
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. 


