
létrejött jogügyletekre, továbbá azokra a jogügyletekre is, amelyek az erdők
fakihasználási jogának átruházása vagy az erdők fakészletének két vagy több
évre előreeladása iránt 1918. évi augusztus h ó 1. napja után, de még 1919. évi
deczember h ó 3 1 . napja előtt jöttek létre.
- •
Az 1. bekezdésben emiitett ügyletekre vonatkozó kérelmek 1920. július
h ó 15. napja után is, egészen 1920. október 1. napjáig előterjeszthetők.
2- §•
A 3920/1920. M. E. számú rendelet 1. §-ának utolsó bekezdése a követ
kező rendelkezéssel egészíttetik k i :
H a az erdőtulajdonos vagy birtokos megszállott területen lakik és hiteltérdemlően beigazolja, hogy a 3920/1920. M. E. számú rendeletről idejekorán nem
szerezhetett tudomást, a kérelmét az 1920. évi augusztus hó 31-ig lehet elő
terjeszteni.
3. §.
A 3920/1920. M. E. számú rendelet 2. §-ának utolsó bekezdése következő
rendelkezéssel egészíttetik k i :
A kérelem benyújtásának ha'asztó hatálya megszűnik, ha a vevő a kérelem
ben követelt összeget vagy a vegyes biróság (sürgős esetekben ennek bírói tanácsa)
által megállapított megfelelő biztosítékot birói letétbe helyezi.
4- §•
Ugy a 3920/1920. M. E. számú rendeleten, mint a jelen rendeleten alapuló
kérelmeket, valamint a felebbviteleket is annyi példányban kell előterjeszteni,
hogy mindegyik félnek is jusson egy példány. Az ellenérték felemelésére vagy
megállapítására irányuló kérelemben határozottan meg kell jelölni azt az összeget,
amelynek megállapítását a fél kéri. A vegyes biróság elintézése alá tartozó
ügyekben pedig a kérelmező fél köteles már az eljárás megindítása iránt elő
terjesztett kérelemben megnevezni a bíróságnak azt a szakértő tagját, akinek
megnevezésére a 3920/1920. M. E. számú rendelet 3. §-a értelmében ő van hivatva.
A vegyes bíróságnak csupán a költségviselés kérdésében hozott határozata
ellen felebbvitelnek helye nincsen (3920/1920. M. E. számú rendelet 5. §).

Amennyiben az erdei mellékhasználatok gyakorlása vagy az erdő fakihasz
nálási jogának átruházása tárgyában az erbőbirtokossal 1919. évi márczius hó 21.
napja előtt létrejött jogügylet a haszonvételt, a fakitermelést, a fakiszállitást vagy
a velük kapcsolatos munkálatok bármely részletét jogfosztó következményekkel
határidőhöz köti, az e.dei mellékhasználat vagy a fakihasználási jog gyakorlására
a jogügylet értelmében jogosult fél vegyes bírósághoz fordulhat, a jelen rendelet
életbelépése után lejáró határidő vagy annak egyes részletei méltányos meg
hosszabbításáért, ha igazolja, hogy a kikötött határidő alatt az illető munkálatot
a háborús események, a forradalmi mozgalmak, az úgynevezett tanácsköztársasági
uralom, vagy végül ellenséges megszállás miatt önhibáján kivül nem tudta be
fejezni, vagy csak teljes anyagi tönkrejutásával fejezhette volna be s a határidő
be nem tartásához fűzött jogkövetkezmények őt aránytalanul károsítanák, a
határidő meghosszabbítása pedig az erdőbirtokosnak vagy más érdekelt félnek
súlyos sérelmet nem okoz, a meghosszabbítás folytán őket érhető esetleges
vagyoni hátrányok pedig megfelelő kártérítéssel kiegyenlíthetők s ennek követ
keztében a meghosszabbítás a méltányossággal sem ellenkezik.
H a az emiitett határidő 1920. október h ó 3J. napja előtt jár le, a kérelmet
a határidő eltelte előtt 1920. augusztus hó 31. napjáig, ha pedig 1920. október
h ó 31. napja után jár le, a lejárat napját megelőzőleg legalább 60 nappal kell
előterjeszteni. Nincs helye ilyen kérelemnek, ha az erdei mellékhasználatra vagy
a fakihasználásra jogosult fél a kihasználást a jelen rendelet életbelépése előtt
még meg sem kezdte. Nincs helye további ilyen kérelemnek az 1921. évi július
h ó 15. napja után lejáró határidőre nézve sem.
A vegyes biróság csak azt a határidőt hosszabbithatja meg, amelyre nézve
az erdei mellékhasználatra vagy a fakihasználásra jogosult fél a fent emiitett
gátló körülményeket elfogadhatóan igazolja. A munka egyes részleteire (pl. fel
tárás, döntés) adott meghosszabbítás esetén a vele kapcsolatos többi munkálatra
(pl. kiszállítás, vágástakaritás) vagy a kapcsolatos jogok élvezetére (pl. szállító
berendezések, rakodó fürésztelepek használata) megállapított határidők is a szük
séghez képest meghosszabbíthatók. A meghosszabbítás egy termelési évnél hosszabb
ne legyen.
A vegyes biróság a kérelem folytán a meghosszabbítás tartamára külön
ellenszolgáltatást is megszabhat, vagy a jogügylettel kikötött ellenszolgáltatásokat
megfelelően felemelheti. Ennek megállapításánál figyelembe kell venni azt a
károsodást, amely az erdőbirtokost annak következtében éri, hogy a munkálat
a kikötöttnél hosszabb ideig tart s figyelembe kell venni azt a vagyoni előnyt
is, amelyhez az erdei mellékhasználatot vagy a fakihasználási gyakorló fél azáltal
jut, hogy kedvezőbb körülmények között termelheti ki és értékesítheti a termé
keket, mint a kikötött határidőben termelhette és értékesíthette volna. A vegyes
biróság az erdőbirtokos érdekében a közös használatot is kimondhatja s ennek
módját és feltételeit is szabályozhatja.
A vegyes biróság vagy sürgős esetekben annak birói tanácsa a kérelem
érdemleges elintézése előtt is megengedheti a munkálatnak a kikötött határidő

letelte után való folytatását is, ha az erdei mellékhasználatra vagy a fakihasz
nálásra jogosult fél az erdőbirtokos által követelt vagy a biróság által meg
állapított összeget az erdőbirtokost érhető kár fedezésére letétbe helyezi.
A határidő meghosszabbítása esetében a biróság egyúttal megfelelő mél
tányos rendelkezéseket tesz azoknak a jogügyleteknek tekintetében is, amelyeket
az erdőbirtokos annak reményében kötött, hogy erdeje a kikötött idő leteltével
felszabadul. Ilyen esetben a határidő meghosszabbítása kérdésében tartott tár
gyalásra az említett jogügyletek szerint jogosult felet is meg kell idézni.
A vegyes biróság alakulására és eljárására és határozatai elleni felebbvitelre a 3920/1920. M. E. számú rendelet s a jelen rendelet vonatkozó szabályai
nyernek megfelelő alkalmazást.
A jelen § alapján előterjesztett kérelem a czélszerüséghez képest együttcsen
tárgyalható le az ellenfél által a 3920/1920. M. E. számú rendelet 1. §-a vagy
7. §-a és a jelen rendelet 1. §-a alapján előterjesztett kérelemmel is.
6. §.
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép életbe. A netán szükségesnek
mutatkozó részletes szabályokat a felmerülő szükséghez képest a földmivelésügyi
miniszter és az igazságiigyminiszter egyetértve rendelettel állapithatja meg.
Budapest, 1920. július hó 28. napján.
Qróf Teleki Pál s. k.
m, kir. miniszterelnök.
VI.

H i r d e t m é n y az állami erdei facsemeték
tárgyában.

adományozása

15336/1920/I/A/3. sz. — Az állami erdei facsemetekertekből az 1920. év
őszén és az 1921. év tavaszán az állami szükségleteken felül megmaradó facse
mete-feleslegek a következő feltételek mellett fognak az eziránt folyamodó bir
tokosoknak kioszíatni.
/. Feltétel. A hatóságilag már véglegesen kijelölt mindazon kopár, víz
mosásos vagy futóhomokos teriiletekre, amelyekre a kopárjavitási tervek jóvá
hagyást nyertek, a szükséges erdei facsemeték oly feltételek mellett adatnak ki, mint
azt a birtokosok részére a jóváhagyott kopárjavitási tervek kilátásba helyezték.
//. Feltétel. Azon hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazdasági érdekből
befásitandó kopár, futóhomokos stb. területekre, valamint az Alföldön önkéntes
elhatározásból tervezett olyan erdőtelepítésekhez, melyeket kisebb birtokosok
kivannak végrehajtani, amennyiben a kir. erdőfelügyelő, vagy a m. kir. állami
erdőhivatal főnöke igazolja, hogy folyamodót a csemeték ára és csomagolási
költségei anyagi erejéhez mérten aránytalanul terhelnék meg, a szükséges erdei
facsemeték, ha azok a csemetekertben vétetnek át, kivételesen és csak teljesen
indokolt esetben, csomagolás nélkül, ingyen adatnak ki, ha pedig vasúton való
szállításuk kívántatik, a termelési költségek elengedésével ucyan, de a tényleg
Imtrülö csomagolásiés a vasúti állomásig való fuvarozási költségek meg-

térítése ellenében kerülnek kiosztás alá. A vasúti szállítási költségei az érdekelt
birtokos
viseli.
III. Feltétel. Azon hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazdasági érdekből
befásitandó kopár stb. területekre, valamint azon alföldi erdőtelepítési mnnkálatokhoz.és fásításokhoz, amelyeket módosabb birtokosok és uradalmak terveznek
és a tulajdonos anyagi helyzetének túlságos megterhelése nélkül saját költségen
beerdősithetők, a szükséges erdei facsemeték az V. pont alatti táblázatban fel
tüntetett átlagos termelési költségek ellenében és vasúti szállítás esetén ezenkívül
a tényleg felmerülő csomagolási és szállítási költség megtérítése mellett adatnak ki.
IV. Feltétel. Vágások felújításához és egyéb fásítási czélokra ugy az állami
kezelés alatt álló erdők birtokosainak, mint az állami kezelés alatt nem álló erdők
tulajdonosainak is, erdei facsemeték az V. pont alatti táblázatban
megállapított
átlagos termelési költségeknek és ezenkívül a tényleg felmerülő csomagolási és
szállítási költségeknek megtérítése ellenében lesznek
kiszolgáltatva.
V. Termelést költségek fejében fanemek
szerint a következő
összegek
számittatnak
föl:
1000 dan ib
t/J

iskolázatlan, magágyi

Csemetefaj

Ő

Tc o r o n a

iu
1 Luczfenyő
2 Jegenyefenyő
.
3 Erdeifenyő
4 Feketefenyő
._
5 Vörös- és Banksfenyő
6 Egyéb külföldi fenyők . . . ...
7 Tölgy és cser
_
8 Ákácz és gledics ...
9 Kőris, juhar, s z i l . . .
10 Éger
11 Nyir...
12 Fehérnyár __
13 Vadcseresznye ...
14 Hárs
15 Nemes dió
16 Szelíd-, vadgesztenye és am. dió
17 Nyár- és füzdugvány
_
18 Külföldi fanemek és diszfák

iskolázott

1 éves 2 éves 3 — 4 ím2 éves 3 éves

_

...

20
15
15
20
100
30
25
30
50
50
60
40
30
100
60
20
150

20
30
20
20
30
150
40
35
40
60
60
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50
40
150
<0
—
200

VI. A csemeték csomagolási és a felvevő állomáshoz
ségei fejében a ténylegesen felmerült költségek számittatnak
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50
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100
100
100
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300
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—
230

való szállítási
fel.

300
költ

A facsemeték adományozását 1 koronás bélyeggel ellátott és
a z őszi e r d ő s í t é s e k h e z kért csemetéket illetőleg l e g k é s ő b b 1920. é v i
a u g u s z t u s h ó 31-ig, a z 1921. é v i t a v a s z i ü l t e t é s h e z k é r t e k e t i l l e t ő l e g
p e d i g l e g k é s ő b b 1920. é v i n o v e m b e r h ó 14-ig k ö z v e t l e n ü l a z ü l t e t é s
helyére illetékes k i r . erdőfelügyelöséghez benyújtandó
folyamod
v á n y b a n kell k é r n i .
A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan meg kell jelölniök a
beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minőségét (kopár, vízmosásos, futó
homokos terület vagy vágás, tisztás stb.) és kiterjedését (kat. hold), továbbá a
szükséges csemeték faját, korát és mennyiségét, az elültetés idejét (1920. év ősz,
vagy 1921. év tavasz), a folyamodónak vagy megbízottjának pontos czimét(lakó
hely, utolsó posta), hová küldessenek a csemeték (vasúti állomás) és végül azt,
hogy a csemeték kiszolgáltatását
a jentebb közölt (I—IV.) jeltételek közül melyik
szerint kérik.
Figyelmeztettetnek az é/dekelt birtokosok, hogy az elkésve beadott, valamint
a földmivelésügyi minisztériumhoz közvetlenül benyújtott, vagy a más hatóságok
hoz beterjesztett kérelmek nem jognak figyelembe
vétetni.
Figyelmeztettetnek a birtokosok arra is, hogy ezen hirdetmény alapján
csakis erdősítésre alkalmas 1—2 éves lombfa és 1—4 éves fenyőfacsemeték
kerülnek kiosztásra, amelyek tehát u t a k , t a g o k s z e g é l y e z é s é r e é s p a r k o z á s i
c z é l o k r a n e m a l k a l m a s a k ; továbbá, hogy azok a folyamodók, akik a kért
és kiutalványozott csemetéket ok nélkül visszautasítják, jövőben az állami
csemetékben való részeltetés kedvezményétől elesnek.
Az 1898. évi XIX. t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők és kopár
területek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutalványozása iránt a szük
séges lépéseket a m. kir. állami erdőhivatalok ezentúl is hivatalból teszik meg.
A csemeték szétküldése tavaszszal márczius hóban, őszszel pedig október
és november hónapokban fog megtörténni.
Budapest, 1920. évi július hóban.
M. kir. földmivelésügyi
miniszter.
:
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KÜLÖNFÉLÉK.
Személyi hirek. Révkomáromi Pap Sándor m. kir. főerdő
mérnök, a bruszturai erdőgondnokság volt vezetője, 6 évi szibériai
hadifogság után hazatért.
Fábry Alajos, a salgótarjáni kőszénbánya r.-t. főerdőmérnöke,
igazgatói czimmel lett kitüntetve.
Halálozások. Omber Rezső m. kir. erdőmérnök (Budapest)
és Plech József m. kir. erdőtanácsos (Gödöllő) az Orsz. Erdészeti
Egyesület rendes tagjai elhunytak. Béke hamvaikra!

Adományok. Az Országos Erdészeti Egyesület javára leg
utóbbi számunk megjelenése óta a következő ujabb adományok
folytak be, illetőleg lettek bejelentve: Herczeg Esterházy Pál
30.000 K, Csernoch János herczegprimás 20.000 K, gróf Esterházy
Pál rédei uradalma és Andrássy Sándorné grófnő 12.000—12.000
korona, gróf Zichy Béla, Neuschloss-Lichtig
r.-t. 10.000—10.000 K,
Rott Nándor veszprémi püspök, gróf Degenfeld Pál, BorsodHevesi erdőipar r.-t., Salgótarjáni kőszénbánya r.-t., Első Magyar
Papíripar r.-t. 5000—5000 K, herczeg
Batthyány-Strattmann,
özv. Sváb Sándorné 3000—3000 K, veszprémi káptalan, herczeg
Wlndlschgratz-ur&dalom,
somogyvári
uradalom 2000—2000 K,
báró Waldbott-Bassenheim
Frigyes, váczi püspöki uradalom, gróf
Erdődy Sándor, gróf Széchenyi Bertalan, esztergomi főkáptalan,
gróf Wenkhelm Pál, Magyar Földbirtokbank
r.-t.,
nagykőrösi
erdőbirtokosság, gróf Draskovlch Pál, gróf Jankovich Bésán Endre,
Langfelder Károly, Friedmann Sándor, dr. Lamm Antal, id. gróf
Lónyay Gábor, ófehértói erdőkitermelési vállalat 1000—1000 K,
Schlesinger H. 240 K, őrgróf Pallavicini Alfonz Károly és Kirchknopf Ernő 200—200 K, Dobó Jenő 136 K.
Az államkincstári erdészetnél f o l y a m a t b a n levő b e r u h á 
zások. Daczára az építési munkálatok országszerte észlelhető pan
gásának, a magyar államkincstári erdők meg nem szállott részeiben
nagyobb arányú — főleg ezen erdők feltárására szolgáló — épít
kezések vannak folyamatban.
így a gödöllői erdőhivatal visegrádi erdőgondnokságában
az elmúlt tél folyamán üzembe helyezett lepenczevölgyi erdei vas
úton kivül az apátkuti 7 km hosszú gőzüzemű erdei vasút, továbbá
ugyanezen hivatal kerületében a galgamácsai erdőgondnokságban
a 8 km hosszú hasonlókép gőzüzemű megyerkei erdei vasút épül.
Utóbbi két erdei vasút nemcsak az erdők feltárása szempont
jából, hanem a pályák mentén fekvő és a íuvarbérek emelkedé
sével költségessé váló megközelítésük következtében évek előtt
üzemen kivül helyezett kincstári kőbányáknak a vasutakba való
bekapcsolásával is igen fontosak.
Közismert, hogy a magyarországi erdőkhöz hasonlóan, a
kőbányák is legnagyobbrészt a megszállott országrészekre esnek
és a háború alatt, de még inkább az ezt követő időben kellő

fenntartás hiányában rossz állapotba került úthálózat rekonstruálá
sához, valamint a Máv. pályafenntartásához é» a tervbe vett nagy
szabású folyamszabályozásokhoz szükséges kőanyagnak méltányos
árban való biztosítása az illetékes köröknek komoly gondot okoz.
Ezen erdei vasutak eszerint nemcsak a fainség, de a kőhiány
hathatós mérsékléséhez is hozzá fognak járulni, mert segítségükkel
ezen szünetelő kőbányák ismét üzembe helyezhetők lesznek,
Említésre méltó, hogy az apátkuti kőbánya trachitja — külö
nösen viziépitkezéseknél — a Dunabogdány-visegrádi összes
kőbányák termékeit jóság tekintetében közismerten felülmúlja s
hogy a mácsai bánya elsőrendű ágyazási anyagot képező bazaltot
tartalmaz, melynek bányászatát az államvasutak igazgatósága is
már korábban tervbe vette, de ezen szándékáról a bánya távoli
fekvése és a közlekedési eszközök hiánya miatt annak idején
lemondani volt kénytelen.
-

A visegrádi erdőgondnokság kerületében most épült 2 5 km
hosszú lepenczevölgyi lóüzemü erdei vasút és az ebből elágazó
1*1 km hosszú szárnyvonal főleg a főváros tüzifaellátása szem
pontjából fontos, mert ennek segélyével az ottani kincstári erdők
ben termelt faanyagokat gyorsan és nagy tömegekben lehet a
dunaparti kezdőállomáshoz lehozni, ahonnan azok a közforgalmú
vasút kikerülésével, a dunai viziuton uszályokkal Budapestre
szállíthatók.
A lepenczei erdőben termelt tűzifa főleg a proletárdiktatúra
bukása után és az ezt követő időben a főváros élelmezése szem
pontjából igen nagy szolgálatot tett, mert a szoczializált üzemek
az ígért jólét helyett üres raktárakat eredményeztek és a fővárosi
lakosság kenyérellátásához szükséges tűzifa is csak ezen készletek
segítségével volt biztositható.
A fentiekben leirt erdei vasutak építésén kívül még a tótsóvári m. kir. erdőhivatal diósgyőri uradalmának rendszeres vasúti
hálózattal való fokozatos feltárása van folyamatban.
A diósgyőri, szentléleki, hutai, parasznyai és mocsolyási erdő
gondnokságokat, vagyis a diósgyőri uradalmat teljes egészében
felölelő vasúthálózat nemcsak az ottani kincstári erdők feltárását
czélozza, de ennek segítségével az uradalom többféle vízrendszerre

hajló gazdasági egységei jövőben egyöntetűen lesznek kezelhetők
és az egész erdőgazdaság egységes alapokon berendezhető.
A vasúti hálózat három fővonalból és az ezektől kiágazó
kisebb szárnyvonalakból áll, úgymint:
1. A miskolczi kincstári faraktárból kiindulólag, a Szinva és
később a Garadna patakok mentén az ómassai kincstári munkás
telepig vezető 18'5 km hosszú fővonal és egy a ládi rakodóhoz
vezető 3 km hosszú szárnyvonal.
2. Az első fővonal 80—90. szelvényeiből kiágazó és a
parasznyai erdőgondnokságot átszelő 14 km hosszú fővonal.
3. Végül az első vonal 110—120. szelvényeiből elágazó, a
hutai és mocsolyási erdőgondnokságokba vezető 9 km hosszú
fővonal és a Gyertyánvölgybe vezető 7 km hosszú szárnyvonal.
Az utolsónak emiitett fővonal az előbbiekben emiitett vas
utak kiépítése után a hutai és mocsolyási erdőgondnokságok töké
letesebb feltárása végett, a már előbb emiitett ládi-i rakodóval
lesz mintegy 18 km hosszú vasúttal összekötve.
Az összes vonalak kiépítésével a diósgyőri uradalom vasút
hálózata a 70 km-t meg fogja haladni.
A folyó évben csak a Miskolcz-ómassai fővonal, ennek szárny
vonala, a parasznyai vonal első 2 km hosszú, továbbá a hármaik
vonalnak első 4 km hosszú szakasza, azaz összesen 27 5 km épül.
-

A vasúthálózat a csonka Magyarország legjelentőségteljesebb
állami erdőbirtokát tárja fel és ennek mielőbbi megépítése fontos
közgazdasági érdek, mely jelentőségében a pályák körzetébe eső
diósgyőri vasgyár, az ottani szénbányák és egyéb ipartelepek
közvetett és közvetlen bekapcsolásával még fokozódik.
Az ottani iparvidéken rendkívüli kedvezőtlen munkásviszonyok
megjavítása és egy állandó munkástörzs nevelése végett, a parasznyai
vasúti vonal által érintett Csanyikvölgyben egy a szükséges jóléti
intézményekkel bővített, mintegy 30—40 család elhelyezésére szolgáló
munkástelep építésének előmunkálatai vannak folyamatban.
Sok építési anyag teljes hiánya és más anyagok igen magas
egységára miatt a munkásházak, templom, iskola, élelmiraktár és a
munkások oktatására és szórakoztatására szolgáló épület építése
megkezdhető még nem volt és a munkálatok egyelőre csak a terep

egyengeíésére, a vízellátás biztosítására, útépítésre és anyagter
melésre szorítkoznak.
Az építkezési anyagok rendkívül magas egységárai folytán
azok mindkét hivatal kerületében lehetőleg házilag állíttatnak elő.
így a csanyikvölgyi munkástelep tőszomszédságában az erdei
vasút által szelt területen az utóbbi napokban 10.000 darab napi
gyártási képességű téglagyár helyeztetett üzembe. A telepen téglán
kivül tetőcserép, alagcső és esetleg még egyéb agyagipari termékek
fognak előállíttatni. Ugyancsak házilag termeli a tótsóvári erdő
hivatal kirendeltsége a meszet is, mely a házi szükséglet fedezése
mellett, a hivatalnak még egyik jól jövedelmező bevételi forrását
képezi.
Tervbe van véve továbbá a mocsolyási erdőgondnokságban
levő és üzemen kivül helyezett palabánya szakszerű feltárása, beren
dezése és üzembe helyezése.
A vasúti talpfa és fürészáru termelésére, a ládi-i rakodónak
az ottani normál iparvágány melletti területén, egy kisebb arányú
gőzfürész építésének előmunkálatai vannak folyamatban. Ugyancsak
ezen célból egy szállítható fürészkeret is vásároltatott, mely szükség
szerint egyik helyről a másikra átvihető.
A fürészépitkezések, a bojkott folytán külföldön visszatartott
gépészeti berendezések hiánya miatt, megkezdhetők még nem voltak.
A felsorolt beruházások a jelenlegi magas munkabérek és
anyagárak mellett is, a mai viszonyokhoz mérten aránylag jutá
nyosán épülnek, ami egyes anyagoknak házilagos előállitásának
és főleg még annak köszönhető, hogy az államkincstári erdő
gazdaságnál a vasúti anyagok szükségletéről mindig kellő időben
előre történt gondoskodás, úgyhogy dacára a megszállott terüle
teken visszamaradt igen jelentős mennyiségű vasúti anyagnak, a
most épülő vasutak csaknem egész felépítményi anyagszükséglete,
korábbi rendelésekből eredő és jelentékenyen olcsóbb anyagokkal
van biztosítva. Ugyanez vonatkozik a vasutak mozdony- és kocsi
parkjára vonatkozólag is.
Chabada
Oéza.
Az alföldfásitási akczió iránti érdeklődés a társadalomban
mindinkább nagyobb mérveket ölt, sőt már örvendetes áldozatkész
ségről is adhatunk hirt, amennyiben Kecskemét város az ottani
erdészeti kísérleti telephez szükséges területet az államnak ingyen

rendelkezésre bocsátja. Hasonló eljárást követett Gyula r. t. város,
midőn az ott létesítendő állami csemetekert részére szánt területet
felajánlotta. Békés vármegye alispánja pedig javasolja, hogy hasonló
csemetekertek Békéscsabán és Orosházán is telepíttessenek, minek
érdekében a nevezett városokkal máris érintkezésbe lépett. Elő
terjesztésében kiemeli azonfelül a közutak és vasúti pályamenti
fásítás czélszerü voltát és ígéri, hogy a maga részéről a közdülőutaknak fasorokkal való ellátása iránt programmot fog egybe
állítani.
Meleg érdeklődésének adta továbbá tanújelét a kisújszállási
gazdák szövetkezete, midőn az Alföld fásítása iránti akcióhoz való
készséges csatlakozását bejelenti, egyben azonban azon vélemé
nyének is kifejezést ad, hogy az akció sikere érdekében elengedhetlenül szükséges lenne, miszerint az mielőbb megfelelő törvé
nyes alapot nyerjen.
A tőáremelési r e n d e l e t kiterjesztése. A kormány folyó évi
6195. M. E. szám alatt kiadott rendeletével, amelyet fennebb közöl
tünk, az 1918. aug. 2-a és 1919. decz. 31-ike között létrejött faeladási szerződésekben megállapított eladási árak emelését szintén
lehetővé tette s egyúttal kiterjesztette az áremelés lehetőségét a
mellékhaszonvételekre is.
Változtatások a m. kir. erdészeti szakiskola szabályzatán.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a m. kir. erdészeti szakiskolára
vonatkozó s folyó évi 11956. F. M. számú rendelettel jóváhagyott
szabályzaton, melyet az „Erdészeti Lapok" folyó évi június havi
füzetében egész terjedelmében közöltünk, a következő változtatáso
kat eszközölte:
1. Az „erdészeti szakiskola"
elnevezés helyébe a szabályzat
czimében és szövegében az „erdőgazdasági szakiskola" elnevezés lép.
2. A 15. § első bekezdése a következőképpen módosul:
„Azoknak, akik a pályázat alapján a szakiskolai tanfolyamra
bocsáthatóknak találtatnak, az erdőgazdasági szolgálatra való rá
termettségük megállapítása, valamint annak megvizsgálása czéljá
ból, hogy birtokában vannak-e a négy középiskolában tanított
ismereteknek, a szakiskola igazgatója által megállapított időben a
szakiskolánál jelentkezniök kell. Az alkalmasnak talált tanulók

kötelesek a tanfolyamra való tényleges felvételük előtt egy évet
erdészeti gyakorlati alkalmazásban eltölteni."
A Nyugdíjas Katonatisztek Országos Szövetsége tagjai
részére munkaalkalmak felajánlását kéri.
A nyugdíjas katonatisztek, tisztviselők között még igen sok
ép, egészséges, munkabiró ember van. Nemzetgazdasági szem
pontból az ország érdekében kívánatos, hogy ez az értékes ember
anyag kihasználatlanul ne maradjon.
Előképzettségükre való tekintettel vannak közöttük jogi,
műszaki, egészségügyi, állategészségügyi, gazdasági, kereskedelmi,
számviteli stb. képesítéssel biró egyének, továbbá olyanok, akik
adminisztracziós vagy kezelési irodai szolgálatban jártasak, nem
különben másolásban, gépírásban jártas tiszti özvegyek és árvák.
Vannak közöttük olyanok is (tiszti özvegyek és árvák), kik
otthoni munkát vállalnak. Ezeknek a páriáknak, kiknek szomorú
sorsáról oly kevés jut köztudomásra, munkával való ellátása, mely
megélhetésüket megkönnyítené, nagyon kívánatos.
Nemes, de egyúttal hazafias szolgálatot teljesít mindenki, aki
a Szövetség segítségére siet és az ott munkára váró tetterős,
becsületes embereket elhelyezni segit.
Munkaalkalmak felajánlását kérjük a Nyugdíjas Katonatisztek
Országos Szövetségéhez (V. ker., Nagykorona-utcza 13. sz. alá)
intézni.
Gépészmérnöki iroda. Langfelder Károly oki. gépészmérnök,
az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagja, régebben a Lang
felder W. famegmunkáló gépgyári vállalat beltagja, Budapest, V.,
Kárpát-uícza 7/b. sz. alatt gépészmérnöki irodái nyitott, amely
főként fűrész- és egyéb faipari telepek tervezésével, építésének
vezetésével és berendezésével foglalkozik.
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Az Országos Erdészeti Egyesület pénztáránál
teljesített befizetések 1920, évi július hóban.
A rövidítések
Az ákáczfa monográfiája
: Am.
Alapítványi kamat
_
: ak.
Alapítványi tőketörlesztés
att,
Alapítványi tőkekiegészités
attkg.
Altiszti segélyalap
Asa.
Átfutó bevétel _
áb.
Bárő Bánffy-D.-alapítvány
BBa.
Bedő-AIbert-alapitvany
BAa.
Bükktüzifa romlása stb. —
Btr.
Egyéb bevétel
—
_
Egy.
Erdei facsemeték nevelése..
Ecs.
Erdészeti Géptan
= Egt.
Erdészeti Lapok egyes füzetei
EL.
Erdészeti Növénytan II. rész... ...
Nvt. II
Erdészeti rendeletek tára
Ert.
Erdészeti zsebnaptár
\ Npt.
Eld.
„Erdő" czimü lap
Erdőőr
—
— ' Eő.
Rz.
Erdőrendezéstan (Bel.)
Rzf.
Erdőrendezéstan (Fekete)
E. a.
Erzsébet-királyné-alapitvány
: Ek.
Értékpapírok kamatai
A fenyőfélék fájának összehasonlító
Fősz.
szövettana
—
—
Fából készült czukor és alkohol— : Fcza.
: Ftb.
Fatömegtáblák _
I. F. J.
I. Ferencz-József-alapitvány ...
Goldmann Henrik alap.
== GHa
;

:

:

:

magyarázata:
Hazánk házi faipara (Gau! Károly) =
Hirdetési dij az E. L.-ban — ... =
Hirdetési dij »Erdő"-ben ... — — =
Hirsch Istvánné, szül. Kraft Anna
segélyalapitvány —
=
Hozzájárulás
—
.-- =
Időközi kamatok (takarékpénztári) =
Kedvezményes lapdij
=
Készpénzalapitvány
- =
Külföldi fanemek tenyésztése... — =
Lakbér
=
Lapdij (Erd. Lapok) ...
=
Legelő-erdők berendezése
=
Magyar Erdészeti Oklevéltár
=
Népszerű növénytan—
...
Nyugdijalap
_
=
Perköltség
=
Postaköltség
—
=
Rendkívüli bevétel
— =
Rendszeres növénytan I. R
- —
Szantner-Gyula-alap
=
Székesfehérvári ism. alap ...
=
Tagsági dij
=
Tangens-táblázatok
_
=
Gr. Tisza-Lajos-alapitvány
=
Tölgy és Tenyésztése
=
Wagher-Károly-alapitvány ... ... =

H. F.
hd.
Ehd.
H. I. a.
Hj.
ik.
kid.
k. a.
Kft.
lb.
ld.
M. L.
EOT.
N. Nvt.
Ny. a.
Prk.
pk.
rb.
Rnt. I.
Sza.
Sz. i. a
td.
Tt.
TLa.
Töt.
WKa.

Ajtai Sándor ak. 3 0 — . Alföldi akczió Eb. 5200—. Alberti János td. 80-—.
Aprily Ernő td. 60'—. Ábrahám József Eő. 12'—, pk. 3 — . Állami számszék
ld. 8 0 — . Belházy Géza td. 60-—. Balogh Boldizsár td. 60-—. Biebel S. I. F. J. a.
50-—, ak. 40-—. Bona A n d o r td. 3 0 — . Bedő Béla ak. 4 0 — . Bachraty József
td. 60-—. Dr. Bartóky József td. 6 0 — . Bogyay Gyula td. CO—, áb. 10-—. Burdáts
János ak. 4 0 — . Bakos József td. 6 0 — . Béky Albert id. 2 0 — . Bálint Ferencz td.
160-—. Biloveszky Béla td. 8 0 — . Borsod-Hevesi erdőipar rt. Hj. 5000—.
H g . Batthyány-Strattmann Hj. 3 0 0 0 — . Blaschek László td. 60-—. Botos Mihály
td. 60-—. Basler Alfréd tb. 6 0 — . Bertog Lajos npt. 13-—. Cservenka Antal td.
100-—. Craus Géza att. 30-—. Cziffra József td. 60-—. Csernoch János Hj.
10000-—. Csupor István ak. 40-—. Cseke Lajos td. 60-—. Dióssy Dezső td. 30-—.
Dezsényi Gyula td. 80*—. Dick Manó Eő 12 —. Gr. Dessewffy Aurél ak. 40 —.
Dobozi erd. hiv. ld. 8 0 — . Gr. Degenfeld Pál Hj. 5000-—, líd. 36-—. Dobó
J e n ő td. 164-—, H j . 1 3 6 — . Gr. Draskovich Pál Hj. 1C00—. Egyed György
td. 40-—. Gr. Erdődy Sándor urad. Hj. 1000 —. Esztergomi főkáptalan Hj.
1000-—. Első magyar papíripar rt. Hj. 5000-—. Földmiv. min. ld. 200-—.
Fröhlich Brúnó td. 4 0 — . Dr. Fazekas Ferencz td. 6 0 — , npt. 13-—, hd. 2 0 0 — .
Fischer Lajos td. 6 0 — . Furmann Antal td. 108-—. Fekete Béla td. 80-—. Fridii
Ernő könyvek 8 P — , pk. 2 1 ' — . Fás Gyula td. 80 —. Fekete Lajos ak. 40"—.
Földhitelbank ak. 40*—. Gr. Forgách Lászlóné Hj. 1000-—. Dr. Fehér Dániel
Nt. II. 20-—, Nnt. II/III. 1 0 — , Feze. 4 — . Faértékesitő hiv. hd. 270-— és 2550.—.
Földhitelintézet Ék. 13276—, 1750-—, 19-—. Földmiv. min. áb. 90000-—, a h d .
-

-

-

-

-

5905-—. Fröhlich Brúnó könyvek ( 8 - — . G r . Festetics Pál ak. 40"—. Fekecs
József td. 164 —. Fatermelő rt. ak. 4 0 — . Geller Ferencz npt. 16"—. Gruber
Gyula td. 24-—. Geyer H . Viktor td. 80-—. Garlathy Oszkár ak. 4 0 — . Glasner
testv. ak. 40-—. Grillusz Artúr könyvek 946-50, pk. 188-40, td. 60-—. Groedel
testvérek ak. 4 0 — . Gura Károly td. 80-—. Geschwind Rezső td. 50-—. Grellusics
János Eő. 12-—, pk. 6-—. Grillusz Artúr könyvek pk. 2188-—. Gtirányi István
kakig. 100-—. Heidlberg testv. td. 80-—. Hoffmann Sándor ak. 40-—. Horváth
Rezső td. 60-—. Haas Árpád ld. 40-—. Hajdú János td. 8 0 — . Horváth Alajos
Eő. 24-—, pk. 1-—. Hammerschmidt Ernő td. 80-—. Hendel Ernő td. 60-—.
Herczegprimási urad. H j . 10000-—. Héder István td. 8 0 — . Hadházy Lajos Eld.
20-—. Haracsi Lajos td. 60 —. Hangay Géza ak. 40-—. Hohoss János td. 20.—.
Hyross András ld. 80-—, könyvek 77-—. Illés Vidor td. 20-—. Báró Inkey Pá!
H j . 5000-—. József főherczeg td. 60-—. Jaksa János Eő. 1 2 — , Ecs. 8.—, npt.
16-—, pk. 14-—. Gr. Jankovich-Bésán Endre H j . 1000-—. Jászai Béla td. 60-—.
Kálmán Béla ak. 104-—, att. 60-—. Klein Náthán ak. 72-—. Keiner Rezső td.
20-—. Klausberger Károly td. 60-—. Körmendy Károly td. 100-—. Körmendi
fenyőmagpergetőgyár td. 56-—. Katz G. Nt. II. 30-—. Gr. Károlyi urad. hd.
70 50. Krause Dezső td. 20-—. Képviselőház ld. 64-—. Kallivoda Andor ak.
40-—. Kellé Artúr Epk. 25-—, pk. 6-—. Kronberger Mór fia td. 80-—. Kovács
Pál ld. 20-—. Kakas Ö d ö n td. 50-—. Kováts Sándor ld. 80-—. Kirkovics István
td. 60-—. Kálmán Viktor td. 80-—. Dr. Kövessi Ferencz ak. 40'—. Kuzma
Gyula ak. 40-—. Kögl Árpád td. 80-—.- Kondér István könyvek 93-50. Kirchknopf Ernő H j . 200-—. Konyacsiiy Gyula td. 60-—. Krausz Ferencz td. 60'—.
Kronberger Zsigmond á b . 50000-—. Gr. Károlyi László Hj. 10000—. Lehoczky
János lb. 60-—. Lipcsey László td. 20.—. Lang Ernő td. 80 —. Liebner József
ak. 40-—. Lőfi Jenő td. 80-—. H g . Lónyay Elemér ak. 40-—. Luncz Géza Ám.
-
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10-—, pk. 10-—. Lux Zoltán könyvek 69'—. Loványi Heribert td. 60-—. Lantos A.
Mle. 10-—. Löw Jenő td. 8 0 — . Lengyel Viktor td. 8 0 — . Dr. Lamm Antal H j .
1000-—. Id. gr. Lónyay Gábor Hj. 1000-—. Magyar Pál td. 60-—, könyvek 57.—.
Majtényi István td. 20-—. G r . Mikes zabolai rt. td. 80-—. Dr. Massány Ernő
td. 60-—. Magyar Leszámítoló Bank ik. 662-— és 28-—. Magyar Mezőgazdák td.
40-—. Matusovits Péter ak. 40-—. Mattanovich Károly td. 60-—. Metzli Camill
td. 80-—. Máté János ld. 60-—, npt. 16-—, pk. 4*—. M.-óvári g. ak. tan. könyvt.
ld. 40-—. Majerszky István Epk. 25-—, Ftb. 15-—. Magyar faipar szerk. npt.
16 —. Magyar földbirtokbank rt. H j . 1400-—. Mágócsy-Dietz Sándor ak. 40-—.
Mikolaschek György td. 60-—. Matolcsy A n d o r td. 60 —. Mester János td. 60.—.
Mérő Ignácz npt. 16-—. Mészáros János Eő. 12-—, pk. 6-—. Mayer Aurél ak.
200-—. Nádaskay Richárd td. 80-—. Neuschloss-Lichtig könyvek 100-—. Nagy
Mihály td. 60 —. Nagy Sándor Nt. II. és pk. 42-—. Neumann József td. 6 0 — .
Nagy Endre npt. 13-—. Neuschloss-Lichtig rt. Hj. 10000—, npt. 16.—.
Neuberger testvérek td. 100-—. Nagykőrösi erdőbizottság H j . 1000-—. Peremartoni Nagy Sándor td. 20"—, könyvek 61-50, pk? 12-60. Ormós Zsigmond könyvek
58*—. Opovszky János td. 60'—, könyvek 54-—. Orbán Imre td. 60 —. Ódor
Ignácz td. 80-—. Olsovszky Árpád td. 60-—. Ortutay Pál td. 60-—. Pálka Gyula
-

-

-
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td. 6 0 — . Őrgróf Pallavicini Sándor ak. 4 0 — . Plech József td. 8 0 — . Pátria
2. Ára. 20'—, 2. Ecs. 12-—. Praxa János td. 76-—. Padstuber Antal Ecs. 6 — ,
pk. 6-—. Pintér Lajos td. 4 0 — . Őrgróf Pallavicini Alfonz Károly Hj. 2 0 0 — .
Pillér Lajos ld. 40-—, hd. 40-—. Pintér Lajos td. 20-—, könyvek 47-50, pk. 12-50.
Péczel Tivadar Eő. 24-—, pk. 12-20. Ryll Viktor td. 60-—. Rusz Dénes td. 60.—.
Raksányi Győző Nytn. 5 —, Frz. 18"—. Rainiss Béla td. 60'—. Rozim József td.
60-—. Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű rt. H j . 5000-—. Richter Gyula Nt. II.
20-—, Hfi. 2-—, Kfn. 8-—, Eld. 17-—. Báró Ragályi-Balassa Ferencz ka. 500'—.
Raznicsek János könyvek pk. 60-60- Somogyvári urad. Hj. 2000-—. Özv. Sváb
Sándorné Hj. 300O—. Dr. Schultz Károly ak. 27-—, hd. 7 5 — . Schmid István
iá. 60-—. Solymossy Ferencz td. 2 0 — . Dr. Szabó Sándor td. 30-—. SchulhofHecht Nnt. II. III. 10-—, Nt. II. 20-—, td. 80-—. Schupler Károly Hj. 4 0 - .
Szaradits István Eő. 12-—, npt. 16-—. Sipos Mihály td. 60-—. Sommer Károly
ak. 2 0 — , att. 40O—. Székely Tivadar hd. 77-—, Asa. 2 3 ' — . Szigethy László
npt. 13-—, pk. 4-—. Szoika Ö d ö n könyvek 114-—, pk. 2 0 - - , Epk. 25-—, pk.
5 - - . Szuppek József td. 4 0 — . Schaab Bálint Kfn. 8-—, Ftb. 12-—. Schantzer
Ignácz td. 80-—. Schmid Ernő td. 80-—. Szokol András td. 10O—. Szorkovszky
Libor td. 62-—. Szporny Gyula ld. 60-—. Szilvásy Béla Eő. 12-—, pk. (>•—..
Schmid László td. 56-—. Surjánszky Kálmán npt. 13-—, pk. 2-—. Szabó Kálmán
(battonyai) td. 50-—. Szántay József Eő. 12-—. Steiner Gyula td. 40-—. Szigyártó
Zoltán td. 60'—. Soproni főiskola td. 20-—. Szabó Kálmán td. 128-—. Salgó
tarjáni kőszénbánya rt. Hj. 5000-—. Schreiber Ervin Nt. II. pk. 42-—. Somsich
urad. Eő. 12-—, pk. 6-60. Szauer Antal td. 20-—. Spettmann J. Rz. 15 —
Schleifer Bertalan td. 20-—. Schmidt Ferencz (S. B.) td. 40-—. Gr. Széchényi
Bertalan ak. 40-—. Schlesinger H e n n a n n att. 400-—, ak. 60-—, Hj. 240'—.
Szeged város I. F. J. a. 89-—. Scholtz H u g ó td. 60-—. Szabó György Eő. 12-—,
pk. 3-—. Dr. Schanzer Pál Epk. 25-—. Stróbl Ferencz td. 6 0 — . Szpiska Gyula
td. 60-—. Tichy Kálmán td. 20-—. Tóber Samu npt. 143-—. Takács János td.
60-—. Tomka Jenő td. 60-—. Teodorovifs Ferencz td. 80 —. Táltos könyvk.
Nt. II. 90-—, Fez. 48-—. Tatarek Rezső td. 80-—. Terray Gyula ak. 40-—. Tanka
Sándor td. 20-—. Téffi Béla td. 80-—. Takács József Eő. 12-—, pk. &—. Tirts
Rezső td. 60-—. Tamási erdőgond. Eő. 12-—, pk. 8-—. Tomka Kálmán td. 36.—.
Udvardy József Eb. 7-—. Ujváry Gézatd. 20-—. Vasvári József Ftb. 15-—, pk. 9-—,
npt. 16-—. Vághó Lajos td. 60-—. Végh Gyula td. 40 —. Veszprémi káptalan
Hj. 2000 —. Veszprémi püspökség Hj. 5000-—. Vassányi M. J. könyvek 56-—,
pk. 28-—. Vépi hitbiz. ak. 70-—. Velics Gyula td. 60-—. Vermes Győző td. 6 0 — .
Váczi püspökség Hj. 1000'—. Veszprém város ak. 50-—. Vaszary Ernő ak. 40.—.
Vallent Emil td. 80-—. Vendel János ak. 40-—. W o c h e r Jenő td. 56-—. Weiner József
ak. 80-—. Wingert János Nt. II. pk. 52-—. Br. Waldbott-Bassenheim Frigyes H j .
100O—. Hg. Windisch-Graetz urad. Hj. 200O—. Gr. Wenckheim Pál Hj. 1000-—.
Wolf Imre Eő. 12-—. Gr. Zichy, Béla ak. 4 0 ' — , Hj. 10000-—. Gr. Zichy Ö d ö n
ak. 40-—. Zsámbor Zs. Pál td. 6 0 — . Zagyvái erd. hiv. td. 60'—. Zbinyovszky
Lajos td. 8 0 — . Zsák Emil td. 44-—. Zudor Béla td. 80-—. Zsigmond Géza
Eő. 12-—. Zsuffa Mihály könyvek és pk. 41-60.
-

-

-

-
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Az „Erdészeti Lapok" 1920. évi XV—XVI. füzetének
HIRDETÉSEI.
Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért
A lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak.
D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy
ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 3 korona, állás
keresleti hirdetéseknél 1 korona.' Táblázatos és garmond betűnél kisebb betü
fajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számittatnak. Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény.
K ü l ö n m e l l é k l e t e k 25 gramm súlyig 300 koronáért, azontúl 25 grammon
ként 50 koronával magasabb árért mellékeltetnek.

és áruüiíyleteKet l e b o n y o l i u n K . ÉrtcKpapiroKat é . Külföldi pénznsmeKet adunK ét veszünK. Tőzsdei meébizásoKat •lfoéadunK.
N E U S C H L O S Z TESTVÉREK.
banKiroda
B U D 4 P E S T , VI., LOVAG-UTCZA 20. ( N y u g a t i p . u . Közelében.)
Alapítva: 1900.
(1. XII. 8.)
• Telefon: 7 6 - 6 9 .

PÉNZ-

M A G T Á R B E L G A F É M I P A R G Y Á R R.-T.
B U D A P E S T ,

VI.,H U N G Á R I A Í K Ö R U T

115/117. S Z .

L^ÍVÁLLÍSLIÍL •
' » erdei, bánya- és iparvasutak nyomjelzé' íllltiijít .
^ valamint sikló- és sodronykötélpályák, csatla
kozó vágányok építését.
S z á í l i í " . síneket, vágányt, váltókat (szabványos, helyi érdekű és
J A d l l l l . keskenyvágányu vasutak részére), forditókorongokat,
kocsikat, mozdonyokat, kerekeket és kerékpárokat, csapágyakat és
egyéb kocsialkatrészeket.
(2. XII. 5.)
m e z e
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N D T keskenyvás.ányu v a s u t a k , sodronykötélpályák
éS KUnnemann
é s B o d e n i s z á l l í t ó b e r e n d e z é s e k gyára.
Kl*(I«;A w s a « s i i a * a f e nyomjelzése, tervezése és építése. T ű z i - é s
rönkfaszállitókocsik, sinek, váltók é s forditókerongok. Fas z á l l í t ó k o c s i k 4, 6 és 8 tonna hordképességgel nagy mennyiségben készleten,
Gyár é s iroda: B u d a p e s t , WU, W á c i - u t 1 1 3 - 1 1 5 . Fiókok: P r á g a , W i e n ,
L e m b e r g , Z á g r á b . Telefon: 9 4 - 1 9 és 2 7 - 3 6 .
(3- XU- *•)

n - . » « « » , « « H
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H.-I.

Veszprémi Faipar r.-t., Veszprém.
K ö z v e t í t ő k

ORENSTEIN

és

BUDAPEST,
g y á r t

é

s s z á l l í t

KOPPEL,

j u t a l m a z t a

keskenyvágányu

Andrássy-ut
m i n d e n n e m ű

ínak.

Gyártelep:

53.
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(4. VIII. 4.)

vasutak

gyára,

Pestszentlőrincz.
a
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(5. XII. 4)

MAGYAR GAZÜASÁGI ÉS KISVASÚTI RÉSZVÉNY!ÁRSASÁÍ
BUDAPEST, V., MÉRLEG-UTCA 3. SZÁM
Tervez, épít, financiroz és üzemben tart
és szállít ily vasutakhoz
szükséges
felépitméuyi anyagokat és j o r m ü v o k e t .
Vasúti anyagokból állandóan nagy rak
tárt tart és kívánatra készséggel szol
gál ajánlattal.
(6. XII. 4.)
V>.-"<rr»««í é s e g y é b c s e r z ő a n y a g o t , v a d - é s m á s n y e r s :
töLStfl
l b ő r ö k e t á l l a n d ó a n v e s z B A K I M R E bőrkeres=
k e d ő B u d a p e s t , Szerecsen=utcza 49. s z á m .
(7. III. 3.)

Pályázat négy szakvizsgázott erdőőri állásra. Fizetés: 3600
korona készpénz, 5 q gabona, lakás, 2 hold szántó, 2 tehén- és
6 drb. sertéslegeltetés, kaszáló 2 tehén téli tartásához, szükséges
tűzifa, 1 pár bakancs, erdei és vadászati kihágások után nagyobb
részesedés, nyugdijbiztositás uradalom részéről egy évi próba
idő után.
Nyugdíjazott, de még jó erőben levő volt kincstári alkalma
zottak, vagy kiszolgált csendőrök előnyben részesülnek.

ÍIÍ
Szakvizsgálati, szolgálati, erkölcsi, születési bizonyítványokkal,
valamint családi állapot feltüntetésével és személyleirással felszerelt
s sajátkezüleg irt kérvények Uradalmi Erdőhivatal czimre, Fony
(Abauj megye) küldendők.
(11. II. 2.)

E R D E I

V A S U T A K

sínek, v á l t ó k , k e s k e n y v á g á n y u e r d e i k o c s i k , k e r é k p á r o k és m o z d o n y o k
s z á l l í t á s a u j és h a s z n á l t á l l a p o t b a n . N y o m j e l z é s , t e r v e z é s é s é p í t é s .
A M A G Y A R W A G G O N s É S G É P G Y Á R R.»T. G Y Ő R ,
keskenyvágányu vasúti gyártmányainak eladása és bérbeadása.

ANGOL-MAGYAR BANK RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
KESKENYVÁGÁNYU

BUDAPEST, V.,

VASUTOSZTÁLY

VILrVSOS-CSÁSZÁR-UT 32.

(8. XII. 3.)

SZÁM.

Méhrajt, Mülépet
elsőrendű, valódi méhviaszból napi áron szállít, vagy salakmentes viaszért
75%-ban azonnal becserél, Boczonádi- és egyéb rendszerű méhkaptárakról,
kasokról, mézpergeíőkről, méhészeti kellékekről tájékoztató árjegyzéket,
a 42ses B c c z o n á d i s k a p t á r i s m e r t e t é s é t s a „ M é h é s z e t " szaklapból
mutatványszámot kívánatra ingyen küld, kezdő méhészeknek díjtalan
tanácsot ad, sonkolyt, méhviaszt, mézet és méhcsaládot napi áron vesz :

BoczoSmPEST

B O C Z O N Á D I MÉHÉSZETE

Telefon 75-81.

Ú J P E S T , S Z É C H E N Y I . U T C Z A 7. S Z Á M .
(9. VI, 3.)

VUK M. ÉS FIAI
FATERMELŐK ÉS ÍAKERESKEDŐK.
ALAPÍTTATOTT

1847.BEN.

B U D A P E S T

Iroda: V., KÁLfrá-UTCZA 10. : Fatelep: V., VÁCZI-UT 160.
TELEFON 1 9 - 1 2 .
SSRGÖNYCIIM I

«

TELEFON S O - 0 7 .

FAVUK

BUDAPEST.

(10. V. 3.)

Erdészi v a g y fővadászi állást keres 31 éves, nős, kiscsaládu
erdőtiszt. Végzettsége 6 középiskola és erdészeti szakiskola. A Dunán
túl két legnagyobb uradalmából 11 éves gyakorlatot igazoló
szolgálati bizonyitványnyal. Állást már augusztus 1-én elfoglalhat.
Czim: S. J. erdész, Balatonszentgyörgy.
(12. Ií. 2.)
Épületfát, deszkát, tűzifát sürgősen átveszek eredeti termelő
től, erdőbirtokostól, bármily mennyiségben, direkt fogyasztók számára.
Földmérést, erdőbecslést, erdősítést, gazdasági terv készítést,
erdőkitermelést, értékesítést mindenkor jutányosán elvállalok.
Dr. Schultz Károly erdőmérnöki és faértékesitő irodája:
Kispest, Teleki-utcza 56.
(13. VI. 2.)
Pályázat. Egy vizsgázott erdész, ki egyúttal a vadászat
kezelésben is jártas, nagyobb birtokra, amely 1400 kat. hold erdőt
is foglal magában, melyben fővad is tenyészik; azonfelül 7500 kat.
hold nagyobb részt bérelt vadászterülethez kerestetik. Pályázóktól
40 éven aluli életkor és a német nyelv teljes tudása megkívántatik.
Rohonczl uradalom, Vas megye.
(14. III. 2.)

NEUSCHLOSS-LICHTIG REPÜLŐGÉPGYÁR
ÉS FAIPAR R.-T.
K ö z p o n t i iroda:
BUDAPEST, V., BALATON*UTCZA 2. SZÁM
J . Szerszámnyeleket ipari és mezőgazdasági
v j y a r t • é i o k r a . Mezőgazdasági faszerszámokat,
mint kubikos talicskákat, kaszanyeleket, lapátokat, szekér
alkatrészeket és szekereket, továbbá sport faczikkeket,
mint ródlikat, hockey botokat, tornafelszerelést stb.
ép

'

c z

Konyhaeszközöket.

(18. VI. 2.)

Gróf Berchtold uradalom Nagyorosziban keres államvizsgá
zott főerdészt, ki a német nyelvet szóban és Írásban teljesen birja.
Róm. kath. vallású és többi évi gyakorlattal biró előnyben. (15. II. 2.)
I j r . - . X
l u c z - . jegenyefenyő-, t ö l g y - , k ő r i s - ,
V c a Z t C l v
nükkerdöt kitermelésre, már kitermelt
rönköt is. N A G Y erdőigazgató, Bakonyszentlászló.
(16. V. 2.)

Fazekas Ferencz dr. jur. és oki. erdőmérnök,
e r d ő g a z d a s á g i é s fakeresfcedeümi irodája
ÚJPEST, QESSEWFFY-UTCZÜ
22.

VÁLLAL: Magánmérnöki munkálatokat. Mezőgazdasági és erdőbirtok-parczellázásokat. Erdőbirtokok, faanyagok és erdei mellék
termékek értékelését és értékesítését, adását-vételét. Üzemtervek
készítését. Szakvéleményezéseket, szakértőségeket. Eljár hatóságok
nál, czégeknél gyors megbízatásokban, képviseletekben. Berendez,
ellenőriz magánuradalmi üzemeket, ügykezeléseket, pénz- és anyagszámadásokat. Magánuradalmak tartamos kiszolgálását vállalja a kész
kiadások megtérítése és mérsékelt évi fix díjazás ellenében. (17.VI. 2.)

S K A B A

ÉS P L Ö K L

BUDAFEST, V I . KERÜLET, VILMOS-CSÁSZÁR-UT 33. SZÁM.

Fegyverraktára és puskaművesmühelye
S Z Á L L Í T : Fegyvereket, töltényeket, lőport, vadász- és téli
sportfelszerelést, sitit és szánkót. Veszünk mindenféle agancsot.
(19. VI. 2.)

Pályázat erdészi állásra. A pannonhalmi szent Benedek
rend egy közp. erdészi állásra pályázatot hirdet.
Pályázhatnak r. kath. vallású, erdőőri szakvizsgával rendel
kező és legalább négy középiskolát végzett oly egyének, kik irodai
munkálatok és műszaki segédszolgálat körében gyakorlattal bírnak.
A bizonyitványmásolatokkal felszerelt folyamodványok a pannon
halmi főapátság erdőhivatalához, Ravazd (Győr megye), nyújtandók
be f. év okt. l-ig. Fó'apáhági Erdőhivatal.
(20)

A S^mmeringi gép- é l waggongyár r.-t. BBÜNN-KÖNIGSPELDI GÉPGYÁRA
Maá

r

Ké p°v"efl-

Rácz Ferencz mérnöK

%£&Wv&Vf£\l

F ű r é s z és f a m e g m u n K á l ó
gépberendelcscK.
B R U N A és I D E Á L g y o r s f o t ó
RorotfürészeR
egyedüli gyarlója. Utolérhetetlen pontosság és stabilitás. K e t t ő s h a s í t ó 2 í » r e t Sítrés-fi, legújabb minta. Svéd rendszerű nagy gyalugépek óriási teljesitinenynye..
Télies fűrésztelepe asztalosmúhely., faárugyár, és favágóberendezések. * i O » g é p « » .
gőiS'ZánoK, szivattyuK. b e n í i n . , petrolin- »s EZJ* ogaxi n ó t o r o S . Felvilágosítással szivesen szolgálunk.

Erdészi v. erdőőri állási k e r e s 2ó éves nős, gyermektelen
erdőőr. Végzettsége négy polgári iskola (Temesvár), vadászerdői
szakiskola. Az erdőgazdaság minden ágában jártassággal bir.
Állást azonnal elfoglalhat. Czim: Pilíer Lajos erdész, Hetes,
Somogy m.
(22. II. 1)

LANGFELDER KÁROLY
B U D A P E S T , V., K Á R P Á T . U T C Z A 7 B

Azelőtt a L A N G F E L D E R

ok!,

gépészmérnök
Telefon 528—98, 60—45.

V. G É P G Y Á R

tulajdonosa

F Ű R É S Z . É S FA 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.
KÖLTSÉGVETÉSEK KIDOLGOZÁSA. SZAKTANACSKOZÁSÖK. TŰZKÁR,
ÉS B I Z T O S Í T Á S I BECSLÉSEK. Ü Z E M E K Á L L A N D Ó ELLENŐRZÉSE ÉS
VEZETÉSE.
(23. V I . 1.)

A l e g m a g a s a b b napi á r o n veszek mindennemű
lombfamagvakat. Különösen: kőrismagféléket
és őszszel: ákácz- és glediíschiamagot.
Ajánlatokat kér: Dr. Lamm Antal Fenyőmagpergeíőgyár.
Körmend.
(24. II. 1)

H A N D E L

I . fakereskedő

B U D A P E S T , V., W A H R M A N N s U T C Z A

6. SZ.

E R D Ő R E , R Ö N K F Á R A , T Ű Z I F Á R A minden fanemben
ajánlatokat kér.
V E S Z : N Y E R S B O T Ó K A T tölgye, kőris*, soms, meggys,
mogyorós és vörösgyürücserjéből.
(25. V I . 1.)

1

Sümeg n a g y k ö z s é g elöljárósága pályázatot hirdet a lemondás
folytán megüresedett 2 (kettő) erdőőri állásra.
Az erdőőrök javadalmazása ideiglenesen évi 4800 K, illetőleg
6000 K, 400 K rátapénz és 8 méter tűzifa.
Pályázók felhivatnak, hogy az erdőőri szakvizsga letételét
igazoló, továbbá orvosi és eddigi szolgálati bizonyítványaikkal,
valamint születési anyakönyvi kivonattal, megbízhatóságukat és
erkölcsi életüket igazoló okmányaikkal felszerelt sajátkezüleg irt
kérvényeiket alólirott község elöljáróságának 1920. évi aug. 30-ig
nyújtsák be. Sümeg nagyközség elöljárósága.
Malomsoky János
(26)
Geiger János
főjegyző.

biró.
Legmegbízhatóbb beszerzési forrás !

SÁGI

MAGNAGYKERESKEDÉS,

KŐSZEG, Vas megye.

::

ERDÉSZETI

ERDÉSZETI

ÉS

Csemetekert Kőszegen I j

KŐSZEGI FENYŐMAGPERGETŐGYÁR,

GAZDA.

CSEMETETELEP

Sürgönyczim : MAGPERGETŐ, KŐSZEG.

Csakis feltétlen megbizható terményeket szállítunk, és pedig: Bei= és külföldi
TŰLEVELŰ, és LOMBFAMAGVAKAT, gyümölcsmagvakat. Erdészeti tű= és
lombfacsemetéket kőszegi csemetekertünkből 1 P o n t o s és lelkiismeretes k i s
szolgálás I Nagyobb tételeknél előnyárak 1
(27. XII. 1.)

JE

Á R J E G Y Z É K ingyen és bérmentve.

Tessék feljegyezni. Dr. Schultz Károly oki. erdőmérnők
országos erdőmérnöki és faértékesitő irodáját: Budapest, Vörösmarty-uteza 10/b., I, em., 3. sz. alá helyezte. Telefen: József 124—53.
Kisbirtokosok álló erdejének kitermelését és előnyös értéke
sítését vállalja.
(29)
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» * » Qoarcíot, Tűzifát
w g j Ö g w l ) vaggonmennyiségbenvesz:

TÓTH JÓZSEF Kerámiai üzlete, DEBRECZEN.
(28. VI.

1.)

Vizsgázott erdőőr kerestetik. Érdeklődók forduljanak levél
ben Gróf Mailáth Géza uradalmi intézőségéhez, Maiiáthgárdony,
11. p. Balassagyarmat.
(30)
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A T T Á C T*
A L L i / l O J.

S Z A R A D I T S

keres némi előképzettséggel biró, 29 éves,
nős egyén. Szives megkeresések

I S T V Á N
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BUDAPEST, V I . KERÜLET, CSENGERY . U T C Z A 82. SZÁM, FÖLDSZINT 5.

Hirdetmény. 52072/1920/A. szám. — Megállapítást nyert,
hogy egyes fa- és faszénkészletek tulajdonosai, illetve őrzői az
5677/1919. M. E. számú kormányrendelet 7. paragrafusában előirt
bejelentési kötelezettségüknek még mindig nem tettek eleget.
A Magyarországi Faértékesitő Hivatal nyomatékosan figyel
mezteti az összes fa- és faszénkészletekkel rendelkező czégeket,
üzemeket és erdőbirtokosokat, hogy azon esetben, ha tulajdonuk
ban, illetve őrizetükben levő készleteiket és azokban beállott válto
zásokat a fent hivatkozott, valamint a 2806 1917. M. E. szátnu
kormányrendelet 1. paragrafusában elrendelt módon a Hivatal
czimére (Rákóczi-ut 15.) jelen rendelkezésem kihirdetésétől számí
tott nyolcz napon belül be nem jelentik, mint eltitkolt készletek
azonnali elkobzása és tulajdonosaik ellen az 1851/1917. M. E. számú
kormányrendelet 35—33. paragrafusa alapján a legszigorúbb meg
torló intézkedések folyamatba tétele iránt késedelem nélkül intéz
kedni fog,
Budapest, 1920. évi augusztus hó 2-án.
(31)
Magyarországi
Faértékesitő
Hivatal.
Hirdetmény a Magyarországi F a é r t é k e s i t ő Hivatal által
kiadott szállítási igazolványok felhasználásánál t a p a s z t a l t
visszaélések b e s z ü n t e t é s e és azok elkövetői ellen fogana
tosítandó megtorló intézkedések t á r g y á b a n . 52897/1920. A. —
A Magyarországi Faértákesitő Hivatalnak tudomására jutott, hogy
egyesek a Magyarországi Faértékesitő Hivatal által részükre fel
használás czéljából kiadott szállítási igazolványokat, valamint az
igazolványtömbökből kitett egyes igazolványlapokat — az igazol
ványok felhasználására fennálló rendelkezéstől eltérőleg — har
madik személynek engednek át, sőt ugy az egyes igazolványokkal,
mint az igazolványfüzetekkel is üzérkednek, miáltal egyrészt a
Magyarországi Faértékesitő Hivatalt anyagilag megkárosítják, más
részt lehetővé teszik egyes fatermelőknek, illetve fakészlettulajdo-

nosoknak, hogy készleteiket eltitkolják és nagyobb mennyiségű
tűzifát a közczélokra való igénybevétel alól elvonhassanak.
Miután az igazolványok kizárólag azok által használhatók
fel, akik szabályszerűen bejelentett készletek felett rendelkeznek
és kizárólag azok által, akik részére felelősség és elszámolás köte
lezettsége mellett az igazolványok kiadattak és kiknek neve alatt
a kiadott igazolványok a Faértékesitő Hivatalnál nyilván vannak
tartva, a Magyarországi Faértékesitő Hivatal mindazokat, akik
akár a hivatal által már kitöltött, akár pedig általuk kitölthető
igazolványtömbök felett rendelkeznek, a legszigorúbban figyel
mezteti, hogy az igazolványok felhasználásánál a fennálló rendel
kezéseket pontosan tartsák be, az igazolványoknak mások részére
való átengedésétől tartózkodjanak, mert a Magyarországi Faérté
kesitő Hivatal a tudomására jutott esetekben nemcsak az ellen,
aki az igazolványokat felhasználja, hanem azok ellen is, akik a
részükre átadott igazolványokat másoknak átengedték, az 1851/1917.
M. E. számú kormányrendelet értelmében fog eljárni, tőlük az
igazolványokat be fogja vonni, készleteiket zár alá veszi és részükre
a jövőben igazolványok kiadását engedélyezni nem fogja.
(33)

Budapest, 1920. évi augusztus hó 9.
Magyarországi

Faértékesitő

Hivatal.

Egy szakvizsgázott, több évi gyakorlattal s a házi kezelésben,
különösen termelésben és csemetenevelésben teljes jártassággal
biró nős főerdőőr azonnali belépésre kerestetik. Kincstári szolgálat
ban volt, esetleg (menekült, németül tudó) erdőaltisztek előnyben.
Javadalmazása: évi 1200 korona készpénz, 6 hl buza, 12 hl
rozs, 2 hl árpa, 2 m. hold megművelt föld, lakás, kert, 16 ürm?
tűzifa, 2 tehén és 1 évi szaporulatának legeltetése és téli tartása,
1 kocza és 1 éves szaporulat legeltetése, a felmutatott eredmények
hez képest jutalomdíj.
Másolati okmányokkal felszerelt kérvények a gróf Berchtold
Miklósné uradalma erdőhivatalának beküldendők.
(34)
B e i r a t á s és felvétel a m. kir. b á n y á s z a t i és erdészeti
főiskola erdőmérnöki szakosztályára. A m. kir. bányászati
és erdészeti főiskola erdőmérnöki szakosztályának 1. félévére
a beiratás és felvétel az 1920/21. tanévben előzetes jelentkezés

melleit történik. A felvételre jelentkezőknek előjegyzésüket, illetve
felvételűket 1920. évi szeptember hó 10-éig a főiskola tanácsánál
írásban kell kérniök. A kérvényhez csatolandók: a) születési anya
könyvi kivonat; b) érettségi bizonyítvány; c) orvosi bizonyítvány
jó látó-, halló- és beszélőképességről és egészséges szervezetről;
d) hatósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról (állásáról) és
vagyoni helyzetéről; e) végül azok, akik nem a felvétel évében
tettek érettségi vizsgát, polgári vagy katonai hatósági bizonyit
ványnyal tartoznak igazolni, hogy az érettségi vizsgálat óta eltelt
időt hol töltötték, ez idő alatt mivel foglalkoztak s erkölcsi tekin
tetben feddhetetlen életmódot folytattak-e?
A főiskola tanácsa a megállapított létszám és az erdőmérnöki
pályára való rátermettség figyelembevétele mellett szeptember
hó 25-éig értesiti a folyamodókat a felvételre való előjegyzésről,
esetleg elutasításról. A végleges felvétel okt. hó 6. és 7-ikén
személyes jelentkezés és megfelelő igazolás mellett történik. Fize
tendő dijak: beiktatási dij 50 K; tandíj félévenkint 200 K; mely
alól igazolt szegénység esetében írásban beadott kérvényre részben
vagy egészben felmentésnek van helye. Egyebekben az érdeklő
dőknek a főiskola rektora ad felvilágosítást.
(35)
Az erdő- és faügyek országos k o r m á n y b i z t o s á n a k 554-5/K/B.
számú r e n d e l e t e az 1851/1917. M. E. számú r e n d e l e t második
§ á n a k módosítása t á r g y á b a n . Az 1851/1917. M. E. számú
rendelet 2. §-ának h pontja a bejelentés alól a tüzelésre alkalmas
vágási hulladékfát, kérget és galyfát mentesiii. Az ilyen anyagok
szállítása körül észlelt visszaélések megakadályozása czéljából az
1851/1917. M. E. számú rendeletet oda módosítom, hogy ez évi
augusztus hó 20-tól kezdődőleg a gyökér-és tuskófa bejelentése
is kötelező. A fakészlettulajdonosok és fakereskedők a gyökér- és
tuskófát ürméterekben kifejezve tartoznak a Faértékesitő Hivatal
nál a készletbejelentések esedékességének napján" bejelenteni és a
tűzifától elkülönítve külön rovatba gyökér- és tuskófa jelzéssel
kimutatni. Ezzel kapcsolatosan elrendelem, hogy a fent jelzett
naptól kezdődőleg közforgalmi vasúton, hajón és tutajra felter
helve a gyökér- és tuskófa csakis akkor szállítható, illetve tovább
irányitható, ha a fuvarlevelekhez a Magyarországi Faértékesitő Hivatal

által kiállított szállítási igazolványok csatolva vannak. A szállítási
igazolványok kiállítására egyebekben a tűzifára szóló rendelkezések
irányadók.
Budapest, 1920. évi augusztus hó 14.
(36)
Az erdő- és faügyek országos
kormánybiztosa.
Hirdetmény. 15542/1920/1/A/4, szám. — Az erdőőri és a
vadőri szakvizsgák 1920. évi október hó 18-án s az erre követ
kező napokon Budapesten, Miskolczon és Szombathelyen fognak
megtartatni.
Felhivatnak mindazok, akik az erdőőri, vagy vadőri szak
vizsgát letenni óhajtják, hogy az ehhez szükséges engedély iránti
kellően felszerelt kérvényüket, 1920. évi szeptember hó 30-ig
ahhoz a kir. erdőfelügyelőséghez nyújtsák be, amelynek székhelyén
vizsgát tenni kivannak.
Ugy az erdőőri, mint a vadőri szakvizsgához való bocsátásra
ez alkalommal kivételesen azok is igényt tarthatnak, akiknek a
gyakorlati szolgálata a három évet nem éri el, ha igazolják azt, hogy
a gyakorlati szolgálatban mutatkozó hiányosság — mely azonban
egy évet meg nem haladhat — önhibájukon kivül, valamely a háború
val kapcsolatos méltánylást érdemlő ok következtében állott elő.
Budapest, 1920. évi augusztus hó 6-án.
(37)
M. kir. földmivelésügyi
Miniszter.
Az ideiglenesen Sopronba helyezett m. kir. bányászati és
erdészeti főiskolán a hadifogságból hazatért és még érkező, továbbá
azon tényleges katonai szolgálatot teljesített hallgatók részére, kik
a háború miatt legalább hat (6) félévet veszítettek, az 1920. évi
szeptember 13-tól október 20 ig, illetőleg az 1921. évi február
hó 10-től márczius hó 20-ig terjedő időben két 6—6 hetes pót
kurzus fog megtartatni.
Abban az irányban, hogy a folyó évi szeptember hóban
kezdődő pótkurzus téli vagy nyári szemeszter legyen-e, a legkésőbb
folyó hó 20-ig benyújtandó kérvények alapján a főiskolai tanács
fog dönteni.
Sopron, 1920. évi augusztus hó 10-én.
A főiskola e. i. prorektora:
(38)
Kövesi AntaL
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