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Erdészeti adminisztrációnk 
Nemcsak emberi természetünkben rejlik, de a józan ész is 

azt diktálja, hogy minél kevésbé vagyunk bőviben valaminek, 
annál jobban megbecsüljük azt s annál több gondot fordítunk 
azoknak a forrásoknak a fenntartására, ahonnan enemű szük
ségleteinket leginkább biztosíthatjuk. 

Aligha lesz Csonka-Magyarországnak olyan termelési ága
zata, amelyikre ezt az állítást inkább lehetne alkalmazni, mint 
az erdőgazdaságra. 

Már az 1928. évben 149 millió pengőt tett ki fabehozata-
lunk értéke s hogy ez az 1929. évben aligha fog csökkenni, an
nak bizonyítására csak két adatot hozok fel. 

Az import tűzifát a külkereskedelmi mérlegben 200 pen
gős behozatali értékkel számoltuk, amivel szemben az idei 
MÁV. versenytárgyalások átlagára meghaladja 10.000 kg-kint 
a 250 pengőt. Ha már a nagyban való eladás árai 25%-os ár
emelkedést mutatnak, mi lesz a kis-eladás áraival? 

A ruszinszkói fenyőfaárveréseken elért nyers fenyőfaárak 
15—20%-kai haladják meg a multévieket s a termelés a kör
nyező államokban mennyiségileg jóval alatta maradt az előző 
termelési időszak eredményeinek. Itt is jelentős áremelkedésre 
lehetünk elkészülve. 



Önként érthető tehát, hogy igen nagy gondot kell fordíta
nunk megmaradt kevés erdőnk fenntartására és jókarba-
helyezésére, mert enélkül gondolnunk sem lehet fabehozatalunk 
lényeges apasztására. 

A majdnem napról-napra felvetődő eszmét: pótolni a fát 
vassal és vasbetonnal, nem vehetjük túlságosan komolyan. 

Ha minden lehetőséget számbaveszünk is, alig lesz a be
hozatali érték 8—10%-a olyan anyag, amit ilyenformán pó
tolni lehet s vá j jon az ennek a pótlószernek leglényegesebb és 
legköltségesebb alkatrészét tevő vasat nem a külföldről hoz
zuk-e be? 

Ha az ily módon elérhető megtakarításból, illetőleg beho
zatali értékcsökkenésből levonjuk az ugyancsak behozatallal 
fedezhető vasanyagok értékét, aligha lesz a megtakarítás, ille
tőleg mérlegjavulás több mai fabehozatalunk 2—3%-ánál. 

Végeredményében pedig így is csak a külföldre leszünk 
utalva, s mihelyest a nyersvas vagy vasérc behozatala bármely 
okból megakad, meg sem tudunk mozdulni. 

Feltétlenül a legtermészetesebb, legegyszerűbb eszközhöz 
kell tehát folyamodnunk: az erdőgazdaságunk fejlesztéséhez. 

Nézzük csak egy kissé, mi történt a csonkaország terüle
tén a múltban és mi történik ma. 

A megmaradt országrész erdőben sokkal szegényebb az 
elszakított részeknél, amit különben a népesedésen kívül a föld
rajzi fekvés és terepviszonyok is indokolnak. 

Boldog békeidőkben, amikor környező hegykoszorúink er
dőségei révén számottevő mennyiségű fát vittünk ki, az ország 
mai területén fekvő erdők aránylag kis szerepet játszottak fa-
ellátásunkban. 

Állami erdőnk ezen a részen alig volt (az akkori állami 
erdőknek alig 4%-a esett a mai csonkaország területére), a 
magánerdők ideeső részének igen jelentékeny hányada olyan 
talajon állott, amit minden aggodalom nélkül át lehetett mező
gazdasági földdé alakítani; szükségleteinket, jórészt olcsó vízi-
úton, könnyen tudtuk a határmenti hegykoszorú erdeiből fe
dezni : természetes következmény volt, hogy a mai Magyarország 
területén az erdő erős ütemben apadt s ez az apadás a kormány
zatnak valami nagy gondot nem okozott. 

Hol vagyunk ma ettől? 

r 



Mi lesz velünk, ha még 30—40 éven át évi 150—200, vagy 
még több millióval adózunk a külföldnek csak fáért akkor, 
amikor mezőgazdasági kivitelünk a világversennyel már ma 
sem bír megküzdeni? 

Agrár-állam voltunkat hangoztatjuk lépten-nyomon, de 
észjárásunk a búzán, boron, gyapjún, élő állaton és néhány 
ipari növényen túl alig ér, pedig tudjuk, hogy az összes kör
nyező államok is mindent elkövetnek, hogy ebbeli szükségletü
ket otthon fedezzék, a fennmaradó, napról-napra kisebbedő 
hiány ellátásánál pedig Amerika és Oroszország, de meg a 
Balkánállamok versenye nyom bennünket agyon. 

Ezzel szemben, sőt bizonyos mértékig éppen a mezőgazda
ság terjeszkedése következtében, az erdők terjedelme világ
szerte f o g y ; minőségük — az idős állományok állandó apadása 
következtében — csökken, az emelkedő szükséglet fedezése te
hát évről-évre nehezebb lesz. 

Nem lenne-e a legtermészetesebb ápolni, gondozni, f e j 
leszteni erdőgazdaságunkat, szaporítani erdeinket akkor, ami
kor ezzel jövőnket alapozzuk meg, függő helyzetből szabadu
lunk, iparunknak nyersanyagot adunk, s ha valaha feleslegünk 
lesz, azt a legkönnyebben tudjuk külföldön elhelyezni? 

Azt hiszem, ehhez kétség nem fér. 
Az ezzel járó teendőkből azonban sokkal több az állami fel

adat, mint bármely más ágazatnál. 

Távoli jövőre előrelátó számításra, új tőkék befektetésére, 
a lassan felgyülemlő fatőkék okos kíméletére stb. van szükség, 
amit a magángazdaság részben nem képes ma teljesíteni, rész
ben pedig — pillanatnyi szükség kényszerétől hajtva — nem 
hajlandó gyakorolni. 

Az első eset állami beruházást, a második gondos állami 
felügyeletet kíván. 

Mindkettőnek a tervezése, végrehajtása az államerdészeti 
adminisztrációra nehezedik. Ha az adminisztráció szervezete 
megfelelő, joggal várhatunk tőle megfelelő eredményt is, ellen
kező esetben szizifusi munkát végez, igen kevés eredménnyel. 

Megállapíthatjuk, hogy az itt felmerülő munkák jórésze 
olyan, amitől az egyes ember teljesítőképességét rajta kívül 
álló tényezők befolyásolják, illetőleg korlátozzák. 



Meglevő erdőterületeink nagyrésze szétszaggatott, az er
dőbirtok természetéhez képest apró részletekből áll. 

A földmívelésügyi minisztérium által az erdők törzskönyve 
alapján a mult év elején összeállított statisztika szerint 52.674 
erdőbirtok van Csonka-Magyarországon. A tényleg különálló 
birtoktestek száma azonban sokkal nagyobb, mert ez a statisz
tika az egy község határában egy egyén tulajdonát képező er
dőt egy birtoktestnek vette, holott jó l tudjuk, hogy míg a ki
sebb, 80—100 k. holdas ilyen birtokok nagy része is 2—3, sőt 
ennél több egymástól messze fekvő tagból áll. 

A fejlődés természetes következménye, hogy az erdők túl
nyomó része a nehezebben hozzáférhető, a községektől távolabb 
fekvő szaggatottabb terepeken terül el. 

Már pedig, ha a gazdaság menetét ellenőrizni s nem ki
hágásokat és károkat felfedezni, de a kihágásokat, a káros kö
vetkezménnyel járó cselekedeteket megelőzni és megakadá
lyozni akarjuk, akkor az állami irányító és ellenőrző közegek
nek évente legalább egyszer, ott pedig, ahol ezenkívül még az 
úgynevezett „állami kezelés"-ről is van szó, évente 5—6-szor is 
meg kell fordulniok minden erdőterületen. 

E nélkül nem lehet a gondatlan használatot, a túlkapásokat 
meggátolni, a keletkezett hiányokat idejében orvosolni. Annál 
kevésbé számíthatunk erre, mert hiszen mai erdőterülete ik
nek több mint fele nem is kötelezhető üzemtervszerű gazdál
kodásra. 

Megnehezítik az ellenőrzést terepviszonyaink is. 
Igaz ugyan, hogy a sík és enyhe lejtőjű helyeken majdnem 

mindenüvé el lehet jutni szekérrel, viszont azonban részletes 
bejárásra van a legtöbb helyütt szükség, mert nincsenek ki
emelkedővonalak vagy pontok, ahonnan nagyobb területeket 
elegendő mértékben beláthatunk. 

Egyébként is, a lassú, fokozatos erdőpusztítást csak köz
vetlenül a helyszínén lehet megállapítani. Az ellenőrzés szem
pontjából tehát elengedhetetlen kellék a személyzeti létszámot 
és kerületi beosztást úgy megállapítani, hogy az állami felügye
let közege a legelhagyatottabb részt is évente legalább egyszer 
megnézze. 

A beruházást igénylő új erdőtelepítések, az Alföld fásí
tása, a kopár területek rendbehozatala még intenzívebb mim-



kát, részletesebb bejárást, gondosabb felügyeletet igényel. Hi
szen elég a kiutalt ültetési anyagot 2—3 napig a levegőn he
verni hagyni, vagy a beültetett területet néhány napig legel
tetni s már kárbavész az egész költséges befektetés. 

Lássuk már most ebből a szempontból mai erdészeti ad
minisztrációnk szolgálati és személyzeti beosztását. 

Figyelmen kívül kell hagynom itt a miniszteriális személy
zetet és a középfokú igazgatás szerveit (erdőigazgatóság, erdő
felügyelő), mivel ezeket egyrészt a generális irányítás, más
részt a hatóságokkal való érintkezés, a másod- és harmadfokú 
elbírálást igénylő ügyek, az üzemtervek felülvizsgálata, üzem
átvizsgálások stb., úgyszólván teljesen lekötik, a felügyelet és 
irányítás súlypontja tehát az úgynevezett erdőhivatalokra, 
mint legalsóbb szervre marad. 

Érthető is ez a rendszer, mert hiszen ezek az egész ország 
területén hálózatosán elszórt szervek alkalmasak ezeknek a 
teendőknek a felesleges utazások lehető mellőzésével való el
látására. 

A csonkaország területén ma összesen 82 erdőhivatal van. 

Az erdőfelügyelet szempontjából majdnem teljesen figyel
men kívül kell hagynunk a miskolci és gödöllői erdőigazgatósá
gok területéhez tartozó kincstári erdők kezelésével megbízott 
14 erdőhivatalt, a Debrecen város erdeinek kezelését ellátó 4 
erdőhivatalt, végül a főiskola és szakiskola tanulmányi erdeit 
kezelő 2 erdőhivatalt. 

Ezeknek a munkaidejét ugyanis annyira lekötik a vezeté
sükre bízott 3—10.000 k. holdas erdőgazdaságok házikezelésével 
járó teendők, az anyag- és pénzkezelés teendői stb., hogy leg
feljebb néhány közvetlen közelben elterülő kisebb birtok fel
ügyeleti tendőit láthatják el. 

A magánerdőbirtokok felügyelete, alföldfásításnál fel
merülő teendők, végül a községi és némely más erdők állami 
kezelésével járó teendők ellátása tehát végeredményében 62 
erdőhivatalra nehezedik. 

Az egyes erdőhivatalokra nehezedő felügyeleti és egyéb 
teendők elbírálásánál a területadatokat kétféle szempontból kell 
figyelembe vennünk. 



Először abból a szempontból, mennyi az egy-egy erdőhiva
tal ellátására bízott erdőterület; másodszor abból a szempont
ból, mekkora területen van elszórva ez az erdő, mert természe
tes, hogy minél nagyobb területen van szétszórva, annál több 
időt rabol el a kényszerű ide-odautazás. 

Egészen részletes statisztikát ebből a szempontból ma nem 
adhatunk, de a törvényhatósági átlagok eléggé megbízható 
megközelítő képet adnak. 

A z adatokat a mellékelt kimutatás tünteti fel. 
Nézzük most az egyes vidékek átlagadatait. 
A dunántúli dombvidéken átlag 245.500 k. holdon szétszórt 

40.200 kat. hold erdő, az Alföldön 315.000 kat. holdon szétszórt 
14.600 kat. hold erdő, az északi dombvidéken 167.000 kat. hol
don szétszórt 37.400 kat. hold erdő esik egy-egy erdőhivatalra. 

Mielőtt ezeket az adatokat méltatnánk, hasonlítsuk össze 
azokat a bajorországi erdészeti adatokat, ahol az állami erdő
tisztikar ugyanazokat a teendőket látja el, mint nálunk, azzal 
a különbséggel, hogy náluk külön alföldfásítási, kopárerdősítési 
akció nincs, a községi erdőknél tisztán a felügyeleti teendőket 
látják el az állami erdőtisztek, a vagyonfelügyeleti teendőkkel 
gondjuk nincs, ezenkívül több mint évszázados rendszeres er
dőgazdaság eredményeképpen a magánerdők túlnyomó nagy 
részén a birtokosnak saját szakképzett személzete van, míg 
nálunk az erdők 50%-a az ilynemű szakértői kezelést nélkülözi. 

A bajor pénzügyminisztérium kiadásában 1901-ben meg
jelent „Mitteilungen aus der Staatsforstverwaltung Bayerns" 
szerint az elsőfokú teendőket ellátó 384 erdőhivatal személy
zete 384 hivatalvezetőből (Forstmeister) 258 beosztott erdő
tisztből (Forstamts-Assor és Forstamts-Assistent) állott, 
akik mellett a műszaki segédszolgálatot (a körülbelül 1200 fő
ből álló altiszti személyzeten kívül) 359 középfokú képzettségű 
erdész (Förster) látta el. A középfokú igazgatásnak 160 tiszt
viselőből s a felsőfokúnak 19 tisztviselőből álló személyzetét, 
az erdészeti kísérletügynél és a szakiskoláknál alkalmazott 40 
különféle tisztviselőt figyelmen kívül hagyom, éppen úgy, mint 
a magyar erdőhivataloknál tettem. 

A bajor erdők összes kiterjedése ebben az időben 4,530.000 
kat. holdat tett ki, amiből egy-egy erdőhivatalra 19.800 kat. 



Kimutatás 
Az egyes erdöhivatalok kezelésére és fe lügyeletére bízott erdők területéről és az összes területrő l , 

amelyen azok szétszórva feküsznek. (Kikerekített adatok. ) 
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az összes az erdő-

területből ka
kat. holdakban C£j 1—1 

taszteri hold 

1. Dunántúli dombvidék. 
Baranya vm. és Pécs thjv. 698.112-3 105 642-8 3 233.000 35.200 
Fejér vm.és Székesíehér-

717.364-6 57.556-7 2 348.000 28.800 
Győr, Mosón és Pozsony. 

vm. és Győr thjv. . . 417.705-9 31.411-0 2 209.0ÜÜ 15.700 
Komárom és Esztergom 

vm. . . . . . . . 344.210-5 73.206-0 2 172.000 36.600 
Somogy vm 1.163.327-6 202.852-9 4 290.000 50.700 
Sopron vm. . . 312.330-2 33.135-1 2 156.000 16.600 
Tolna vm 616.281-0 49.845-5 1 616.000 49.800 
Vas vm 570.368-6 130.308-2 3 190.000 42100 
Veszprém vm 688.315-0 144.017-5 3 229.000 48.009 
Zala vm 844.748-H 218.640-1 4 211.000 54.600 

Dunántúl összesen 6,372.7643 1,046.615-8 26 245.500 40.200 

2 . Alföld. 
Bács-Bodrog vm. és Sza

badka és Baja thjv. . 305.391-5 15.901-4 2 152.000 7.900 
639.623-9 9.418-2 2 320.000 4.700 

Bihar vm 481.490-9 8.7826 1 481.000 8.800 
Csanád, Arad, Torontál 

348.337-6 2.6473 2 174.000 1.300 
Csongrád vm.. Hódmező

vásárhely, Szeged . . 601.604-1 17.643-8 4 150.000 4.400 
Haidu vm 414.6249 12.408-1 1 415.000 12.400 
Jász-Nagykun-Szolnok 

913.8770 4.930-0 2 407.000 2.500 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun 

vm., Budapest :Szkfv. 
Kecskemét thjv. . . . 2,087.264-5 200.248-5 5 417.000 40.000 

Szabolcs és Ung vm. . . 790.443-3 33.225-9 2 395.000 16.600 
Szatmár, Ugocsa és Be-

373.268-8 17.500-8 1 373.000 17.500 
Alíöld összesen 6.955.926-5 322.706-5 22 315.000 14.600 

3 . Északi dombvidék. 
Abauj-Torda vm. . . . 289.727-6 90.184-7 2 145.000 45.000-

Borsod és Gömör-Kis-
hont vm. . . . . . 600.0000 123.748-0 4 150.000 30.900 

Heves vm 652.130-3 116.530-6 4 16?.000 29.100 
Nógrád és Hont vm. . . 493.578-5 143.195-5 3 164.000 35.800 
Zemplén vm 306.644-3 50.534.5 1 367.000 50.500 

Északi dombvidék össz. 2,342.080-7 524.193-3 14 167.000 37.400 

Megjeg> zes. Azoknál a törvényhatóságoknál, amelyeknek területér? a külön leszámítolt 20 kincs
tári és egyéb erdőhivatal esik, úgy az összes, mint az erdőterületből megfelelő mennyiséget levontam 
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hold erdő esett s ez a terület összesen 35.600 kat. hold területen 
volt szétszórva. 1 

A bajor erdőkből kereken 1,600.000 kat. hold a kincstári 
és állami erdő. 

Az ezzel já ró üzemi teendő-többletet azonban elvégzi a hi-
tavalokhoz beosztott 258 oki. erdőtiszt és 359 erdész. Ezt iga
zolja az is, hogy azokban a kerületekben, ahol semmi kincstári 
erdő nincs, ilyen személyzet sincsen. 

Ha tehát ezt a 617 tisztviselőt számítjuk az állami erdők 
terhére, a megmaradó 2,930.000 kat. hold magánerdőből egy-
egy erdőhivatalra átlagban 7.600 kat. hold erdőfelügyeleti teen
dői jutnak, 35.600 kat. holdon elszórva. 

Az egy-egy hivatalra jutó erdőterület tehát nálunk a Du
nántúlra 5 és félszer, az Alföldön 2-szer, az Északi dombvidé
ken 5-ször akkora, mint amennyi a bajoroknál 1901-ben volt s 
ez az erdő a Dunántúlon 7-szer, az Alföldön 8 és félszer, az 
Északi dombvidéken 4 és félszer akkora területen van elszórva, 
mint a bajor erdőhivatalé. 2 

A magyar erdőhivatalnak tehát 5 és félszer, illetőleg 2-szer, 
vagy 5-ször akkora terület felügyeleti teendőit kell ellátnia és 
7-szer, 8 és félszer, illetőleg 4 és félszer akkora területen 
utazgatnia. 

Pedig Bajorország már akkor jóval több, mint 100 éves 
erdőgazdasági múltra tekinthetett vissza s a jókarban levő ma
gánbirtokok túlnyomórészén maga az erdőbirtokos is tartott 
külön szakképzett személyzetet, míg nálunk az 50.3% magán
erdő kilenctizedrésze a legszomorúbb karban van s nem erdő
tiszt, de képesített altiszt is csak itt-ott található. 

Nem valószínű, sőt fel sem tehető, hogy Bajorországban 
ne szállították volna le a létszámot, ha a személyzet egy része 
a munkánál nélkülözhető lett volna, pedig ott még a közlekedési 
viszonyok is sokkal jobbak voltak már akkor, mint ma nálunk, 
ahol akárhányszor egy napot kell utazni, amíg a tisztviselő az 
erdőt, a tulajdonképpeni munka színterét, eléri. 

1 Erre nézve pontos területadatot nem kaptam, de mivel Bajorország
ban az erdő az összes területnek 39.1 %-át teszi, ezt az arányszámot kap
juk számítás útján. 

- A magyar erdőhivatalokhoz mindössze 4 (négy) erdőtiszt van a 
hivatalvezetőkön kívül beosztva, ezt figyelembe nem vettem. 



Anélkül, hogy az állami erdőtisztikar odaadó, fáradságos 
munkájának értékéből csak a legkisebbet is le akarnók vonni, 
meg kell állapítanunk, hogy e mellett a beosztás és személyzet 
mellett tulajdonképpeni erdőfelügyelet nincs és nem is lehet. 

Fizikai képtelenség, hogy a felügyeletért végeredményé
ben hivatalilag és erkölcsileg felelős tisztviselő eleget tegyen 
tételes törvényben előírt kötelezettségének s kerületét évente 
egyszer bejárhassa. 

S az eredmény? 
Ma a felügyelettel elsőfokon megbízott tisztviselő elmegy 

a 17. § alá tartozó erdőkbe az üzemterv készítésekor vagy a 
revízió alkalmával, vagy végül, ha az illető birtokos az üzem
tervtől eltérő használatot kér. Elmegy azokba a magánerdőkbe, 
amelyekben fahasználati engedélyt kértek, az érvényben levő 
kormányrendelet alapján. 

Azonban ide is csak akkor, ha a részére havonta engedé
lyezett 6 (hat) utazási napba bele tudja szorítani, vagy saját 
költségén nézi meg! 

A többi erdőre még idő sem ju t ! 
Ha útközben véletlenül meg nem látja az erdőtiszt, vagy 

ha valaki külön fel nem jelenti az áthágást, akkor ugyan űzheti 
a hozzá nem értő birtokos akadálytalanul a legrendszertelenebb, 
a legkárosabb gazdálkodást! 

A felügyelő, illetőleg hivatalfőnök kénytelen a külső utakra 
rendelkezésére maradó csekély időt éppen azokra az erdőkre el
használni, ahol szakképzett tiszti és altiszti személyzet van, 
vagy amelyek állami kezelésbe vannak véve. A többiekre, az 
elpusztult, az elhanyagolt szabadbirtokokra, ahol leginkább 
volna szükség jóakaratú irányításra, tanácsadásra, sőt gyak
ran gyors, erélyes beavatkozásra, azokra még ideje sem marad. 

Maradhat-e ez így? Lehet-e vállalni a felelősséget azért, 
hogy a megapadt, rossz karban levő magyar erdők fele néhány 
évtized alatt teljesen elpusztuljon? Ki a felelős érte? 

Egyet megállapíthatunk: az államerdészet tisztikara sem
miesetre sem! 

Az állameszmének a perifériákon szétszórt pionírjai, akik 
éveken át a legsanyarúbb körülmények között dolgoznak kö
römszakadtáig, nem tehetők felelőssé azért, hogy a minden té
ren válogatás nélkül keresztül hajszolt rendszer olyan munka 



terhét rakta egy-egy ember vállára, aminek elvégzéséhez há
rom is alig elegendő. 

Teljes mértékben tudom méltányolni az állami kiadásokon 
való legmesszebbmenő takarékosságot! De vájjon takarákos-
ság-e évenkint 3,400.000 korona személyi kiadás megtakarítá
sával a biztos pusztulásnak kitenni sok százezer holdnyi erdőt 
s megfosztani a magyar jövőt még több százmillió értéktől? 
Tehát ne szántsunk és vessünk, mert a gőzeke pénzbe kerül s 
a vetőmag drága? Hadd csurogjon be az eső a hajlékba, rot
hadjon ki a födém és padló, mert a cserép és annak felrakása 
pénzbe kerül? 

Pedig ez a takarékosság nem más! 

S én nem tudom elképzelni, hogy a Takarékossági Bizott
ság, amelyik mégis a gazdasági élet kiválóságaiból van össze
állítva, a viszonyok teljes ismerete esetén alkalmazná a takaré
kosságnak ezt a módját! 

Nem tudom elképzelni, hogy normálstátus címén le akar
nák apasztani azt a hivatali létszámot, amelyiknek a mai lét
számon való tartása is már teljes joggal kifogásolható! 

A kerületnek évente leendő bejá/rását az 1879. évi XXXL 
t.-c. 34. Í-a kötelezően előírja. 

Kérdem, eleget tettünk-e a törvényes kötelezettségnek, ha 
az 1898. évi XIX. t.-c.-ben körülírt teendőkkel már amúgy is 
túlhalmozott tisztikarra ráhárítjuk az erdőfelügy életnek a 
3296—1918. sz. kormányrendelettel súlyosbított teendőit anél
kül, hogy a kerületek megfelelő széttagolásáról, a személyzet 
megfelelő szaporításáról, a kötelező utazások lehetővé tételéről 
gondoskodnánk? Ha a törvény végrehajtását csak azokkal a 
birtokosokkal szemben tesszük lehetővé, akiknek 90%-a azt 
amúgy is betartja s akiknek az állami felügyeletre jóformán 
csak a maguk megnyugtatására van szükségük? 

El tudom képzelni azt, hogy irodai munkából a munka
órák szaporításával, éjjeli munkával, jóval többet lehet egy 
ideig végezni a normális átlagnál. Hiszen ezt próbáltuk már 
mindnyájan! 

De még nem termett az az ember, aki egyidőben három 
helyen tudott volna járni, az erdő bejárását, felülvizsgálását 
éjjeli sötétségben tudta volna végezni! 



Az erdőtiszti létszám tehát nem húzható rá a normál státus 
takarékos kaptafájára! 

Fájó szívvel látjuk, hogy a magyar erdők 50%-a nem
hogy javulna, de lefelé csúszik a lejtőn, mert a lehetetlenségig 
leapasztott tisztikar, fizikailag lehetetlen feladatok elé állítva, 
felét sem képes elvégezni annak a munkának, amit elvégezni 
törvényszabta kötelessége volna! 

Kérve kérjük a kormányzatot, segítsen ezen a helyzeten 
addig, amíg a munkaszeretetet, a kötelességtudást, az ambíciót 
nem váltja fel az a tompa elfásultság, amit a tehetetlenség ér
zése minden emberből kivált! 

Ez nem generális törvényalkotást kívánó kérdés, mert a 
megoldást 2—3 költségvetési törvény keretében minden zök
kenő nélkül keresztül lehet vinni. 

Sürgősen szükséges az erdőhivatali kerületek olyan mérvű 
szaporítása, hogy a hivatalok elvégezhessék azt a munkát, amit 
elvégezni az államnak törvényes kötelessége. 

Mak Domonkosról 
Adalékok az erdészeti-szakoktatás történetéhez hazánkban 

Dr. W e i s z Leótól, Zürichben 
A kegyeletnek szép megnyilvánulása, röviddel a háború 

kitörése előtt, felemelő módon ünnepelte egy X V I I I . századbeli 
kincstári erdésznek, Decret Lajosnak az emlékét, ki a Felvidék 
erdőgazdaságának javításában maradandó érdemeket szerzett. 

A minden kiválósága dacára, csupán helyi jelentőségű 
kincstári hivatalnok mellett szabad tán e lapokban azonban 
egyszer arról a lelkes magyarról is beszélni, ki a hazában, az 
egész ország erdőgazdaságának előmozdítására, legelőször bon
tott zászlót a tudományos alapokon nyugvó gazdálkodás és az 
erdészeti szakoktatás érdekében: Mak Domonkosról, kinek, 
valljuk be őszintén, még a neve is feledésbe ment. 

Mak Domonkos áldozópap volt. Bátyja, g ró f Pálffy János 
erdésze, megszerettette vele az erdőt, megismertette az erdő
gazdaság sok csínyjával-bínjávai s megoldatlan kérdésével s ő 
ezek után nagy lelkesedéssel vetette magát a Németországban 
már virágzó szakirodalomra és ismereteinek közvetlen tapasz
talatokkal való kibővítésére. Nagy előnyére szolgált, hogy a 



hercegprímás, Batthyány bíboros, felismerte benne a speciális 
tehetséget, őt minden erejéből támogatta gyakorlati kiképzésé
ben s ezen cél szolgálatában még tanulmányútra is küldte: 
Stájerországba és Felső-Ausztriába, útjáról — 1792-ben — 
hazatérve Domonkos pap, egyházfője engedelmével, fontos lé
pésre határozta el magát. A királyhoz fordult, szabadalmazott, 
magyar erdészeti iskola felállításának legfelsőbb engedélyezé
sét kérve, hogy „az erdészeti tudományok s velük az oly nélkü
lözhetetlen erdők helyes kezelése végre nálunk is gyökeret ver
jenek". A kancellária nem nézte j ó szemmel Mak Domonkos 
igyekezetét s a kérvényt egy sereg személyes kérdés elintézé
séig visszatartotta. Hardegg gróf pedig, akinél panaszkodott, 
kíméletlenül vágta feléje: pap és magyar erdőhöz nem ért! 
Több sem kellett. A bíboros módját ejté, hogy szakértőjét a 
király fogadja s annak panaszolhassa el a rajta esett sérelmet. 
A király megnyugtatta. „ Ich fand — monda neki — unter den 
Geistlichen sehr geschickte Mánner, und vorzüglich unter den 
Hungarn recht gelehrte Köpfe, ich weiss alsó nicht, wie Gráf 
von Hardegg in Ihrer Wissenschaft zweifeln Kann." (V. ö. 
Orsz. Levéltár, Kancell. oszt., 1792. évi 11.894, 13.125. és 
13.993. sz. alatt.) Rövid idővel e kihallgatás után a kancellária 
Makót egy tanterv felállítására szólította fel, amelynek alapján 
ő az erdészeti tudományokat tanítani óhajtaná. A tanterv bí-
rálatával a pesti egyetem bízatott meg, amelynek a fölött is 
gondoskodni kellett, hogy egy erdészeti tanszék felállítása aján
latos volna-e? 

Domonkos áldozár erre a következő tantárgyak előadását 
javasolta: 

Bevezetés az erdészeti tudományokba, Fatenyésztés, Erdő
rendezés és becslés, Erdőhasználattan, Erdővédelemtan, Föld
mérés, Vízépítészet és Térképrajzolás. 

A király a „rendszert" jóváhagyta . . . idehaza azonban nem 
igen akartak új iskoláról hallani. Célja elérése érdekében ezért 
1793 január elején a következő érdekes felirattal fordult Mak 
a regnikoláris bizottsághoz (az eredeti kéziratot a Széchenyi
könyvtár kéziratai között, 790 fol. hung. alatt, találtam) : 

Méltóságos Deputatio! 
Hogy az erdőkkel való helyes bánás által a közönséges 

haszon szinte azonképpen előmozdíttatik, valamint ellenben 



ugyanazon közhaszont a helytelen és vagy hiú vélekedésekre 
épült, vagy minden vezérokoskodás nélkül szűkölködő erdőlés 
avagy erdővágás nagy részént akadályoztatja, és egész vidé
keket nem tsak a fáknak szűkvolta által, hanem a fa emésztő 
vagy szénnel élő fabrikáknak, manufaktúráknak és egyéb mes
terségeknek és faszükségből következő rekedése vagy tellyes 
enyészése által is, szomorú állapotba hozhat: sokkal bizonyo
sabb, hogy sem róla tsak kételkedni lehetne. 

Az ilyen és a még ezeknél is nagyobb roszszak, melyek az 
Erdőlés Tudományjának és a fagazdálkodásnak fogyatkozásá
ból támadnak, minden bizonnyal elegendő indító okok lehetnek 
arra, hogy az említett Tudomány, mely a Fának szűkvoltáról 
való szomorú gondokat, ha egyszerre egészen el nem távoztatná 
is, legalább kimondhatalanul megfogyasztja, minden lehetséges 
szorgalommal előmozdíttasson. 

A faszükség, mely országainknak legtöbb részeiben, külö
nösen pedig Magyar Hazánkban felettébb szembetűnik, már 
egynéhány esztendők előtt, minden lehetséges figyelmetessége-
met az Erdőlés Tudományára vonta avégből, hogy azzal Ha
zámnak valaha különös hasznú szolgalatjára lehessek. De mind
eddig sem hivatalbeli kötelességeim meg nem engedték, sem 
tudományom a szükséges tapasztalásoknak fogyatkozása miatt 
elegendő nem volt arra, hogy a Hazát efféle szolgálatimmal 
meg kinállyam. Ámde, minekutána a több Vármegyékben fekvő 
Primatiális erdőket, említett Tudományomnak vezérlése alatt 
önön magam rendbe szedtem, és nevezetes hasznú karba he
lyezhettem, 's minekutánna Ő Eminentiájának, Battyányi her-
czegnek és Cardinálisnak, Kegyelmes Uramnak engedelmével a 
Stíriai és Ausztriai erdős hegyeket megjártam 's mindeneket, 
a mik a köz jónak Hazánkban való előmozdítására szolgálhat
nának, megvizsgáltam, feljegyeztem és hasznomra fordítot
tam; hazafiúi buzgóságra hevülvén, mindenek előtt azonnal, 
hogy utazásomat elvégeztem, ő Felségének, dicsőségesen ural
kodó Első Ferentznek, egy olly Fejedelemnek, kinek felséges 
szíve a Tudományoknak olly édesgető fényességet ád, melly 
azoknak kedvellőit az erántok való érdemtételekben buzgó vers
futásra ösztönzi, lábaihoz borultam, hogy a Magyar Hazának 
közhasznára az Erdőlés Tudományjának nyilvánvaló Oskoláját 
Országunkban felállíthassam. 



Ő Felségének Királyi és nemzetünkhöz a nélkül is minden
képp' hajlandó, kérésem és ajánlásom által pedig újjólag meg
illetődött szíve, különös kegyelemmel méltóztatta, valamint 
gondolkozásimat, úgy a köz jóér t végbe vitt utazásimnak áb
rázolásit, mellyek előtte azt látszatának megmutatni, hogy a 
Magyar Szív, mihelyt Hazájának boldogulása megkívánja, en
nek előmozdításától, a valóságos hazafiúságnak legszorosabb 
törvényje szerint, sem fáradságát, sem költségeit, sem életét 
nem sajnálja. 

ö Felsége tehát kegyelmes tekintetbe vévén saját indula
tomból és csak Hazámnak javára tett utazásimnak alázatosan 
Elejébe terjesztett eseteit, — mely utazásokat azonban ő Emí-
nentiájának Battyányi Hertzegnek és Cardinálisnak, Kegyel
mes Uramnak, akinek minden igyekezete tudvavalóképpen csak 
az Ország boldogulásának eszközlésére czéloz, Uri segedelme 
nélkül végbe nem vihettem volna — ajánlásomnak elfogadá
sára hajlandó, és gondolkozásimat helybehagyó felséges ítéle
tét azzal méltóztatott kifejezni: „hogy valamint Magyar
országban az Erdőlés Tudományját felettébb szükségesnek, 
nyilvánvaló tanítását pedig tellyes hasznosnak lenni általlátja, 
úgy személyemre nézve, minekutána tudja, hogy a Magyar 
Nemzet alkalmatos és tudós férjfiak nélkül egyéberánt sem szű
kölködik, kétségbe nem veszi, hogy ezen oskolának tanítására 
elegendő tehetséggel és tudománynyal bővölködik. 

Valamint azonban ő Felségének ajánlásirahoz való hajlan
dóságáról bizonyos vagyok,,sőt hogy az kevés idő múlva nyilván
valóvá tétetik, reménylem is ; ugy ezen nyomozó lépések után, 
mellyeket tettem, fő kötelességemnek tartom, hogy az említett 
Oskola eránt való Véleményimet a Tudományok ügyét intéző 
Méltóságos Országi Deputatiónak elébe illendő alázatossággal 
terjeszszem. 

Minek utána ugyan ezen Méltóságos Deputatio a fának Ma
gyar Országban naponként nevelkedő fogyatkozását, az ebből 
Hazánkra áradandó szomorú következéseket és erre való nézve 
az Erdőlés Tudományjának szükséges voltát, amint eggy átal-
jában nem kételkedhetek, egészen által látja; időt vesztegetnék, 
ha ezen Oskolának szükséges voltát és eránta való Véleményem
nek indító okát hoszszasan elő állítanám. Mennél nagyobb pedig 
a szükség, annál veszedelmesebb volna a segedelemnek haloga-



tása és mennél közelebb a Veszedelem, annál kívánatosabb a 
segítség. 

De ennekutánna országunkban majdnem valamennyi tudo
mányok a tökéletességnek legfőbb bértzére emelkednek, az er
dőlésnek Tudománya, mely a leghasznosabbak közé tartozik, és 
a külső Országokban s nevezetesen a Német birodalomban mél
tatlan porából v már régtől fogva a, Tudományok Templomába 
emeltetett, hasonlóképpen reményiheti, hogy semmiségéből Os
kolájának felállítása által, Országunkban is fényre idéztetik. 

Melly jóvoltú 'tselekedet által országunknak nagyjai azt is 
nyilvánvalóképpen megmutatnák, hogy Hazánk nem szűkölkö
dik oly férjfiak nélkül, akik a Tudományos állapotokra nézve 
elmebéli és leleményes tehetségekkel, egyszersmind pedig oly 
Hazafiúi 1 buzgósággal bővölködnek, hogy ezen tehetségeiket 
tsak a közjónak előmozdítására, ezáltal pedig Ő Felségének hű 
szolgalatjára és Nemzetünknek ditsőségére fordítni tellyes 'erő
vel igyekezzenek. 

Azon 'esetre tovább, ha a többször említett Oskola valóban 
felállíttatik, alázatosan ajánlom szolgálatomat, olly ígérettel: 
hogy az Erdőlésről oskolabeli rendbe szedendő letzkéim, meg 
az Erdőlőknek'is, akiktől sem sok olvasást, sem mély eszmélke-
dést sem kívánhatni, értelmesek és hasznosok légyenek. 

E letzkék átaljában e következendő főtzikkelyekből állanak: 
1-ör: A z Erdők főmivoltának esmértetése. Hová a legneve

zetesebb fanemeknek, melyeket Magyarországban és Ő Felsé
gének egyébb birodalmaiban vetni, ültetni és nevelni lehetne, 
bellyeges tüntetője, avagy magyarázó laistroma, azután pedig 
ugyanazoknak vetése, ültetése és nevelése eránt való szükséges 
oktatás tartozik. 

2-or: Azon állapotoknak előterjesztése, mellyel az erdők
ben vagy természet szerént, vagy történetből találtatnak, vagy 
lehetnének, ugyanazoknak hasznaival együtt. 

3-or: A z erdőknek leghelyesebb gondviselése és az erdők
ből vonhatandó hasznoknak és nyereségeknek legbizonyosabb 
módjai. 

4-er: A z erdei Jussok, ugyanazoknak határai, törvényei, és 
miképpen lehessen azokat leghasznosabban gyakorolni. 

5-ör: A számvetés, rajzolás, vízépítés és a gyakorlásbeli 
földmérés, a mennyire az Erdőlés Tudományjára szükségesek, 



és ugyan azoknak az erdőlésbéli gazdálkodásra való alkalmaz-

így az Erdőlő nem tsak az erdei gazdálkodáshoz tartozó fa-
nevelést és az erdőknek s következendőképpen a szükséges fák
nak szaporítását, melly egyébiránt legfőbb tárgya, sikeresen 
megtanulhatja, és hasznosan gyakorolhatja, hanem azonkívül 
az erdőknek rendbe szedésénél elkerülhetetlenül szükséges föld
mérőnek hivatalját is végbe viheti és az egész erdőket kimér
heti, lerajzolhatja, számvetés alá veheti, feloszthatja és meg 
betsülheti. 

Mely fontos légyen e Tudományi Országainknak, azt, vala
mint e Tudománynak 1 fő tzélja, mellyet eszközöl, s melly az er
dőknek s ezek által az épületi vagy egyébbféle fáknak szaporí
tásában és az erre szükséges költégeknek, a tudomány, mester
ség és gazdái serénység által való kevesítésében áll, úgy annak 
imént előterjesztett fő ' tá rgyai elegendőképpen meg mutatják. 

Mellyekből tovább az is következik, hogy ezen Tudomány
nak elterjedése által nem tsak a Földes Uraságok, hanem az 
Országnak egyébb lakossai is. következendőképpen az egész 
Publicum nyerni fog. A Födesuraságok ugyan, mivel az 
erdőknek és így a favágás miatt felosztott erdőszakaszoknak 
mostani nagysága és közbeli mennyisége mellett, esztendőnként, 
kevesebb költséggel, mint most, majdnem mégegyszer annyi 
fákat, akármineműek legyenek, vágathatnak; a közönség pedig, 
avagy a vevők, szintazon okokból a tüzelő és egyébb fákat, a 
bőséghez és a vágásnak alábbszálló költségeihez szabott áron, 
következendőképpen sokkal oltsóbban bevásárolhatják; és így 
az egész Országban, az egy fánál, kevés idő alatt egynéhány 
milliom forintok meg kiméltethetnek, mellyeknek kivetendő 
száma ellenben a nevelkedő faszükséggel esztendőnként szapo
rodni fog.* 

Ezekből 'állanak gondolatim, szándékaim és alázatos véle
ményemnek tárgyai, mellyeknek előterjesztése után semmit 
olly buzgón nem kívánok, mint igaz hazafiúi sóhajtásimnak és 
közhasznú szándékaimnak mennél hamarébb való tellyesedését. 

* Esmérek egy várost, melly tsupán stak a tüzelőfára, már három 
esztendőtől fogva, esztendőnként hetvenötezer forintokkal többet költeni 
kényszeríttetik. És honnan ez valyon, ha nem az Erdőlés Tudományának 
fogyatkozásából? Ha pedig ez tsak egy városban történik, mennyire me
het a kár egy egész országban? 



Mivel pedig- jól tudom, hogy az ollyan férfiúnak, a kinek 
Országunk Nagyjai az illy fontos hivatalt általadhassák, teljes 
erővel azon kell igyekeznie, hogy ugyanazoknak úr i bizodalmát; 
megnyerje; el nem múlatom annak idejében mindazokat, a mik 
ennek a többször említett Oskola eránt való eszközlésére szol-: 
gáltatnak, írásban beajánlani. 

Ha azonban a Philosophiának és Mathesisnek Doctorátusa, 
mellyet Magyar Universitástól vettem, a 'Nemesség, mellyel ma
gamnak a több Vármegyékben fekvő Primatiális Erdőknek 
rendbeszedése, Magyarország legnagyobb folyóvizeinek korláto
zása, és sok ártalmas motsároknak kiszárítása, s több ilyen 
igyekezetek által érdemeltem, a Stíriai és Ausztriai erdős he
gyeken sok alkalmatlanságokkal és tsak Hazámnak javára tett 
utazásaim és azon készületek, melly eket a végből, hogy minden
féle fáknak nemeiből az Erdőlés oskolájában elkerülhetetlenül 
szükséges gyűjteményt tsinálhassanak, új utazásokra meg tet
tem, ha, mondám, mindezek mint annyi valóságos érdemek, né
kem az említett bizodalomnak legalább nagyobb részét megsze
rezhetik, nem lesz egyébb hátra, hanem hogy Ő Felségének és 
Országunk' Nagyjainak Kegyelmes Parancsolatit mély aláza
tossággal várjam és vévén, örömmel teljesítsem. 

Pesten, Jannórisnak 10-dik napján, 1793. 

Mak Domonkos ,' áldozó Pap, 
Ő Eminentiájának Földmérője és Mathemat. 

A deputáció a feliratot véleményezésre kiadta s erre még 
ma is , v á r . . . a Nemzeti Múzeum könyvtárában. Pedig hát a 
Karoknak és Rendeknek egy kis erdészeti szakoktatás jó l esett 
volna, mert hogy mit tudtak s.% erdőről, azt ékesen bizonyítja 
ama „Erdő-mívelést tárgyazó Javallat", amelyet 1826-ban ter
jesztett korának egy legjobb gazdásza, báró Prónay Kálmán, a-
„Tudományos Gyűjtemény" olvasói elé, s amely így szólt: 

„Tapasztalván, hogy hazánkban'.az erdők nagy rendetlen
ségben vágynak, kívántam a Tudományos Gyűjtemény olvasó-; 
jival az erdők könnyebb s hasznosabb míveltetése módját tár
gyazó tapasztalásaimat közleni. Hogy az erdőket, mennyiségekre 
és növésekre nézve vágásokra/kell osztani, azt kiki tudja; de ez 
magában nem elég ez erdőknek jő rendben való tartására s ne
velésére ; ihanem még az is megkívántatik, hogy azok szintúgy, 



mint a kertek, máveltessenek. Erre nézve szükségesnek tartom: 
1-ör: Hogy a fennálló fák, akár melly neműek legyenek 

azok, inkább hold fogytán, mint tölten vágattassanak, és pedig 
minél alább, — még jobb , ha ezen munka gömbölyű fűrészek 
által haj tátik végre. 

2-or : Hogy a tilalom ideje alatt minden vágás körülárkol-
tassék. 

3-or: Hogy minden vadásznak s erdőkerülőnek kötelessé
gében álljon, szapora növésű fákból, — millyenek a topoly, 
platanus, kiváltképen pedig a Gleditschia triacanthos, mely 
egyszersmind kemény fa is — fa-oskolát plántálni és mívelni. 

4-er: Hogy a vágásokban található puszta föld nagyobb 
része felkapáltassék, s részint makkal, részint pedig fákkal be-
ültettesék; mert tudva vagyon, hogy a kapált földben kétszerte 
szaporában nő a fa, mint a kapálatlanban. 

5-ör: Hogy a vágások felnövések után is megkülönböztet
hessenek egymástól, szükséges azoknak széleiket topoly vagy 
gyümölcs-fákkal beültetni.. 

6-or: Hogy a nevendék tser-fák nyesése, mint ártalmas, 
megtiltassák, a tölgy-fáké ellenben, mellyeknek mint épület
fáknak egyenesen kell nőniök, megparancsoltattasék. 

7-er: Hogy a nevendék erdőkben való legeltetés tsak akkor 
engedtessék meg, midőn azok már jól megerősödtek. Erre nézve 
különös figyelemmel kell a magból nőtt erdők eránt viseltetni, 
mert ezek lassabban és sűrűebben sarjadzanak, mint a tőkékből 
valók, — s ennél fogva a bennek való legeltetés tsak hosszabb 
idő múlva engedtethetik meg. 

8-or: Hogy azon Földes Uraknak, kiknek vágásaik, a legel
tetés kora megengedése miatt pusztulásokhoz közelgetnek, sza
bad legyen ezeket megtilalmazni, úgy mindazonáltal, hogy legel
tetésre más vágásokat tartozzanak rendelni. • 

9-er: Hogy a haszontalan harasztok vágásokra osztattassa-
nak, s ezek közül esztendőnkint egy-egy kiirtandassék, s újra be
ültettessék. 

10-er: Hogy a homokba topoly-fák ültettesenek. A topoly-
fa vesszeji, 4 újra elvágattatván, s 24 óráig marha-húgyban 
áztattatván, eke után is ültettethetnek. 

11-er: Hogy az Ország- és egyébb szekér-utak mellé fák 
ültettessenek. Erre nézve hasznos volna, ha minden új házas 



köteleztetnék az Ország vagy egyébb út mellett 10 vagy 12 darab 
fát ültetni, s azokat továbbra is mívelni." 

1793-ban azonban még csak ennyit sem tudtak, mint azt, 
éppen á regnicoláris bizottság jegyzőkönyvei bizonyítják. De 
azért Mak Domonkos javaslatát mégis eltemették, a királyi 
jóváhagyás dacára. Bekövetkezett tehát az, amitől ő már, a kan
celláriához intézett, 1792 október 23-án kelt beadványában, fél t : 
„Sollte es nicht gefállig seyn auf diese art diese schule zu er-
richten, so darf ich mich weiter nicht kránken, oder mir jemals 
vorwürfe machen, als hátte ich die pflichten eines rechtschaf-
fenen bürgers nicht erfüllen wollen, denn da ich nebst vielen 
ungemáchlichkeiten auch all mein geld zum bestén meines vater-
landes opferte, tat ich wahrlich, was ich konnte". 

Ha kora nem is méltányolta, nekünk kötelességünk nevét 
emlékezetünkbe vésni, annál is inkább, mert ime magyar ember 
volt, aki a három'nagy idegen: Wiesner, Wilkens és Gilleaume 
előtt, e hazában, az erdészeti szakoktatás érdekében nemcsak 
lándzsát tört, hanem még áldozatokat is hozott. 

Racionalizálás és az erdőgazdaság 
Irta Kál lay Árpád 

I. 

A termelőüzemeket észszerűen berendezni, a munkát racio
nálisan végezni, ez a törekvés tulajdonképpen ősrégi időktől 
megvan. De az üzemvezetést, a munka végzését tudományos 
alapon álló rendszer szerint berendezni, racionalizálással jöve
delmezőbbé tenni, ez egészen új keletű törekvés. 

A racionalizálás az 1927. évi genfi nemzetközi kongresszus 
meghatározása szerint „mindazoknak a műszaki és gazdasági 
módszereknek az összefoglalása, melyek a legkisebb anyag- és 
munkaveszteség mellett a legnagyobb teljesítményt biztosítják, 
amelyekkel többet, jobban és olcsóbban lehet termelni, mint az 
eddigi módszerekkel". 

Bár a racionalizálás, tudományos üzemvezetés vagy Tay-
lor-rendszer külföldön már általánosan ismert, mégis mivel 



magyar nyelvű irodalma meglehetős szegény, talán nem lesz 
egészen érdektelen, mielőtt az erdőgazdaságnál való alkalma
zásának kérdéséről szólnánk, előbb röviden összefoglalni főbb 
elveit, külső megjelenésének formáját, gazdasági, szociális és 
nemzetgazdasági eredményeit. 

Minden munka elvégzésénél végső elemzésben kétféle mun
kát kell végezni: szellemi és fizikai munkát. A legerősebb, leg
durvább testi munkánál is jelentős szerep jut a szellemi mun
kának; és viszont az irodában dolgozó szellemi munkás is vé
gez valamelyes fizikai munkát is. í g y pl. a kubikusmunkánál, 
mely kifejezetten fizikai munka, egyáltalán nem közömbös, mi
lyen szerszámmal dolgozok, hogyan végzem a föld továbbvitelét 
stb., és a sok lehetséges közül a legmegfelelőbb „hogyan" ki
választása már kifejezetten szellemi munka, s hogy ennek a 
legmegfelelőbb kiválasztásnak a jelentősége az elért teljesít
ményben mérve mily óriási, azt a tudományos mérésekkel dol
gozó Taylor-rendszer bizonyítja. E rendszernek óriási jelentő
sége éppen abban van, hogy a testi és szellemi munka külön
választásának eddig közömbösnek tartott, de igazában óriási 
jelentőségét felismerte. Mivel minden ember annál a munká
nál érhet el legnagyobb eredményt, melyre képességeinél fogva 
leginkább megfelel, természetes, hogy valamely munka szellemi 
részét a tudományos eszközökkel dolgozó szellemi munkás job
ban tudja végezni, mint a fizikai munkás. A szellemi és testi 
munka különválasztása alapelve e rendszernek. Sőt azt lehet 
mondani, hogy a racionalizálás nem más, mint ennek a gondo
latnak gyakorlati keresztülvitele. 

E rendszer azzal, hogy az eddigi teljesen fizikainak tar
tott munkából kihámozta a szellemi munkát és annak végzé
sét szellemi munkásokra bízta, megnövelte a szellemi munká
sok'jelentőségét. Erre igen jellemző példa egy amerikai gép
gyár (Tábor Manufacturing Co. Philadelphia), melynél a Tay
lor-rendszer bevezetése előtt 10% volt a szellemi munkás, 
utána kb. 50% és ennek ellenére a gyár tiszta jövedelme a 
Taylor-rendszer bevezetésével két és félszeresre nőtt, bár a tu
lajdonképpeni produktív munkások száma csökkent. 

Igen fontos elve a tudományos üzemvezetés rendszerének 
az anyaggal és energiával való takarékoskodás. Ámbár mind-



kettő nagyon természetes valami, mégis bőséges tennivalója 
akad itt az új rendszernek. 

. Az anyaggal való takarékossághoz tartozik, hogy lehető
leg ne legyen hulladék, illetőleg a hulladék is értékesíttessék, 
hogy a nyersanyag mérete és milyensége megfeleljen a termei
vény kívánalmainak. Itt nem szabad elfelejteni, hogy a sok
szor jelentéktelennek látszó csekélység — nagy tömegű terme
lés mellett — a sokszoros ismétlődéssel igen jelentékennyé 
válhat. 

Igen nagy a fontossága a helyes ewer£rm-gazdálkodásnak 

is. Ide tartozik az a törekvés, hogy minden felesleges mozdulat 

kiküszöböltessék úgy az egyes ember munkájából, mint az 

anyag vagy termék szállításánál. E munka-, illetőleg energia
megtakarítások óriási jelentőségűek lehetnek. Különös fontos
sága van az emberi energiával való takarékosságnak, erre a 
Taylor-rendszer előtt semmi figyelemmel nem voltak. 

Bár a gépek előtérbe állítása nem tartozik a racionalizá
lás elveihez, mégis mivel a legrosszabb hatásfokkal dolgozó s 
így legdrágább gép fizikai munka végzésére az ember, ebből 
következik, hogy a fizikai munkát, ha tud rá a technika gépet 
szerkeszteni, géppel célszerűbb végeztetni. 

A takarékossággal összefügg a szabványosítás kérdése, 
vagyis a produktumelemeknek meghatározott alak és nagyság 
szerint való készítése, ami lehetővé teszi a produktumelemek
nek gyors és olcsó kicserélését, aminek főleg a gépészetben van 
nagy jelentősége. 

Közel áll a szabványosításhoz a tipizálás, mely szerint a 
gyártási termékeket azonos alakban állítják elő s ezek csupán 
nagyság szerint különböznek. A szabványosítás és tipizálás 
megvalósításához nem elegendő az egyes üzem, hanem csak a 
termelő üzemek csoportja hajthatja azt végre. 

Az energiával való takarékosságnak egy jellemző esetét 
látjuk az ú. n. folyamatos munkánál, mely azon elv megvalósí
tása, hogy a produktum előállítása közben a tovaszállítás mun
kájában energiatékozlás ne legyen. Vagyis a nyersanyag a kész
áruként való felhasználásáig, illetőleg a forgalomnak való át
adásáig lehetőleg rövid utat tegyen meg, s e rövid útja alatt a 
kellő helyen találkozzon a feldolgozást végző munkással, illető
leg munkagéppel. 



A folyamatos munkának legjellemzőbb példáját mutatják 
a Ford-féle zseniálisan megszervezett autógyárak, ahol a kü
lönböző nyersanyagok különböző helyekről elindulva, a bámu
latos összhangban álló munkások és munkagépek sorozata 
közt megdolgoztatnak, összeszereltetnek és tüneményes gyor
sasággal állnak elő az autók ezrei. 

Összefügg ezzel Fordnak az az elve, hogy a gyártmányait 
nemcsak előállítja, hanem az eladást is önmaga intézi, szintén 
zseniálisan megszervezett elárusítási hálózatával, s így a ter
melés közvetlenül kapcsolatban áll a fogyasztóközönséggel és 
független úgy a nyersanyagot, mint a készárut közvetítő ke
reskedelemtől. 

Mindezen elvekhez járul még, hogy a munkás, bár mun
kája sokszor igen hasonlatos egy apró gépalkatrész mecha
nikus munkájához, mégis sokkal emberibb és humánusabb el
bírálásban részesül, mint az más rendszereknél eddig általában 
történt. Ez a jobb bánásmód azonban nem mint jótékony aján
dék adatik meg a munkásnak, hanem ez természetszerűleg kö
vetkezik a racionalizálás egész szelleméből. Hogy minél nagyobb 
legyen a munkateljesítmény, -kell, hogy a munkás olyan fizikai 
és pszichológiai körülmények közé jusson, melyek mellett leg
többet tud teljesíteni. A kedvező fizikai körülményekhez tarto
zik mindannak nyújtása a munkás számára, amit a modern 
higiénia kíván. Itt annyira mennek, hogy tudományos vizsgá
latokkal állapítják meg minden munkánál azt a pihenési időt, 
ami kell ahhoz, hogy a munkás kifáradás nélkül dolgozhasson. 
Súlyt helyeznek rá, hogy ahol ez lehetséges, a munka menete 
meghatározott ritmus szerint folyjon, mert a ritmusos munká
nál sokkal lassabban következik be a fáradás. Irodában ülő 
szellemi munkásoknak kényelmes támlás- és karosszéket adnak, 
mert ez a szellemi munkánál a korai kimerülést megakadá
lyozza. S mindez nem a munkás kényelméért, hanem a nagyobb 
teljesítmény kedvéért történik. 

A kedvező pszichológiai körülményekhez tartozik, hogy 
mindenki oly munkakörben dolgozhasson, ahová hajlamai és 
képességei vonzzák, illetőleg amely munkakör képességeinek 
leginkább megfelel. A munkás hajlamai és képességei a mun
kábaállás előtt gondosan megvizsgáltatnak, főleg a különös ké
pességet igénylő állásoknál, mint soffőröknél, villamoskocsi-



vezetőknél stb. A felsorolt kedvező körülmények előmozdítják 
a munkás megelégedettségét, s mindezekhez járul még a régi 
viszonyokhoz képest jobb kereseti lehetőség, az egy-egy válla
lat munkásai közt előforduló ügyes-bajos dolgok igazságos el
intézése, az intrikák megszüntetése és a bizalom a munkaadó
val szemben. 

A Taylor-rendszer gyakorlati kivitele számára a pontos 
adatokat a nagy gonddal vezetett statisztika mellett, mely min
den racionalizáló munkának a kezdete, az idő- és mozgástanul
mányozás szolgáltatja. Ennek a lényege abban áll, hogy a kí
sérletezést végző mérnökök és irodák megfigyeléssel, fényké
pezéssel, mozifelvétellel, stopperórával, sőt a másodperc igen 
kis törtrészét is mérő „Gilberth-órával", a lehető legkisebb ele
meire bontják fel a munkás minden mozdulatát, külön-külön 
megvizsgálva az egyes elemek célszerűségét; és e vizsgálatok 
sorozatából megállapítják azt a módot, ahogyan a legkevesebb 
energiatékozlással, tehát a munkásra nézve legkevesebb fárad
sággal a legnagyobb munkateljesítményt lehet elérni. A munka 
végrehajtásának ez a legtökéletesebb módja az úgynevezett 
„normába", melyet a munkás kell hogy pontosan megtanuljon 
és kövessen. Különösen aprólékossággal vizsgáltatik meg a gépi 
és emberi munkán kívül minden felhasználandó anyag is, mi
nőségileg a megfelelés, mennyiségileg a takarékosság szem
pontjából, továbbá a különböző munkák végzésére szolgáló szer
számok legcélszerűbb alakja és anyaga is. Hogy mindezen vizs
gálatok milyen alapos és hosszadalmas kutatómunkát igényel
nek, szolgáljon itt például, hogy Taylor a lapátolás munkáját 
több évig, Gilberth a kőmívesmunkát hét esztendeig tanulmá
nyozta. 

A munka végzésében a cél : törekedni mindig tökéletesebb 
mód elérésére, amiből következik, hogy ezen rendszerben soha
sem lehetnek végleg megcsontosodott formák, hanem kifeje
zetten feladata e rendszernek az új fejlődési lehetőségeket ku
tatni és a jobb módszert a rosszabbal szemben azonnal alkal
mazni. Tehát a „normális" azt jelenti, hogy a tudományos meg
állapítások szerint jelenleg legjobbnak talált munkavégzési 
mód, mely mindig jobb az eddig használtaknál, de mégis lehet, 
hogy idővel még jobb módszert fog a kutatás találni. 

A Taylor-rendszer nézőpontjáról tekintve minden munka. 



bármilyen egyszerűnek lássék is az, szakmunka, tehát szak
tudást, igényel. E szakismereteket kutatja a racionalizálás, s 
kutatásainak végső eredményeképpen megállapított fogásokra, 
betanítja a munkást, aki é szaktudással, vagyis e fogások al
kalmazásával munkateljesítményét növeli. Ahol a termelési 
munka igen sok munkás közt oszlik meg, mint a fentebb már 
említett folyamatos munkánál, ott a szaktudás leegyszerűsödik 
egy-két fogásra, s így a legkomplikáltabb termelési munkát 
nem a régi értelemben vett „képzett szakmunkások" végzik, 
hanem egyszerű napszámosok, akik pár napi vagy pár órai 
tanítás és gyakorlat által alkalmaztatásuk kicsi kis területén 
szakmunkásokká válnak. 

A munka tényleges kivitele a különböző „funkciómeste
rek'" vezetése mellett történik, kiknek feladatuk mindent elkö
vetni a munkateljesítmény növelése érdekében. Ezek a „funk
ciómesterek" alapos szakképzettséggel bírnak azon speciális 
munkakörben, ahol alkalmaztatnak és felügyeleti hatáskörük 
inkább arra terjed ki, hogy a munkást a leghelyesebb munka
végzési módra megtanítsák, munkakiviteli hibáit kijavítsák, a 
produktumok minőségét már munkaközben is ellenőrizzék. 

Mivel minden lehető megtörténik a munkás teljesítményé
nek növelésére, ez a teljesítmény valóban mindig jelentékenyen 
nagyobb is, mint a régi rendszereknél, és e nagyobb teljesítő
képességből következik, hogy a produktum egységének terme
lési költsége csökken, de emellett még a munkás keresete is 
emelkedik. Feltétlenül hozzátartozik e rendszerhez, hogy az ol
csóbb termelés okozta megtakarítás bizonyos százaléka a mun
kás keresetét növelje. 

Maga a bérrendszer változó lehet. Az eddig kialakult bér
rendszerek közül mindegyik előfordulhat a maga helyén, így a 
napszám' vagy órabér, az akkordrendszer, a napszám vagy 
akkordbérrel kombinált prémiumrendszer. A racionalizálás 
hozott létre speciális bérrendszert is, az úgynevezett Taylor-
féle differenciális bérrendszert, mely bizonyos körülmények 
között legjobban beválik. 

Lássuk most röviden, milyen eredményeket tud a raciona
lizálás felmutatni. A gazdasági eredmény a különböző vállala
toknál természetesen különböző. A helyesen értelmezett és he-



Ívesen keresztülvitt racionalizálásnak mindig olcsóbb terme
lést kell eredményezni. 

Gilberth vezetése alatt a kőmívesmunkáknál óránkint 350 
darab téglát helyeztek el, míg azelőtt csak 120 darabot. Egy 
amerikai gépgyárban e rendszer bevezetése után 35 munkás 
végezte ugyanazt a munkát, amit addig 120. Link-Bert Co. 
Philadelphia a racionalizálás bevezetésével megkétszerezte ter
melését. A fentebb már említett amerikai gépgyár a Taylor-
rendszer alkalmazásával 1904-től 1910-ig tiszta jövedelmét 
kettő és félszeresre emelte. 

Ez a racionalizálással velejáró olcsóbb termelés, illetőleg 
tiszta nyereségszaporulat lehetővé teszi a vállalatoknak, hogy 
a tiszta nyereségtöbbletnek bizonyos százalékával .emeljék a 
munkás keresetét, ami növeli a munkás bizalmát a rendszer és 
a munkaadó iránt, s ez viszont ismét odaadóbb munkát és na
gyobb teljesítményt biztosít a munkás részéről. A nagyobb 
kereset pedig biztosítja a munkásság szociális helyzetének ja
vulását. 

Amíg a világ legtöbb nagy ipari üzeme állandó harcot vív 
a szakszervezetek sztrájktörekvésével, addig Ford azt mondja, 
hogy amerikai vállalatainál a szakszervezetekkel még soha 
semmi összeütközése nem volt. A munkásság belátja és meg
érti, hogy nem a sztrájkra buzdító demagógia az igazi jótevője, 
hanem az a rendszer, mely megmutatja, hogy lehet kevesebb 
fáradsággal és mégis nagyobb munkateljesítménnyel a válla
lat jövedelmét és egyben a munkás keresetét is növelni. 

II. 

Ezek után az a kérdés merül fel, hol vannak a racionalizá
lásnak alkalmazási lehetőségei. A válasz csak ez lehet: Minde
nütt, ahol az ember munkát végez. Az egész rendszer a nagy
ipar területén született, s tagadhatatlan, hogy ezideig legin
kább a nagyiparban van otthon, de egészen bizonyos, hogy 
nemcsak az ipari, de másféle munkák sem végeztetnek oly tö
kéletesen, hogy azokat észszerűbben végeztetni, racionálisab
ban megszervezni ne volna lehetséges és szükséges. Beszélnek 
is a kereskedelem, az irodák, a közigazgatás, a mezőgazdáság, 
az erdészet, a közlekedésügy, szakoktatás, sőt a háztartások 



racionalizálásáról, és mindezen területeken több-kevesebb ered
ményt máris tudnak felmutatni. Egészen bizonyos, hogy a jövő 
gazdasági életének minden terén meg fog látszani a hatás, mit 
e rendszer okoz. > 

Az okszerű mezőgazdaságot, a racionalizálást a mezőgaz
daságban már nálunk is erősen propagálják. Ha igaz az, hogy 
minél extenzívebben, minél inkább őseredeti, kezdetleges for
májában folyik a munka valamely üzemben, annál több tere 
van ott a racionalizálásnak, — ha ez igaz, akkor a mezőgazda
ság mellett az erdőgazdaságban is nagy tere lesz. 

Akit a racionalizálás atyjának nevez, Taylor Frederik 
amerikai mérnök volt. A mérnökember pontos mérései, türel
mes számítgatásai kellettek ahhoz, hogy napfényre kerüljön 
az, amit addig senki sem tudott, hogy hol lehet a munka végzé
sében óriási értékeket megtakarítani. 

Ha most már a mezőgazdaságban keresztülvihető a racio
nalizálás, az erdészetnél méginkább kivihető lesz, hiszen itt 
kéznél van a mérnök. Minden erdőgazdaságot technikailag kép
zett erdőmérnök ve^et, aki műszerrel mér és logarléccel számol. 

Hogy az erdészetben milyen eredményeket lehet majd a 
tudományos üzemvezetés rendszerével elérni, nem hiszem hogy 
volna ember, aki erre csak megközelítően is biztos választ tudna 
ma adni. De ha a munkavégzés egyes területeit sorra vesszük, 
bizonyos, hogy egész sorát fogjuk találni az észszerű, praktikus 
újítási lehetőségeknek. Külföldön már folynak is az ilyen irányú 
kísérletezések. 

Egyik igen hálás terület a szerszámok kérdése, ami bizo
nyos mértékben összefügg a mezőgazdaság racionalizáló törek
véseivel, főleg az erdőművelés szerszámainak kérdésénél. Az 
erdő- és mezőgazdasági szerszámoknak rendkívül sok fajtája 
van használatban. Azt mondják, Olaszországban vagy ezerféle 
ekét használnak: ásó Németországban úgyszólván minden na
gyobb város környékén más és más típusú van használatban. 
Egészen bizonyos, hogy nem szerkeszthető oly szerszámtípus, 
mely minden helyen és időben egyformán jól megfelelne, de az 
is bizonyos, hogy Olaszország mezőgazdasági területeinek ra
cionális megműveléséhez semmi esetre sem kell 1000 féle típusú 
eke. A racionalizálás tudományának a feladata megállapítani, 
hogy mely munkákhoz milyen szerszámtípusokra van szükség. 



A kevés és legmegfelelőbb típus rendszere az egyes szerszám
mal elért nagyobb teljesítményen kívül azt az előnyt is nyújtja, 
hogy a kevesebb típus a nagyobb tömegű gyártás miatt olcsób
ban állítható elő. 

Az erdészeti szerszámoknál külföldön már folyik a racio
nalizálás munkája. í g y Monroy részletes tanulmány tárgyává 
tette a talajlazító ásók, az erdei ásó, a kemény- és puhafánál 
használt fejsze anyagát, alakját, méreteit, a szerszámok nye
lének alaki és méretbeli kivitelét és megállapít bizonyos nor
máltípusokat, melyeket a németországi erdőgazdasági viszo
nyokra nézve legmegfelelőbbeknek tart. Az általa ajánlott ta
lajlazító ásókkal állítólag kétszer akkora munkateljesítményt 
lehet elérni, mint az eddigi szerszámokkal. 

A fadöntés szerszámai közül a már említett fejszén kívül 
megvizsgálandók volnának a többi eszközök is, főképpen a fű
részek. Néhány külföldi gyár a fadöntő kézi fűrészek helyett 
motorikus fűrésztípusokat próbál gyártani és terjeszteni. 
Eddig azonban Magyarországon — tudtommal — sehol sem vál
tak be. A közel múltban is láttunk ilyen benzinmotoros döntő
fűrész-bemutatót, mely azonban kudarccal végződött. A fen
tebb kifejtett okoknál fogva fizikai munkára általában a gépi 
munka olcsóbb az emberi kézi munkánál, ha megfelelő módon 
alkalmazható. A gondolat tehát föltétlenül helyes, csak az a 
kérdés, tud-e ma a technika olyan gépi fűrészt alkotni, mely az 
erdei favágásnál kedvező hatásfokkal dolgozik. Valószínű, 
hogy fog tudni. 

Az erdészeti eszközöknek egy másik megjavítandó csoport
ját a szállító eszközök alkotják. Ez a terület ismét keresztező
dik a mezőgazdasággal. A közelítő taligák, kézi szánok, szeke
rek, kocsik, szánkók, iparvasúti kocsik mind szerepelnek a 
mezőgazdaságban is, úgyhogy ezek racionalizálása a mezőgaz
dasággal karöltve volna végezhető. A legcélszerűbb típus kike
resése itt különösen nagyfontosságú, mert a szállítási költségek 
minden erdőgazdaságban igen számottevők, s ha a célszerűbb 
kocsiszerkezettel sikerül az eddigi 1.5 ürm. helyett két ürm.-t 
felrakni, a fuvarozás egységára érzékenyen csökken, s a szál
lítási összkiadás jelentékenyen esik, és amellett a munkás ke
resete is emelhető. 



Természetes, a szerszámok és eszközök célszerűbbé tétele 
kiterjesztendő minden egyéb szerszámra és eszközre is, az er
dei vasutak pályafenntartó szerszámaitól a mérőműszerekig 
és irodai felszerelésig. 

Egy másik igen fontos és nagy terület a racionalizálás ré
szére a legkülönfélébb erdészeti munkák végrehajtása. Igaz, 
hogy az erdőgazdaság munkái sok tekintetben más természe
tűek, mint az ipar munkái, mégis bizonyosra vesszük, hogy 
igen jelentős leszi az a megtakarítás, amit az erdőgazdasági ra
cionalizálás e téren el fog érni. 

Bár itt a racionalizáló kutatás még a kezdet kezdetén van, 
mégis azok megnyugtatására, akik már eleve bizalmatlankodva 
fogadják az erdőgazdasági munkák racionalizálásának szándé
kát, felemlítem a német Bergknecht e téren elért eredményeit. 
80 éves erdeifenyőállomány favágómunkáinál végzett gondos 
és eredményes kutatást. Mint azt az ipari munkáknál is szo
kás, felbontotta a munkát a legkisebb elemeire, ezeket külön 
vizsgálat tárgyává tette és mindeniken javítást végzett. í gy 
pl. megállapította, hogy a már megjelölt és kivágandó törzsek 
folytatólagos felkeresése és megközelítése sokkal könnyebben, 
kevesebb folyóméternyi járkálással, tehát kevesebb haszonta
lan '„üresjárat tal" végezhető, ha a kivágandó törzsek jelölése 
messziről és két oldalról jól látható, mint az egy oldalról és 
rosszul látható jelölésnél. Az elérhető megtakarítás e részlet
munkánál a megtett úthosszban mérve 20%-nyi is lehet. A le
döntött és rönknek meghagyandó törzsek feldolgozásánál a 
racionalizális munkabeosztással elért Bergknecht több mint 
30%-nyi üres járatmegtakarítást. És így tovább a munka többi 
részleténél is, mindarra figyelemmel lévén, amit a tudományos 
üzemvezetés kíván. És mindezekkel 1925-től 1928-ig tartó ala
pos munkával azt érte el, hogy a favágómunkása 30%-kal töb
bet tud teljesíteni ugyanazon idő alatt. 

Ez csak egy a sok előforduló erdészeti munka közül, és a 
többinél is hasonló eredmény várható. í g y a félgyártmány
készítés, csemetekerti, erdősítési, erdőápolási, műszaki, építke
zési munkáknál, melyek mellett különös fontosságúnak látszik 
a szállítási munkák racionalizálása. Ide tartoznak a már emlí
tett szállítóeszközök legcélszerűbb típusainak megállapításán 
kívül az útépítések, mint a szállítási költségek csökkentésének 



eszközei, továbbá a legelőnyösebb közelítési, fel- és leterhelési, 
lejtőn való fékezési módok, az iparvasút melletti erdei farako-
dók legcélszerűbb berendezése stb., mind bőséges anyagot szol
gáltatnak a racionalizáló kutatásnak. 

De racionalizálandók nemcsak a fizikai, hanem a szellemi 
munkák is. í gy a tulajdonképpeni mérnöki munkák, továbbá az 
erdőgazdaságok belső adminisztrációi, könyvelése stb. Csak 
példaként említjük meg, hogy a mérnöki munkát megkönnyít-
hetjük, tehát a teljesítményt növelhetjük azon modern mérő
műszerekkel, hol egy állásból minden leolvasható s így fölös
leges a műszer körül való ide-oda járkálás. 

Az adminisztrációs irodai munkáknál teljesen észszerűt-
ien, hogy a másolási munkákat is erdőmérnök végezze, holott 
azt bármelyik jóírású vagy gépírásra betanított erdőőr sokkal 
olcsóbban elvégezheti. Az erdőmérnöknek mérnöki, tervező, 
irányító és órganizáló, tehát szellemi munkát kell végezni, ami 
nem várható tőle, ha munkaenergiája haszontalanságokra fe-
cséreltetik. Nehéz elhinni, hogy a mi viszonyaink közt volna 
oly erdőmérnöki állás, hol az említett szellemi munkából ne 
akadna bőségesen a mérnök számára, amely munkákkal na
gyobb hasznot hajthat az erdőgazdaságnak, mint pl. bérjegy
zékmásolással. Ha mégis volna ilyen állás, úgy ott az erdőmér
nök fölösleges, megfelel egy sokkal olcsóbb irnok is. 

A könyvelésnek modern és gazdaságos módjait már ná
lunk is erősen propagálják, mely módszerek azzal, hogy több 
munkamenetet összevonnak egy munkamenetté és egyéb prak
tikus fogásokkal valóban könnyebben végezhetővé s így olcsóbbá 
és amellett áttekinthetőbbé teszik a könyvelést. 

Általában minden előfordulható munkát a racionalizálás 
kell hogy irányítson. És az egyes munkák racionalizálása mel
lett legalább ugyanolyan fontosságú az egyes munkák egymás
hoz való viszonyának tervszerű organizálása. 

A legtökéletesebben racionalizált Ford-féle üzemeknél azt 
látjuk, hogy nemcsak a termelés szövevényes menete van a leg
apróbb részletekig organizálva, hanem az értékesítés is. Való
ban az értékesítés észszerű foganatosítása egymagában fonto-
sabb lehet, mint a munkák egész sorozatának a tudományos 
üzemvezetés szerinti berendezése. A racionalizálás hosszú évek 



sorának munkájával ér el akkora jövedelemszaporulatot, 
amekkorát egy j ó értékesítéssel azonnal el lehet érni. Annál 
inkább kell csodálkozni, ha azt látjuk, hogy még ma is vannak 
oly erdőgazdaságok, hol a fát tövön adják el, holott van kellő 
erdőtiszti és segédszemélyzetük, kikkel házilag végezve a ter
melést, egész biztosan jobb értékesítést érhetnének el. 

A tudományos üzemvezetést a jövő erdőmérnökeivel, de 
az erdészeti altisztekkel is a szakoktatás feladata lesz már az 
iskolában megismertetni. Tehát ennek a tudománynak az erdő
mérnöki főiskolán is feltétlenül kell tanszéket kapnia. De ez ta
lán ma még nem időszerű. Hiszen az erdőgazdasági racionali
zálás tudománya még csak embriókorát éli, bár igen valószínű, 
hogy ez hamarabb fog kifejlődni, mint ahogy a többi tudomá
nyok fejlődtek. 

A z erdészeti racionalizálás gyakorlati megvalósításához 
feltétlenül szükséges egy speciális racionalizáló intézet felállí
tása. Enélkül az egész kérdés megoldása elképzelhetetlen. Kül
földön már van is ilyen intézet. 

Mint már említve volt. a racionalizálás legtöbbször hossza
dalmas és körülményes kísérletező munkásságot igényel, s eh
hez szakképzett személyzet, megfelelő terület és felszerelés, 
szóval pénz kell. Amíg a Ford-üzemek óriási arányai következ
tében egész sereg ilyen, racianolizálással foglalkozó mérnököt 
tarthatnak, hiszen autónkint egy centnyi megtakarítás évente 
12.000 dollárt jelent, addig ma még nem tudjuk, hogy a magyar 
erdőgazdaságok között hány van olyan, vagy egyáltalán van-e, 
mely az elérendő megtakarításból tisztán racionalizálással fog
lalkozó mérnököt is el tud tartani. Mondjuk,' 'hogy egy sincs. Ez 
viszont nem lehet ok rá, hogy pusztán ezért, az erdőgazdaságok 
lemondjanak a jövedelemszaporulatról. ' 

Hogy ez a jövedelemszaporulat valójában mekkora lehet, 
erre nézve jóslásokba bocsátkozni ma még teljesen észszerűt
len volna. Függ attól, hogy mi volt eddig az egyes erdőgazda
ságok tiszta jövedelme és hogy az összes eddigi kiadásoknak 
hány százalékát lehet majd a racionalizálással megtakarítani. 
A z alábbi összeállítás azt mutatja, hogy ha az eddigi tiszta j ö 
vedelem az eddigi összes kiadásoknak 5—100%-át tette ki és a 
racionalizálásnak sikerül az összes eddigi kiadás 1%-át meg-



takarítani, akkor az elért jövedelemszaporulat hány százalékát 
teszi ki az eddigi tiszta jövedelemnek. 

Ha a tiszta jövede- és a megtakarítás úgy a jövedelemsza-
lem az összkiadás- az összkiadásnak porulat az eddigi j ó 

nak %-a %-a, vedelem %-ával nő. 

5 . . . . . . 1 20 
10 1 10 
20 1 5 
30 1 . . . . . . 3.3 
40 1 2.5 
50 1 2 
60 1 1-7 
70 . . . . . . 1 13 

100 . . . . . . 1 1 

Ha most a megtakarítás az összes kiadásnak nem egy %-a, 
hanem 2, 3, . . . n %-a, úgy a jövedelemszaporulat is az itt fel
tüntetett %-nak 2, 3, . . . n-szerese. Semmi biztos adatot nem 
ismerünk, hogy hazai erdőgazdaságainkban az összkiadásnak 
hány %-át teheti ki a tiszti jövedelem, de ha van olyan, ahol 
csak 10%-át teszi ki és ha racionalizálással sikerül az összes ki
adásból 10%-ot megtakarítani, úgy a tiszta jövedelem duplá
jára emelkedik, ha 20%-ot, úgy négyszeresére. De ha nem ilyen 
nagy, hanem csak 5—10%-nyi a jövedelemszaporulat évente, 
akkor is érdemes a kérdéssel komolyan foglalkozni. 

Ha tehát, mint fentebb ki van fejtve, az egyes magángaz
daságok nem tudnak külön erdőmérnököt tartani racionalizá
lási kísérletezésre, úgy e célra egy központi szervet kell felállí
tani. De ilyen központi szerv felállítását az egyes magángazda
ságok racionalizáló munkássága mellett egyéb okok is szüksé
gessé teszik. Csak egy példát említünk. A z egyes cégek az álta
luk ajánlott racionális könyvelési módszerek mellett elérhető 
munkamegtakarítást 70—80%-ra teszik. Ez valószínűleg túl -
magas és valójában elérhetetlen. Ez azt mutatja, hogy a racio
nalizálás komoly eszközei az üzleti élet reklámai közt elveszítik 
tudományos komolyságukat, s így a gazdaságok megfelelő 
altruista, tudományos intézmény irányítása nélkül könnyen el
veszíthetik bizalmukat a racionalizálásban, már pedig a racio-



nalizálás minél intenzívebb keresztülvitele nemcsak magángaz
dasági, de nemzetgazdasági érdek is. 

A felállítandó racionalizáló intézmény feladatait röviden a 
következőkben gondoljuk összefoglalni: a hazai és külföldi iro
dalom állandó szemmeltartása, állandó kapcsolat fenntartása az 
összes külföldi és hazai racionalizáló intézetekkel, önálló racio
nalizáló kutatások folytatása megfelelő területen, magángazda
ságok ily irányú munkásságának szellemi irányítása, eredmé
nyeinek felülvizsgálata és terjesztése, a racionalizálás általá
nos propagálása. 

Amennyiben ilyen önálló racionalizáló intézet felállítása 
pillanatnyilag megoldhatatlan, átmenetileg talán a már meglevő 
Erdészeti Kísérleti Állomás kebelében lehetne egy külön racio
nalizáló osztályt felállítani, mely fokozatosan továbbfejlesz
tendő volna. 

A racionalizálás óriási jelentőségűnek ígérkező egész kér
désén áttekintve, rendkívül csodálatosnak látszik, hogy ma, 
amikor a legkülönfélébb exakt tudományok oly magas fejlett
ségi fokon állanak, a leggyakorlatibb ismeretkör, a munkavég
zés tudománya még gyermekkorát éli. A szellemi munkát végző 
ember évezredeken keresztül mélyítette a matematikai tudá
sát, halomra döntötte a filozófiai rendszereket, kutatta a lelki, 
fizikai, fiziológiai törvényeket, gyártotta az emberi életet sza
bályozó törvényeket és jogszabályokat, és nem jutott eszébe, 
hogy tudományos megfigyelés tárgyává tegye a lapátoló mun
kás munkáját s a munkavégzést rendszeres tudományos kuta
tással tökéletesítse. De hát ki sejtette, hogy ezzel szédületes 
energia-, anyag- és értéktömegek mennek veszendőbe. Ma már 
sejti az ember. Még nem látja tisztán, de már sejti. Aki sejti, 
gyorsan cselekedni készül. Az összes európai államok már mun
kában vannak. Mussolini azt mondta az 1927. évi római kong
resszuson, hogy az olasz ipar a racionalizálás kellő időben való 
bevezetésének köszönheti, hogy a nemzetközi versenyben meg
tartotta, sőt emelte helyzetét. A nemzetek versenye megindult. 
A futás kötelező. Induljunk, hogy le ne maradjunk. 

Forrásmunkák: Ford: Életem és Működésem; Dr. Thiering Oszkár: 
Gazdálkodás az emberi munkával; Szervezés és Üzemgazdálkodás; Mon-
roy: Taylorsystem und Psychotechnik in der Forstwirtschaftf; Berg
knecht: Die Organisation der Arbeit auf Grund der Zeitstudie; Gilberth-
Colin Ross: Das ABC der wissenschaftlichen Betriebsführung. 



Optikai úton mért ferde távolságok 
grafikus redukálása 

Irta Haracsi Lajos m. kir. s . -erdőmernök 
A gyakorlati életben mindenütt, de különösen a mérnöki 

tevékenységben, nagy szerepet játszik a munka j ó és megfelelő 
pontosságú keresztülvitele mellett, a reá fordított munkaidő 
nagysága. Régebben a mérnöki munkakörben előforduló fel
adatokat majdnem kizáróan számítás útján oldották meg. 
Csak a legújabb időben kezdenek tért hódítani a rajzban való 
grafikus megfejtési módszerek. Igaz, hogy a grafikus megol
dásnak az analitikaival szemben hátránya is van, de viszont 
olyan előnyei vannak, melyek a kisebb pontosságot nyújtó hát
rányát majdnem teljesen elhomályosítják. Ezek az előnyök az 
analitikai eljárással szemben többek közt a megoldás gyorsa
sága és a szóban levő matematikai törvénynek a teljes világos
ságban való megjelenése. Ezzel azt akarom kifejezni, hogy az 
adott törvény lerajzolva fekszik előttünk a papíron, úgyhogy 
annak minden kis változását, a változások nagyságát a sze
münkkel, hogy úgy mondjam, kézzelfogható módon szemlél
hetjük. 

Ezen okoknál fogva terjedtek el már eddig is a mérnöki 
életben a grafikus módszerek. Hogy csak egynéhányat említ
sek meg : a különféle statikai és szilárdságtani feladatok gra
fikus megoldásai, a geodéziában a grafikus területszámítások 
és osztások, út- és vasútépítéstanban a grafikus földtömegszá
mítás és elosztás stb. De a szorosabban vett munkakörünkön 
az erdészeten belül is nagyon sokszor alkalmazzák a grafikus 
módszereket; legyen elég csak a fatermési és fatömegtáblákra 
hivatkoznom. 

Ezekután áttérek tulajdonképpeni tárgyamra. Mi, erdő
mérnökök nagyon gyakran használjuk erdőmérés közben az 
optikai távolságmérést, különösen busszolamérésnél, patakok, 
völgyek, gerincek, utak és erdőrészlethatárok felvételénél, va
lamint ritkábban gazdasági és erdőhatárok bemérésénél vagy 
ellenőrzésénél, azonkívül nehéz terepalakulatok tachymetrikus 
felvételénél rétegvonalas térképek céljaira. Igaz, hogy ez a tá
volságmérési módszer nem ad nagy pontosságot, de jól rektifi-
kált. hibátlan műszernél s pontosan függőlegesen tartott léc, 



valamint gondos irányzás és leolvasásnál egészen megfelelő 
adatokat kapunk, és amellett gyorsan lehet vele haladni. Ilyen 
esetben az elkövetett hiba oly kicsi, hogy a szokásos kisléptékű 
térképeken a felhordásnál legtöbbször nem is jelentkezik, vagy 
alig ad valami záróhibát, és könnyen kiigazítható, mert leg
többször vagy egy zárt, vagy két fixponthoz kapcsolt polygon-
nál használjuk. 

E távolságmérés elmélete minden mérnök előtt ismeretes 
és itt fölösleges ismételni. Csak annyit, hogy a leggyakoribb 
Reichenbach-féle optikai távolságmérésnél a vízszintes távol
ságok redukálása az ismert T v = a cos a , + bl cos 2 a képlet 
alapján történik. A redukálás megkönnyítésére az erdészeti 
zsebnaptárban levő táblázatot készítették, de csak a képlet má
sodik tagjára vonatkozóan (bl cos 2 a \ ) , mivel az első tag keveset 
változik, és a értéke műszerenkint más és más, míg b-é rende
sen 100 szokott lenni. Ez ismert táblázatból egy három szám
jegyű távolság vízszintesét — mint tudjuk — három rovatból 
kell kiolvasni és ezeket megfelelően összeadni. A három-négy 
számjegyű számnak három rovatból való kiszedése közben 
könnyen téves adat csúszhat be, valamint az összeadást is el
hibázhatja néha az ember. Természetesen a hibát kikerülhetjük 
a műveletek megismétlésével, de ez már nagyon hosszadalmas 
és unalmas dolog. Hisz aki már dolgozott a táblázattal, tudja, 
hogy a számítás egyszeri keresztülvitele is mily döcögős és időt
rabló, idegölő munka, mert bizony legtöbbször nem egy-két 
távolság redukálásáról van szó, hanem jó pár százról, esetleg 
egy-két ezerről. 

A gyakorlat számára — a gyorsabb és nyugodtabb munka 
szempontjából — gördülékenyebb és egyszerűbb módszer való, 
és ezt meg is kapjuk az alábbi grafikus eljárásban. Igaz, hogy 
nem ad századrésznyi pontos értékeket, de erre optikai távol
ságmérésnél nincs is szükség. A grafikon görbéit szintén csak 
a fenti képlet második tagjának törvénye szerint (bl cos 2 • (*) 
szerkesztettem meg, az első tagot figyelmen kívül hagytam; 
vagyis a görbékről'leolvasott értékek azonosak az ismert táb
lázat adataival. A leolvasott értékekhez az első tag redukált 
értékét mindenkor hozzá kell adni. 

A grafikon elkészítése és használata a következő: Felve
szünk egy derékszögű tengelyrendszert, lehetőén milliméter-



lapon, melynek abscisszájára a magassági szögeket, ordiná-
papíron (vagy más, szintén merőleges egyenesekkel beosztott 
tájára pedig a távolságokat hordjuk fel, 0-ból, mint kezdőpont
ból kiindulóan, bizonyos lépték szerint. (Lásd az ábrát; itt 
1° = 1 cm és 1 hosszegység — 1 cm.) Azután minden egyes 
egészszámú távolságnak külön megszerkesztjük a görbéjét 
olyanképpen, hogy pl. 2—2 fokonkint kiszámítjuk a redukált 
értékét (mondjuk az ismert táblázatból), ezeket, mint pontokat 
felhordjuk szabály szerint (a megfelelő szög és az ehhez tar
tozó redukált érték alapján) a derékszögű tengelyrendsze
rünkre. Az egyes pontokat összekötve, kapunk egy görbét. 
Ugyanezen módon szerkesztjük meg a többi görbét is minden 
egyes egészszámú távolságnak megfelelően, tehát annyi görbét 
kapunk, ahány egész távolságra szükségünk van, vagyis az 1, 
2, 3, 4, 5 67, 68, 69, 70 stb. egész távolságnak lesz egy-
egy görbéje. Ezen görbék adják a bl cos 2 a törvény görbesere
gét. (Lásd az ábrát!) 

Ezen grafikonnal a redukálás úgy történik, hogy az illető 
magassági szög függőlegesén megyünk fölfelé addig, míg a 
kérdéses ferdetávolság görbéjéhez nem jutunk (pl. 14° mellett 
28.0 ferdetávolság), ahol függőlegesünk a görbét (28-asat) 
metszi, azt a pontot vízszintesen kivetítve az ordinátára, ott 
leolvashatjuk a redukált értéket. (Példánkban 26.35 a grafi
konról, számítva 26.36.) Ha azonban a kérdéses redukálandó 
ferdetávolság nem egész szám, hanem tizedes is van benne, 
akkor kétféleképpen járhatunk el. (1.) Vagy a hozzá legköze
lebb álló (felfelé vagy lefelé kikerekítve) egész szám redukált
ját vesszük le a grafikonról és levonjuk, vagy hozzáadjuk eh
hez a hozzáadott vagy levont tizedes értékét változatlanul (pl. 
lS^O^nél 24.2 ferdének megfelel a grafikon 24-es görbéjéről 
22:7 és hozzáadva a 0.2 = 22.9, számítva 22'.88). Ilyenkor 
legfeljebb arra ügyeljünk, hogy mindig a közelebbi egész 
számhoz történjék a kiegészítés, (pl. 46.8-nál 47-hez) és mivel 
a görbéről leolvasható érték legtöbbször nem ad pontosan egész 
tizedrészeket, ezért a felfelé való kiegészítésnél a nagyobb, le
felé való kiegészítésnél pedig a kisebb értéket vesszük csak 
egész tizedekben. Ezzel nemcsak azt ellensúlyozzuk, hogy a 
tizedeket nem redukáljuk, hanem még azt is, hogy egy nagyobb, 
illetve kisebb értéknek olvastuk le a redukáltját a görbéről. 



Vagy pedig (2) egyszerűen akként járunk el, hogy az illető ferde 
egész érték görbéjéhez a grafikonon hozzászámoljuk vagy visz-
szaszámoljuk a tizedrészeket úgy, hogy egy megkezdett darab
millimétert (a mi ábránkon levő távolsági léptéket értve) egy 
egész tizednek számítunk, és az így kapott pontot vízszintesen 
kivetítjük az ordinátára, ahol leolvashatjuk az eredményt. A 
megkezdett darabmillimétert azért számítjuk egésznek, mert a 
görbék a legnagyobb magassági szögek felé egymáshoz köze
lednek, és nincs meg köztük a 10 mm-es kezdeti köz a tizedek 
redukálódása miatt. Ezt módosíthatjuk olyképpen, hogy a két 
görbe közti távolság annyadrészét vesszük, ahány tizedesről 
van szó, és az így kapott pont ordinátajának értékét olvassuk 
le. Ez a módszer egyszerűbb a másiknál és gépiesebben lehet 
vele dolgozni. 

Pontosabb értékeket kaphatunk, ha a távolsági léptéket 
nagyobbra választjuk (pl 1 egység = 2 c m ) ; ebben az esetben 
az egészek görbéi közé még a fél egység (esetleg minden páros 
tized) görbéjét is beiktathatjuk. Ilyen nagy lépték választása 
esetén azonban már olyan nagy, vagy esetleg több lapra lesz 
szükségünk, ami a gyors munka szempontjából talán nem lenne 
egészen megfelelő. Nagyobb lépték azért sem szükséges, mivel 
csak optikai úton mért távolságokról van szó, ahol a leolvasásnál 
nemcsak egyik szem mérhet 0.1-dal többet vagy kevesebbet, 
mint a másik, hanem néha ugyanaz a mérnök is elkövetheti ezt, 
mert a leolvasást a különböző lécállás, valamint annak megvi
lágítása, a levegő rezgése nagymértékben befolyásolják. Sőt. 
ha nagyobb távolságokat mérünk, még nagyobb hibát is követ
hetünk el. Azonkívül üzemtervi térképeink léptékei is oly ki
csinyek, hogy azokon 1—2 tized öl hiba egyáltalán nem jelent
kezik. Teljesen felesleges tehát a redukálást olyan precízen, 
századrésznyi pontossággal végezni, ahogy azt a táblázat alap
ján szokta az ember. 

Szerintem ez a grafikon egyszerűbb és gyorsabb munkát 
ad, mint a táblázat. Ha a beosztást és a görbéket megfelelőkép
pen szerkesztjük meg, a milliméterpapír mintájára a tízeseket 
vastagabb, vagy más színű vonallal jelöljük — a görbéknél is 
— , akkor valóban könnyen áttekinthető és a gyors tájékozódást 
nagymértékben fokozó lesz a grafikonunk, ami a gyakor
lati használat szempontjából szintén figyelembe veendő. A lép-



tékek megválasztásánál — azt hiszem — jól be fog válni a mel
lékelt ábra léptéke, mert a távolsági mércét a kívánt pontosság 
és az emberi szem kímélése szempontjából nem igen tanácsos 
kisebbre választani, és a magassági szögek mértéke is megfe
lelő. Ilyen léptékek mellett a grafikon egész lapja 32x62 cm 
nagyságú lesz, 60 ölre és 30 fokra számítva. Ez ugyan egy lap
nak kissé nagy, de két részre lehet vágni, s f inom vászonnal 
egyberagasztani, hogy összehajtható legyen, s egy egészet al
kosson. A magassági szögeknél a 30 fokos végérték — szerin
tem — teljesen elegendő, mert a gyakorlatban 25—30 fokos 
lejtők már elég ritkák, de ha esetleg egy-kettő előfordul, azt 
a táblázatból kikereshetjük vagy kiszámthatjuk. Ha pedig va
laki a gyakorlatban mindinkább tért hódító méteres távolsá
gokra akarja a grafikont megszerkeszteni (tachymetrikus fel
vételnél mindig m-es beosztású léccel dolgozunk, mert ezt szin
tező lécként is használhatjuk, és már a kataszternél is méter a 
hosszegység), akkor választhatja a távolsági egységet fél cen
timéternek. Ha pedig pár olyan nagy távolságot kell redukál
nunk, ami a grafikonon már nincs meg, akkor azt szétbontás
sal végezzük el. Pl. 72.4 öl ferdének 12° mellett keressük a víz
szintesét, akkor először kerek 50°-nak vesszük a redukáltját és 
ehhez hozzáadjuk az elhagyott 22-4 öl vízszintesét. 

A magassági körbeosztást a grafikon alsó vonalán 0°-tól 
felfelé számoztam, a felső vonalon pedig 360°-tól visszafelé, 
mivel az újabb műszereken is ilyen a számozás, s így nem kell 
a szögértékeket levonással megállapítgatni. A grafikonon csak 
a fél fokos függőlegeseket húztam meg, a 10—10 perces érté
keket az ezek közti távolságok harmadrészének becslésével 
könnyű megállapítani. 

Végül megemlítem, hogy a grafikont nemcsak ferde távol
ságok redukálására lehet használni, de a térképről levett víz
szinteseknek bizonyos magassági szögéhez tartozó ferde távol
ságok felkeresésére is. (Ez ugyan a gyakorlatban nagyon rit
kán fordul elő.) A z eljárás a következő: az adott vízszintes és 
magassági szög metszéspontját (egymásra merőleges egyene
sek) felkeressük a grafikonon és ha nem esik egy görbe
vonalra, akkor megbecsüljük, hogy a két szomszédos görbe közt 
hány tizedrésznyi darabot kell a görbén levő értékhez hozzá
adnunk vagy levonnunk, a metszési pont fekvése szerint. 



Persze mindig a közelebbi görbét vesszük alapul. A műveletet 
elvégezve, kapjuk a keresett ferde távolságot. Pl. 22 -0 vízszin
tesnek 10° mag. szög mellett megfelel 22 -7 ferde távolság a 
grafikonról, számítva pedig 22 .68. 



A gyakorlat céljára az elmondottak alapján bárki elké
szítheti ezt a grafikont legegyszerűbben milliméter-papíron, 
azonban a jobb és tartósabb kivitel s anyag szempontjából ta
lán jobb lenne sokszorosítás útján előállítani, hiszen több pél
dány készítése esetében valószínűleg oly kicsi lenne a költsége, 
hogy mindenki beszerezhetné magának. 

Szükségesnek tartottam ezen eljárást ismertetni, mert tu
dom, hogy mily idegölő munka száz és száz távolság reduká
lása a táblázat alapján. Talán hasznát fogják venni a gyakor
lati erdőrendezők és mérnökök eme : grafikus eljárásnak és mél
tányolni fogják benne a grafikus módszerek praktikus voltát 
és értékét. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Erdészeti statisztikai adatok. Régóta érzett hiányt pótol a 
földmívelésügyi minisztérium, amikor az erdőgazdaságra vonatkozó 
statisztikai adatok összegyűjtését és közreadását, rendelte el. Jól 
tudjuk, hogy a mai, a végletekig lecsökkentett személyzet mellett 
mily nehézséget okoz ezeknek az adatoknak az összegyűjtése és ren
dezése. Annál nagyobb hálával kell fogadnunk a Földmívelésügyi 
Miniszter úrnak és az erdészeti főosztálynak azt a nemes elhatáro
zását, amellyel lehetővé tette, hogy az összegyűjtött adatokat lapunk 
külön melléklete gyanánt bocsáthatjuk a szakközönség rendelkezé
sére. Ügy véljük, mindnyájunk érzelmeinek adunk kifejezést akkor, 
mikor ezért a nagyon értékes támogatásért Őnagyméltóságának és 
az erdészeti főosztálynak ezúton is hálás köszönetünket nyilvánítjuk. 

A szokásos heti összejövetelek ügyében értesítjük t. tagjain
kat, hogy a nyári szünet előtt az utolsó összejövetelt június hó 27-én 
d. u. 5 órakor tartjuk. A szeptemberi összejövetelek idejét augusz
tusi lapszámunkban fogjuk t. tagjainkkal közölni. 

Lapunk júliusi és augusztusi száma az eddigi szokásnak meg
felelően, augusztus hó elején összevonva jelenik meg. 

A bizottságok összetétele. A z egyesület elnöksége a választ
mánytól nyert felhatalmazás alapján az egyes bizottságokban való 
részvételre a következő egyesületi tagokat kérte fe l : 1. Az adó-, vám-
és tarifaügyi bizottságba: Beyer Jenő, Kallivoda Andor, Mihalovics 
Sándor, Onczay László, Osztroluczky Miklós, Papp-Szász Tamás, 
Schmidt Károly és Vuk Gyula vál. tagokat és dr. Fazekas Ferenc, 
Szabó Benedek, Tóth Bódog, Vécsey Ferenc rendes tagokat; 2. Az 



általános erdőgazdasági és törvényelőkészítő bizottságba: br. Inkey 
Pál alelnököt, dr. Ajtay Sándor, gr. Andrássy Sándor, Fröhlich 
Brúnó, gr. Keglevich Gyula, Onczay László, Papp Béla, Pfeiffer 
Gyula, Ráduly János, Rochlitz Dezső, br. Waldbott Kelemen, gr. 
Zelenszky Róbert választmányi és Doroszlay Gábor, dr. Hoffmann 
Gyula, Karsay Károly, Marschalkó Ferenc, Mayer Aurél rendes 
tagokat. 3. A szakoktatási és kísérletügyi bizottságba: Balogh Ernő, 
Fekete Zoltán, Kiss Ferenc, Papp Béla, Pfei f fer Gyula, Roth 
Gyula és dr. Tuzson János vál. tagokat, valamint Ajtay Jenő, Fran-
ciscy Vilmos, Lippóczy Béla, Magyar Pál, Pásztory Ödön, Pukács 
Endre rendes tagokat. 4. A szervező bizottságba: Térfy Béla 
alelnököt, Arató Gyula, Béky Albert, Erdőssy Bódog, Földváry 
Miksa, Pech Kálmán, Pfeif fer Gyula, Rimler Pál, gr. Széchenyi 
Aladár választmányi tagokat, továbbá Fekete Béla, Hepke Arthur, 
Krause Dezső, Matuskovits Péter, Pászthory Ödön, Rabó Gyula, Radó 
Gábor, Szepesi Arthur, v. Szilágyi-Illosvay Lajos, Véssei Mihály 
rendes tagokat. 5. A magánerdőtisztek szolgálati viszonyának ren
dezését előkészítő bizottságba: dr. Hammersberg Géza, id. gr . 
Majláth József, N a g y László, ő rgróf Pallavicini Alfonz, Rimler 
Pál, Schmied Ernő, Sipos Antal, Takách Zsigmond és br. Waldbott 
Kelemen választmányi, Barsy Nándor, Bogyay Gyula,, Hajdú János, 
Komáromy László és 1. Wittenberger Géza rendes tagokat. 

A bizottságok tagjainak száma korlátozva nincs s az elnökség 
felkéri azokat a tagokat, akik valamelyik bizottság munkájában részt
venni hajlandók, hogy ezt a hajlandóságukat az ügyvezetővel mi 
előbb közölni szíveskedjenek. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

21.457—1929. 1—2. szám. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a) az Országhegy és domb
vidékein elterülő kopár és vízmosásos területeken, b ) az Alföld szi
kes és futóhomokos területein valamint árterein az 1924. és 1925. 
évek folyamán sikerrel teljesített közérdekű erdősítésekért s végül 
c ) az Alföldön az 1924. és 1925. évek folyamán sikerrel teljesített 
gazdasági . és tanyafásításokért a vonatkozó versenypályázati hir
detményekben kitűzött jutalmakat a következő pályázó birtokosok
nak ítélte oda: 

a) kopár és vízmosásos területek beerdősítéséért: 

1. az elsőrendű nagy jutalmat Veszprém r. t. város közönsé
gének, 



2. az elsőrendű elismerő jutalmat Nirnsée Ferenc földbirtokos, 
győri lakosnak, 

3. a másodrendű elismerő jutalmat a veszprémi rom. kath. 
székeskáptalannak; 

b ) alföldi erdőtelepítésekért: 

1. az elsőrendű jutalmat a „Ny í r s ég Mezőgazdasági és Ipari 
Részvénytársaság" jószágigazgatóságának, 

2. a másodrendű nagy jutalmat Vaskút község közönségének, 
4. az elsőrendű elismerő jutalmat Debrecen szab. kir . vá(ros 

Jíözönségének, 
5. a másodrendű elismerő jutalmat Kiskunmajsa község közön

ségének ; 

c ) alföldi gazdasági és tanyafásításokért: 

1. az elsőrendű nagy jutalmat dr. gróf Semsey László föld
birtokos, balmazújvárosi lakosnak, 

2. a másodrendű nagy jutalmat vasmegyeri Megyery Pál föld
birtokos, vasmegyeri lakosnak; 

3. az elsőrendű elismerő jutalmat dr. Lipcsey Attila földbirto
kos, tiszafüredi lakosnak és végül 

4. a másodrendű elismerő jutalmat dr. Váradi Szabó János 
földbirtokos, nyirmártonfalvai lakosnak. 

A kiadott pályadíjak művészi értékű festmények voltak. 

Elismerő oklevelet nyertek: 

a) kopár fásításokért : 

1. Varga László és özv. Vogel Józsefné literi gazdasága, 
2. a fűzfői m. kir. állami hadianyaggyár ; 

b ) alföldi erdőtelepítésekért: 

1. Torbágyi T ibor uradalmi intéző ecsenesi lakos, 
2. a magyar katholikus Vallásalap ceglédi uradalma, 
3. Dobos Mihály gazdálkodó, szabadszállási lakos, 
4. az érsekcsanádi osztatlan közös legelőben érdekelt birtokos

ság, 
5. K. Mándy Sándor, Tibor és Pál nyírbátori uradalmi jószág

igazgatósága, 
6. Wisnyei Dezső uradalmi intéző, nyirmártonfalvai lakos, 
7. báró Podmaniczky Endre földbirtokos, kelebiai lakos, 
8. dr. Unger Alajos földbirtokos, dánszentmiklósi lakos, 
9. a szentistváni volt úrbéres birtokosság, 
10. dr. Szalay Géza földbirtokos, kenézlői lakos, 
11. dr. Hof fe r József földbirtokos, kiskunfélegyházai lakos, 



12. Schwarcz Mór földbirtokos, soltvadkerti lakos, 
13. Simon Mihály községi főjegyző, gyömrői lakos; 

c ) alföldi gazdasági és tanyafásításokért: 

1. a debreceni m. kir. gazdasági akadémia gyakorlati tanszéke, 
2. Jalsoviczky Sándor földbirtokos, nagykőrösi lakos, 
3. Komló község közönsége, 
4. Füle Lajos földbirtokos, dánszentmiklósi lakos, 
5. a szentistváni volt zsellérbirtokosság, 
6. Kövér Péter földbirtokos, tiszafüredi lakos, 
7. dr. Gonda Balázs községi főjegyző, ókécskei lakos, 
8. Széky István földbirtokos, tiszaigari lakos, 
9. Szász Imre gazdálkodó, derekegyházai lakos, 
10. Mezőberény község közönsége, 
11. i f j . Cserna János földbirtokos, fábiáni lakos, 
12. Gut István gazdálkodó, szalkszentmártoni lakos, 
13. Kanász Imre gazdálkodó, szentesi lakos, 
14. Zahorán Pál városi gazdasági intéző, békéscsabai lakos, 
15. dr. Márton Lajos földbirtokos, abonyi lakos, 
16. Ónodi Balázs gazdálkodó, kiskunhalasi lakos, 
17. Szőke Zsigmond gazdálkodó, köröstarcsai lakos, 
18. vitéz Horváth Pál gazdálkodó, orosházai lakos, 
19. i f j . Vass János földbirtokos, nagymágocsi lakos, 
20. Csizmadia András gazdálkodó, orosházai lakos, 
21. Kőszeghy Béla földbirtokos, nagymágocsi lakos, 
22. Csúcs Károly földbirtokos, szentesi lakos, 
23. Zsoldos László földbirtokos, szentesi lakos; 

d ) az erdősítéseknél és fásításoknál kifejtett érdemeik elismeréséül: 

1. dr. Komjáthy László veszprémi polgármester, 
2. dr. Holló Béla kiskunfélegyházai polgármester és 
3. a debreceni m. kir. gazdasági akadémia hallgatói. 

A miniszter továbbá elismerését fejezte ki sikeres fásításért: 
Békéscsaba r. t. város közönségének; 

a kopárfásítások, alföldi erdőtelepítések, illetőleg gazdasági 
fásítások terén kifejtett sikeres közreműködésükért pedig: 

1. dr. Nagy László városi főjegyzőnek, Veszprém, 
2. Szalay Zsigmond községi főjegyzőnek, Vaskút, 
3. Krix Ferenc községi bírónak, Vaskút, 
4. Szabó István városi gazdasági tanácsnoknak, Kiskunfélegy

háza, 
5. Kiss Ferenc városi gazdasági tisztnek, Kiskunfélegyháza, 
6. Térbe István községi bírónak, Kiskunmajsa, 
7. Biber Lajos községi jegyzőnek, Érsekcsanád, 
8. Kincses János községi bírónak, Érsekcsanád, 



9. Erdős Károly uradalmi intézőnek, Nyirvasvár, 
10. Balogh Ferenc uradalmi intézőnek, Tompa, 
11. Juhász Alajos községi főjegyzőnek, Szentistván, 
12. Gumbert István községi főjegyzőnek, Kömlő, 
13. Náray Lajos nyug. kir. közalapítványi erdőtanácsosnak, 

Budapest, 
14. Tanka Sándor székeskáptalani főerdőmérnöknek, Veszprém, 
15. Elekes Sándor községi jegyzőnek, Mezőberény, 
16. Gy. Kovács János községi albírónak, Mezőberény, 
17. Véssey Mihály miniszteri tanácsos, erdőigazgatónak, 
18. Szepesi Artúr m. kir. főerdőtanácsos, erdőigazgatónak, 
19., Polakovics György, 
20. Králl János és 
21. Bárány Károly m. kir. erdőtanácsosoknak, 
22. Muraközi Pál és 
23. Scherg Károly m. kir. főerdőmérnököknek, 
24. Neumann István, 
25. Krizmanics Ferenc, 
26. Ferenczy Ferenc és 
27. Pólyik Árpád m. kir. erdőmérnököknek és végül 
28. Olasz János m. kir. segéderdőmérnöknek. 
Végül a miniszter a pályadíjat illetőleg elismerő oklevelet nyert 

' erdősítések, illetőleg fásítások végrehajtásánál közreműködött alkal
mazottakat pénzjutalmakban részesítette. 

M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

21.495—1929. I—1. szám. 

H I R D E T M É N Y 

Az erdőőri és vadőri szakvizsgák 1929. évi augusztus hó 5-én 
és az erre következő napokon kellő számú jelentkező esetén Debre
cenben, Miskolcon, Gödöllőn, Szegeden, Kaposváron és Győrben fog
nak megtartatni. , 

Akik az erdóori vagy vadőri szakvizsgát letenni óhajtják, az 
ehhez szükséges engedély iránt kellően felszerelt kérvényüket 1929. 
évi június hó 20-áig a lakóhelyükre illetékes m. kir. erdőigazgató
ságnál nyújtsák be. 

Az erdőőri szakvizsga letételének megkönnyítésére az erdő
igazgatóságok székhelyein kellő számú jelentkező esetén az 1929. 
évi július hó 8-án kezdődő négyhetes előkészítő tanfolyamot rende
zek, amelynek végeztével a hallgatók szakvizsgára bocsáttatnak. 

A tanfolyamra való felvételt az illetékes m. kir. erdőigazgató
ság eszközli, amelyhez a felvétel iránti kérvényeket 1929. évi június 
hó 15-ig kell benyújtani. 



20.678—1929. 1—2. szám. 

H I R D E T M É N Y 

az állami erdei facsemeték és suhángok kiszolgáltatása tárgyában. 

A z államerdészeti facsemetekertekből az 1929. év őszén és az 
1930. év tavaszán az állami szükségleteken felül fennmaradó facse
mete- és suhángfeleslegek a következő feltételek mellett fognak az 
ezeket igénylő birtokosoknak kiadatni: 

I. Az alföldön erdők telepítésére, fasorok, szélfogópászták és 
facsoportok létesítésére, továbbá az ország bármely részén levő 
kopár és vízmosásos területek beerdősítéséhez szükséges erdei facse
meték és suhángok az államerdészeti csemetekertekben kiszedve, 
teljesen díjmentesen adatnak ki. 

II. Méltánylást érdemlő esetekben az államerdészeti csemeteker
tektől távolabb eső birtokosok, valamint az illetékes m. kir. erdő
igazgatóság által igazoltan rossz anyagi viszonyok között lévő és 
fuvarerővel nem rendelkező kis- és törpebirtokosok, nemkülönben a 
szegény birtokosságok tulajdonában vagy birtokában lévő és ,az I. 
alatt részletezett területek beerdősítéséhez és fásításához szükséges 
erdei facsemeték és suhángok díjmentesen, a felmerülő csomagolási 
és szállítási költségek elengedésével szolgáltatnak ki. 

III. Erdőterületek vágásainak és tisztásainak beerdősítésére, a 
városok és községek belterületének, tereinek és utcáinak, valamint 
a közutak fásítására, továbbá az egyéb fásítási célra szükségelt 

A tanfolyamra csak olyan erdőőrök jelentkezhetnek, akik az 
elemi népiskolát elvégezték, legalább 3 évig szakadatlanul erdészeti 
gyakorlati szolgálatban állottak, fedhetetlen előéletűek és 20-ik élet
évüket betöltötték. 

A z erdészeti gyakorlati szolgálat igazolásául csak az olyan 
bizonyítvány szolgálhat, amelyet oki. erdőmérnök állított ki vagy 
amelyen folyamodónak tényleges erdőgazdasági vagy erdőőri alkal
maztatását a szolgálati helyre illetékes m. kir. erdőfelügyelő 
igazolja. 

Annak, aki az előkészítő tanfolyamra felvétetett, a vizsgaenge
dély iránt külön nem kell folyamodni. 

A tanfolyam hallgatói élelmezésükről és ágyneműről maguk 
tartoznak gondoskodni. 

A tanfolyam díjmentes és egyelőre nem kötelező 
A tanfolyamra vonatkozólag bővebb felvilágosítást a m. kir. 

erdőigazgatóságok adnak. 
Budapest, 1929. évi május hó 20-án. 

M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 



erdei facsemeték és suhángok a megállapított ár, valamint az eset
leg felmerülő csomagolási és szállítási költségeknek megtérítése elle
nében lesznek kiszolgáltatva. 

A csemeték és suhángok ára, kiszedési, csomagolási és vasúthoz 
való szállítási költsége: 

E-i 

F a f a j 

E z e r d a r a b Egy darab 

E-i 

F a f a j 
1 éves 2 éves 3-4 éves 2 éves 3 éves I. oszt. II. oszt. 

E-i 

F a f a j iskolázatlan magágyi 
csemete 

iskolázott 
csemete suháng 

E-i 

F a f a j 

á r a p e n g ő b e n 

1 Erdei fenyó 4.— 6 . - 8 . - 7 . - 9.— 
2 Feketefenyő 4 . - 6 . - 8.— 7 . - 9 . -
3 Tölgy, cser 7.— 9 . -
4 5 . - 7 — 
5 Gledics, sophora és 

eperfa 6 — 8.— 
6 Juhar, kőris, szil. . . 6 - 8 . -
7 Celtisz, koelreutheria 7.— 9.— 
8 Hárs 1 5 . - 20.-
9 Gyümölcsvadoncok. 30.— 4 0 . -

10 Amerikai dió 8.— 1 0 . -
11 Vadgesztenye . . . . 6.— 8.— • -

- . 3 0 12 Szelíd gesztenye és - . 3 0 
20.— 2 5 . -

13 Maciura 1 0 . - 1 2 -
14 Fűz-, nyár-, eleagnus-

és tamariskadugv. 
3 . -3 . -

15 Fűz, nyár-, eleagnus-
és tamariskadugv. 

6.— 8 . -
1 — —.60 16 Egyéb fafajok. . . 1 0 . - 1 2 . - 1 — —.60 

A fenti árakban a csemeték és suhángok kiszedési költsége, 
mely ezer darabonként fenyőcsemeténél 1 P 40 fillér, iombfacseme-
ténél 2 P, suhángoknál darabonként 8 fillér, már benfoglaltatik. 
Csomagolási és a felvevő vasúti állomáshoz való fuvarozási költség 
ezer darab csemete után 1 P, egy csomag suháng után 2 P. 

Az 1929. évi őszi erdősítésekhez szükséges facsemetéket és su-
hángokat legkésőbb 1929. évi július hó végéig, az 1930. évi tavaszi 
ültetésekhez szükséges facsemetéket és suhángokat pedig legkésőbb 
1929. évi október hó végéig, az ültetés helyére illetékes m. kir. erdő
igazgatóságnál vagy m. kir. erdőhivatalnál szóban vagy írásban kell 
igényelni. 

Ez alkalommal határozottan meg kell jelölni a beültetendő terü
let helyét (község, dülő) , minőségét (kopár, vízmosásos, futóhomo
kos terület, vágás, tisztás, stb.) és kiterjedését, a szükséges cseme
ték, illetőleg suhángok faját, korát és mennyiségét, az ültetés idejét 



(1929. év ősz vagy 1930. év tavasz), a jelentkezőnek vagy megbízott
jának pontos címét (lakóhely, utolsó posta) és végül, hogy a cseme
ték a közölt (I—II.) feltétel melyike szerint igényeltetnek. 

Elkésetten, valamint a földmívelésügyi minisztériumhoz közvet
lenül vagy más hatóságokhoz benyújtott igénylések figyelembe vé
tetni nem fognak. 

Akik az igényelt és kiutalványozott csemetéket vagy suhán-
gokat ok nélkül visszautasítják, vagy nem arra a célra használják 
fel, amelyet megjelöltek, a jövőben állami csemetében nem része
sülnek. 

Az 1898. évi X I X . t.-c. alapján állami ellátás alatt álló erdők és 
kopár területek birtokosai részére szükséges facsemeték kiutalvá-
nyozása iránt a szükséges lépéseket a m. kir. erdőigazgatóságok 
ezentúl is hivatalból teszik meg. 

A csemeték tavasszal március hónapban, ősszel pedig október 
és november hónapokban fognak kiadatni s illetőleg szétküldetni. 

Budapest, 1929. évi április hóban. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

1929. I—1. szám. 

F E L H Í V Á S 
az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező 

Alapból az 1929—1930. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

A m. kir. földmívelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez 
tartozó államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
alapból az 1929—30. tanévre szóló segélyek az 1915. évi 104.197. sz. 
alatt jóváhagyott szabályzat 8. §-ának 4. pontja értelmében 1929. 
évi augusztus havában kerülnek kiosztásra. 

A z idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az 
állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami ellátásba vett községi 
stb. erdőknél, erdőfelügyelőknél, a Bányamérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskolánál, az Erdőgazdasági Szakiskolánál, az Erdészeti Kísérleti 
Állomásnál és az Erdőőri és Vadőri Iskoláknál) alkalmazott, tény
leges szolgálatban álló, nyugdíjazott és elhalt tisztviselőknek (erdő
tiszteknek, erdészeti tanároknak, erdészeti mérnököknek, kincstári 
erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi tisztviselőknek, irodatisz
teknek) mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái, ha a belföldi 
tanintézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 1929—30. tan
évre felvétettek, továbbá ha az 1928—29. tanévben a tanulmányi 
előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett összes osztályza
tuknak legalább fele kitűnő, jeles, igen j ó vagy j ó . 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 



Tornából, énekből valamint az egyes nem kötelező tantárgyak
ból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál nem jön 
számításba. 

A kérvényhez a folyamodás időpontját közvetlenül megelőző 
tanévről szóló iskolai végbizonyítványt kell csatolni, kivéve azt az 
esetet, ha a gyermek erről a tanévről ilyen bizonyítványt a saját 
hibáján kívül nem kaphatott, amely esetben kellő megokolással a 
még előbbi évi iskolai végbizonyítványt kell csatolni. 

A segélyezés iránt benyújtott kérvényekben okvetlenül ki keil 
tüntetni: a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, összes 
ellátatlan gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, melyet láto
gatni fognak, az esetleg élvezett ösztöndíj vagy más ilynemű állandó 
segély összegét: & a kérvényhez csatolni kell az összes gyermekek 
legutolsó iskolai bizonyítványait, nemkülönben a szülők vagyoni állá
sáról szóló hatósági bizonyítványt, illetőleg atyátlan-anyátlan árvák
nál az árvaszék igazolványát. 

Amennyiben a kérvényekhez a szükséges iskolai bizonyítványok 
vagy egyéb okiratok valamely körülmény miatt egyidejűleg csatol
hatok nem volnának, a kérvényt az alább kitűzött határidőre iskolai 
bizonyítvány stb. nélkül is feltétlenül be kel nyújtani és az iskolai 
bizonyítványt annak elnyerése után pótlólag bemutatni. 

Felhívom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az 
alapból nyerhető segélyek adományozására irányuló bélyegtelen kér
vényüket az „Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését 
Segélyező Alap Intézőbizottságához" (Budapest V. ker., Kossuth 
Lajos-tér 11. szám, III . emelet 308. aj tó) címezve, továbbítás cél
jából a lakhelyükön lévő vagy az ehhez legközelebb eső valamelyik 
állami erdészeti hatóságnak adják át vagy esetleg közvetlenül postán 
maguk küldjék el, de mindenesetre oly időpontban, hogy a kérvény 
legkésőbb július hó 8-án Budapesten rendeltetési helyén legyen. 

Budapest, 1929. évi május hó. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 



I R O D A L O M 

Magyarország mezőgazdasági földrajza. Irta: Fodor Ferenc dr. 
A „Pá t r ia" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T. kiadása, Budapest 
(Üllői-út 25 . ) . Ára 6 pengő. 

A szerző bevezető soraiban azt mond ja : „ A földmíves élete a 
természet erőivel való örökös küzdelemben telik el" s ez valóban így 
is van. Ezeknek a természeti erőknek és a gazdasági viszonyoknak 
a megismerésére , kihasználására és mindezekből a tanulmányok le
vonására még igen sok gazda nem fordí t kellő gondot , propagálása 
tehát elsőrendű közérdek. Különösen a kisebb gazdáknál tapasztal
ható ennek hiánya. Fodor Ferenc dr. könyve igen hasznos útmuta
tást ad mindezek elsajátítására. Három f ő fejezetre osztja könyvét. 
A z első, amelynek c íme „Magyarország fö ld je és népe", az ország 
földrajzi fekvését, hegyeit, síkságait, fo lyói t , állóvizeit, éghajlatát, 
termőtalaját és növényzetét ismerteti. A második f ő fejezet „Ma
gyarország gazdasági élete" címet viseli si felölel i a gabonatermesz
tésre, takarmány-, kapás-, ipari növény-, szőlő- és gyümölcstermesz
tésre és a kertgazdaságra vonatkozó szükséges gazdaságföldrajzi 
ismereteket. A növénytermesztéshez hasonló részletességgel foglal
kozik a szerző az ország állattenyésztési viszonyaival, a baromfite
nyésztéssel, méhészettel és selyemhernyótenyésztéssel , az erdészet
tél, bányászattal, iparral, különös tekintettel a mezőgazdasági 
iparra. Magyarország külkereskedelmét ismertető fejezetben össze
hasonlítja a háborúelőtti és a mostani állapotokat s n a g y vonások
ban ismerteti az ország jelen külkereskedelmi helyzetét. Külön 
fejezetet szentel a szerző a magyar mezőgazdaság helyzetének 
„Európa államai és az idegen világrészek közöt t" címmel, ameiy 
egyúttal a könyv harmadik fő fejezete. Ebben ismerteti előbb az 
utódállamok, majd a többi európai állam gazdasági helyzetét nagy 
vonásokban, míg a legutolsó fejezet az idegen világrészekről ad 
gazdaságföldrajzi ismertetőt. 

Gyakorlati jégkárbecslés. Ez a címe a legújabb gazdasági szak
könyvnek, amely a mezőgazdasági terményekben okozott jégkárok 
szakszerű ismertetésével és becslésével foglalkozik. A mai modern 
gazdálkodás nélkülözhetetlen szükségessége a jégkár elleni biztosí
tás, tehát minden gazdának jó l fe l fogot t érdeke, hogy a kár meg
állapításával is tisztában legyen. 

Ezideig még nem je lent meg hasonló tárgyú szakmunka s a 
legnagyobb elismerés illeti meg a ' szerzőke t : Barthodeiszky József 
és Gölniczky Géza okleveles gazdákat, amiért megírására vállal
koztak. 

A nehéz tárgyú mű megírása a legnagyobb mértékben sikerűit, 
szövegközti ábrák és színes műmellékletek szemléltetik a szöveget. 



A könyv kiállítása a „Pát r ia"-nyomda fejlett technikájú fel
szerelését és különleges ízlését dicséri . 

Ára 12 pengő. Megrendelhető a „Pá t r i a" r.-t. könyvosztályánál , 
Budapest, IX., Üllőinxt 25. és a „Gazdatisztek és Gazdasági Szak
értők Országos Egyesületé"-nél , Budapest, Rákóczi-út 61. 

A gazdasszony dolga. A gazdaságtan és háztartástan kézi
könyve, í r ták a m. kir. földmívelésügyi minisztérium megbízásából : 
Gárdonyi Józsefné és Kovács Józsefné. Megje lent a „Pá t r i a " Iro
dalmi R.-T. kiadásában, Budapest, IX. , Üllői-út 25. Á r a 8 pengő. 

Ez a tankönyv gazdasági ismétlőiskolák nőhallgatói részére ké
szült útmutatóul a házvezetésben és a házkörüli teendők célszerű 
végzésére. Ezért röviden összefoglalva, könnyen érthető módon és 
tiszta magyaros nyelven tárgyalja a vidéki kis háztartások házi
asszonyainak hasznos- tudnivalóit . A háztartási rész megtaní t a 
takarékosságra, a kiadások fel jegyzésére, aminek különösen nagy a 
jelentősége, hiszen gondol junk csak a közmondásra : „ A z asszony 
többet el tud vinni a kötényében a házból, mint amennyit az ura 
szekérszámra hazahord." Ezután megismerte t az észszerű ruház
kodás, táplálkozás alapjaival, a különböző tápszerekkel, végül a 
kisembereinknél olyan s iralmas gyermekgondozás megjaví tására 
bevezet a helyes nevelés alapismereteibe. A gazdaságtani rész a 
konyha-, virág- és gyümölcskertészkedés, a szarvasmarhatenyésztés 
és tejgazdálkodás, a sertés-, házinyúl-, baromfi-, ga lamb- és selyem
hernyónevelés és tenyésztés ismereteibe vezeti be az olvasót . 

Fenti könyveket bár nem közvetlenül erdőgazdasági vonatko
zásúak, figyelemmel arra, hogy közérdeklődésre számot tarthatnak, 
tagjaink szives f igyelmébe ajánljuk. 

Dr. A . M. Rőhrl: Geschichtliche Entwicklung und waldbauliche 
Bedeutung der Vorrats — und Zuwachsmethoden. J. Neumann ki
adása, Neudamm. 1927. 180 oldal . Ára 10 márka. 

J. Chr. Paulsen-nek abból az elvéből indul ki a szerző, hogy a 
fakészlet és növedék nagyságának pontos ismerete nélkül nem le
het okszerű és tartamos erdőgazdálkodást folytatni. A z ismert mód
szerek kritikai taglalása után az utolsó' fejezetben összefogla l ja az 
erdőrendezés fejlesztésének különféle feltételeit . F. JVI. 

Kelet^Poroszország erdőgazdasági viszonyairól. A háború alatt 
sokat hallottunk a niazúri tavak vidékéről, az erdőmérnököt és va
dászt pedig már korábban érdekelte ez a különleges, sajátos vidék, 
mely úgyszólván kizárólag erdőből és tavakból áll s melynek fejlett 
erdőgazdasága, rominteni híres császári vadászterülete és népének 
ősi élete mindig vonzot t és érdekelt . 

Ennek a vidéknek erdőgazdasági viszonyait tárgyalja H. Mül-
ler kormányfőtanácsosnak és erdőtanáesosnak, J. Neumann neu-
dammi cég kiadásában most megjelent értekezése, mely a talaj és 
éghajlati viszonyoknak ismertetése után igen érdekesen írja le az 
ottani erdőket. F. M. 



K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozások. Dabasi H a l á s z Géza nyug. m. kir. erdöfel
ügyelő, a szab. osztr. magy. ál lamvasúttársaság uradalmainak volt 
igazgatója, egyesületünk igazgatóválasztmányának tagja, fo lyó évi 
május hó 15-én életének 66-ik évében Budapesten meghalt . A meg
boldogul t 1885. évben lépett állami szolgálatba. Szolgálatát a rékási 
m. kir. erdőrendezőségnél kezdte, majd 1887. évben az erdészeti aka
démia erdőrendezőségi tanszékéhez került tanársegédnek. Innen az 
ungvári erdőfelügyelőséghez, majd 1890. évben a pécsi erdőfei-
ügyelőség vezetésével bízatott meg. 1904. évben a budapesti erdő
fe lügyelőség élére került. Állami szolgálatából 1906-ban vált meg, 
amikor is meghívás folytán a szab. osztr. magy. államvasúttársaság 
igazgatóságához Tav i Gusztáv ny. min. tanácsos vezérigazgató 
mellé helyettesként nyert beosztást. Tavi halála után pedig igazga
tója lett az említett uradalomnak. Dabasi Halász Géza nemcsak 
mint buzgó választmányi tag és az uradalom igazgatója fejtett ki 
érdemes működést, hanem mint j ó kolléga is általános közkedveltség
nek örvendet t . Holttestét május hó 18-án helyezték örök nyuga
lomra a budai farkasréti temetőben, nagy részvét mellett. 

T e o d o r o v i t s Ferenc ny. m. kir. főerdőtanácsos, a király
halmi m. kir. erdőőri szakiskola igazgatója, egyesületünk alapító 
tagja, f o l y ó évi május hó 7-én életének 68-ik évében Kiskunhalason 
elhunyt, Szolgálatát mint műszaki dí jnok a lugosi m. kir. erdőigaz
gatóságnál kezdte meg 1887. évben, innen a liptóujvári szakiskolá
hoz került vezetőnek, ahol 1921-ben történt nyugalombavonulásáig 
úgyszólván egész szolgálati ideje alatt a szakiskola felvirágoztatá
sának szentelte életét. A z erdészeti 'altisztképzés körül hervadha
tatlan érdemeket szerzett. A keze alól kikerült tanítványai minden
kor szeretettel fognak kiváló tanítómesterükre visszaemlékezni. 

G e n e r s i c h Sándor ny. min. tanácsos, fo lyó évi június hó 
5-én 64 éves korában Esztergomban meghalt . A megboldogul t leg
utóbb a pilis.maróti vallásalapítványi erdőhivatalnak volt a veze
tője. 40 évet megha ladó szolgálat után 3 évvel ezelőtt vonult nyu
galomba. Béke hamvaikra. 

Kaán Károly ny. földmívelésügyi államtitkár kitüntetése a 
Magyar Tudományos Akadémián. Általános elismeréssel adóztunk 
Kaán Károly ny. fö ldmívelésügyi államtitkárnak akkor, midőn 
Csonkaországunk egyik legnagyobb kincséről , a Nagy Magyar Al 
földről az 1927. év folyamán a Magyar Tudományos Akadémia ki
adásában megjelent munkájában kimerítő tájékoztatást és útmuta
tást adott. A különös írói és közgazdászi készséggel megáldott te
hetség elismerésének kiegészítéseképen a legilletékesebb fórumtól, 
a Magyar Tudományos Akadémiától is megkapta most méltó jutal-



mát a munka szerzője, midőn őt a báró Kornfe ld Zsigmond-fé le 
díjjal tüntette ki. 

Midőn szívből gratulálunk ehhez a kitüntetéshez, egyúttal ki
fejezést adunk ezen a helyen annak az óhajunknak is, hogy ezzel 
a nagy szakértelemmel, tudással és munkabírással megáldot t kar- ' 
társunk munkásságát lankadatlan eréllyel továbbra is folytassa és 
ezáltal kartársai büszkeségére szakunknak hí rnevét öregbí tse . P—y. 

Az erdei magvak származásának garantálása ügyében. A ma
gyar kir. erdészeti kísérleti á l lomáshoz érkezett többrendbeli kér
désre tisztelettel közlöm, hogy az állomás kellő feltételek mellett 
ólomplombájával garantálja az erdei famagvak származását, de ez 
a garancia csak a lezárt é s ó lomplombával ellátott zsákokra vagy 
egyéb tartályokra vonatkozik. A zsákok felbontásával i l letőleg azok 
tartalmána kismértékben való eladásával a garancia megszűnik. 
Az állomás garanciája csak a származáshelyre vonatkozik, sem az 
anyaállomány minőségére, s em a mag csi rázóképességére nem vo
natkozik. Róth Gyula, főísk. tanár. 

A vidéki egyesületek együttes közgyűlése. A három vidéki er
dészeti egyesület egyesüttes közgyűlésé t e h ó 3. és 4-én tartotta 
meg Balatonfüreden. A közgyűlés t 3-án együttes kirándulás előzte 
meg a g róf Z ichy Pál nagyvázsonyi uradalmába. Ajka á l lomásról a 
bányavasút, majd az uradalom erdei vasútja szállította a kirándu
lókat a Kaphegy aljában lévő vadászkastélyhoz, míg útközben a ki
rándulók az uradalom igen szép fenyőerdősí tései t és a bükkösökben 
foganatosított szép természetes felújí tásokat tekintették meg . A 
helyszínén szükséges magyarázatokat és felvilágosításokat a beteg
sége miatt távollevő háziurat helyettesítő Horváth Miklós urad. 
főerdőmérnök, vezető erdőtiszt adta meg. A vadászkastélynál az 
uradalom látta vendégül a kirándulókat s a lelkes hangulatban el
töltött ebédidő után a Kaphegy tetejéről gyönyörködöt t az egész 
társaság a Somogy—Zala—Veszp rém vármegyék jórészére nyí ló 
remek kilátásban. Balatonfüredet a k i rándulók este ér ték el, ahol a 
vidám hangulatban eltöltött (kb. 180 terí tékes) vacsora után a j ó 
kedvű fiatal gárda reggel ig ropta a táncot. 4-én délelőtt 10 órakor 
a három egyesület külön-külön tartotta közgyűlését , amelyeken a 
szokásos adminisztratív teendőkön kívül 'a választmányok lés tiszti
karok kiegészítése történt meg. A „ M a g y a r Erdőgazda" 1928. évi 
évfolyamában megje len t legjobb cikkre kitűzött ju ta lmat a Tisza
jobbparti erdészeti egyesület dr. Fazekas Ferencnek ítélte oda. A 
d. e. 11 órakor kezdődő együttes ülésen az elnöki tisztet br. Wald-
bott Kelemen látta el. Roth Gyula főiskola i tanárnak „ A pfőiskola 
vadászterületén szerzett tapasztalatokról" tartott felolvasása után 
Lippóczy Béla olvasta fel „Külkereskedelmi mér legünk és a fásítá
sok" című tanulmányát. A z egybegyűl t szépszámú hallgatóság ál
landó figyelemmel kísérte az érdekes felolvasásokat . Nádaskay 



Richárd és vitéz Rédey László 1 indítványainak előterjesztése és le
tárgyalása után a közgyűlés az elnök éltetésével véget ért. 

A közgyűlés t újból igen népes bankett követte, melyen az első 
pohárköszöntőt Vései Mihály győri erdőigazgató mondta a Kor
mányzó Őfőméltóságára. Felköszöntöt ték még br. Waldbot t Kele
ment, a vendéglátó egyesületeket s azok alelnökeit, a fö ldmív. min . 
képviselőjét, az O. E. E.-et és a mérnöki kamarát, a hölgyeket, a fő
iskolát és annak képviselőit , végül Papp 'Béla min. tan. a megnyil
vánult kollegiális egyetértés fennmaradására ürített poharat. A köz
gyűlésen a fö ldmívelésügyi minisztér iumot Papp Béla min. taná
csos, a főiskolát Fekete Zoltán prorektor, főiskolai tanár, az 0 . E. 
E.-et és a Mérnöki Kamarát lapunk szerkesztője képviselte. jAi dél
utáni órákban vidám kedvvel és igen kedves emlékekkel oszlottak 
szét a gyűlés résztvevői . 

A z idei agancskiál l í tás. Mennyiségi leg nem sok, minőségi leg 
azonban a j ó békeévek, a régi Nagymagyarország bo ldog idejére 
emlékeztető agancsok kerültek bemutatásra a Nemzeti Vadászati 
Védegyle tnek a Mezőgazdasági Múzeumban május hó 18-tól 28-ig 
tartott agancskiáll í tásán. 

Gyönyörű, rég nem látott kapitális agancsok kötötték le a 
szemlélők f igyelmét . Különösen a Dunántúlról , fő leg Somogy és 
Zala megyékből származó agancsok váltották ki a legnagyobb cso
dálatot. A kiállított szarvasagancsok közül a 3 első, amely egyben 
a három első díjat is elnyerte és mindegyike 10 kg-on felüli súlyú, 
valamint a 9 kg-on fe lül i súlyú agancsokból összesen kiállított 5 
drb közül ugyancsak három Somogy és Zalából származik. 

A z 1928. év folyamán elért k iváló eredmény részben azzal ma
gyarázható, h o g y az elmúlt évben valószínűleg o ly bikák kerülhet
tek terítékre, amelyek a. forradalmi kíméletlen vadpusztításokat 
átélve, az utána bekövetkezett hosszú kíméleti időszakban, kedvező 
tenyészeti feltételek közé kerülve, erőteljes fejlődésnek indulhattak. 

A z agancskiál l í táson egyébként a megszál l t területről szár
mazó trófeákkal együtt mindössze 50 drb szarvasagancs, 90 drb 
dámlapát, 102 drb őzagancs, 7 drb mufloncs iga és 15 drb vadkan
agyar került bemutatásra. 

A nyíl t területről származó agancsok közül g ró f Festetits 
Kris tóf somogyi 14-ese nyerte a z I-ső arany-, Rimler Pál erdőtaná
csos zalai 20-asa ped ig a H-ik aranydíjat . 

Külön említést érdemel az Inkey József bá ró által beküldött 
22-es levetett agancs, iamely a kiállítás leghatalmasabb agancsa volt . 

A z őzagancsokból ugyancsak g y ö n y ö r ű , minden tekintetben 
kiváló példányok lettek kiállí tva. A z I-ső aranydíjat g ró f Trautt-
mansdorf Ferdinánd 526 gramm- súlyú agancsa nyerte. A díjat 
nyert agancsok között 10-nek 400 grammon felüli volt a isúlya. 

A kiállí tott muf loncs igák közül a g róf Nádasdy Pál által kiál-



lított nagyméretű csigák az I. és H-ik aranydíj ja l lettek jutalmazva. 
A vaddisznóagyarak között a legszebbet g r ó f Károlyi Viktor 

állította ki. Gödöllőn zsákmányolt agyara 21 cm hosszával és 6.6 
cm körméretével az I-ső aranydíjat nyerte . 

Magyar Pál m. kir. erdőmérnök előadása a szíkesfásítási kísér
letek eredményeiről. Magyar Pál m. kir. erdőmérnök a m. kir. Ter
mészettudományi Tásulat talajtani szakosztályánk ezévi május hó 
16-án tartott ülésén beszámolt a püspökladányi telepen foganatosí
tott szíkesfásítási kísérletek eddigi eredményeiről . 

Részletesen ismertette a különféle fizikai, kémiai és fiziológiai 
talajjavítási módokat s a kísérleteknél alkalmazott fafajokat, to
vábbá az ugyancsak foganatosí tot t gyökérvizsgálatokat , amelyek 
nélkül telepítési kísérleteknél megbízható következtetéseket csak 
évtizedek multán lehetne levonni. 

Az eddig végzett szíkesfásítási kísérletek eddigi eredményeiből 
azt a következtetés vonta le, h o g y : 

1. A telep kísérleti eredményei a tiszántúli hasonló szikesekre 
alkalmazhatók. 

2. A IV. oszt. szikestől eltekintve, a befásítandó terület teljes 
megmunkálása és ápolása nélkül siker nem várható, s hogy mennél 
többet áldozunk a talaj helyes (pl . bakhátas) megművelésére és 
ápolására, annál nagyobb sikert érhetünk el. 

3. A mezőgazdasági elő- és köztes használattal kapcsolatos szí-
kesfásításnak hathatós eszköze a digózással , mésziszappal vagy 
mészporral való talajjavítás. 

4. Nagyon szikes talajon fokozatosan kell (meghódítanunk a 
talajt és pedig bakhátas ültetés mellett célszerű bokrost telepíteni 
s ezzel előkészíteni a talajt az erdei kultúra számára. 

5. A szikes legelő száraz talaját ' az ültetés előtt félévvel cél
szerű többször jó l megmunkálni abból a célból , hogy az minél több 
vizet konzerváljon, s hogy a rajta levő fű és gyom teljesen kipusz
tuljon. Ültetési után pedig igen fon tos a gyakori (évente 5—6-szori) 
ekekapálás, melyet célszerű a teljes záródásig folytatni . 

6. Az I. osztályú szikes talajon mezőgazdasági elő- és köztes 
használat mellett, — egyszerű gödrös ültetéssel, — de tel jes műve
lés és talajápolás mellett sikerrel alkalmazható: Quercus robur, Qu. 
cerris, Ulmus glabra, U. levis, Fraxinus' excelsior , Populus virgi-
niana, Sophora japonica , Juglans nigra. 

A II- l . oszt. szikes talajnál — teljes művelés és talajápolás 
mellett — az ültethető fafajok a fentieken kívül még a Fraxinus 
americana, Pirus piraster és a Gleditschia t r iacanthos. 

A II-2. osztálynál talajjavítás nélkül — bakhátas művelés 
mellett — alkalmazhatók az : Ulmus glabra, U. levis, Fraxinus ame
ricana, Pirus piraster, Elaeagnus angust ifol ia . 



A III- l . osztá lynál : Pirus piraster, Elaeagnus angustifol ia, 
Ulmus glabra, Tamarix tetrandra, T. odessana, Amorpha fruticosa, 
vagy csak az utóbbiak. 

A III-2. osztálynál igen j ó talajművelés és javítás mellett alkal
mazható a Tamar ix tetrandra és a T. odessana. 

A IV. osztály nagymennyiségű sótartalma miatt fatenyésztésre 
teljesen alkalmatlan. 

A z igen érdekes és nagy a lapossággal tartott előadást a szép
számú hal lgatóság tetszésével jutalmazta, s az előadás végeztével 
az előadónak, értékes előadásáért, a szakosztály elnöke és Pfe i f fer 
Gyula min. tanácsos, a m, kir. fö ldmív . minisztér ium erdészeti fő
osztályának főnöke elismerését fejezte ki. 

R. Gy. 

Fabehozatalunk az év első negyedében. A z 1929. év első három 
hónapjában behozott famennyiségeket és azok értékét, összehason
lítva az előző év első negyedével, a következő kimutatás tünteti f e l : 

1928 1929 1928 1929 
Mennyiség 10.000 kg-ban Érték pengőben 

Tűzifa 34.638.24 35.805.16 7.620.000 8.176.000 
Faszén 1.144.36 291.14 858.000 682.000 
Bányafa . . 1.905.93 2.090.02 820.000 899.000 
Gömbölyű lombfa 1.522.63 675.51 974.000 .439.000 
Gömbölyű fenyőfa 1.956.02 1.464,81 880.000 820.000 
Hegyezett karó . . 615.82 411.92 388.000 260.000 
Zsindely . . . . 19.25 9.57 21.000 11.000 
Bárdolt lombfa . . 74.84 40.72 58.000 33.000 
Bárdolt fenyőfa . . 3.155.58 2.007.88 1.988.000 1.345.000 
Vasúti talpfa . . . 1.715.58 1.260.48 1.287.000 945.000 
Kádárfa . . . . 74.58 114.38 146.000 251.000 
Abroncsf a . . . . 12,54 7.63 23.000 18.000 
Szitakéreg . . . . . . 2.08 — 12.000 —: 

Előmunkált bognárfa 27.23 4.20 32.000 5.000 
Fűrészelt fenyőfa 11.794.18 11.773.49 12.384.000 14.128.000 

„ lombfa . . 709.61 682,47 775.000 931.000 
,, fenyőfa gyalulva . 2.28 — 4.000 

5.000 ., lombfa gyalulva . 0.03 1.04 — 5.000 

Fakocka 1.00 2.000 — 
Nyersbot termé

szetes formában 7.49 0.22 6.000 — 
„ gépen gömbölyítve 2.14 1.52 5.000 2.000 
„ hajlítva, telítve 0.06 — — — 

Csomagolóforgács '6.09 5.07 6.000 9.000 
Faszeg és fadrót . . 8.50 6.83 53.000 43.000 
Ládaalkatrészek . . 21.10 5.79 36.000 14.000 



Furnirok 
1.8 mm-től fel 1.04 0.05 6.000 1.000 
1.8 mm-en alul 3.42 2.77 70.000 35.000 

Furnirból 
ragasztott lemezek . 2.56 1.12 42.000 17.000 

Összesen: 59.424.18 57.293.84 28.496.000 29.069.000 
Kevesebb: 2.130.34 vasúti kocsival. T ö b b : 573.000 pengővel. 
Amint a kimutatásból láthatjuk, mennyiségileg a behozatal, a 

tűzifát, bányafát, dongát és gyalult kemény fűrészárút kivéve, min
den választékból csökkent s az összes visszaesés 2.130.34 vasúti kocsi
rakományt tesz ki. A z a körülmény, hogy a behozatal értéke ennek 
dacára 573.000 pengő emelkedést mutat, élénk bizonysága a faárak 
időközi emelkedésének. 

2 0 . Kimutatás 

a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet 
alaptőkéjének gyarapítására az 1929. évi május 1—31-ig az erdé
szeti társadalom részéről felajánlot t és befizetett adományokról . 

Felajánlott Schmil l iár Káro ly 50 pengőt . 
Befizettek: Bálint Andor 4, Béky Alber t 2, Bogá r Pál 5, vitéz 

Borsay Ferenc 5, Botos Géza 2, Burdáts János 2, Cseke Lajos 1, 
Cserneczky Káro ly 1.50, Dercsényi István 2, Fa ragó Béla magper 
gető vállalata 20, Fehér Dániel dr. 2.50, vi téz Fejes József 1, Fe
kete Zoltán 5, Füstös Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Gyarmathy Mózes 
10, Haider Henrik 2 , Haracs i La jos 1, Horváth A n d o r 20, Horváth 
Arvéd 2, Horváth Miklós 20, pécsi Horváth Sándor 5, Jákói Endre 
10, Kellé Ar túr 5, Ki rá ly Lajos 10, vi téz Kiss Lajos 1, Kováts Ernő 
1, Kovássy Kálmán 2, Kövessi Ferenc dr. 5, vitéz Kr is tófy Gyula 2, 
Kuka József 2, Kutasy Viktor 1, Langfe lder Káro ly 10, Lesenyi Fe
renc 5, Létay Gyula 2, Mayer Zoltán 1, Modrov ich Ferenc 3, Muck 
András 2, N a g y Jenő 2, Orbán László 1, Petényi Keresztély 20, Pet-
ricsek István 2, Plauder Nándor 1, Rikly István 1, Ronchet t i Gás
pár 10, Róth Gyula 5, Sándor Béla 5, Sárközy Viktor 10, Schmil l iár 
Károly 50, Sébor János 3, Szeles István 2, Szontagh Ferenc 24, 
Szpiska Mihály 2, Takács János 2, vi téz Tö rök Béla 1, Vági István 
5, Zsák Lajos 2 pengőt . 

A jelen kimutatás szerint befo ly t összeg 326 pengő, amelyhez 
hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét , a gyűjtés 
eddigi erdménye 6877.86 pengő. 

Bianco csekklap használata esetén a befizetések „ M . kir. bá
nyamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet Sopron" cí
men az 57936. számú csekkszámlánkra eszközlendők 

Sopron, 1929 június 1. 
Széki János 

főisk. tanár, 
a Segélyző Egylet elnöke. 



Á R V E R É S I E R E D M É N Y E K 

A gödöllői m. kir. állami és koronauradalmi erdőigazgatóságnál 
május 25-én megtartott tűzifa-versenytárgyalás eredménye. 

A nagymarosi kerületben: I. csop. 641 m 3 tűzifa. Kikiáltási 
ára 7.50 P. Megvette Gáspár Fülöp 7.65 P-s egységáron. II . csop. 
2579 m 3 tűzifa. Kikiáltási ára 8 P. Megvette Burgermeister József 
Nagymarosról 8.15 P-s egységáron. III . csop. 2535 m 3 tűzifa. 
Kikiáltási ára 8 P. Megvette Ehrenfeld Sándor 8.12 P-s egységáron. 
Mindhárom csoport a rákospallagi erdőrészben fekszik. 

A visegrádi kerületben: I. csop. Nagykövölgyi erdőrészben 
1327 m 3 dorongtűzifa. Kikiáltási ára 4.50 P. Megvette Zinner Manó 
Újpesten 4.90 P-s egységáron. II . csop. Nagybükktetői erdőrészben 
1125 m 3 vegyestűzifa. Kikiáltási ára 4.60 P. Megvette Hochfelder 
Mátyás Vácon 7.82 P-s egységáron. III . csop. A Dunaparton kész
letezve 100O m 3 bükkhasáb. Kikiáltási ára 12 P. Megvette Radó 
Gábor és Tsa Újpestről, 14.10 P egységáron. 

A miskolci m. kir. erdőigazgatóságnál május hó 28-án tartott 
tölgyhaszonfa- és tűzifaárverés eredménye. 

Neumann József megvette a diósi és pénzpataki rakodón lévő 
1361 m 3 hasáb-, 284 m 3 vastag dorong-, 106 m 3 vegyes- és a szarvas-
kuti vágásban lévő 664 m 3 vegyesbükk gyertyántűzifát 8.49, 5.46, 
7.04 és 6.07 P-s egységáron, a 7, 4.50, 5.80 és 5 P-s kikiáltási árral 
s z e m b e n . 

Halmos, Hercz és Waldner, Miskolc megvette a csókási rako
dón lévő 1485 m 3 hasáb-, 45 m 3 dorong- és 2684 m 3 vegyes- tölgy
tűzifát,, 7.17, 5.20 és 6.13 P-s egységáron, a 6.20, 4.50 és 5.30 P-s 
kikiáltási árral szemben. 

A z Egr i Hordó- és Faárugyár Rt. megvette a nyirmezői rako
dón lévő tölgyhaszonfát és pedig 5.5 m 3 , 12—24 cm-t 12.39 P, 13.5 
m 3 , 25—29 cm-t 520.65 P, 27.5 m 3 , 30—39 cm-t 35.11 P, 35.5 m 3 , 
40—49 cm-t 43.37 P és 40.5 m 3 , 50 cm-era felülit 48.53 P-s egység
á r o n . A| kikiáltási ár 12, 20, 34, 42 és 47 P volt. Megvett továbbá 
ugyanott 1422 m 3 hasáb-, 104 m 3 dorong- és 1489 m 3 vegyes tölgy
es ertűzlífát, 6.09, 4.13 és 4.96 P-s egységáron, 5.90, 4 és ;4.80 P-s 
kikiáltási árral szemben. 

A Duna—Száva—Adria Vasúttársaság igazgatósága május hó 
15-én tartott versenytárgyalást kb. 800 vagon hazai vagy külföldi 
l a bükk-, gyertyán- és cser hasábos tűzifa szállítására. A beérkezett 
ajánlatok szerint a tűzifa ára vagononként 245—303 P között válta
kozott.} jVett értesülés szerint az igazgatóság az ajánlatokat nem 
fogadta el és új versenytárgyalást írt ki. 

Szent Imre Kol l ég ium Sopronban. A Selmecbányáról menekülni 
kényszerül t fő iskola menedéket talált Sopronban. Intézményei las
sanként mind otthont találtak. Csak a fiúk maradtak sokáig otthon
talanok. Széj je lszórva a város hideg hónapos szobáiban nem volt 



egy meleg baráti kéz, amely feléjük nyúljon, sőt még annak a lehe
tősége is hiányzott, hogy a hagyományos selmeci összetartozás és 
barátság kifejezésre jusson. 

Ezeken a hiányokon segített a Szent Imre Internátus Egyesü
let, mikor minden más vidéki várost megelőzve, Sopronban kollé
giumot létesített. 

A kollégium összegyűjt i a családból kikerülő fiúkat és ebben a 
szép palotában, amelyben a növendékeknek a testi és szellemi fej lő
dés lehetőségei mind rendelkezésre állanak, megteremti velük a 
diákok meleg otthonát. Lakás- és kosztadáson túlmenőleg feladatá
nak érzi a kollégium, hogy a magyar nemzet és társadalom számára 
valláserkölcsi alapon álló, komoly tudású, úri jel lemző férf inemze
déket neveljen. 

A felvételért folyomodni akarók számára bővebb tájékoztatást 
kérésre szívesen küld az igazgatóság: Sopron , Szent Imre Kollé
gium. Telefon 540. A felvételi kérvényeket lehetőleg június végéig 
kell leadni. 

Mérnöki irodanyitás. Nemes Richter György oki. erdőmérnök 
erdőmérnöki, erdőgazdasági , fatermelő és fakereskedelmi irodát 
nyitott Kaposváron, Gróf Tisza István-utca 20. sz. alatt. Telefon
szám: Kaposvár 746. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter iSchlosser István miniszteri taná
csost; hű és hasznos szolgálatainak teljes elismerése mellett, 1929. évi má
jus hó végével végleges nyugalomba helyezte. 

* 
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter Szabó Benedek erdőta

nácsosi címmel és jelleggel felruházott m. kir. főerdőmérnököt az állami 
erdómérnökök összesített személyzeti létszámában a VII. fizetési osztályba 
m. kir. erdőtanácsossá kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter kinevezte a m. kir. bányamérnöki 
és erdőmérnöki főiskola személyzeti létszámában Schumacher Károly ta
nársegédet a VIII . fizetési osztályba adjunktussá az erdészeti vegytani 
tanszékhez, Kovács Ernő és Mayer 'Zoltán X . -fizetési osztályú tanársegé
deket pedig a IX. tfizetési osztályba ideiglenes minőségű tanársegédekké 
és pedig Kovács Ernőt az erdőrendezéstani, Mayer Zoltánt az erdővéde-
lemtani tanszékhez. 



Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 
1929 június ihóban 

I. Bel fö ld i faárak: 
termelők és nagykereskedők 

közötti f o r g a l o m b a n : 

1. Rönkfa m3-ként 
ab fe ladóál lomás . Pengő 

T ö l g y 30 c m felül . . . . 42— 50 
T ö l g y f o u r n i e r 45 c m 

felül 80—100 
B ü k k 30 c m felül . . . . 26— 35 
K ő r i s 30 c m f e l ü l . . . . 40—48 
Kőrisfourmier 80—100 
Szil 30 c m felül 23— 28 
Gyer tyán 25 c m felül 28— 45 
J á v o r 30 c m felül . . . . 48— 55 
Éger 26 c m felül . . . . 28— 35 
N y á r (gyu la fa ) 23— 28 
Nyár fourn ie r 50 c m 

felül 32— 42 
K ő r i s bognár fa 10 t. v g . 350—450 
Szi l „ 10 „ „ 280—360 
A k á c „ 1 0 „ „ 360—440 
T ö l g y bányafa szlov. 

ab m. határ 35— 38 

2. Tűzifa: 
ab fe ladóál lomás . 

Be l fö ld i száraz hasáb 230—260 
Bel fö ld i „ v e g y e s 220—240 

Bel fö ld i „ do rong 210—225 
Erdé ly i tűzifa ab m. 

határ 245—275 
Szlovenszkói tűzifa 

ab m. határ 238—280 
Jugosz l áv i a i tűzifa ab 

m. határ 230—280 
Kicsinybeni árak Budapesten 
házhoz száll í tva forg . adó 

nélkül 
Apr í to t t fa q-ként 5.— 
Hasábfa „ 4.70 
B é r v á g á s „ 0.68 

3. Egyéb faanyagok: 
B ü k k keróktalp db (f) 34—42 
K ő r i s „ „ (f) 48—56 
Ny í r f a rúd db 2.00—2.20 
T ö l g y d o n g a I-a 

akója 4.50—5.30 

T ö l g y d o n g a I l -a 
akója 

Pengő 

. 2.50—3.40 

4. Fűrészelt faáruk: 
m 3 -kónt vagontételekben 

budapest i par i tásban - f forg. 
adó. 

T ö l g y 120—160 
Bükk gőzö l t széleaett 90—110 
Bükk „ szélezetlen 90—100 
B ü k k gőzöLetlen 70— 90 
K ő r i s 120—160 
Szi l 70— 90 
Gyer tyán 80—120 
J á v o r 90—140 
Ége r 80—110 
N y á r 50— 65 

5. Budapesti fenyőfa-detail-
árak: 

ab raktár. 

Vá loga to t t l u c f e n y ő . . 135—140 
I. oszt. áru 24 m m 

alapon 126—132 
I I . oszt. áru 24 m m 

a lapon 105—110 
I I I . oszt. áru 24 m m 

alapon 90— 96 
L é c hosszú 95—100 
Z á r l é c lucfenyő . . . . 96—100 
Fa rago t t fa a lapára . . 80—95 
Fűrészel t fa 6 m - i g . . 76—82 
Zs inde ly ezre 18 col los 40— 44 
R ú d 8 c m fm. (fül.) 50— 56 
R ú d 10 „ fm. (fill.) 68— 72 

6. Faszén: 
Belfö ld i I-a 10.000 k g 680—760 
Bel fö ld i I l -a 10.000 kg 620—660 
Retor taszén ab m. h. á 900—980 

II. Építési a n y a g o k árai: 
ab kereskedő telepe. 

Égetet t a g y a g t é g l a ezre 
nagymére tű 78—84 
kisméretű 60—64 

1 q égetett mész 6— 8 
1 m 3 oltott mész 40—50 
100 kg por t landcement 8— 9 



Az „Erdészeti Lapok" 1929. évi VI. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI L A P O K mellett mérsékelt közlés i dijért 
a lap irányával nem el lenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
20 fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fill. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faórtékesitő Részvénytársasága 

Budapest DC, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesitését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1. XII. 1.) 

Erdőőri vagy vadőri állást keres azonnali belépésre kitűnő bi
zonyítványokkal, hat középiskolát, erdészeti szakiskolát végzett és 
ajánlólevelekkel rendelkező erdőőr, 17 évi gyakorlattal, az erdészet 
és a vadászatban teljes jár tassággal bíró, 43 éves, erős, kiscsaládú 
erdőőr. Cím: Varga István, Zalabaksa (Zala m . ) . (11 . I. 1.) 



22.381—1929. 1—3. szám. 

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y 

A miskolci m. kir. erdőigazgatóság kezelése aiatt álló, 2666.991 
kat. hold kiterjedésű makkos hotykai erdőkincstári vadászterület 
vadászati jogának bérbeadása érdekében a miskolci m. kir. erdő
igazgatóság hivatalos helyiségében Miskolcon, 1929. évi június hó 
25-én d. e. 10 órakor írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás fog 
tartatni. 

Vadállomány: szarvas, dám, őz, vaddisznó és apróvad. 
Kikiáltási ár, mint évi haszonbér: 2000 (kettőezer) pengő, 

bánatpénz 200 (kettőszáz) pengő. 
Haszonbér-tartam: 10 ( t íz ) év, 1929. évi július hó 1-től kez-

dődőleg. Ezen árverésen résztvehet minden önrendelkezési joggal 
biró magyar honpolgár, társulatok azonban ki vannak zárva. 

Bővebb felvilágosítások a miskolci m. kir. erdőigazgatóságnál 
szerezhetők. 

Budapest, 1929. évi június hóban. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

Gróf A p p o n y i Káro ly bátaapáti-i (To lna m.) erdőhivatalánál 
fo lyó évi október hó l-re egy erdőőr i állás üresedik meg. F ize tés : 
lakás kerttel, 6 mázsa búza, 8 mázsa rozs, 2 mázsa árpa, 1 és fél 
magyar hold tenger í föld , tehén- és sertéstartás helyett 1 és fé l ma
gyar hold szántóföld, 12 ürm. dorongfa. és kétévenként egy öl töny 
ruha. Pályázhatnak 25—30 év közötti o ly ép, egészséges, józan egyé
nek, akik szakvizsgával bírnak, a magya r nyelven kívül a német 
nyelvet is beszélik és a fővad tenyésztésében jár tassággal bírnak. 
Pályázók sajátkezűleg írt, képesítési, működési , erkölcsi bizonyítvá
nyokkal é s fényképpel ellátott kérvényüket őmélt . g ró f úrhoz cí
mezve, legkésőbb jún ius hó 25-ig a fenti erdőhivatalhoz adják be. 

(6.) 1 
Megvéte l re keresünk egy használt, de kifogástalan állapotban 

lévő bussola műszert, a hozzávaló állvánnyal és léccel együtt. Aján
latok báró Waldbo t t Kelemen urad. fő intézősége, Tolcsva , címre 
küldendők, az ár megje lö lésével . (8 . ) 

H á r s - és ége r - rönkfá t 30 c m - t ő l f e l l ebb , 3.00 m é t e r t ő l fel
l e b b , j ávo r - , b a r n a kőr i s - , p la tán- és k a n a d a i n y á r - r ö n k f á t 45 
c m . v a s t a g s á g t ó l fe l lebb v á s á r o l u n k . F u r n é r g y á r és K e m é n y f a 
t e rme lő Rt . , B u d a p e s t , I X . , Cson t -u t ca 1. (8. I . 1.)) 



Középiskolát, erdészeti szakiskolát, szakvizsgát végzett, j ó 
megjelenésű, 39 éves, nős, családtalan ember, ki húszéves gyakor
lattal rendelkezik, úgy apró-, mint nagyvad tenyésztése, vadászatok 
vezetése, mesterséges fácántenyésztés, „Vo l i e r ek" berendezése, kel
tetőgépek kezelése, valamint az erdőgazdaságban e lőforduló min
den munkákban. Irodaveztésben stb. teljes jár tassággal bír . Főva-
dászi, vadászi, körvadász, főerdőőr , esetleg erdőőri állást keres 
1929 júl . 1-i belépésre. Szíves megkereséseket Deák Rudol f urad. 
vadász, Taktakenéz (Szabolcs m.) c ímre. (9.) 
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