
szempontjából és közgazdasági szempontból rendkívül előnyösnek is
merjük, tiszteletteljesen teszem a következő indítványt: 

Fejezze ki az Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmánya köszö
netét, elismerését és bizalmát Papp Béla miniszteri tanácsos minden 
irányú működéséért és ezen bizalomnyílvánítást hozza |úgy a földmű
velésügyi miniszter úr, mint a nyilvánosság tudomására." 

Az igazgatóválasztmány Ajtay indítványát egyhangúan elfogadja 
és annak értelmében határoz. 

Több tárgy nem lévén, az elnök az ülést berekeszti. 

Kedvezményes tűzi faszállításra jogosult újabb feladó vasúti állo
mások. A Vasúti és Közlekedési Közlöny 1933. évi március hó 19-én 
megjelent 22. száma szerint tüzelési célokra rendelt fa (tűzifa), a 
gróf Károlyi kitérőről és Sátoraljaújhely átrakóról Balsa Gáva-Ven-
csellő, Tiszabercel, Paszab, Buj, Kótaj, Sóstógyógyfürdő; Itorány; 
Rétköz, Nagyhalász, Telektanya, Dombrád, Nyíregyháza, Szabocs-
viss, Kenézlő, Tiszakarád, Cigánd, Ricse és Zemplénagárd állomá
sokra. Ezeken kívül Tarcal és U,inéppuszta állomásokról bármely más 
állomásra kedvezményesen szállítható. 

I R O D A L O M 

Martin Johnson: Congorilla. Mit 64 Abbildungen in Kunst 
— und Kupfertiefdruck sowie eine Karte. 172 Seiten. Verlag 
von F. A. Brockhaus, Leipzig C. 1., Querstrasse 16. Ganzleinen 
gebunden R. M. 7. 35. 

Rövid időközökben már a negyedik kötete jelent meg a film
jeiről világhíressé vált amerikai házaspárnak. Ebben a könyvben, 
mely irodalmi és tudományos kiegészítése az azonos című hangos 
filmnek, a szerző a maga és feleségének a Föld legkisebb embe
reivel és a legnagyobb majmokkal való élményeit írja le. 

Johnson határozottan kijelenti, hogy életében semmi sem 
gyakorolt oly maradandó és mély hatást reá, kit kicsi híján a 
felbőszült elefánt el nem taposott, ki megvadult vizi lovak táma
dásával állott szemben és ordító oroszlán csapása mellett húzó
dott meg, mint amikor az afrikai őserdőben fegyvertelenül, csak 
fényképezőgépjével felszerelten a sűrűségből nesztelenül előbúvó 
gorilla szőrös fekete pofáját és ördögi tekintetét látta és a követ
kező pillanatban a gorillák fülsiketítő ordítását hallotta. 

Ezek megismerésére és fényképezésére szervezett egy újabb 
expedíciót és nekik szenteli könyvének második részét. 



Kongó vidékéről és nagyobbára a gorillákról szól ez a mű. 
innen a neve: Congorilla. 

Afrika végtelen őserdeit ismerjük meg ebből az élénk és él
vezetesen megírt könyvből, elsősorban Belga—Kongóban az Ituri-
erdőt titokzatos homályával és trópusi növényzetével, hol az egy 
méternél csak kevéssel magasabb törpék laknak. Ezekkel a bol
dog természestességben, örökös vidámságban élő naiv törpékkel 
kötött ismeretséget a kutató házaspár, ami nem ment olyan egé
szen simán, mert idegenkednek, sőt irtóznak a fehér embertől. 

Más okból is nehéz volt őket a fényképezőgép elé csábítani 
és róluk filmfelvételeket készíteni. Ugyanis ezek az apró ember
kék az egyenlítői nap perzselő sugarait sem bírják el s ezért ál
landóan a trópusi erdő árnyékos, párás sűrűségeiben rejtőzköd
nek, hol igen bajos rajok akadni és a homályban alig lehet filmezni. 

Azonban még súlyosabb feladat várt a kutatókra Kongó keleti 
részében a Mikeno (4380 m.) és Karissimbi (4506 m.) hegyóriások 
őserdeiben, Afrikának tájképileg legszebb vidékén, hol a hegyi go-
-ri la tanyázik, mely a legkevésbé ismert állatok közé tartozik.Aiermé-
szettudomány eddig erről az emberszabású majomról, a majmok leg
nagyobbikáról, még igen keveset említ. Amit hallottunk róla, az a 
mesék országából való; beszéltek arról a szokásáról, hogy betör a 
birodalmával szomszédos emberlakta helyekre s onnan nőket rabol, 
ami természetesen nem felel meg a valóságnak. Minthogy élet
módjával nem voltunk tisztában, ebből a szempontból igen fontos 
Johnson munkája, mert alapos megfigyeléseivel a hegyi gorilla életét 
teljes megvilágításba helyezte, amivel megbecsülheteten szogálatokat 
tett a tudománynak. 

A filmezés nemcsak halálos veszedelmekkel jár, hanem ahhoz 
tengernyi pénzre, türelemre és kitartásra is szükség volt, mikor nem 
egyszer hasoncsúszva, géppel a kezében kellett a felveendő állatot 
•megközelítenie, máskor órákon keresztül mocsárban rejtőzködnie 
vagy lehetetlen helyzetben hosszú időn át mozdulatlanul kitartania. 

Ilyenkor bátor, sőt vakmerő felesége őrködött a közelében, hogy 
fegvverével mentse meg nem egyszer halálos veszedelembe kerü't 
életét. Felesége biztosan találó fegyverébe vetett bizodalma volt 
filmjei nagy sikerének kulcsa. 

Az Albert-tó környékét, a Murchison vízesések vidékét tartja a 
:szerző a Föld azon érintetlen helyének, mely ma is abban az állapot
ban van. amelvben talán tízeze" évvel eze'őtt vo!t. Az évezredes kúszó 
növények áthatolhatatlan bozótjában tarka madárseregek, fürge 
majmok és az állatvilág megszámlálhatatlan fajai tanyáznak, a vizek 
pedig csak úgy nyüzsögnek a krokodilusoktól. 

Aki a legközelebbi időben nálunk is bemutatásra kerülő „Con
gorilla" filmet meg akarja nézni, helyesen cselekszik, ha előbb ezt a 
könyvet elolvassa, mert a kettő egymást kigészítve nemcsak gyönyö
rűséget fog nyújtani, hanem tanulságos is lesz. F. M. 



Dr. Lorenz Wappes: Wald und Holz. Ein Nachschlagebuch 
für die Praxis der Forstwirte, Holzhandler und Holzindustriellen, 
14. Lieferung 1033—1112 Seiten. Verlag I. Neumann, Neudamm. 
1933. 

Szokatlanul hosszú idő telt el ezen mű 13. füzetének meg
jelenése, óta, amit a kiadóvállalat is elismer, amikor azt írja, 
hogy közbejött akadályok miatt csak elkésve tudta a 14. füzetet 
közrebocsájtani, de egyúttal kilátásba helyezi azt, hogy a még 
hátralévő 3 füzet most már rövidebb időközökben fog megjelenni 
úgy, hogy az egész mű ez é v őszén előreláthatólag teljesen ké
szen lesz. . . . 

A 14. füzet a faipart tárgyalja; magában foglalja az általános 
géptant; • a tfa technológiáját, műszakilag fontos tulajdonságait, 
hibáit; a fa konzerválását. 

Majd rátér a fának az egyes iparágaknál való alkalmazá
sára, a fűrészárú termelésére, furnir, asztalosfa, parketta, friz, 
láda készítésére, egyéb hasított árú termelésére stb. 

Mindezt rövid mondatokban, de minden újításnak és a mai 
kor minden egyes technikai vívmányának megemlítésével tár
gyalja. 

Annak ^ellenére, hogy a hatalmas munka immár befejezésé
hez közeledik, a kiadó cég a kedvezményes előfizetést még fenn
tartja és 3.30 márka árban szállítja füzetenként a művet. F. M. 

K Ü L Ö N F É L É K 
SZEMÉLYI HÍREK. 

Földváry László m. kir. s. erdőmérnök és oki. közg. mérnök március 
hó 30-án, a kir. József műegyetem közgazdasági osztályán kitün
tetéssel tett doktori szigorlatot. 

Szigorlati főtárgya a Statisztika, melléktárgyai pedig az 
erdészeti jog, az agrárpolitika és a vámpolitika volt. 

Doktori promóciója legközelebb történik meg. 
, A Kormányzó Űr Őfőméltósága az Államvasutak elnökségének elő

terjesztésére megengedte, hogy Gellért József oki. erdőmérnök, ny. m. 
kir. államvasúti főfelügyelőnek, nyugalomba vonulása alkalmából, sok 
évi szolgálata alatt példás szaktudással és hűséggel teljesített munkás
ságáért legfelsőbb, elismerése tudtul adassék. 

Halálozások. Lapzártakor vett' értesülés szerint Ótordai Székely 
Mózes, ny. m: kir. "főerdőtanácsos, hosszas szenvedés után f. hó 10-én 
Budapesten életének 74-ik évében elhunyt. A megboldogult a hunyad-
megyei magyarság egyik vezetőférfia, Hunyad és Arad vármegyék 
utolsó magyar erdőfelügyelője, az unitárius egyház igazgatótanácsának 




