
II. 

Uj hirdetési dí jszabás . 

Az Erdészeti Lapokban közzétett hirdetés ára: 

egyszeri hatszori 12-szeri 
m e g j e l e n é s e s e t é n 

Egész oldal 2.000 K 11.000 K 20.000 K 
Fél „ 1.000 „ 5.500 10.000 „ 
Negyed » 500 „ 2.750 „ 5.000 „ 
Nyolczad oldal . . . 300 „ 1.600 „ 3.000 » 

Milliméterterjedelem után mm-Vmt 12 K, apró hirdetéseknél 
egy szó 8 K, álláskeresleti hirdetéseknél 3 K. 

Táblázatok és petitszedés másfélszeresen számittatnak. 

e3* ó£ ú£ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Halá lozás . Seyfried Károly ny. m. kir. főerdőmester, a 
Ferencz-József-rend lovagja, mult hó 8-án Pécsett,- életének 84, 
évében elhunyt. 

Az Országos Erdészeti Egyesület a boldogultban, aki a kincstári 
erdészet egyik kiváló tisztviselője volt, alapító tagját gyászolja.. 

Személy i hirek. A kormányzó a földmivelésügyi miniszter 
előterjesztésére Kondor Vilmos nyugalmazott főerdőtanácsosnak 
hasznos szolgálata elismeréséül a miniszteri tanácsosi czimet ado
mányozta, továbbá dr. Kövessi Ferencz és Jankó Sándor főiskolai, 
rendes tanárokat az V. fizetési osztályba kinevezte. 

Ideiglenes nyugalomba helyeztettek: Mózs Ferencz és Plotényt 
Jenő m. kir. főerdőmérnökök, Belházy Gyula m. kir. erdőtanácsos, 
és Csányi Aladár m. kir. segédmérnök. 

Áthelyeztetett: Pap Sándor m. kir. főerdőmérnök Verpelétre 
az ottani járási erdőgondnoksághoz. 

A f ő i s k o l a c z i m é n e k vá l tozása . A nagyméltóságú m. kir. 
pénzügyminiszter ur 1922. évi augusztus hó 5-én kelt 39990. sz. 
rendeletével a földmivelésügyi m. kir. miniszter úrral egyetértőleg 
megengedte, hogy a jövőben a főiskola eddigi czime helyett ai 



„M. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola" czimet, a „szak
osztály főnöke" elnevezés helyett pedig ,ioszíály dékánja" elneve
zést használja. 

A „vál tság-fö ldeken" l é v ő fák sorsa . A nagybirtokosok 
mezőgazdasági ingatlanaiból természetben leadandó úgynevezett 
váltság-földeken lévő. élő fák (szegélyfák, határfák, facsoportok stb.) 
sorsa bizonytalanná lett. A birtokos ugyanis csupán a földet köteles 
átadni az államnak, az ingatlanon lévő élő fákkal ő maga rendel
kezik, tehát megváltás hiányában alig marad más választása, mint 
& fáknak esetleg záros határidőn belül való kitermelése. Sok 
szépséges „zalai pálmaliget" (jegenyenyár-alléek), hárs, dió, ákácz, 
gesztenye, bálványfa, nyár és egyéb fasor tűnnék igy el tájainkról, 
vagy lenne megrongálásnak kitéve az utánpótlás reménye nélkül. 
Bármily nehéznek is látszik a kérdés egyörttetü és helyes meg
oldása, érdemes és szükséges vele foglalkozni. 

Ugyanily vonatkozásban vannak a vitézi telkeken élő fák is, 
de ezeket könnyebb az értelmes vitézgazdák által megegyezéssel 
továbbra is felügyeltetni. 

A már kiosztott vitézi és igénybeveendő váltság-telkeken 
gyakorolható, vadászati jog kérdésének átmeneti rendezésére is 
szükség volna olyformán, mint crról 3, » Vadászat" cz. szaklapban 
szerény véleményemet szükségesnek tartottam elmondani. Bizony
talanság és félremagyarázások lehetősége nem szolgálják a stabil 
gazdálkodás okszerű programmjának és a természetrajzi kultusznak 
nemes érdekeit. Barthos Oyula. 

Az erdős í tés i juta lmak kiosztása . A földmivelésügyi 
miniszter a kopár- és futóhomokterületeken az 1909—1915. években 
önként teljesített erdősítésekért jutalmazásra a következő erdő
birtokosokat találta érdemeseknek: 

1. elsőrendű nagy jutalomra: Budapest székesfővárost, gróf 
Eszterházy Ferenczet és gróf Wenckheim Pált, 

2. másodrendű nagy jutalomra: a zirczi apátságot, Kiskunmajsa 
községet és Jánoshalma községet, 

3. harmadrendű nagy jutalomra: a csobánkai volt úrbéreseket, 
gróf Eszterházy Tamást, gróf Majláth Józsefet és dr. hegyeshalmi 
Fischer Kálmánt, 



4. elsőrerdü elismerő jutalomra: a szentkozmadombjai volt 
úrbéreseket, Oyönk községet, gróf Szapáry Istvánt, Zoltán Istvánt, 
a darányi volt úrbéreseket, az alsóujlaki volt úrbéreseket, a somogy-
acsai volt úrbéreseket és Keczel községet, 

5, másodrendű' elismerő jutalomra: a városlődi volt úrbére
seket, néhai Leveleky Géza örököseit és a drávamenti volt úrbére
seket. Ezenfelül két csemetekert telepítéséért herczeg Quadí Sándorné 
született gróf Eszterházy Máriát és végül erdősítéséit gróf Eszterházy 
Móriczot, aki mint kiskorú gróf Eszterházy Ferencz gyámja szerzett 
érdemeket. 

A jutalmazásra érdemeseknek talált erdőbirtokosok részére 
megfelelően kiállított elismerő oklevelek adattak. 

A jutalomra érdemesitett erdősítéseknél közreműködött alkal
mazottak, összesen harminczhárman, egyenkint 500 K-tól 3000 K-ig 
terjedő pénzjutalomban részesültek. 

A jutalmazásra érdemesnek talált kopárfásitások területe 
667-62 kat. hold. 

A fásitás kérdése . A „Köztelek" mult hó 19-én megjelent 
számában Lyka Döme földbirtokos a fásitás kérdésévél foglal
kozik. Elmondja, hogy mily jó hasznát látta kopár legelői be-
fásitásának, minek következtében a fejérmegyei gazdasági egye
sületben inditványt iett, hogy szólittassanak fel a vidék összes 
községei és birtokosai, hogy nemcsak szépészéti szempontból, 
hanem saját jól felfogott érdekükben is lássanak hozzá a fásításhoz. 

Az inditványt lelkes egyhangúsággal elfogadták, de gyakorlati 
kihatása kevés volt. Lyka ezután igy folytatja: 

„Nem nyugodtam és több érdekelttel közvetlenül beszéltem 
ez ügyben és egyik legkiválóbb gazdánk, aki a reá bízott 
közbirtokokat oly kiváló szakértelemmel kezeli és a megye egyik 
elsőrendű gazdasági tekintélye, igen alaposan és az életből merített 
tapasztalásból fejtegette az okokat, amelyek miatt ez az ő általa 
is elismert nagyfontosságú ügy nem teljesíthető ugy, mint azt 
az egyesek és az -ország érdeke igen sürgősen megkívánná. 
Az egyik és legfőbb ok népünk alacsony kulturfoka. Már a család
ban és később az iskolákban kellene arra hatni, hogy a nép 
érzékkel birjon a fagondozás iránt, mert nemcsak a fentemiitett 
gazdasági tekintély, hanem saját magam is tapasztaltam, hogy a 



járókelők — nemcsak gyerekek — bizonyos örömöt lelnek abban, 
hogy az útjukba eső szép fa ül tetve nyéket mulatságból tördeljék 
és megcsonkítsák, legtöbb helyen azonban a páréves szép egye
nes fákat azért.vágják ki, hogy ebből ostornyelet készítsenek és 
ez ellen a sötét ázsiai barbárizmusra emlékeztető szokás ellen a 
tulajdonos nem találja hatóságainknál a kellő védelmet. Sok esetet 
hallottam, de a legjellemzőbb, hogy egy ilyen tárgyalásnál a 
károsulttól azt kérdezték, hogy a kérdéses tiz élő, szép, ötéves 
csemete hány méter fának s mily értékűnek minősíthető? Nem 
írom papírra azt a méltó felháborodást, melyből kifolyólag a 
károsult panaszától elállott. Itt segíteni kell!" Bár mindenütt akadna 
a fásításnak oly lelkes szószólója, mint Lyka Döme. 

A s o p r o n i n é p s z a v a z á s e m l é k e . A soproni főiskola 
ifjúsági köre a soproni népszavazás emlékére művészi kivitelű 
emléklapot adott ki (40 X 60 cm), amelyen allegorikus rajzok 
közepette a sorsdöntő, kék és sárga szavazólap és a kék boríték, 
mellyel a szavazatot az urnába tették, foglal helyet. Mind a három 
eredeti, történelmi okmányon a nemzetközi tábornoki bizottság 
körbélyegzője, a borítékon Thurner Mihály dr. polgármester saját
kezű aláírása van. 

Az ifjúsági kör házalapja javára értékesiti az emléklapot, 
amelynek rajzai Barta Gyula főiskolai hallgató művészetét dicsérik. 
A lap ára 100Ó korona. Felhívjuk reá olvasóink figyelmét s a 
tehetősebbeket kérjük, hogy azt az ifjúsági kör utján megrendelni 
szíveskedjenek. 

Földb ir tokre fom a Fe lv idéken. A cseh-szlovák kormány 
legújabb rendelkezései szerint a Felvidéken kisajátítják 1914. évi 
békebeli áron az összes mező- és erdőgazdasági nagyobb birtokokat. 
Mezőgazdasági birtokokból 250 hektárnál, erdőbirtokokból pedig 
500 hektárnál nagyobb területet nem hagynak egy birtokosnak. 
A magyarság helyzetét ezzel is tarthatatlanná akarják tenni és 
befolyásától megfosztva onnan teljesen kiszorítani. M. P. 

Felvidéki kincstári erdők bérbeadása . A „Ceske Slovo" 
hire szerint a cseh-szlovák földmivelésügyi minisztérium a Szloven-
szkóban és Ruszinszkóban fekvő állami erdőknek igen kedvezőtlen 
feltételek mellett való bérbeadása ügyében tárgyalásokat folytat 
és hogy az állami erdőigazgatóság a Brdlik és Tsa czégnek álli-



tólag igen kedvezőtlen áron adott el fát Bustinában (Bustyaháza). 
A földmivelésügyi minisztérium (cseh) mindkét hirt valótlannak 
nyilvánítja. A kormány nem fog hosszú tartamú s kedvezőtlen 
szerződéseket kötni a bérlőkkel. A Brdlik és Tsa czég ajánlata 
— a kommüniké szerint — nem volt kedvezőtlen, mert megvásárolta 
az „öreg fát" is, melyre vevő egyáltalán már nem akadt:*) M. P. 

ó% ó% ó% 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

i. 

H i r d e t m é n y az erdőőr i szaki sko lá t é s t o v á b b k é p z ő t a n f o l y a m o t vég
ze t teknek erdőgazdaság i s zakv izsgára va ló b o c s á t á s a ü g y é b e n . 

3638/1922/1/A/2, földmiv. min. sz. — Az erdészeti szakoktatás újjászer
vezéséből folyólag szüksége merül fel annak, hogy az erdőgazdasági szakbizo-
nyitványt azok is megszerezhessék, akik az erdőgazdasági szakiskola létesítése 
előtt az erdőőri szakiskola kétéves tanfolyamát és a továbbképző tanfolyamot 
végezték el sikeresen. 

Ennek lehetővé tétele czéljából megengedem, hogy akik az alább meg
határozott feltételeknek megfelelnek és a vizsga letételére engedélyt nyernek, a 
m. kir. erdőgazdasági szakiskolánál (jelenleg: Tata, Komárom vármegye) az 
1922/23. és 1923/24. tanév végén, vagyis az 1923. illetőleg 1924. év június vagy 
július hónapjának a szakiskola igazgatósága által kijelölt napján vizsgára 
bocsáttassanak. 

Vizsgaengedélyért ugyanazon év április havának végéig kell a kérvényt a 
m. kir. erdőgazdasági szakiskolához benyújtani, amely év június, illetőleg július 
havában a folyamodó vizsgázni óhajt. 

Vizsgaengedély csak annak adható, aki vizsgaengedély iránt kérvényéhez 
csatolt hiteles irataival a következőket igazolja: 

a) iskolai bizonyítvánnyal azt, hogy a középiskola (gimnázium, reáliskola 
vagy polgári iskola) negyedik osztályát, továbbá valamely erdőőri szakiskolaMcét-
éves tanfolyamát és végül a vadászerdői m. kir. erdőőri szakiskolánál fennállott 
továbbképző tanfolyamot sikeresen elvégezte ; 

b) alkalmazója vagy alkalmazójának megbízottja által kiállított — és az 
illetékes kir. erdőfelügyelő által láttamozott — bizonyítványával azt, hogy a tovább
képző tanfolyam elvégzése után valamely rendszeres erdőgazdaságban legalább 
kettő évig gyakorlati szolgálatban állott s hogy ez a gyakorlati szolgálat mikortól 
meddig tartott és mire terjedt (miben állott) ; 
i 

*) Ez alatt valószínűen a tiszai tutajozás szünetelése miatt a rakodókon 
heverő többéves fa értendő; Szerk, 


