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(Te le fon : 37—22.) 

Búcsúszó 
A z Országos Erdészeti Egyesület legutóbbi közgyűlése 

teljesítette azt a kéréseimet, a mellyel az Erdészeti Lapok 
további szerkesztése alól felmentést kértem. Minthogy a lap 
szerkesztésére az egyesületi elnökségnek Czittinger János 
ny. kir. erdó'felügyelő úrban arra hivatott szakembert sikerült 
megnyerni, .szerkesztői minőségeimben jelen számmal megvá
lók az Erdészeti Lapoktól, őszinte köszönetet mondva a lap 
igen tisztelt olvasótközönségének azért a bizalomért, a mely-
lyel 25 éven át megtisztelt. Kedves kötelességemnek ismerem 
különösen munkatársaimnak hálás köszönetemet nyilvánitani,, 
akik ily hosszú időn át szellemi termékeik és tapasztalataik 
rendelkezésrebocsátásával gazdagították az Erdészeti Lapok 
tartalmát ésN könnyítették feladatoimat. 

Tisztelettel kérem, hogy a részemről mindig tapasztalt 
támogatást és bizalmat utódomra is teljes mértékben' átru
házni méltóztassanak. 

Budapest, 1924 július hóban. Bund Károly,. 



Tölgyeseink pusztulásának okai és a védekezés. 
Irta: Matusovits Péter in. kir. főerdőtanácsos. 

Megcsonkított hazánkban az értékes tölgy részint irtás, 
részint a. termőhelyi viszonyok megváltozása, részint az idő
járás, a goimsbabeitegségek és az állatok által okozott károk 
miatt állandóan csökken. A . megejtett belvizszabályozások 
igaz, hogy a mezőgazdasági teriileteket növelték, de egyben 
halálharangjai voltak az erdőiknek — különösen a tölgyesek-
iiiék. A z Ecsedi-láp, amely Szatimór vármegye nyugati részé
ben Kismajténytől Nagyecsedig terjedt 110 méternyire a 
tengerszin felett és melyet a Kraszna folyó szétterülő vize 
.alkotott, a X V I I I . század közepén még 50 kilométer W w z u 
és 30 kilométer .széles volt, A Mária Terézia uralkodása alatt, 
valamint a későbbi időben foganatositott szabályozások által, 
melyek a láp nagy részét kiszár itottáik, a terület folyton 
apadt, 1894. évben megalaikult az Ecsedi láp lecsapoló és 
tszamosbalpanti ármentesiitő és belvizsaabályozó társulat, hogy 
a Szamos és Kraszna közötti részt ármentesitse és egyben az 
Ecsedi lápot lecsapolja. A z ártér nagysága 162.508 kat. hold 
vollt, A z ármentesítés és a lecsapolás megtörtént. Megtörtént 
a Nyirviz lecsapolás, úgyhogy a mocsarak: legnagyobb része 
eltűnt, A belvizeiket csatornáik elvezették. Ezzel a talajvizek 
nívója esett, A z egykor páradús, nedves, tölgyerdőkkel borí
tott teriiletek homoki részének egyes részletei az erdők ki
irtásával fulóhoimiokbucikákká alakultaik át, a vályogtalajon 
lévő erdők pedig kevés kivétellel eltűnteik, kiirtották. A régi 
tölgyesek nyomait ott látjuk Nyírbátortól az Ecsedi láp vi
dékéig, Kisgéctől Fehérgyarmatig. A báró Haynau-féle kis-
géci és kisszekeresi, a báró Vécsey-féle csegöldi, a gróf Hadik
féle jánfci, a báró Kende Zsigmond-féle komo-rői uradalom,, 
a g ró f Káro ly i Lajos és gróf Káro ly i Gyula-féle vállaji és 
mérki erdőik, a g ró f Zselénszfcy-féle enesencsi és nyirvasvári 
erdők, a g ró f Káro ly i József-féle szaniszlói, a gróf Pappen
heim Siegfried-féle mezőfényi és a gróf Dégenfeld-féle cso-
maközi tölgyesek ép ugy maradványai az egykori legnagyobb 
részt Károlyi-féle óriási erdőségeknek, mint a gróf Károlyi 



László-féle fehérgyarmati, sziámosszegi éis olcsvaapáti erdők. 
&abolcsban a nyiracsádi járás legnagyobb része, 
tmely ma futóhooTokbucikás, éppúgy tölgyes volt, (Nyir-
ábrány, Nyirmártonfalva, Nyiraosád, Nyiradony, Nyirbéltek 
stb.), mint Niagykálló, Nyírbátor, Oros, Ófehértó, Nyirbafcta 
és Mándok vidéke. Mit: láttunk m a i A meglévő kevés erdőben 
n tölgyet j ó részt az akác szorította ki, de megmaradt min
denütt a régi tölgyesek nyoma a homokbuckák tetején épp
úgy, mint a völgyeletekben. A z irtások mellett a vizlecsápo-
lások megváltoztatták a Tiszántúl klímáját teljesen. Ma pél
dául Debrecennek teljesen szélsőséges klímája van. Voltak 
az elmúlt nyáron napok, (amikor Debreceniben abszolút pára
mentes volt a levegő. A z Ecsedi láp és a belvizeik lecsapo-
lása és az erdők irtása a klitmát teljesen1 megváltoztatta, saj
nos, nem javunkra, A lecsiapolások előtt a természet ott ne
velte a tölgyet a homokbuckán is, mert meg volt a levegő
nek a nagy páratartalma és a talajvizek elég magasan állot
tak, ma már kénytelenek vagyunk erdei, vagy fekete fenyőt, 
vagy áikácot telepíteni azokon a buckákon, melyeken valami
kor tölgyek diszlettek. 

Á m nemcsak az ember, de a növény, és állatvilág is 
összeesküdött a tö lgy ellen. A tölgynek az állatvilágban igen 
sok az ellensége. A Lipáris imonacha és dispar, Portesia chry-
sorrboea, a Thecla Quercus, a Hylophila bicolor Bom-
byx populi, a Bombyx Ciatax, a Hypooaimpa Milhauseri, a 
Notodonta Cháonia, ia Lophoteryx Camelinia, az Asphalia Ri-
dens, az Acronyeta Leponma, a Dichonia Aprilina, a Taenio-
campa Pulverulentá és Stabilis, a Calymnia Trapesina, az 
Orthosia Helvolia, a Soopelosbmá Satellitia, a Hopornia Cro-
ceago, a Pseudophia'Lunaris, a Catocala sponsa, az Eugonia 
Quercinaria, az Eugonia Erosaria, a Himera Pennaria, a 
Phigalia Pedaria, Biston Stratarius, a Boarimia Roboraria és 
Consonariia, a Gastropacha neustria, a Dasychira pudibünda, 
az Acronyeta aceris, a Hibernia defoliaria, a Cheimátöbia 
bruraata nagyjából azon lepkéik, melyeknek a hernyói a töl
gyek leveleit lerágják. A bogaraik közül elsősorban a osere-
hogár az, mely bogár alakjában a tölgy leveleit hkopaszlja, 



'pajor alakjában pedig a tölgycsemeték gyökereit lerágja. A 
Coraebuis bifasciastus álcája, ímely az u. m. halálgyürüvel a 
tölgyesek ágait pusztítja és valóságos csapássá lesz. A Hyle-
sinus crenatus, melynek álcái a cambdnmot teszik tönkre; ha
sonló a Scolytus intricatus. A Bostrichus monographus a fát, 
a Bostrichus dispar a itölgyesemetéiket és fiatalosokat teszi 
tönkre. A Cerambyx heros álcája a, vén tölgyöket furjia össze-1 

vissza, a LTaltica erucae a tölgy feslő leveleit teszi tönkre. 
Ezek legnagyobb része közismert. 1917. évben, mikor a ' töl
gyek pusztulását tanulmányoztam, a tölgyéken a Hylesinus és 
Bostrichuson kivül ott találtain mindegyik elpusztult tölgyön 
a Coraebus bifasciatus menetéhez hasonló halálgyüriit a törzs 
cambiumában. Sok kutatás után sikerült az egyik menetben a 
teljesen kifej lődött bogarat is, a Bupresitis bigutitatust meg
találni, Szatmár megyében a Liparis dispar már több év óta 
jelenik meg évenként a tölgyesékben és ezök első leveleit tel
jesen lerágja. A második hajtást, mely Szt. János napja kő
iül tör elő, megtámadja a lisztharmat. Tavasszal a sok eső
zés és áradás folytán támadt tul nagy nedvességet az évről-
évre leveleitől megfosztott tö lgy már nem képes elpárolog
tatni, mit a későbbi lisztharmat is elősegit, A betegeskedő 
tölgytörzset megtámadják a bostrichusok és utoljára a 
Buprestis biguttatuis megcsinálja, a halálgyüriit, A tölgy el
pusztul, kérge lehull. Ez az általános tünet. Ezt, tapasztaltam 
a szatmárvárosi erdőkiben, Nagybánya város siksági tölgye
sében, ezt a g ró f Káro ly i Lajos-féle szinfalusi erdőgandnok-
ság tölgyeseiben és ezt 1920 óta báró Hayniau kisszekeres! és 
g ró f Káro ly i László fehérgyarmati tölgyeseiben. Mindenütt 
agyagtalajon. 

A Liparis dispar karöltve végezi 'ki a lisztharmattal, a 
tulnedvességgel és a Bupr estis biguttatussal a tölgyeseket. 

A nem normális időjárás és a hernyók fellépése végét
vetette már több éven át a itölgymakktermésnek. Nem^ tudunk 
tölgyet nevelni. A z elmúlt évben tölgymalkk nagyon szépen 
mutatkozott, azonban az ahnormis szárazság és részben a 
hernyó rágás miatt a termés megcsappant. A tölgymakk 90%-a 
férgesen hullott le, úgyhogy a nyíregyházi erdőben alig vol-



l am képes 60 litert szedetni. Ebből is 20 liter férges volt . A 
férges rmakk is el lett ősszel vetve és (majdnem éppen u g y 
kelt ki. mint az ép tölgymakk. Ebből az a tanulság, h o g y azon 
tölgymalkk, mely ősszel férgesen, lehull, nem mind rossz, csu
pán az, melynek csirája megsérült. Ha tehát a férges tölgy-
miakkot gyűjt jük és azt 2—3 napig vizben áztatjuk, h o g y 
ezzel az álcát elöljük és azután elvetjük, ha csak 25% lesz is 
a siker, mégis hozzájutunk tavaszra csemetéhez. A viz kü
lönben is konzerválja a tölgytmaklkot. Ott láttam1 Szlavóniá
ban olyan évben, melyben a mocsár kiszáradt ós oly helyen, 
hol 3—5 éve nem: vol t tölgymaJbktermés, kender módjára kelni 
a tölgyet a kiszáradt mocsárból, melybe a makk 3—5, talán 
több évvel ezelőtt lehullott. H o g y a tölgymakik a föld alatt 
is képes többéven át egészségesen megmaradni, (látjuk a mos
tani abnormális időkben is. Harmadéve a tavasszal vetett 
.tölgymakk nem jutott o ly viszonyok közé, h o g y kikelhetett 
volna. Ez idén tavasszal teljes ép volt még és kedvezőbb 
körülmények közé jutván, ez idén csírázott. H o g y a tölgy
makk évtizedéken ált is képes élni, ennek meglepő példáját 
láttam Nyitra megyében a pr iv igyei járásban lévő úrbéres 
erdei fenyvesierdőben. A z erdő 60—70 éves volt. Tiszta erdei 
fenyő, alatta itt-ott tölgyfiatalos. Nagysága mintegy 70 kat. 
hold. A fenyves kihasználása után szép tölgyes maradt, mely 
teljes sűrűségű volt. A z , h o g y a tölgymakkot a legközelebbi 
30—40 kilométeres tölgyestől szajkók hordták volna oda, az 
teljesen kizárt dolog, tehát itt tisztán csak arról lehet szó, 
hogy az erdei fenyő előtt tö lgyes lehetett ott. A tölgymakkot, 
amely olt volt, a teljes záródású erdei fenyő nem hozta oly 
körülményeik közé, h o g y az csirazhatott, illetve 'kifejlődhe
tett volna. Amin t az erdei fenyves eltűnt, megjelent a tö lgy. 
A talaj homokos volt. 

A tö lgy a nedves agyagtalajon elpusztul abban az eset
ben, ha többéven át a hernyó lerágja. Homoktalajon ettől 
tartani nem kell, mert nem kerül o ly helyzetbe a tölgy, h o g y 
a túlságos nedvességet elpárologtatni legyen kénytelen. A ho
mok soha sem annyira nedves, illetve nem tartja a vizet ugy , 
mint a nehéz agyag. I lyen esetek homokon inem is fordultak 
elő eddig. 



A klíma és a tenyeszeti v iszonyok változtával, dó tökin
tettel az évről-évre fellépő hernyó rágás és az abnormis időkre,. 
a t ö lgy a Tsikságon következőképpen tenyésztendő. Oly helye
ken, hol például gyertyán helyébe tölgyet akarunk telepíteni,, 
síkságon, a vágás teljesen kiirtandó és 1—2 éven át kapás-
növényekkel a talaj jó l (megtisztítandó. A tölgymakk mező
gazdasági köztes használattal v a g y - s o r b a vetendő, vagy a 
csemetekertekben .nevelt csemete sorba ültetendő és a közök 
2—3 évig mezőgazdasági kapásnövényekikel használandók. 

Idős tölgy állabnál, ha van j ó makk-termés, oly terület 
vetendő alá, amennyi tölgymakkunkból csak telik és az így 
alátelepitett tölgyeseket az üzemterv rendeLkezéseihez képest 
lassú felszabadiitással akkor vágjuk tarra, amikor rniár a tel
jes sűrűségű fiatalos további fennmaradása biztosítva van. 

A tölgyet lehetőleg szillel és kőrissel keverjük és lehe
tőleg ne elegyetlenül telepítsük. Ezzel meggátoljuk részben a 
hemyórágást , részben pedig a lisztharmat fellépését is. 

H o g y a hernyórágás ellen miképpen védekezzünk, erre 
nézve, miután, sajnos, még repülőgépeink nincsenek, melyek
ről az erdőket pusztító káros rovarokat permetezéssel elpusz-
tithatnók, igyekezzünk elősegíteni az ichneiimonok és tachi-
nák szaporodását. A z éneklő madarak részére állítsunk 
fészelk-odukat és védelmezzük ugy ezeket, mint a Garabus-
féléket is. Kivétel a Cnethocampa proeessionea, mely hernyó 
és báb alakjában könnyen pusztitható. Hernyók vonuláskor r 

a bábok miután a fák alsó részén^egy csomóban vannak ott. 
A szőrös hernyót csak a kakuk és a csóka eszi. A csupaszokat 
az összes éineklőmadaralk. A Liparis dispar petéit a cinkék és 
harkályok csemegézik. Én kísérleteztem enyvgyiirükkel, a 
petecsomók lekaparásával, kátrántnyal való bemázolásával, a 
kibujt hernyőfoltoknak kátránnyal, mésszel .és petroleumlmial 
való elpusztításával. Kisérletezltem a selyemhernyó sárgaság-
betegség' bacillusával, a renyhekór bácillusaival, a Priedrich-
féle lepke fogóval , világitótüzekkel, a bábok pusztításával.. 
E g y sem használt. A petecsomókat mind nem lehet elpuszti-
tani, mert el nem érhetők. A z enygyürüklkel nem érünk célt, 
mert lepke alakjában átröpül a veszedelmes kártévő oly terű-



létre is, amely kilométerekre van a megszállott területtői, sőt 
az ilyen erdőn áthaladó vasutifcoosik is elhördják többszáz 

• kilométerre is a rajta pihenő lepkéket. A világitótüzekbe a 
lepkéknek aránylag véve elenyésző része röpül be. A bábo
kat nem lehet mind összeszedni. Add ig , mig repülőgépről az 
erdőket nem permetezhetjük,- legcélszerűbb, ha semmit sem 
teszünk a fészekoduk kirakásán, a miadár és hasznos' rovar 
védelmén kivül. Pozsony megyében a g ró f Eszterházy-féle 
szentmártoni erdőben több éven át lépett fel a Lipa-ris dispar 
a tölgyesben. Egyszer azután annyira elszaporodott, hogy az 
erdő lombozata kevés volt a hernyók Telinevelésére. Akkor át
ment az erdész kertjében lévő babra, kukoricára és kerti-
veteményekre. Megette a gazt és a cserjék lombját, azután 
éhen pusztult. A következő évre hírmondó sem maradt, 

A természet maga is igyekszik segíteni.- Amin t túlsá
gos elszaporodás mellett az embereket is különböző betegsé
gek szállják meg, épp ugy van a. rovarokikai is. Ha a ki
keléskor vagy később is csatakos, nedves idő jön, esetleg 
fagy, a hernyó elpusztul. Igaz, h o g y faggyal a levélzet is. 
Felléphet azonban a renyhekór, fel a sárgaság. Felléphetnek 
a tachináfc és ichneumomok oly mértékben., h o g y ezek pusz-
titjálk ki. a Liparis dispart és más hernyókat. 

Az Ai íö ldön nagyon gyakori a pajzstetü is a tölgyesek
ben. Nagymértékben fellépve elszárad a törzs, miért is kívá
natos a megtámadott törzsek kiszedése. 

A birtokosok maguk is elősegitették a tölgy pusztulá
sát azzal, hogy vagy teljesen kiirtották, vagy, hogy a kiirtott 
tölgy helyébe a gyorsan növő akácot telepitették. H o g y mit 
értek el vele, hogy az akác oly helyékre került, hol a tö lgy 
iett volna telepítendő, arra fényes példa a g ró f Desewffy hit-
bizomány harangodi erdeje. A 600 kat, holdas erdőben az 
első vágásforduló után az akácból mintegy 120 kat. hold el
pusztult, mert az aljakban a nedvdús áfcácsarjak a legkisebb 
dérre elpusztultak. Kiirtattam és tölgy, kőris, nyár és nyirt 
telepitettem helyébe, az szépen díszlik. A tölgy telepithető a 
legrosszabb homokon is, 'ha azt először erdei "fenyővél meg-
javitjuk és a tölgyet alátelepitjük. Tölgyeseink pusztulása-



naik másik oka a legeltetés-, miért is erdeinkben a legeltetés. 
bármilyen korú legyen az erdő, szigorúan tiltandó. A z erdei 
legeltetés csak legvégsőbb esetben legyen engedélyezhető. -
amikor sem takarmány, sem más legelő nincs. H o g y külö
nösen a tölgyfiatalosakat mennyire tönkreteheti a legeltetés, 
sajnos, elég példát láttam. A z i lyen agyonmyamoritott tölgy-
fiatalosok azután kész prédái a lisztharmatnak is. 

A tüz különösen a tö lgy fiatalosokra veszélyes, az idő
sebb tölgyeik, az alom, v a g y avartüzet kevésbé érzik meg. 

A késői f agyok ellen nem védekezhetünk. Ezek növedók-
Veszteséget okoznak. E g y segítség van az ujabb telepítések
nél, ha késői tö lgyet telepitjük. E z kikerüli a késői fagyo
kat is. 

Végü l a giombakárOkat nem tekintve, egy, az Al fö ldön 
nagyon elterjedt élősdit kell még felemlítenem, a fagyöngyöt . 
Ez t a madarak hordják egyik fáról a másikra. Ennél csak az 
az e g y védekezés van, ha a megtámadott ágakat lefűrészeljük 
ós a f agyöngyö t elpusztítjuk. 

Min thogy a tölgyet a lassúbb növése miatt a kisebb 
birtokosok egyáltalában nem szeretik, a középbirtokosoík is 
vonakodnak telepítésétől, arra kell törekednünk, h o g y a még 
meglévő tölgyesek fennmaradását minden erőnkkel elősegít
sük és a nagybir tokosoknál és az 1879. évi X X X I . t.-c. §-a 
alá tartozó birtokosoknál a kevésbé értékes fanemek helyébe, 
ha a v iszonyok különben a tölgynek kedvezők ? ezt telepíttes
sük, de lehetőleg más nemes fanemmel keverten. 



K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás. Mély megilletődéssel jelentjük, hogy L a i t n e r 
Elek nyugalmazott miniszteri tanácsos, az 0 . E. E.-nek leg
régibb alapitója és évtizedeken át választmányi tagja folyó hó 
•5-én életének 80. évében jobblétre szendrült. Életrajzi adataira 
még visszatérünk. Béke hamvaira! 

Személyi hirek. Báró P r ó n a y György közélelmezési ál
lamtitkár, az 0 . E. E. alapító tagja a miniszterelnökséghez 
államtitkárrá neveztetett ki. 

A kormányzó J a m n i c z k y Antal m. kir. erdőszámvevő
ségi (főtanácsosnak nyugalombahelyezése alkalmából sok évi 
buzgó szolgálatának elismeréséül a min. számvevőségi igazgatói 
cimet adományozta. 

Tisztújító tanácsülés a m. kir. bányamérnöki és erdőmér
nöki főiskolán. Múlt hó 14-én választotta meg a főiskola tanácsa 
az uj rektort és az uj dékánokat, A rektori méltóságra Tetta-
manti Jenő főiskolai rendes tanárt emelte, a bányamérnöki 
osztály dékánjává dr. Vitális István, a fém- és vaskohómérnöki 
osztály dékánjává Cotel Ernő, az erdőmérnöki osztály dékán
jává Roth Gyula főiskolai rendes tanárokat választotta meg. 
A prorektori tisztet a lelépő rektor, dr. Mihalovits János főisko
lai rendes tanár fogja betölteni. Az ujfőiskolai vezetőség a kor
mányzó, illetve a pénzügyminiszter megerősítése után az 
1924—25. tanév elején kezdi meg működését. 

A késői tölgyről. Az Erdészeti Lapok legutóbbi számában 
közölt rövid cikkre Karácsonyi Sándor kollégánk értesített, 
hogy az alföldi erdőtelepítésnél töltött rövid szolgálata alatt 
Kisújszállás város ősi eredetű „Nagyerdejé"-ben talált és meg 
is jelölt egynehány öre& későn virító tölgyfáit, gyűjtött is 
róluk makkot, amelynek teleltetése azonban nem sikerült. 
A makkok nagyobbak voltak, mint a közönséges kocsános 
tölgyé. Az.ezekről a fákról gyűjtött makkból a város régebben 
az u. n. „Kiserdő"-ben egész tábla tölgyest telepitett, amely 
jelenleg kb. 15—18 éves és közel egy hónappal későbben fakad, 
mint a normális, fagykár nyoma sem látszik rajtuk és jobban 
fejlődtek, mint a többiek. 

Közlöm ezt az érdekes adatot azért, hogy szélesebb körök 
figyelmét rátereljem arra, hogy akad a mai hazánkban is 
makktermő példány a késői tölgyből, alkalmasint még másutt 
is lehet ilyeneket találni. Roth. 



Tájékoztató az 0 . E. E. tagdíjai tárgyában. Aki eddig tag
járulékát nem fizette be, szíveskedjék az aranykoronát a min
denkori hivatalos kulcsszám szerint értékelni (július hóra 
17.600) és az így kiszámított összeget annyiszor 10 százalékkal 
emelni, ahány hónap július 1 óta eltelt. Tehát pl. július hóban 
4 aranykorona kitesz 4-szer 17.600, azaz 70,400 koronát s ehhez 
jön 10 százalék késedelmi pótlék, az összeg tehát az eddig fize
tendő volt 64.000 koronával szemben 77.040 korona. Már erre az 
évre befizetett összegek természetesen levonásba hozhatók. 

H i r d e t m é n y . 

A soproni m. kir. bánya- és erdömérnöki főiskolán a föl
vétel és beiratás az 1924—25. tanév téli félévére 1924. szeptem
ber hó 15-én és 16-án lesz. 

A főiskola első évfolyamiára, vagyis először beiratkozni 
szándékozóknak 1924. évi'augusztus hó 10-ig; a főiskola tanácsá
nál írásban kell kérniük felvételüket, 

A 20.000 koronás bélyeggel ellátott kérvényhez csatolandók: 
a) születési anyakönyvi kivonat, 

' b) gimnáziumi vagy reáliskolai érettségi bizonyítvány, 
c) orvosi bizonyítvány jó látó-, halló- és beszélőképességé

ről és egészéges szervezetiről, 
d) hatósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról (állásá

ról) és vagyoni helyzetéről, 
e) azok, akik nem a felvétel évében tettek érettségi vizsgá

latot, polgári vagy katonai bizonyítvánnyal tartoznak igazolni, 
hogy az érettségi vizsgálat óta eltelt idő alatt mivel foglal
koztak s erkölcsi tekintetben feddhetetlen életmódot foly
tattak-e? 

Folyamodók a felvételről vagy elutasításról szeptember hó 
10-ig fognak értesíttetni. 

A végleges felvétel (beiktatás) szeptember hó 15-én és 16-án 
személyes jelentkezés és megfelelő igazolása mellett történik, 

A felvettek a tanév elején hazafias viselkedésük tekinteté
ben igazoló eljárásnak lesznek alávetve. 

A fizetendő tandíj és egyéb dijak ujabb megállapítása fo
lyamatban van. 

Egész vagy fél tandíjmentességben csak az az igazolt sze
gény folyamodó részesülhet, aki jelesen vagy jól érettnek ta
láltatott. 

A z internátusba való felvételt a főiskola tanácsától külön 
beadványban kell kérni, szintén augusztus hó 10-ig, s a folya
modóknak kérvényükhöz csatolniok kell: 



a) leckekönyvet, illetőleg az I. éves folyamodóknak az 
érettségi bizonyítványuk másolatát, 

b) szegénységi vagy vagyontalansági bizonyitványt és 
c) a rektor irodában átvehető „kérdőivet" kitöltve. 
Minden felvett hallagtónak a szemeszter megkezdésekor' 

rajzeszközökkel kell ellátva lennie. 
A határidőn tul, vagyis augusztus hó 10-e után beérkező 

kérvények nem vétetnek figyelembe. 
A vizsgák, illetőleg pótvizsgák szeptember 1-től 13-ig, a. 

szigorlatok szeptember hó 11-től 13-ig fognak megtartatni, az 
előadások pedig szeptember hó 17-én kezdődnek meg. 

Sopron, 1924. évi június hó 22-én. 
A főiskola ezidőszerinti rektora: 

Dr. Mihalovits.. 



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Hirdetmény 
az állami erdei facsemeték kiszolgáltatása tárgyában 

15.158—1924. I—A—3. szám. Az állami erdei facsemete
kertekből az 1924. év őszén és az 1925. év tavaszán az állami 
szükségleteken felül fennmaradó facsemete-feleslegek a követ
kező feltételek mellett fognak az eziránt folyamodó birtokosok
nak kiadatni: 

/. feltétel. A hatóságilag már véglegesen kijelölt, mind
azon kopár, vízmosásos vagy futóhomokos területekre, ame
lyekről a kopárjavitási tervek jóváhagyást nyertek, a szük
séges erdei facsemeték olyan feltétel mellett adatnak ki, amint 
azt a birtokosok részére a jóváhagyott kopárjavitási tervek ki
látásba helyezték. 

//. feltétel. A hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazda
sági érdekből bef ásítandó kopár, vízmosásos és futóhomokos 
területekre, valamint kisebb birtokosok önkéntes elhatározásá
ból az Alföldön tervbevett erdőtelepítések céljaira igényelt 
erdei facsemeték — amennyiben az illetékes kir. erdőfelügyelő-
ség, vagy m. kir. állami erdőhivatail főnöke igazolja, hogy a 
csemeték ára folyamodót anyagi erejéhez mérten túlságosan 
megterhelné — kivételesen és esak teljesen indokolt esetben a 
termelési költségek elengedésével szolgáltatnak ki és a cseme
tekertben csomagolatlamul átvéve, a kiszedési költségek meg
térítése ellenében, vasúti szállítás esetem pedig a tényleg fel
merült kiszedési, csomagolási és a felvevő vasúti állomásig 
való fuvarozási költségek megtérítése ellenében fognak 

•kiadatni. A vasúti szállítási költség mindenkor az érdekelt bir
tokost terheli. 

III. feltétéi. Hatóságilag még ki nem jelölt, de közgazda
sági érdekből befásitamdó kopár stb. területekre, valamint 
azon alföldi erdőtelepítésekhez és fásításokhoz, amelyeket 
módosabb birtokosok túlságos anyagi megterhelés nélkül saját 
költségükön elvégezhetnek, úgyszintén az állami kezelésbe 
vett és állama kezelés alatt nem álló erdőterületek vágásainak 
és tisztásainak beerdősitósóre és egyéb fásítási célokra szük
ségelt erdei facsemeték a IV. pontban megállapított termelési 
költségeknek és ezenkívül a tényleg felmerülő kiszedési, cso
magolási és szállítási költségeknek megtérítése ellenében lesz-
-neU kiszolgáltatva. 


