


aiakja lassanként jellegzetes kifejezőjévé a háttérbe vonulni sze
rető, szerény munkásnak, az áldozatkész jóbarátnak és embernek,, 
a szó legnemesebb értelmében. 

Átérzi-e vájjon áldott lelke annak a szerető ragaszkodásnak, 
a melegét, amellyel emlékét megbecsüljük és megőrizzük? 

Hálás kegyelettel hajtjuk meg emléke előtt az Országos 
Erdészeti Egyesületnek zászlaját. 

* * * 

Május hó 16-án, halálának második évfordulóján az Egyesü
let rövid ünnepség keretében leplezte le az ősi Blazsek László 
szobrászművész által alkotott síremléket, amellyel 30 éven át volt. 
főtitkárunk sírját jelölte meg. 

A megható, meleg ünnepségen képviseltették magukat a. 
földmívelésügyi, valamint a vallás- és közoktatásügyi miniszté
rium illetékes osztályai, az OMGE, a Bányászati és Kohászati 
Egyesület, a Mérnöki Kamara, a Magyar Királyi Bányamérnöki 
és Erdőmérnöki főiskola, a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet,, 
a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége, a Köz
telek szerkesztősége stb. A megjelentek sorában láttuk Egyesüle
tünk két alelnökén kívül dr. Karaffiáth Jenő volt minisztert, 
br. Inkey Pál országgyűlési képviselőt, Egyesületünk választ
mányi tagját, Egyesületünk összes budapesti és számos vidéki 
választmányi tagját, a két minisztérium erdőtiszti személyzetét 
majdnem teljes számban, valamint az elhunytnak és családjának 
sok jób arát ját és tisztelőjét. 

Br. Walbott Kelemen, Egyesületünk alelnöke ünnepi beszé
dében rámutatott arra, hogy szándékosan nem kollégáinak vala
melyike, hanem az Egyesület erdőbirtokos alelnöke helyezi el az 
emléken az Egyesület koszorúját, mert ezzel is kifejezést kíván 
adni annak, hogy a megboldogult emlékét a magyar erdőbirtokos 
osztály éppoly kegyelettel és szeretettel őrzi, mint erdőmérnök kar
társai. Meleg szavakkal méltatta ezután azokat az érdemeket, 
amelyeket Bund Károly egy hosszú életen- át nemcsak az általános 
magyar erdőgazdaság, de az erdőbirtokos osztály érdekeinek 
védelmében is szerzett. 

Utána Papp Béla miniszteri tanácsos, az erdészeti főosztály 
főnöke, a földmívelésügyi minisztérium, Fekete Zoltán rektor-



felsőházi tag a Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdőmérnöki 
Főiskola, Zorkóczy Samu, a Mérnöki Kamara alelnöke a Kamara, 
Karsay Károly magyar királyi kincstári főtanácsos pedig a valiás
ás közoktatásügyi minisztérium koszorúját helyezték el a síron. 

Őrizze az emlékmű oly híven áldott emlékezetét, amily őszin
tén és melegen őrizzük azt sokan szíveinkben! 

Doktoravatás a soproni M. k ir . Bánya-
m é r n ö k i és E r d ő m é r n ö k i Főiskolán 

A soproni M. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 
<ezévi május hó 22-én avatott elsőízben erdő-, bánya- és kohó
mérnököket doktorrá. A doktoravatás ünnepélyes keretek kö
zött megtartott első aktusával végre sikeresen nyugvópontra 
jutott a főiskolának a doktoravatás jogáért hosszú évtizedeken 
ál folytatott kitartó küzdelme. A doktoravató közgyűlésen a 
kormány, továbbá az érdekelt társadalmi egyesületek és intéze
tek kiküldöttei és vezetői, valamint Sopron város előkelő kö
zönsége jelenlétében négy kitüntetéssel szigorlatozott jelöltet, és 
pedig vitéz Török Béla erdőmérnök-főiskolai adjunktust, 
Schmidt Sándor bányamérnök, dorogi bányaigazgatót, Na-
Ijoczky Alfonz és Verő József kohómérnököket avatták doktorrá. 

A doktoravató közgyűlésen a földmívelésügyi miniszter 
képviseletében Papp Béla miniszteri tanácsos, a pénzügyminiszter 
képviseletében Böhm Ferenc miniszteri tanácsos, a pécsi Erzsé
bet Tudomány Egyetem képviseletében D. dr. Prőhle Károly eV. 
teológiai dékán, a keszthelyi Gazdasági Akadémia részéről dr. 
Palotay Dénes, az Akadémia igazgatója, a Budapesti Mérnöki Ka
mara képviseletében Henrich Viktor miniszteri tanácsos jelent 
meg. Az Országos Erdészeti Egyesületet Balogh Ernő ny. minisz
teri tanácsos, az Országos Bányászati és Kohászati Egyesületet 
Henrich Viktor és Schivetz Ferenc, a Rimamurányi-Salgótarjáni 
Rt. h. igazgatója képviselte. A Magyar Mérnökök és Építészek 
Nemzeti Szövetsége képviseletében Papp Béla miniszteri tanácsos 
jelent meg. Több soproni egyesület is küldött ki képviseletet. 
Esztergomból Sepold Antal és Drabos János prelátus-kanonokok 
jöttek el. Említettéken kívül megjelent a közgyűlésen Sopron vá-
tros társadalmának számos képviselője, így többek között vitéz 



dr. Simon Elemér főispán, dr. Thurner Mihály polgármester, 
Gévay Wolf Lajos alispán, Papp Kálmán és dr. Bürchner László 
prépost-plébánosok, Szabó Jenő pénzügyigazagtó, Stampf Gyula 
törvényszéki elnök, Eles Endre járásbírósági elnök, Emmerth 
Géza műszaki főtanácsos, Zakariás Antal rendőrfőtanácsos, v. 
Pőcze Dezső és Schrőder-Ekrolt Dénes őrnagyok, a helyőrségi 
tisztikar képviseletében, továbbá megjelent természetesen a Fő
iskola tanári kara és a főiskolai ifjúság, amely a köri zászló alatt 
vonult fel. Dorog társadalmának mintegy 50 tagja jött el a bánj ra-
igazgató doktorrá avatására. A doktoravatás a Főiskola sport
csarnokában folyt le, melyet zsúfolásig megtöltött a közönség. 

A Főiskolát ez alkalomból a debreceni Egyetem, a Műegye
tem, a Közgazdasági Egyetem, az Állatorvosi Főiskola, valamint 
az Országos Erdészeti Egyesület táviratilag üdvözölte. Ezenkívül 
több egyesület, testület és a Főiskola számos tisztelője és barátja 
fejezte ki szerencsekívánatait levélben és táviratban. 

Az ünnepi közgyűlésre déli 1 óra tájt vonult be a Főiskola 
tanácsa, és pedig Fekete Zoltán rektor, Modrovich Ferenc, az 
erdőmérnöki szak, Walek Károly, a bányamérnöki és Pattan
tyús A. Imre, a kohómérnöki szak dékánja. A tanács asztala előtt 
foglalt helyet a négy doktor-jelölt, hátuk mögött pedig a főiskola 
tanári kara. 

Az ünnepi közgyűlést Fekete Zoltán rektor a ..Magyar Hi 
szekegy"-gyel nyitotta meg. A kormány képviselőit és a megjelent 
előkelőségeket melegen üdvözölve, magasröptű beszédben mél
tatta a közgyűlés jelentőségét, mely aranybetűkkel lesz a Főiskola 
történetében megörökítve. Sajnálattal állapította meg, hogy az 
avatás külsőségeiben nem teljes, mert az avatási jelvények még 
nem állanak rendelkezésre. Ez azonban — úgymond — a dolog 
lényegén mit sem változtat, mert hiszen a doktoravatás erkölcsi 
tartalmát nem a külsőségek és a szemmel érzékelhető dekórumok 
szabják meg. így is örvendetes ténynek minősíthető az alma ma
ter életének ez a fontos mozzanata, mely új perspektívát nyit a 
jövő számára és olyan korszak kezdetét jelenti, mely fokozott 
mértékben fog alkalmat nyújtani szakjaink kiválóbbjainak tudo
mányos továbbképzésükre és az igazi tehetségek előretörésére. 
Az elmúlt évtizedes küzdelmekre visszatekintve, köszönetet mon-



dott a felettes hatóságoknak és mindazoknak, akik a főiskolát 
kívánságai megvalósításában támogatták. 

Ezután Fekete Zoltán rektor felhívására először a bánya-
inges Schmidt Sándor bányaigazgató tette le a doktori fogadal
mat, kit Walek Károly dr., a bányamérnöki szak dékánja avatott 
a bányamérnöki tudományok doktorává. Utána Nahoczky Alfonz 
és Verő József tett doktori fogadalmat, akiket Pattantyús A. 
Imre, a kohómérnöki szak dékánja avatott doktorrá. Végül vitéz 
Török Béla tette le a fogadalmat, akit Modrovich Ferenc, az erdő
mérnöki szak dékánja avatott az erdőmérnöki tudományok dok
torává. 

Az avatás után Fekete Zoltán rektor az új doktorokat üdvö
zölve, közölte velük, hogy a főiskolához címükre számos üd
vözlő távirat érkezett. Majd köszönetet mondott az avatáson meg
jelenteknek és az új doktorokhoz fordulva arra kérte őket, hogy 
fogadalmukhoz híven a jövőben is a szaktudományok fejlesztése 
érdekében munkálkodjanak. A mindnégyük részéről kitüntetés
sel megszerzett legmagasabb képesítés feljogosít arra a reményre, 
hogy a jövőben is férfias eréllyel s az alma mater, a szak és a 
haza iránti igaz szeretette] fogják teljesíteni kötelességüket. Fel
kérte végül az új doktorokat arra is, hogy kiváló képességeiket 
szegény hazánk boldogulásának és feltámadásának szolgálatába 
állítsák, amihez Isten áldását kérte. 

A rektor hatásos szavai után a felavatott doktorok nevében 
Schmidt Sándor bányaigazgató mondott meleghangú köszönetet. 
Egyben bejelentette, hogy az avatás előtt mind a négyen a Szent 
Imre Kollégium kápolnájában áhítaton vettek részt, amelyen a 
Főiskola tanácsáért és az ifjúságért imádkoztak. Végül Isten 
áldását kérve az alma mater minden egyes tagjára, lendületes 
szavakkal megköszönte a doktorrá avatást. 

Majd Fekete rektor a beszédet megköszönve, a nagyjelen
tőségű doktoravató közgyűlést bezárta. 

Az ünnepély után a megjelent közönség szerencsekívánatai-
val halmozta el az új doktorokat. 

Az ünnepélyt szűkebbkörű ünnepi ebéd követte. Este pedig 
az ifjúság ünnepelte a nap hőseit és különösen Schmidt Sándor 
bányaigazgatót, aki a szakestély megtartását lehetővé tette. 

* 



Amikor őszinte örömmel vesszük az első doktoravatás hírét, 
s az alma matert a magunk részéről a kitartó küzdelemmel kihar
colt doktoravatás első funkciója alkalmából, valamint annak 
felavatott első doktorait is a legmelegebben üdvözöljük, megdöb
benéssel kell a legutóbb elhangzott parlamenti beszédekből 
megállapítanunk, hogy alma materünk szervezetét és egységét 
veszély fenyegeti. Bízunk azonban abban, hogy a jobb belátás 
győzedelmeskedik és a világ legrégibb technikai főiskolája nem 
fog a kellőképen át nem gondolt reformterveknek áldozatul esni. 

Krónika 
A statisztika és annak felhasználása. 

Úgy az egyesületi életben, mint azon kívül is éppen e sorok 
írója volt az, aki évről-évre hangoztatta, mennyire érezzük a 
rendszeres termelési és fogyasztási statisztika hiányát. 

Tájékoztató adatok, amiket rendszertelen és nem szervezett 
gyűjtés szolgáltat, a legtöbb esetben arra vezetnek, hogy az ezek
ből származó beállítások, amelyeket nem egyszer irányít egyéni 
ízlés, vagy egyéni érdek, félrevezetik nemcsak a laikusokat, de a 
szakemberek egy részét is. 

Minél kevésbé van megszervezve valamely ágazatnál a sta
tisztikai szolgálat, annál nagyobb körültekintéssel és annál na
gyobb óvatossággal kell kezelni az adatokat, amelyeket az ilyen 
hézagos adatgyűjtés eredményez. 

Legfényesebb példája ennek a magyar tüzifa-statisztika. 
A földmívelésügyi minisztérium évről-évre adott közlést a 

központi statisztikai hivatalnak arról, mennyi volt az elmúlt év
ben az ország tűzifa- és műfatermelése. 

Ennek a statisztikának az alapját a külső hivatalok jelen
tései alkották, és pedig minden valószínűség szerint a használati 
engedélyek és az üzemtervek adatai alapján. 

Az elkülönítés műfára és tűzifára egyszerűen % -arányosan 
történt, becsült országos átlag % alapján. 

Teljesen hiányzott a fanemenként való elkülönítés, ami pe
dig különösen a súly szerint értékesített választékoknál, amilyen 
a tűzifa is, az egész számítást alapjaiban ingatta meg. 

De aki ismeri az életet, az maga is nagyon jól tudja, hogy 



sem az üzemtervi adat, sem a használati engedélyekben foglalt 
köbtartalomadatok nem fedik pontosan a valóságot. 

Hogy az eltérés mennyi, vagy mennyi lehet, erről — ha nyil--
.tan beszélünk, — senkinek sincs még homályos sejtelme sem. 

Maga ez a körülmény teljesen indokolttá tette ezért az 
Egyesületnek azt a kérését, amellyel évről-évre megismétlődőleg 
kérte a tüzifa-készletek összeírását. 

Ez az összeírás már sokkal közelebb járt a való élethez, 
mert hiszen a 10 holdnál /nagyobb, erdőbirtokok mindegyike köte
lezve lett a bejelentésre, s tényleg a jelentések be is futottak. 

Igaz ugyan, hogy a terület, amelyről a jelentés beszámol, 
állítólag 1,500.000-től 1,600.000 kat. hold között mozgott. 

Ezek szerint tehát az erdőterületnek 20—25'%-a a bejelen
tésekben nem lett volna tárgyalva. 

Ennek a tételnek a jelentősége azonban nagyon alászáll, ha 
ismerjük a célt, amit az adatok összeírásával el kellett érnünk 
és ismerjük magát az eljárást is. 

A cél elsősortan az volt, hogy megtudjuk, mekkora a vas
úton vagy hajón leendő elszállításra való fakészlet. 

Ez az a mennyiség ugyanis, amelyik egyrészről a közellátás 
szempontjából fontos, mert hiszen ez hivatott az eddig importra 
szoruló vidékek szükségletét ellátni, de másrészről tétel 
is, amelyik a birtokosokra nagyobb súllyal nehezedik, mert a 
helyi szükségletek ellátására szolgáló faanyag elhelyezése ehhez 
képest legtöbbnyire alig okoz valamilyen gondot. 

Végül ez a tétel az, amelyiknél a multat illetőleg valameny-
nyire pontos adatokra támaszkodhatunk. 

A vasúton és hajón szállított tűzifánál ugyanis rendelkezé
sünkre állanának a közlekedési vállalatoknak a belföldi feladásra 
vonatkozó adatai, de rendelkezésünkre áll a behozatalra vonat
kozó pontos statisztika is, mégpedig negyedévenként elkülönítve. 

Tekintetttel arra, hogy a külföldi behozatalnak 1%-át sem 
teszi ki az, ami a határforgalomban vasúton vagy hajón szállítás 
nélkül kerül forgalomba, a két adat összege majdnem teljes pon
tossággal adja azt a kereskedelmi szükségletet, amelyre a beho
zatali kérdések elbírálásánál leginkább van szükség. 

Az eljárás módját illetőleg ezek az összeírások is az állam
erdészet külső hivatalai útján történtek, amelyek ma már telje-



sen tájékozva vannak arról is, mely erdőgazdaságokat kezelnek 
üzemterv szerint és mely erdőgazdaságok ázok az üzemterv nél
kül kezeltek közül, amelyeknek saját szükségletüket meghaladó 
használatra volt joguk, illetőleg használati engedélyük. 

Természetes következménye volt ennek, hogy az olyan gaz
daság, amelyiknek akár üzemterv alapján, akár pedig használati 
engedély híján nem volt joga eladási célokra termelni, nem ka
pott bejelentő-lapot, s nem is jelentette be a termelést. 

A statisztikából kihagyott területek legnagyobb része min
den valószínűség szerint ilyen. 

Ennek az adatnak a kimaradása azonban a helyzet képén 
mitsem változtat, mert hiszen a saját szükségletét amúgy is év
ről-évre kielégítette anélkül, hogy étből a célból a kereskedelmi 
forgalmat igénybe kellett volna vennie. 

Igaz, hogy ilyenformán a fogyasztásról nem kapunk teljes 
képet, mert a saját házi, gazdasági, kegyúri szükséglet, valamint 
a közvetlen környéknek vasút és hajó igénybevétele nélkül évről-
évre kielégített szükséglete a nyilvántartásból részben kiesik. 

Ez azonban a legtöbb helyütt majdnem teljesen állandó 
mennyiség, amelyiknek a figyelmen kívül hagyása a forgalomra 
és szükségletre vonatkozó számításainkat nem zavarja akkor, ha 
a vasúti forgalomra szánt faanyagról meglehetős tiszta képet 
kapunk. 

Egyébként is ez a szükséglet az, amelyiket a belföldi terme
lés mindig ellátott és el tud látni, amelyik tehát a behozatal 
szükségességének kutatásánál, mint állandó mennyiség, teljes 
joggal figyelmen kívül hagyható. 

Nem tudjuk eléggé elítélni azokat a gyakran elhangzó kije
lentéseket, amik pedig sokszor az érdekelt birtokososztály és erdő
tisztikar köréből származnak, hogy a bejelentések egyáltalán 
nem fedik a valóságot. 

Eltekintve attól, hogy a valóságtól eltérő adatok bejelentése 
törvénybe ütköző kihágás, saját érdeke ellen vétkezik minden 
olyan termelő, vagy erdőtiszt, aki nem iparkodik az adatokat a 
lehető legpontosabban bejelenteni. 

Mert komoly gazdaságpolitikát űzni csak komoly adatok 
alapján lehet s az olyan termelési ág, amely lehetetlenné teszi 
az ilyen kérdések elbírálásánál nélkülözhetetlen komoly adatok 



összegyűjtését, nem érdemli meg a védelmet és nem érett a 
számbavételre. 

Jól tudom, hogy ezek igen súlyos kijelentések. 
El lehet-e azonban képzelni azt, hogy kormányzat, amely 

felelős az ország ellátásáért, fontos közszükségleti cikkben koc
kára tegye a szükségletek nyugodt ellátásának lehetőségét azért, 
mert az érdekeltek azt állítják, hogy az általuk beszolgáltatott 
adatok nem fedik a valóságot? 

Avagy lehet-e komolyan tárgyalni az olyan érdekeltséggel, 
amely mindennap más adatot állít bizonyítékként sorompóba 
aszerint, hogy saját érdekei, vagy különleges elgondolása mit 
kívánnak? 

Aki tehát komolyan kíván a kérdéssel foglalkozni, annak a 
mi véleményünk szerint igen vigyázva kell magához a statiszti
kához is nyúlnia. 

Tisztáznunk kell most azt a kérdést is, hogy az egy-egy ter
melési időszak alatt előállított tüzifakészleteket mely időszak 
szükségleteinek az ellátásánál kell számításba vennünk. 

Úgy véljük, mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy pl. 
az 1932—33 téli termelésű tűzifa, még ha a közszállításokat 
figyelembe vesszük is, 1933. év augusztusánál előbb nem jöhet 
számításba a napifogyasztás ellátására, sőt augusztusban is csak 
a hántott fa, akác és hasítot bükkdorong azok, amelyek a napi
fogyasztás igényeinek a szárazsági fokot illetőleg meglehetősen 
megfelelnek. 

A cser- és tölgytüzifát lehet ugyan szeptember—október hó
napokban saját szükségletre vagy illetmény jogosultaknak ki
adni, de alig hisszük, hogy a kereskedelem ezekkel a készletekkel 
tudjon a tényleg száraz anyaggal másképpen is versenyezni, mint 
nagyon nyomott árak mellett. 

Ilyen árak fölidézésére pedig nincs szükségünk, mert a nyers 
fánál jelentkező árleszorítás, amelyik a szekér-fuvarköltségek
nél, beszáradási apadéknál, kamatoknál, stb. elérhető megtakarí
tásokból a termelőnek részben megtérül ugyan, teljes mértékben 
érvényesül a száraz fánál is, s az itt feltétlenül előálló árveszte
séget már nem pótolja semmi! 

Mert a nyers fakínálatban jelentkező alacsony árak föltét
lenül maguk után rántják a piacképes száraz fa árát is. 



A fogyasztással való kapcsolatra vonatkozó előbbi állításun
kat a magyar forgalomra vonatkozólag rendelkezésre álló szállí
tási adatok is igazolják. 

Az 1930. év őszén 40.000 vasúti kocsirakományra tettük az 
akkori összeírás alapján a magyar termelés kezén maradt kész
leteket. 

Az 1931. év június végéig kedvezményes fuvarlevéllel kerek 
számban 36.000 vagon magyar fa nyert az 1930. év novemberé
től kezdődőleg leszállítást. 

Az év második felében már megindult a friss termelésű 
tűzifa szállítása, s a szállított mennyiség az év második felében 
erősen megközelítette az első félév forgalmának kétszeresét. 

Az 1932. év első felében úgy a kiadott szállítási igazolvá
nyok száma, mint a tényleges szállítás majdnem teljesen egyezik 
az 1931. évivel. 

Ezzel szemben az 1932. év második felében úgy a kiadott 
igazolványok száma, mint a tényleges szállítás (bár az erre vo
natkozó adatok még nem futottak teljes egészükben be), 30%-ot 
meghaladó emelkedést mutat az 1931. év azonos időszakával 
szemben. 

Az 1932. évi július hó 1-étől 1933. évi május hó 31-éig, te
hát 11 hónap alatt kiadott fuvarlevelek száma már közel jár a 
70.000-hez, ami 100.000 vagont meghaladó szállításnak felel meg. 

Ha még ehhez hozzávesszük a Máv. mult évi 13.000 vagonos 
szükségletét, a valószínű szállítás meghaladja a 120.000 vagont s 
igazolja azt az állításunkat, hogy előző téli termelésű száraz fa
készlet már nem sok van a birtokosok kezén. 

Megközelítőleg erre az eredményre jutunk akkor is, ha a 
iiiult év november 15-ével kereken 48.000 vagonnal bejelentett 
vasúton szállításra váró fakészletből indulunk ki. 

A mult év november 15-től ez évi május végéig kiadott fu
varlevelek 40.000 vagont jóval meghaladó szállításnak felelnek 
meg, tehát ez az adat sem mutat az előbbitől eltérő képet. 

Tartunk tőle, hogy az adatoknak ilyen módon való fölsora
koztatásáért megint az a vád ér bennünket, hogy a behozatal 
szükségességét kívánjuk ezzel indokolni. 

Feltesszük azonban itt a kérdést, vájjon akkor teszünk-e 
jobb szolgálatot a magyar termelés és a magyar készlettulajdo-
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nos érdekének, ha teleharangozzuk a közvéleményt a szükség
letet rendkívül meghaladó mértékű túltermelés hangoztatásával, 
s ezzel megriasztjuk a kínáló erdőbirtokost, ellenben lóra ültet
jük, mégpedig magas lóra a vásárló fakereskedőt, vagy pedig 
akkor, ha minden alkalommal azt hangoztatjuk, hogy a magyar 
termékeket a magyar piac igenis' föl tudja és föl fogja elfogad
ható áron vásárolni, nincs tehát semmi ok arra, hogy a termelő 
birtokos ne tartson valamennyire ki az árak mellett és ne dobja 
akármilyen áron piacra a fáját? 

Aki figyelemmel kísérte az e-téli fapiacot és elfogultság 
nélkül szemléli azt, annak meg kell állapítania, hogy amióta a 
„minden áron" eladni kívánó szorult kezek a piacról eltűntek, 
nemcsak nyugvópontra jutott a faárak kérdése, de bizonyos szi-
lárdulást sem lehet letagadni. 

Mindezek a körülmények pedig csak azt igazolják, mennyire 
igazunk volt akkor, amikor azt állítottuk, hogy túltermelés nincs, 
de igenis túlkínálat van, mert egy egész fogyasztási idény szük
ségletét a piac i/i vagy y<% év alatt felvenni, a kereskedő pedig 
megfizetni nem tudja. 

Azon fordul tehát meg az árkérdés, hogy lehet-e megszer
vezni és lehet-e hitelképessé tenni a birtokos- és termelőosz
tályt, mert akkor nem kell félnünk, hogy még a mai viszonyok 
között is tovább tartson az a már katasztrofális jellegű árzuha
nás, amelyik a magyar erdőgazdaságot létalapjában fenyegeti. 

Mindezek a felsorakoztatott adatok azonban semmit sem 
változtatnak azon az álláspontunkon, hogy a román szerződés 
megkötése, különösen a tűzifát illetőleg, indokolatlanul elhamar
kodott is volt. 

Annak a fogyasztási idénynek, amelyre a román szerződés 
vonatkozik, túlnyomóan nagy része az 1932—33. téli termelésű 
magyar tűzifa fogyasztási időszakával esik össze. 

A tárgyalások idején már megtörténtek a kormányintéz
kedések arra vonatkozólag, hogy ezeket a készleteket.írják össze. 

Mi szükség volt tehát két hónappal az összeírások befeje
zése és 5 hónappal a tulajdonképpeni tüzelési idény előtt a 
sötétbe ugorni és mennyiségi átvételi kötelezettséget vállalni 
akkor, amikor senki sem tudta, mi lesz az elmúlt téli magyar 
termelés eredménye. 



Meggyőződésünk az, hogy a június végéig elérhető ered
mény sem ipari kivitelünk, sem a fabehozatal terén meg sem 
fogja közelíteni azokat az adatokat és reménységeket, amelye
ket a tárgyaló urak beállítottak, illetőleg tápláltak. 

Annyit már is tudunk, hogy április- és május hónapokban 
alig 1/3 része jött be az ezekre a hónapokra tervezett román 
tüzifamennyiségnek, dacára annak, hogy ez alatt az idő alatt 
a magyar fa majdnem teljesen ki volt zárva a románok ré
szére biztosított védett területről. 

A helyzet és a szükséges adatok ismerete nélkül lezárt meg
állapodásnak nem is lehet más a következménye és mi biztosra 
vesszük azt, hogy az ipari kivitelhez fűzött vérmes remények 
még ekkora % erejéig sem fognak valósulni. 

Mi szükség volt tehát akkor homlokegyenest ellentétbe ke
rülni az eddigi gazdasági politikával és teremteni egy olyan 
precedenst, amelyiknek mindenféle következménye lehet, csak 
jó nem. 

2. A fabehozatali mérleg. 
Ide iktatjuk az 1932. egész év, valamint az 1933. év első 

három hónapjának fabehozatali mérlegét. 
A mérleg állandóan eső irányzatot mutat. 
Az év első negyedének mérlegében különösen feltűnő a 

tüzifabehozatal erős visszaesése, amivel szemben a magyar 
tüzifaszállítás természetszerűleg jelentékeny emelkedést mutat. 

Legalább is erre lehet következtetni abból, hogy ez év első 
három hónapjában kb. 4.000 waggonnal több magyar tűzifa 
szállítására adtunk ki kedvezményes fuvarlevelet, mint az el
múlt év ugyanebben az időszakában. 

A többi választékokban mutatkozó visszaesés sajnos nem 
annyira a magyar termelés térfoglalásában, mint inkább a gaz
dasági viszonyok állandó romlásában leli magyarázatát. 

Érdemesnek tartjuk megjegyezni, hogy amíg behozatalunk
ban a nyers- és megmunkált fa évek óta mindig a legnagyobb 
értékkel szerepelt, addig az év első negyedében már a harmadik 
helyre csúszott vissza. 

Bár nagyon sok okunk van attól tartani, hogy egy-két éven 
belül, sőt talán már az év végére is ez a helyzet megváltozik, 



I. Fabehozatalunk mennyisége az 1931. és 1932. évben. 
10.000 kg-os kocsirakományokban. 

1931 1932 
Az 1931. év ive l 

s z e m b e n 1931 1932 
több k e v e s e b b 

Tűzifa ... ... . . . ... 59.993 37.197 _ 22.796 
Faszén ... ... ... 3.787 2.964 — 823 
Bányafa ... . . . ... — 8.830 7.828 — 1.002 
Gömbölyű fenyőfa... ... 5.894 8.864 2.970 — 
Gömbölyű lombfa .. . 1.459 991 — 468 
Hegyezett karó ... __. 911 42 — 869 
Bárdolt fenyőfa ... ... 8.834 4.473 — 4.361 
Vasúti talpfa ... . . . ... 1.592 105 — 1.487 
Kádárfa .. . ... ... 119 47 — 72 
Bognárfa... ... . . . 107 44 — 63 
Fűrészelt fenyőfa ... ... 33.074 22.062 — 11.012 
Fűrészelt lombfa ... ... 1.513 572 — 941 

126.113 85.189 2.970 43.894 

Fabehozatalunk értéke az 1931. /és 1932. évben. 
Érték 1000 pengőkben. 

1931 1932 
Az 1931. é v i v e l 

s z e m b e n 1931 1932 
több k e v e s e b b 

Tűzifa ... ... ... 11.327 7.380 3.947 
Faszén ... ... ... 2.802 1.980 — 822 
Bányafa ... ... ... . . . 3.315 2.556 — 759 
Gömbölyű fenyőfa... — 2.282 3.069 787 — 
Gömbölyű lombfa ... 892 471 — 421 
Hegyezett karó .. . ... 542 21 — 521 
Bárdolt fenyőfa ... 5.841 2.732 — 3.109 
Vasúti talpfa .__ ... . . . 1.189 76 — 1.113 
Kádárfa ... ... 251 85 — 166 
Bognárfa... ... . . . 127 42 — 85 
Fűrészelt fenyőfa ... ... 37.042 19.027 — 18.015 
Fűrészelt lombfa .... 1 925 609 — 1.316 

67.535 38.048 787 30.274 



II. Fabehozatalunk mennyisége az 1932. és 1933. év első 3 hónap
jában, 10.000 kg-os kocsirakományokban. 

1932 
I—III. 

1933 
I—III. 

Az 19s2. évivel 
szemben 1932 

I—III. 
1933 
I—III. több kevesebb 

Tűzifa 12.663 1.845 10.818 
Faszén .. 708 805 97 — 
Bányafa .. . 2.147 1.003 — 1.144 
Gömbölyű fenyőfa.- 1.063 433 — 630 
Gömbölyű lombfa ... 130 301 171 — 
Hegyezett karó — — 11 5 — 6 
Bárdolt fenyőfa ... 878 244 — 634 
Vasúti talpfa — 54 8 — 46 
Kádárfa ... 7 4 — 3 
Bognárfa ... — 3 8 5 — 
Fűrészelt fenyőfa 4.145 2.882 — 1.263 
Fűrészelt lombfa .. . 173 91 — 82 

21.982 7.629 273 14.626 

Fabehozatalunk értéke az 1932. és 1933. év első 3 hónapjában. 
Érték 1000 pengőkben. 

1932 1933 Az 1932. évivel 
szemben 

I—III. í—III. löbb kevesebb 

Tűzifa ... ... ... ... 2.505 365 2.140 
Faszén .. . — 510 516 6 , — 

Bányafa ... ... ... ... 784 301 — 483 
Gömbölyű fenyőfa... 404 126 — 278 
Gömbölyű lombfa ... 78 145 67 — 
Hegyezett karó ... ... 6 2 — 4 
Bárdolt fenyőfa ... ... 589 127 — 462 
Vasúti talpfa ... ... 40 5 — 35 
Kádárfa ... .... . . . 13 6 7 
Bognárfa ___ ... 3 7 4 
Fűrészelt fenyőfa .. . ... 4.601 2.167 — 2.434 
Fűrészelt lombfa ... 214 69 — 145 

9.747 3.836 77 5.988 



mégis meg kell állapítanunk azt, hogy a magyar erdőgazdaság 
közel 2 esztendős erőfeszítése nem volt ebből a szempontból sem 
eredménytelen. 

3. A főiskola kérdése. 
Lapunk elején foglalkoztunk a főiskola doktoravató ülésével. 
Érdekesnek, de egyúttal furcsának találjuk azt, hogy majd

nem ugyanabban az időben, amikor ez az ünnepség lezajlott, a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r a főiskola életébe mélyen 
be.enyuló, s ezen a téren igen mélyreható változásokról, mint 
befejezett tényekről beszélt a parlamentben. 

Beszélt pedig anélkül, hogy az ebben az irányban tervezett 
módosításokról és intézkedésekről az érdekelt szakköröket csak 
a legkevésbé is tájékoztatták, vagy — amit pedig mi sokkal 
helyesebbnek tartanánk, — megkérdezték volna. 

Bármilyen elismeréssel legyünk is a miniszter ú r és kör
nyezetével, s különösen azokkal a tanár Urakkal szemben, akik
kel ezt a kérdést minden valószínűség szerint megbeszélték, 
mégis úgy érezzük, hogy a különleges szakoktatásnál gyökeres 
változtatásokat a szakérdekeltség megkérdezése nélkül nem 
volna szabad foganatosítani. 

Ha valahol, úgy itt áll az, hogy hallgatók nem az iskolának,, 
sőt nem is a tudománynak, hanem az életnek tanulnak. 

Abban pedig, hogy az élet mit kíván tőlük, hogy ott mire 
van szükségük, engedjék meg nekünk azt, hogy magunkat tart
suk a szakértőknek és nem azokat az Urakat, akiknek a peda
gógiai tudását sohasem vontuk kétségbe, de akik viszont egy
általán nincsenek tájékozva azokról a követelményekről, amiket 
az erdőmérnöki főiskola végzett hallgatóival szemben a gyakor
lati gazdasági élet támaszt. 

Dacára a vallás- és közoktatásügyi miniszter ú r elég ha
tározottan hangzó kijelentéseinek, mi mégis merjük remélni azt, 
hogy ezt a kérdést az illetékes szakminiszter és a szakérdekelt
ségek meghallgatása nélkül nem fogják elintézni. 

Ezeknek a javaslata pedig aligha fog egyezni a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr által a képviselőházban tett ki
jelentésekkel. 



Utóhang a főiskola kettéválasztásához 
Írta: Roth Gyula 

A főiskola körül újabban keletkezett hullámok — legalább 
a nyilvánoság előtt -— ismét egyszer elcsitultak. Ma már nem 

.titok, hogy a kettéválasztási mozgalomban a bányászati és kohá
szati osztályok 1—2 tanára szerepelt, de viszont titok maradt ma 

. is még, hogy a főiskola közvetlen keretén kívül kik és mennyire 
részesek a mozgalomban és ennek a gyökerei meddig ter
jednek. 

A hullámzás egy-két oly kijelentést vetett felszínre, amely 
nem maradhat válasz nélkül; többek között azt, hogy a külön
választás! mozgalom mindig az erdőmérnöki osztály kebeléből 
indult volna, aminek igazolására hivatkoztak arra, hogy én már 
régen nyíltan hangoztatom, hogy az erdőmérnöki osztály önálló 
kiépítésére törekszem. 

Az ebben az irányban kifejtett törekvésem mindig a nyilvá
nosság előtt folyt és sohasem bújtam a párnázott ajtók diszkrét 
védelme mögé. Mivel pedig nincs mit rejtegetnem, de viszont 
nem engedhetem meg, hogy szavaimat és törekvéseimet — ismét 
— torzítva mutassák be, szükségét érzem annak, hogy a szakkö
zönség előtt feltárjam e törekvésem lényegét, okát és célját, mert 
azok ugyancsak mások, mint amit nekem az említett vélemény 
imputál, amely vélemény talán fakadhat téves értelmezésből is, 
a legnagyobb valószínűség szerint azonban tudatos és céltudatos 
félremagyarázásból. 

Az én törekvésem tényleg az erdőmérnöki osztály önállósá
gának kiépítése, de mint osztálynak, a főiskola keretében, az ön
állóságra való törekvésem sohasem jelentett elkülönítésre, külön
válásra való törekvést! Soha nem jeleztem sem kívánatosnak, 
sem helyesnek a főiskola kettészakítását, soha senkivel ily irányú 
tárgyalást nem kezdtem, sem részt nem vettem ilyenben és erről 
az ügyről a főiskolán kívülálló személyekkel eszmecserét nem 
folytattam. 

Viszont azonban a bányászati és kohászati osztályoknak a 
műegyetemhez való csatlakozása kérdésében — amely nem ma 
merült fel először — mindig azon az állásponton voltam, hogyha 
a bányászati és kohászati osztályok kebelében ez a törekvés 



többségre talál, akkor az erdőmérnöki osztálynak nincs joga, de 
szüksége sem arra, hogy ezt a mozgalmat megakadályozza és 
nem volna helyes, hogyha a bányászati ágazat kebelében a moz
galmat ellenző kisebbséget az erdőmérnöki osztály szavazataival 
a tanácsban többséghez juttatná. 

Az ebben a kérdésben elfoglalt álláspontom akkor alakult 
ki, amikor az erdőmérnöki osztálynak dékánja voltam. Akkor is 
felmerült ez a terv oly formában, hogy a bányászati és a kohá
szati osztály a műegyetemhez csatlakozzék,* amely azonban a 
tanárainak csak egy részét (állítólag 5—6 tanárt) vette volna át, 
a többiek itt maradtak volna az erdőmérnöki főiskolának, 
amelyre tehát az a feladat hárult volna, hogy valami módon 
gondoskodjék azokról. Amikor ez ellen tiltakoztam, a kettévá
lasztási tervnek védelmezője a következő szavakkal okolta meg 
ezt a megoldást, amely szavakat érdemes megörökíteni az utó
kor számára is: „A bányászati és kohászati osztályoknak a régi 
kollegialitásból kifolyólag kötelességük, hogy a különválasztást, 
melyet a bányászat és kohászat fontos érdekei követelnek, úgy 
hajtsa végre, hogy abból az erdőmérnöki osztálynak nehézsége 
ne keletkezzék". A feleletem erre az volt, hogy ne fájjon másnak 
az erdőmérnöki osztály feje, mi majd eligazítjuk a mi dolgain
kat a magunk erejéből. Abból az okfejtésből azonban, mivel 
akkor nekem megokolták a bányászatnak és kohászatnak a mű
egyetemhez való csatlakozását, már akkor meggyőződtem, hogy 
ennek a mozgalomnak mélyebbre nyúló gyökerei vannak és az 
megszűnni aligha fog. Akkor fogant meg bennem az önállóságra 
való törekvés, melyet úgy formuláztam, hogy ki kell építenünk 
az erdőmérnöki osztályt úgy, hogy az saját ügyeiben önállóan és 
függetlenül dönthessen s hogy a jövőnek bárminemű kialakulása 
készületlenül ne találjon és nehézséget ne okozhasson. Ebből a 
törekvésemből faktadtak azok a szavak, amelyekkel az Országos 
Erdészeti Egyesületben az 1920. évi április hó 13-án „Az Alföld 
fásításának erdőgazdaság-tudományi kérdései" című előadáso
mat befejeztem, amikből idézem a következőket: „de nemcsak 

* Hogy mennyire nem az erdőmérnöki osztályból fakadt ez a terv, 
mi sem mutatja jobban, mint az, hogy az erdőmérnöki osztálynak átcsa
tolása -szóba sem került, ill. állítólag a műegyetem minket nem akart 
befogadni. 



hogy a rokontudományok terén nem tud érvényre jutni az erdő
mérnöki szakképzettség, még az erdőgazdasági tudomány leg
főbb gyújtópontjában, a főiskolánkon sem érvényesül az eléggé. 
Hallgatóink háromnegyed része erdőmérnök, de tanárai közül 
csak egynegyed rész az; az erdőmérnöki szakosztályon 15 tanár 
tanít, de azok közül csak 5 a szak végzett; az első évben a két 
félév 6—6 tárgya közül csak 1—1 van erdőmérnök kezében, a 
második évben 6, illetve 5 tárgy közül 2—2, a 3. első felében 8 
közül 4, a másodikban 8 közül ismét csak 2 és csak az utolsó 
évben jut túlsúlyra a szakképzettség. . ." „Ne lásson ebben 
senki erdőgazdasági sovinizmust; bátran hivatkozhatom arra, 
hogy évek hosszú során át arra törekedtem és pedig sikerrel tö
rekedtem, hogy szakunkon kívül állók érdeklődését felkeltsem 
az erdőgazdaság kérdései iránt és ma is azt vallom, hogy igen is 
be kell vonni a szakon kívülállókat a szakoktatásba, de annyira 
ennek nem szabad mennie, hogy még az erdőmérnöki főiskolán 
is ennyire háttérbe szoruljon a szakképzettség, a rokontudomá
nyok terén pedig egyáltalán szerephez ne jusson." 

Élénken emlékszem ma is még a megdöbbenésnek mora
jára, amely ezekre a szavakra végigfutott a hallgatóságon. Az 
eredmény az volt, hogy Kaán Károlynak erélyes fellépése az 
erdőmérnöki osztályt 12 tanszékre fejlesztette ki, amelyből ma 
megmaradt 10 és ez a tíz mint speciális szaktanszék erdőmérnök 
kezében van. Jellemző egyébiránt, hogy az erdőmérnöki osz
tálynak fejlesztése, amely valóban súlyos hiányt és elmaradott
ságot orvosolt, csak úgy volt keresztül vihető, hogy a bányászati 
és kohászati osztályok tanszékei is arányosan szaporítva lettek. 

Az én törekvésem tehát sohasem az erdőmérnöki osztály 
különválasztása, illetve a főiskola kettéosztása volt, hanem a fő
iskola keretén belül az erdőmérnöki osztály oly kiépítése, ami
lyenre a magyar erdőgazdaságnak nemcsak szüksége van, de 
amilyenre méltán jogot is tarthat. 

Meg kell állapítanom, hogy bár nagyot haladtunk azóta, a 
célt még nem értük el és még sok jogos és méltányos kívánsá
gunk nem teljesedett. Ebből a szempontból nem elégít ki az új 
szabályzat terve sem, mely már 10 éve vajúdik és még mindig 
nem tudott megszületni, bár nem egy intézkedését az élet szűk-



ségessége már érvényesítette. Az új szervezeti szabályzatunk a 
műegyetem mintájára készült, a műgyetemen pedig nincsenek 
karok (fakultás), hanem osztályok, amelyeknek önállósága kor
látoltabb, mint a karoké. Pedig mennél eltérőbbek a szakokta
tás irányzatai, annál inkább szükséges a teljes önállóság. A 
szakoktatás érdeke szempontjából nem tudom helyeselni azt, 
hogy a bányászati és kohászati osztály számbeli túlsúlyával el
dönthesse, hogy ki legyen az erdőmérnöki osztály dékánja, ki 
legyen az erdőmérnöki osztálynak tanára, ki a magántanára és 
kinek adjon az erdőmérnöki osztály doktori oklevelet. Ezek az 
osztályoknak oly belső ügyei, amelyekben nem elegendő, hogy 
az osztály akaratát a kollegialitás és az udvariasság biztosítsa, 
itt határozott kodifikált jogot kell követelni. Ezzel szemben 
természetesen feltétlenül elismerem, hogy helytelen az az álla
pot is, hogy az erdőmérnöki szakosztály szavazatainak segítsé
gével a bányászati ágazatnak aránylag elég erős többségével 
szemben a kisebbség akarata juthat diadalra. Annál inkább 
szükséges itt a jogkörnek határozott körülírása a kölcsönös füg
getlenség és önállóság alapján, mert minden kollegialitás és az 
udvariasság nem menti meg az erdőmérnöki szakosztályt érde
keinek háttérbe szorításától, amire még a legközelebbi mult is 
ismételt példát mutatott és eléggé érdekesen világítja meg a 
helyzetet az a tény, hogy az erdőmérnök-hallgatókat régóta 
állandóan oktatják a bányászat és kohászat speciális szaktudó
sai, ellenben — amennyire emlékszem — még véletlenül sem 
történt, hogy erdőmérnök-szaktanár oktatta volna a bányászat 
és kohászat hallgatóit. A paritás ma is sánta. 

Ameddig ez a helyzet fennáll, addig minden erdőmérnök 
kötelessége, hogy az erdőmérnöki osztály önálló kiépítésére tö
rekedjék. De nincs semmi okunk arra, hogy mi magunk a tör
ténelmi alapokból kifejlődött mai kapcsolatnak megváltoztatá
sára törekedjünk. 

Mert bár igaz, hogy az erdőmérnöki szakoktatás elég távol 
áll a bányamérnökitől és kohómérnökitől, de az erdészeti spe
ciális igények miatt hasonló helyzetet kapnánk akkor is, ha 
bármely más felső szakoktatási intézettel kerülnénk kapcsolatba 
és minden elképzelhető esetben az erdőmérnöki osztály önálló
ságát és megfelelő kiépítését kellene követelnünk, mindegy, 



hogy kivel szemben.* De viszont nincs okunk arra sem, hogy a 
bányamérnöki és kohómérnöki osztályok esetleges megújuló el
szakadási törekvéseitől megijedjünk és abban érdekeink sérel
mét vagy veszélyeztetését lássuk. Az erdőmérnöki osztály mai 
szervezete, ha nem is teljesedett minden jogos kívánságunk, de 
a legszükségesebb igényeinknek megfelel annyira, hogy bizto
san meg tudunk állani — ha kell —a saját magunk lábán is. 

* Amint egyik régebbi cikkemben kiemeltem, a külföld erdőmérnöki 
szakoktatása a különféle kapcsolatoknak legtarkább változatát mutatja 
és jóformán minden lehetőséget felölel, igazolásául annak, hogy nem 
azon múlik, kivel vagyunk összekapcsolva, hanem azon, hogy mekkora 
önállóságot és függetlenséget biztosít a szervezet és mennyiben elégíti 
ki a szaknak érdekeit. 



A fatömegtábla és a í a t ö m e g g ö r b e 
a növedék számítás szolgálatában 

írta: Fekete Zoltán. 
Az Erdészeti Kísérletek 1931. évi (XXXIII.) évfolyamában 

német nyelven írt közlemény* keretében foglalkoztam ezzel a 
tárggyal. Az Erdészeti Lapok szerkesztősége felszólított, hogy 
eljárásomat magyar nyelven is ismertessem a jelen folyóirat ha
sábjain. Ennek a felhívásnak szívesen teszek eleget. Bár nálunk 
a faállomány folyónövedékének közvetlen meghatározása a 
gyakorlatban ritkán fordul elő, mégsem árt, ha szakközönsé
günk megismerkedik az alább tárgyalt módszerekkel, mert azok 
aránylag egyszerűek s mindamellett megfelelő pontosságot biz
tosítanak úgy, hogy mind a gyakorlati, mind a kísérleti becslések 
szempontjából figyelembe vehetők. 

Mi a faállomány folyónövedékét legtöbbnyire a fatermési 
táblák segítségével, közvetlen méretezés nélkül szoktuk meghatá
rozni. Ez lényegében annyira egyszerű, gyors és gyakorlatias 
eljárás, hogy a legtöbb esetben nem is volna megokolt jnás meg
oldáshoz folyamodni. 

Tudjuk azonban, hogy a fatermési táblák csak tájékoztató 
adatokat szolgáltathatnak s nagyobb pontosságot azoktól nem 
várhatunk. Különösen nálunk nem, ahol a gazdálkodás és erdő
ápolás rendszere még nem forrott ki anyira, hogy akár a hazai, 
akár a külföldi fatermelési táblák közül találhatnánk olyant, 
amelyik bizonyos adott viszonyoknak teljesen megfelel. A rend
szeres gyérítés nálunk még nem általános és viszonylag nem 
régi keletű. Már pedig a folyónövedék az alkalmazott gyérítési 
móddal szoros összefüggésben van s így nyilvánvaló, hogy meg 
nem felelő fatermési táblával lényeges hibákat követhetünk el. 

Ha tehát a fatermési tábla nyújtotta biztonság nem felel 
meg a célnak ,s mi pontosabb, megbízható növedékadatokat 

* Ermittelung des Bestandszuwachses mittelst Massenafeln bzw. in 
Verbindung mit dem Massenkurvenverfahren. 



kívánunk, más megoldást kell választanunk. Közvetlenül kell a 
növedéket mérnünk. Ez a mérés természetesen csak a múltban 
létrejött növedékre vonatkozhatik, melyből a jövő növedékére 
csak következtethetünk. De ezt is csak igen rövid időszakaszra, 
mert hiszen a folyónövedék általábanvéye elég gyorsan változik. 
Ezzel a kérdéssel azonban ezen a helyen nem kívánok foglalkozni 
s az alábbiakban mindig ,csak egy bizonyos n év alatt a múltban 
létrejött folyónövedék meghatározását tartom szem előtt. 

Ha pontosan akarunk eljárni, akkor a régi gyakorlat sze
rint vastagsági osztályokat kell alakítanunk, mindeniken belül 
több átlag-törzset döntenünk, azokat szakaszosan koboznunk s 
ezen az alapon meghatároznunk a faállomány jelenlegi fatöme-
gét. Ugyanezeken a próbatörzseken meghatározzuk a növedék-
fúróval az n évi vastagsági növedéket minden egyes szakasz 
középátmérőjére nézve (mégpedig lehetőleg|2 oldali befúrással), 
ennek álapján megállapítjuk minden szakasz n év előtti átmérő
jét s ezek szerint kiszámítjuk minden próbatörzs n év előtti fa-
tömegét. Az egyes vastagsági osztályok p, év előtti f atömegét a 
próbatörzsek átlagos n év előtti köbtartalmának a jelenlegi törzs
számmal való szorzata, az egész faállomány n év előtti fatömegét 
pedig ezeknek a szorzatoknak az összege szolgáltatja. Ha most 
ezt a jelenlegi fatömegből levonjuk, kapjuk a faállomány % évi 
folyónövedékét. Ebből azután az évi folyónövedéket (helyeseb
ben: korszaki átlagnövedéket) is könnyen kiszámíthatjuk. Ma
gától értetődik, hogy az így kiszámított folyónövedék csak a 
jelenleg tényleg meglévő fák összességére vonatkozik, nem veszi 
azonban figyelembe azokat ia veszteségeket, amelyeket az illető 
n éves korszak folyamán kiveszett (vagy kivágott) faegyedek 
képviselnek. 

Nyilvánvaló, hogy a növedék meghatározásának ez a 
módja sokkal szövevényesebb, mintsem hogy a gyakorlat azt al
kalmazhatná. Még a kísérleti állomásoknak is sok gondot okoz 
ez az eljárás. Igen lelkiismeretes, szakértő személyzet, sok idő és 
pénz kell hozzá, A gyakorlat egyszerűbb megoldásokat keres. 

A németek szeretik a növedék közvetlen meghatározása he
lyett a növedékszázalékot kipuhatolni, még pedig az állófákon, 
mellmagasságban végzett fúrások segítségével. Erre többféle el-



járásuk van, többek közt a Schneider-íéle és a Pressler-féle. 
Mind a kettő képletből indul ki. Sajnos, ezek nem igen adnak meg
bízható eredményeket, úgy hogy igen lényeges hibákat követhe
tünk el velük, újabban javult a helyzet, amióta dr. J. Busse tha-
randti tanár kiadta az ő növedékszázaléktáblázatait,* melyeket az 
Erdészeti Kísérletek 1931. évi kötetében (224. old.) ismertettem. 
De minthogy ez a táblázat is csak bizonyos feltevésekből indul ki 
és a legtöbb esetben a szembecslésnek is teret enged, azért hasz
nálata nem lehet mindig megnyugtató, különösen, ha nagyobb 
pontosságot szabunk ki feltételül. Az alább leírandó eljárás, néze
tem szerint, úgy oldja meg a kérdést, hogy ellene sem a pontos
ság, sem az egyszerűség szempontjából nem lehet kifogást emelni 
s míg kényesebb kísérleti növendékbecslésekre is alkalmas, éppen 
egyszerűségénél fogva a gyakorlati becslések számára is hozzá
férhetővé válik. Természetesen nem szabad szemünk elől tévesz
teni, hogy a növedék közvetlen megbecslése minden körülmények 
közt megkívánja, hogy a vastagsági növedéket milliméteres pon
tossággal határozzuk meg s így a növedék meghatározása soha
sem lehet olyan egyszerű, mint a fatömegbecslés maga, mely 
többcentiméteres kikerekítést is minden hátrány nélkül megbír. 
A növedékfúró használatától a Schneider- vagy a Pressler— 
Busse-féle eljárás sem mentesít. 

Eljárásom egyik fő előnye az, hogy a prőbatörzsek döntését 
feleslegessé teszi s érvényesíti mindazokat az előnyöket, amelye
ket a fatömegtáblák használata nyújt.** De a próbatörzsek dön
tésével kapcsolatos fatömegbecslés esetén is lényeges egyszerűsí
tést jelent a cikkem elején említett szakaszos eljárással szemben. 
Lényege a következő: 

A fatömegtáblával az általánosan ismert módon meghatároz
zuk a faállomány jelenlegi fatömegét. (L. a fentebb idézett köz
leményt.) Ehhez tudvalévőleg az erdőrészlet (vagy a prótaterü-
let) minden törzsének mellmagassági átmérőjét meg kell mérnünk 
és jegyzőkönyvbe vennünk. Ezenkívül fafajonkint 15—20 törzs 
magasságát is meg kell határoznunk (famagasság-mérővel), 

* Dr. J. Busse: Zuwachsprozenttafel. Hannover, 1931. 
** L. Fekete Z.: A fatömegtáblák alkalmazásának gyakorlati mél

tatása összehasonlító kísérletek alapján. (Erdészeti Kísérletek, 1914., 
291. old.) 



hogy azok alapján milliméterpapíroson megrajzolhassuk a fa-
magasságok kiegyenlítő görbéjét. (2. rajz.) Erről a görbéről 
minden egyes vastagsági fokra nézve leolvashatjuk azután azt a 
magasságot, mely szerint az 1 törzsre eső köbtartalmat a fa-
tömegtáblában felkeressük. Miután ezeket a köbtartalmakat az 
illető vastgsági fok törzsszámával megszoroztuk, az így kapott 
szorzatok összege adja a faállomány fatömegét. 

Az n évi növedék becslése lényegében úgy történik, hogy a 
faállomány jelenlegi fatömegéből levonjuk az n év előtti létezett 
fatömegét. Ezt az utóbbit pedig a következőképpen határozzuk 
meg: 

Fafajonkint 15—20, különféle vastagságú fán meghatároz
zuk növedékfúróval az n évi vastagsági növedéket. Ezt levonva 
a jelenlegi átmérőből, megkapjuk az n év előtti átmérőt. Ezeket 
az átmérőket, mint a jelenlegi átmérők függvényeit ábrázoljuk 
egy koordináta-rendszerben. Az így kapott pontok kiegyenlítő
vonala igen közel fog állani az egyeneshez. 
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Az 1. rajzban az abszcissza-tengelyen a jelenlegi átmérők, az 
ordinátán az n (a mi esetünkben = 5) év előttiek vannak feltün
tetve. A karikák a felrakott pontokat jelölik, melyek vezetésével 
a kiegyenlítő egyenes könnyen meg volt szerkeszthető, mert annak 
útját a karikák biztosan mutatják. Erről a kiegyenlítő egyenes
ről most már igen pontosan le lehet olvasni bármely jelenlegi át
mérőre nézve az n év előtti átmérőt. Módunkban van tehát olyan 
becslési jegyzőkönyvet készíteni, amelyben a jelenlegi átmérők 
helyett az n év előttiek szerepelnek. Míg azonban a jelenre vonat
kozó jegyzőkönyvben 1—2 centiméteres kikerekítessél alkottuk a 
vastagsági fokokat, addig az n év előttieket feltétlenül milliméte
res pontossággal kell feltüntetnünk. 

Hogy a fatömegtáblából az egyes vastagsági fokok 1 törzsre 
eső átlagos fatömegét is meghatározhassuk, ahhoz még az n év 
előtti magasságok ismeretére is szükségünk van. Erre a célra 
felhasználhatjuk a fennebb már említett magassági görbét 
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Feltételezhetjük ugyanis, hogy bármely konkrét vastagsági 
foknak k év előtt ugyanolyan magasság felelt meg, mint ma. 
Hogy tehát például azok a fák, amelyek 5 év előtt 30 cm vasta
gok voltak, mellmagasságban ugyanolyan magasak voltak, mint 
a'jelenlegi 30 cm-es törzsek. 



Ez az egyedüli „feltevés", mellyel ez az eljárás egybe van 
kötve. Ennek az elfogadhatósága azonban annyira nyilvánvaló, 
hogy helyességéhez alig férhet kétség. Legfeljebb igen kis állo
mányszerkezeti eltolódások játszhatnak olyan szerepet, amelyek 
bizonyos mértékben ellentmondanak ennek a feltevésnek; tekin
tettel azonban arra, hogy a növedékszámítás csak rövid (5—10) 
éves időszakaszra terjed ki, a fennebb említett eltolódások hatása 
kétségtelenül sokkal csekélyebb, mintsem hogy azzal gyakorlati 
szempontból számolni kellene. 

Növedékbecslésről lévén szó, mindenesetre kívánatos, hogy 
a magasságokat mind a jelenlegi, mind az n év előtti állományra 
nézve deciméternyi pontossággal olvassuk le a görbéről. 

Miután ezeket a magasságokat az n év előtti vastagságok 
szerint összeállított becslési jegyzőkönyv megfelelő rovatába be
jegyeztük, kiolvassuk a fatömegét a fatömegtáblából és vastag
sági fokonkint megszorozzuk azt a törzsszámmal. A szorzatok ösz-
szege adja az n év előtti fatömegét. Ennek és a jelenlegi fatömeg-
nek a különbsége nem más. mint az n évi növedék. 

Bizonyos nehézséget okoz az. hogy a fatömegtábla az átmérőt 
egész centiméterekben, a magasságot pedig egész méterekben 
mutatja ki. A közbeeső értékeket tehát közbesítéssel kell meghatá
roznunk. Ez feltétlenül munkatöbbletet jelent, de korántsem túl
ságosan nagyot. Egy félóra munkatöbblet mindenesetre megéri 
egy-két napi munka megtakarítását (próbatörzses, szakaszos becs
lés), vagy a képletes eljárások bizonytalanságából származó hát
rányok kiküszöbölését. 

Szolgáljon az eljárás megvilágítására az alábbi példa, mely 
a gyakorlatból van véve. 

Az 1. sz. kimutatás azoknak a próbatörzseknek az adatait 
tünteti fel, melyek alapján az 1. és 2. sz. rajz készült. Az első 
rovatban foglalt mellmagassági átmérőket milliméterre beosztott 
átlálóval mértük. A második rovat a növedékfúróval meghatáro
zott 5 évi vastagsági növedéket, a harmadik pedig az előbbi kettő 
különbségét tünteti fel. Az 1. rovat adja az 1. rajzban felrakott 
pontok abszcisszáit, a 3. rovat azok ordinátáit. A kiegyenlítő 
vonal csaknem teljesen egyenes, csak igen kevés domború görbü
lete van. 



1. sz. kimutatás. 
(L. az 1. és 2. rajzot is.) 
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11.3 
11.8 
13.1 
13.8 
15.7 
17.7 
17.7 
19.6 
19.6 
20.3 

1.1 
0.8 
1.1 
1 1 
0.9 
1.0 
1.1 
1.5 
1.3 
1.3 

10.2 
11.0 
12.0 
12.7 
14.8 
16.7 
16.6 
18.1 
18.3 
19.0 

10 
11 
12 
13 
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16 
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18 
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12 
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16 
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8 
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16 
18 
20 
22 
24 
26 

7.1 
9.1 

11.1 
13.1 
15.1 
17.0 
18.9 
20 8 
22.7 
24.6 

9.5 
11.5 
13.2 
14.6 
15.8 
16.9 
17.8 
18 5 
19.0 
19.4 

21.4 
22.3 
22.5 
23.1 
26.7 

1.1 
1.3 
1.2 
1.1 
1.4 

20.3 
21.0 
21.3 
22.0 
25.3 

19 
20 
21 
22 
22 

18 
18 
19 
18 
19 

28 
30 

26.5 
28 3 

19.6 
19.7 

Kérdés, nem a véletlenen múlik-e, hogy a kapott vonal nem 
teljesen egyenes, hanem kissé hajlott? A domborúság csekély 
volta méltán adhat okot erre a feltevésre. Ha azonban meggondol
juk, hogy a vékonyabb, elnyomott fáknak a dolog természeténél 
fogva nemcsak közvetlen mértékben kifejezve, de viszonylagosan 
is kisebb a vastagsági növedékük, mint az erősebb törzseknek, be 
kell látnunk, hogy az említett görbületnek elméleti magyarázata 
is van. Ne törekedjünk tehát a pontok közt feltétlenül tökélete
sen egyenes kiegyenlítő vonalat húzni, hanem szükség esetén ezt 
a gyenge hajlást is vegyük tekintetbe. 



Az 1. sz. kimutatás 4. és 5. rovata 15 fának az átlalóval mért 
mellmagassági átmérőjét, illetőleg magasságmérővel meghatáro
zott teljes magasságát adja. A mi esetünkben ezek nem ugyan
azok a fák, amelyeket az 1—3. rovat kitöltéséhez használtunk 
fel, azonban nincs gyakorlati akadálya annak sem, hogy mind a 
vastagsági növedék kiszámításához, mind a magassági görbe 
megszerkesztéséhez ugyanazokat a törzseket használjuk fel. A 
magasságokat is mérhetjük i/2 méteres pontossággal 1 m. he
lyett. Megfelelő magasságmérő alkalmazása esetén ez nem jelent 
munkatöbbletet. A 4. és 5. rovat adatai alapján készült a 2. raj
zon látható kiegyenlítő görbe, melyről a 8. rovatban kimutatott 
átlagos magasságokat olvastuk le minden vastagsági fok szá
mára. 

Ezekután most már semmi akadálya annak, hogy a jelen
legi és az n év (itt (5 év) előtti fatömegét s a kettő különbsége
képpen a növedéket meghatározzuk. 

2. sz. kimutatás. 

J e l e n á l l a p o t 5 é v e l ő t t i á l l a p o t 

d i a h Törzs
Vastagfatömeg 

, i h Törzs
Vastagfatömeg 

d i a h szám egyen
kint összesen 

0 1 . 0 h szám 
egyenkint összesen 

cm m drb köbméter cm m drb köbméter 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

10.1 •• 
12.1 
13.8 
15.2 
16.4 
17.4 
18.2 
18.8 
19.2 
19.5 
19.7 
19.8 

30 
156 
324 
420 
402 
306 
150 
96 
48 
24 
6 
1 

0.020 
0.041 
0.078 
0.122 
0.168 
0.228 
0.294 
0 364 
0.434 
0.510 
0.588 
0.662 

0.600 
6.396 

25.272 
51.240 
67 536 
69.168 
44.100 
34.944 
20.832 
12.240 
3.528 
0.662 

7.1 
9.1 

11.1 
13.1 
51.1 
17.0 
18.9 
20.8 
22.7 
24.6 
26.5 
28.3 

9.5 
11.5 
13.2 
14.6 
15.8 
16.9 
17.8 
18.5 
19.0 
19.4 
19.6 
19.7 

3U 
156 
324 
420 
402 
306 
150 
96 
48 
24 

6 
1 

0.006 
0.031 
0.061 
0.098 
0.140 
0.198 
0.254 
0.324 
0.391 
0.456 
0.530 
0.597 

0.180 
4.836 

19.764 
41.160 
56.280 
60.588 
38.100 
31.104 
18.768 
10.944 
3.180 
0.597 

összesen 1963 — 336.518 - — 1963 285.501 
5 évi folyónövedék: 336.518—285.501 = 51.017 m 3. Évi átlag: 10.2 m3. 

Növedékszázalék: 3.57% 



A 2. sz. kimutatás első része nem szorul bővebb magyará
zatra. Amint látjuk, a vastagsági fokok alakítása 2 centiméteres 
kikerekítessél történt. (Amint a gyakorlatban mondani szokás: 
csak a páros számú centimétereket vettük fel.) A 2. rovat ada
tait a 2. rajz görbéjéről olvastuk le, a 3. rovat a törzsszámot tün
teti fel (a becslési jegyzőkönyvben szerepelni szokott vonáskákat 
i t t ' az egyszerűség kedvéért elhagytuk), a 4. rovat adatait a 
Grundner—Schwappach-féle fatömegtáblákból* nyertük közbesí-
téssel, az 5. rovat ezeknek a törzsszámmal való szorzatát mu
tatja. Hogy ez a közbesítés milyen egyszerű, arról bárki meg
győződhetik, ha egy-két adat kiszámítását az idézett fatömeg-
táblából ellenőrzi (1. a 98—99. oldalt). 

A kimutatás jobb oldala az 5 év előtti faállomány adatait 
tünteti fel. A 6. rovat egyezik az 1. sz. kimutatás 7. rovatával, 
a 7. rovat az előbbi 8. rovatával. A 9. rovatot ismét közbesítés 
útján határozzuk meg. Ebben az esetben azonban a közbesítés 
már körülményesebb, mert nemcsak a magasságokat, hanem az 
átmérőket is közbesíteni kell. Ez a munkatöbblet azonban alig 
jöhet figyelembe ott, ahol a próbatörzsek szakaszos elemzésével 
szemben napokat takaríthatunk meg. Egyszerűsíthetjük egyéb
ként a dolgot, ha a gyakrabban előforduló esetekre nézve leg
alább az átmérők viszonylatában előre kiszámítjuk és egy-
szersmindenkorra feljegyezzük az arányos részeket (partes pro-
portionales). 

Maga a növedék kiszámítása aztán, mint a kimutatás alján 
lévő sorokból látható, már igen egyszerű és gyors. 

A fennebb ismertetett eljárással szemben felmerülhet az a 
kifogás, hogy a növedéknek a fatömegtáblákkal való meghatá
rozása tulaj donképen nagyon merész dolog. Hogy lehet ott, 
ahol az átmérőmérés legkisebb hibája is erősen megbosszulhatja 
magát, a fatömegtáblákat használni, amelyekkel magában a fa-
tömeg becslésében is igen lényeges (akár 10%-ig mehető) hibá
kat követhetünk el? 

Bár ez a kifogás az első pillanatra valóban megokoltalak 

* Táblák álló fák és faállományok fatömegének meghatározására. 
(Kiadja az Orsz. Erd. Egyesület, Budapesten.) 



látszik, az aggályok mégis hamarosan eloszlanak, ha meggon
doljuk, hogy itt csak két fatömeg különbségéről van szó, mely 
akkor is helyesen mutatja a növedék nagyságát, ha a számítás 
alapjául szolgáló fatömegek maguk eltérnek a valóditól. Feltéve 
természetesen, hogy az eltérés mind a korszak elején, mind a 
korszak végén szereplő fatömegre nézve egyetértelmű és azonos 
nagyságú. Ha például a fatömeg valamely 5 éves korszak elején 
ténylegesen 200 m 3 , a végén 205 m 3 volna, akkor az 5 évi folyó
növedék 5 m 3-ra rúgna. Ugyanerre az eredményre jutnánk, ha a 
fatömegtáblával a fennebbi fatömegek helyett a korszak ele
jére 205 m3-t, a végére pedig 210 m 3-t kaptunk volna. A kettő 
különbsége ismét csak 5 m 3 . 

Hogy ez az eltolódás valóban ilyen lineáris-e, a fölött nyil
ván lehet vitatkozni. És pedig nézetem szerint joggal lehet. Mint
hogy azonban az a hiba, amely az előbbi feltevés téves voltából 
származik, számszerű értékben kifejezve nem lehet nagy, azért 
az eljárás gyakorlatiassága mégsem szenved számbavehetően. A 
fatömegtáblákkal elkövetett hiba az esetek nagyobb részében 
nem lépi túl az 5%-ot, másrészt az a korszak is rövid szokott 
lenni (5 évnél ritkán több), amelyre a növedéket meg akarjuk 
határozni. A hiba tehát ilyen szűk határok közt szintén nem 
lehet túlságosan nagy s az 1 kat. holdra eső évi folyónövedék 
abszolút értékében csak az első tizedesben mutatkozhatik, ille
tőleg a 0.1 m 3-t ritkán lépheti túl. 

Ha a fatömegét nem fatömegtáblával, hanem próbatör
zsek döntésével határozzuk meg, akkor a növedéket a következő 
módon becsülhetjük előnyösen. 

A különböző vastagságú próbatörzseken ledöntés előtt pon
tosan meghatározzuk a jelenlegi és (növedékfúróval) az n év 
előtti mellmagassági átmérőt. Ezeknek az adatoknak a segítsé
gével épenúgy megszerkesztjük a kiegyenlítő egyenest, (1. rajz) 
mint ahogy azt fennebb már leírtam s arról leolvashatjuk az 
n év előtti valószínű átlagos átmérőt minden egyes vastagsági 
fokra nézve (1. sz. kimutatás 6. és 7. rovat). 

A döntött és szakaszosan kobozott törzsek köbtartalma sze
rint megszerkesztjük a fatömeg görbéjét, melyről mind a jelen
legi, mind az n év előtti átmérőknek megfelelő köbtartalmát 



vastagsági fokonkint leolvashatjuk és beírhatjuk a becslési 
jegyzőkönyvbe. Miután a faállomány köbtartalmát az így ka
pott adatokkal a korszak elejére is, végére is meghatároztuk, 
egyszerű kivonás útján kiszámíthatjuk a növedéket magát. 

Az elmondottak megvilágítására szolgáljon az alábbi példa. 
Egyszerűség kedvéért feltételezzük, hogy az 1. sz. kimuta

tásban szereplő 15 törzset használtuk volna fel próbatörzsnek. 
Az 1—3. és 6—7. rovat adatai tehát itt is érvényesek. A sza
kaszos köbözéssel meghatározott köbtartalmak a 3. sz. kimutatás 
2. rovatában találhatók. Ezek alapján készült a fatömeggörbe 

3. rajz. 

u 
TTÁ5 



3. sz. kimutatás. 
A próbatörzsek köbtartalma. 

A vastagfa köb
Mellmagasság tartalma a sza

á tmérő kaszos köbözés 
szerint 

cm m3 

11.3 0.0ö2 
11.8 0.080 
13.1 0.095 
13.8 0.110 
15.7 0.150 
17.7 0.231 
17.7 0.220 
19.6 0.280 
19.6 0.271 
20.3 0.329 
21.4 0.342 
22.3 0.345 
22.5 0.381 
23.1 0.430 
26.7 0.540 

Erről a görbéről most már leolvasható minden vastagsági 
fok átlagos köbtartalma, mégpedig mind a jelenlegi, mind az 5 
év előtti átmérőnek megfelelően (4. sz. kimutatás, 3. és 7. rovat). 

U. sz. kimutatás. 

J e 1 e D á l l a p o t 5 év e l ő t t i á l l a p o t 

Törzs
A vastagfa köb
tartalma (m3) Törzs

A vastagfa köb
tartalma (m3) 

cm 
szám egyen

kint összesen cm szám egyen
kint összesen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 

30 
156 
324 
420 
402 
306 
150 
96 
48 
24 

6 
1 

0.020 
0.042 
0.079 
0.120 
0.173 
0.232 
0.296 
0.365 
0.432 
0.510 
0.589 
0.663 

0.600 
6.552 

25.596 
50.400 
69.546 
70.992 
44.4110 
35.040 
20.736 
12.240 
3.534 
0.663 

7.1 
9.1 

11.1 
13.1 
15.1 
17.0 
18.9 
20.8 
22.7 
24.6 
26.5 
23.3 

30 
156 
324 
420 
402 
306 
150 
96 
48 
84 

6 
1 

0 015 
0,031 
0.060 
0.098 
0.148 
0.201 
0.259 
0.322 
0.390 
0.458 
0.530 
0.600 

0.450 
4.836 

19.440 
41.160 
59.496 
61.506 
38.850 
30.912 
18.720 
10.992 
3.180 
0.600 

össz. 1933 340.299 1963 290.142 
5 évi folyónövedék: 340.'299—290.142 = 50.157 
5 „ „ 50:157 . 5 = 10.0 m* 

Növedékszázalék = 3.46 % 



Ezeket szorozva a törzsszámmal (2. ill. 6. rov.) s az így kapott 
szorzatokat (4. és 8. rov.) összegezve, kapjuk az összes fatöme
gét az 5 éves korszak végére, illetőleg elejére. Ezek különbségét 
osztva 5-tel, nyerjük az 1 évre eső folyónövedéket (10:0 m 3 ) . 

Amint látjuk, ez a számítás nem kívánja meg sem a ma
gassági görbe megszerkesztését, sem a közbesítéssel járó mun
kát. Használata igen ajánlható mindazokban az esetekben, ami
kor nemcsak a növedéket, hanem a fatömegét magát is pontosan 
és megbízhatóan kívánjuk meghatározni s ezért nem elégszünk 
meg a fatömegtáblák használatával. 

Végül rá kell még mutatnom arra, hogy a növedékfúró hasz
nálata nagy óvatosságot s bizonyos gyakorlatot kíván meg. Mint
hogy elég gyakori eset az, hogy az évgyűrűk vastagsága a ke
resztszelvény különböző részein ugyanarra az időszakaszra nézve 
is lényegesen eltéréseket mutat (különösen az excentrikus nö
vésű fákon), azért, sohasem szabad egy fúrással megeléged
nünk, hanem legalább két irányból kell minden törzset meg
fúrnunk. A mellmagassági átmérő növedéket legcélszerűbb a 
növedékfúróval még akkor is az álló törzseken meghatározni, 
ha a fatömegét döntött próbatörzsek segítségével becsüljük. 
A fekvő fán ez a művelet sokkal kényelmetlenebb. 

Olyan fákat, amelyeknek a keresztmetszete szemmel látha
tólag eltér a kör alakjától, ne használjuk fel a növedék meg
határozására. 

Meg kell itt még emlékeznem Tischendorf tanulmányáról* 
is, mely a növedékfúró helyes használatára és a vastagsági nö
vedék megbízható megállapításának szabályaira nézve ad meg
szívlelendő utasításokat. Habár ezeket betartani nézetem sze
rint, minden tekintetben nem lehet (mert túlságosan körülmé
nyesek), mégis jó, ha Tischendorf megállapításait ismerjük, 
mert több olyan új dolgot említ, amelyeket eddig ennek a tárgy
nak művelői nem fejtettek ki ilyen alakban. 

Nálunk a növedék közvetlen meghatározásával még alig 
foglalkozott valaki, "úgyszólván kizárólag a fatermési táblákat 
használtuk erre a célra. Ennek a gyakorlatias volta ugyan két-

* Zui Fr.age der Zuwachsprozentermittelung (Forstwissenschaftli-
ches Centralblatt 1933, 1. füzet, 1. oldal). 



ségtelen, de azért tekintettel arra, hogy fatermési tábláink meg
bízhatóságához sok esetben kétség fér, egyáltalában nem volna 
fölösleges a való tényállásról közvetlen úton is meggyőződni s 
fatermési tábláink adatait ilyen módon ellenőrizni. Hogy ez eddig 
nem történt meg, annak egyik oka a képletes eljárások (Press-
ler, Schneider) iránti jogos bizalmatlanság, a másik a közvetlen 
növedékmérés eddig ismert módszerének rendkívül körülmé
nyessége volt. Remélem, hogy eljárásommal sikerült megtalál
nom azt a megoldást, mely a fennebb említett hátrányokat meg
szünteti s a kérdést a gyakorlati alkalmazhatóság feltételeihez 
jelentékenyen közelebb hozza. 



A v i lágkereskede lem é r d e k e s e b b 
tengerentúli és exotikus fái* 

irta: dr. Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsos. 

A kultúra fejlődésével az ember részére szükséges javak 
iránti igény fokozatosan növekedik. A ruha, a lakás, az élelme
zési és egyéb szükségletek mind megváltoznak és átalakulnak a 
kor kívánalmainak és igényeinek megfelelően. 

Az új világrészek ifelfedezése s azoknak a világkereskede
lembe való bekapcsolása révén olyan áruk kerülnek az óvilág-
részekbe, melyek újszerűen hatnak, divatosak és lassankint álta
lánosan ismertek lesznek. 

A világkereskedelemnek manapság már egyik fontos ága: 
a fakereskedelem sem mentes az ilyszerű hatásoktól. Lépést kell 
tartani a haladó korral s annak különleges kívánalmait is ki kell 
elégíteni, aminek eredménye az, hogy különösen az építkezési, 
iparművészeti és fényűzési célokra alkalmas külföldi fafajok 
hova-tovább, nagyobb és nagyobb elterjedést nyernek. 

Manapság nem egy amerikai származású fafaj erős verseny
társa lett az óvilág fáinak és a világkereskedelembe napról-napra 
nagyobb mennyiségben bekerülő exotikus fának nem egy faja 
közkedveltté lesz tetszetős színénél, vagy tartósságánál, avagy a 
különféle különleges iparcikkekhez és építkezésekhez szükséges 
különleges és értékes anyagánál fogva. 

A tengerentúli és exotikus fát rendesen vitorlás hajókon s 
csak kivételes esetekben — nagyértékű szállítmányoknál -— 
teher gőzhaj ókon is szállítják a világkereskedelem gócpontjaiba, 
minők: London, New-York, Hamburg, Bréma, Rotterdam stb. 

* Szerzőnek a soproni „M. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki fő
iskola" erdőmérnöki osztályán — az 1926/27. tanév I. semesterében — 
famintáknak, furniroknak és 90 vetített képnek bemutatásával kísért 
előadásai. 

E tanulmánynak a tűlevelű és lomblevelű tengerentúli fákra vonat
kozó része megjelent az „Erdőgazdasági Szemle" 1930. évfolyamában. 

Szerző. 



A világfakereskedelemben a tengerentúli fánál: a tengeren
túli építő fák (Bauhölzer) és .a tengerentúli haszonfák (Nutz-
hölzer) csoportját különböztetik meg. 

Az első csoportba az újabban már mintegy tömegáruképen 
érkező tengerentúli építőfát, minők: pl. az Észak-Amerikából 
származó Pitch-pine, Oregon-pine, White-pine, tölgy, juhar, a 
Dél-Amerikából való Greenheart, az ausztráliai eredetű kemény
fák: Black-butt, Karri, Tallow-wood, Jarrah, Ironbark stb. és 
az indiai, s a jávai Teák stb. sorozzák. E faanyagok rendesen 
gömbölyű, bárdolt, fűrészelt, gerenda, fűrészáru stb. alakban 
kerülnek a világkereskedelembe. 

A tengerentúli fák második csoportjába rendszerint a fény
űzési iparcikkek, tárgyak és eszközök előállítási céljaira, nem
különben különleges építési célokra is , szolgáló, s részben a 
forró földövön tenyésző következő fafajokat sorozzák: 

1. az amerikai mahagóni, dió, nyár, tölgy, kőris, Hickory, 
cseresznye, Satin, juhar, Cottonwood, Bay-Poplar (Tupelo 
Gum.), Magnólia stb.; 

2. az afrikai Mahagóni, Okoume, Cédrus, Padouk, Kambala, 
Nyár, Citromfa és Zebrafa stb.; 

3. az ázsiai Sen (japán kőris), Tamo (japán szil), Katsura 
(japán erdei fenyő), japán tölgy és Teák; 

4. a különböző világrészekből származó következő fák: 
Puszpángfa, Cédrus (Florida, Haiti, Afrika), Cocobolo, Cocos, 
Ébenfa (Madagaskar, Nyugat-Afrika, Ceylon), Grenadill, Jaka-
randa, v. Palisander (Brazília, Keletindia, Afrika), Partridge, 
Persimon és Cornel, Pockfa, Rózsafa (Bahia, Afrika), Satinfa 
(Kelet- és Nyugat-India), Vera s végül 

5. kisebb mennyiségben: Amaranth, Primavera, Kígyófa, 
Ibolya és Szantálfa stb. 

Az úgynevezett festőfákat, minők: Kékfa, Cochenille, Sár-
gafa, Indigó, Vörösfa, Quebrachofa stb. a kereskedelem fenti 
két csoportjába nem sorozzák be. 

A középeurópai fogyasztás céljaira szánt tengerentúli és 
exotikus fa legnagyobb része a hamburgi kikötőbe érkezik és a 
kikötővel kapcsolatban álló víziutakon (Elba, Havel, Szale, a 
különféle csatornák, Odera stb.), egy kis része pedig vasúton 



jut el a Németbirodalom belsejébe s illetve a mögötte fekvő 
országokba, a többek között hazánkba is. 

Nem lesz tehát érdektelen megismerni a szükséges tudni
valókat azokról a tengerentúli fákról, amelyeket nemcsak a 
külföldi, de újabban már a hazai hajó-, vágón-, repülőgépgyá
rak, építési vállalkozók, müasztalosok, iparosok stb. is szívesen 
felhasználnak. A felsorolandó fafajok közül a Pitch-pine, 
Oregon-pine, Red-pine, White-pine, a különféle Spruce-ök, 
Reed-wood és Cypress a tűlevelűek — és a Greenheardt, Black-
butt, Tallow-wood, Jarrah, Turpentin, Teák, amerikai juhar és 
a japán tölgy pedig a lomblevelű fákhoz tartoznak. 

Megjegyezni kívánom, hogy a világkereskedelmi szokásnak 
megfelelően, a tengerentúli fáknak mindig csak a fenti általá
nos kereskedelmi neveit használom, a tudományos botanikai 
nevüket csak érintem. 

A) TŰLEVELŰ TENGERENTÚLI FÁK. 

1. Pitch-pine. 

Pinus paltistris. MM. Déli fenyő. Gelbkiefer. Egyéb nevei: 
Südliche Kiefer, Parkett- oder Pitch-pine Föhre, Longleaved 
pine, Southern pine. 

Tűi hármasak, melyek 34 cm hosszúak. A fa rendesen 
20—25 cm magas, igen széles koronájú. Toboza 15—20 cm 
hosszú, függő. 

Szíjácsa keskeny, gesztenyesárgás vagy barnásvörös. 
Fája elsőrendű minőségű, kemény, nehéz és tartós. Fajsúlya 
0.50—0.90. 

Fájának anatómiai szerkezetét a prozenchimás tracheidák 
és a parenchima sejtek képezik. 

Első éveiben rendkívül lassan nő, később azonban növése 
gyorsabb lesz és egyenletes is. 

E fanemnek hazája az Északamerikai Egyesült Államok
nak Észak- és Dél-Karolina, Georgia, Florida, Missisippi, Lousiana 
és Texas nevű államaiban, a száraz, homokos lapályokon van, 
néhol őserdőket is alkot. (Előfordulási helyeiről Caroline-pine-
nek és Texas-pine-nek is nevezik.) 

Rendkívül hosszú, 34 cm-ig megnövő tűi miatt hazájában 



„Longleaved Pine"-nek is nevezik. A Palmetum és Castanetum 
erdőzóna atlanti régiójában tenyészik.* 

A fakereskedelmi és ipari jelentősége rendkívül nagy, 
mivel tartósságát 'és szilárdságát egy amerikai fenyő-féle sem 
múlja felül. Manapság a legbecsesebb amerikai fenyő. 

Említett jeles tulajdonságainál fogva a hajóépítés első
rendű fája, melyet főleg árbocoknak és hajópallóknak (Decks-
planken) használnak fel nagy előszeretettel. Kitűnő épületi és 
műfát szolgáltat. A műasztalosoknak a széprajzolatú, úgyneve
zett „Figured Trees" és „Pitch-pine Moireo" anyag 1 kedvelt 
fája és mint fűrészáru is rendkívül keresett. Felülmúlhatatlan 
teherbíróképességénél, nagy gyantatartalmánál és rendkívül tar
tósságánál fogva a magas-, hajó- és hídépítkezéseknél, utcabur
kolási kockákra, vasúti talpfául, vasúti és villamoskocsik, egyéb 
járművek, födéllhéjakhoz, ablak, ajtótokok, padlók; rugalmas
ságánál fogva különösen tánctermek padlóinak készítésére rend
kívül kedvelt. Ezenkívül újabban ezt a fát még hordógyártásra 
is felhasználják. Gyökereiből kosarat fonnak, rendkívül gaz
dag gyantatartalmú tuskófájából és gyökereiből pedig gyantát 
és kátrányt készítenek. 

A fakereskedelemben rendesen mint fűrészárú (gerenda, 
deszka és palló) kerül forgalomba. 

A fának építkezési s ipari célokra való ilyen sokoldalú és 
nagyarányú felhasználása rendkívül ismertté tette ezt a fane
met, mely keménység, súly és gyantatartalom tekintetében a 
többi fenyőfélét felülmúlja. 

Érdekes megemlíteni, hogy ezt a fenyőt évről-évre nagyobb 
és nagyobb mennyiségben hozzák be Amerikából Európába és 
különösen Németországba. A hamburgi kikötőbe az 1912. évben 

* Dr. Mayr Henrik szerint Észak-Amerikában a következő erdő
övek különböztethetők meg: 

I. Palmetum. Trópusi erdőöv. 
II . Lauretum. Örökzöld tölgyek és babérfák. 

III . Castanetum. Mérsékelt klíma melegebb része, hol a gesztenyefa 
tenyészik. 

IV. Fagetum. Mérsékelt klíma hidegrebb része, hol a bükk hazája van. 
V. Abietum-Picetum. Mérsékelt hűvös régió, hol a lucfenyő, jege

nyefenyő és vörösfenvő fordul elő. 
VI. Alpinetum-Polaretum. Hideeöv törpefákkal és erdőhatárral. 
Észak-Amerika Castanetum zónáia három részre: a) atlanti, b) kö

zép- és c) pacific-régiókra oszthatók fel. Szerző. 



mintegy 130.000 m 3 Pitch-pinet hoztak be, Magyarországba az 
1913. évben 273.793 korona értékben 21.061 q Pitch-pinet hoz
tak be. Ebből vasúton 14.655, folyamhajózással 6000 és végül 
tengeren 406 q érkezett be. 

Végül tájékoztatásul megjegyezzük, hogy Amerikában ezt 
a fanemet senki sem hívja Pitch-pine-nek. Ilyen néven Ameri
kában csakis a tűzifatermelésre alkalmas, ú. n. szurkosfenyőt 
(Pinus rigida Mill) jelölik, mely szintén Észak-Amerika keleti 
államaiban honos. Tuskóról is nagy erővel sarjadzik. 

2. Oregon-Pine. 

Pseudotsuga mucronata Sudw. Douglas-fenyő. Douglas-
tanne. Egyéb nevei: Pseudotsuga Douglasii Carr., Douglas-
fichte, Douglas fir, Jellow fir. 

Elsőrendű, gyorsnövésű fa, mely hazájában igen magasra, 
néha 50—90 m-re is megnő. A mi jegenyefenyőnkhöz nagyon 
hasonlít. Tűi laposak és alul két szürke sávval bírnak és mint 
a jegenyefenyőnél, fésűs elrendezésűek. Tobozai tojásdadok, 
rendes hosszúságuk 5—9 cm. 

Szíjácsa fehér, vastagsága rendesen 3 cm, gesztje hasonlé 
a szíj ácséhoz, de a világosság és levegő behatása alatt megsöté
tül. Fájának fajsúlya 0.46—0.54 közt váltakozik. A fa rugal
mas, nagyon tartós. A geszt színe .szerint megkülönböztetik: a 
sárgagesztű, ú. n. „Jellow fir"-t, mely homokos agyagtalajon 
— és a vörösgesztű „Red fir"-t, mely a soványabb talajú hegy
oldalokon fordul elő. 

Gyantatartalma ugyanannyi, mint a mi vörösfenyőnké. 
A Castanetum és Fagetum erdőzónájában, mégpedig a 

Pacific-régióban fordul elő. 
E fafaj Észak-Amerikában a 43—52. sz. fokok közt, a Sierra 

Nevada- és a Sziklás-hegységekben nagy erdőségeket alkot, nem 
különben a Pacific-államok közül Washington, Oregon és Kali
fornia tengerparti részein. 

Dr. Mayr a Coast Range-hegységben, Déloregonban, két 
oly Douglast is látott, melyek közül egyiknek 1.8 m átmérője és 
90 m magassága, másiknak 2.3 m átmérője és 80 m magas
sága volt. 



A fakereskedelmi, ipari jelentősége megfelel az európai 
vörösfenyőének. 

Rendkívüli teherbíróképességéné], rugalmasságánál és tar
tósságánál fogva fáját hazájában a legkülönfélébb célokra al
kalmazzák, így elsőrendű épületi fát és fűrészárut szolgáltat, 
főleg hajó- és hídépítéseknél keresett, különösen a hajók és főleg 
jachtok árbocaira, továbbá malomgöröndökre; keresett ezen
kívül mint kitűnő 'bútorfa és alkalmazzák utcaburkolási mun
kákra, sőt még nagy előnnyel vasúti talpfának is. A sárgaszínű 
fát padlókészítésre, a vörösszínűt pedig falborításokra használ
ják. Általában nehezen munkálható meg.* 

A fakereskedelemben a fának származási helye szerint: 
sárga-, vörös-, fehér- és feketeszínű Douglasról beszélnek. 

Újabban már a hamburgi kikötőbe is hozzák. A tengerpart 
környékén nőtt Douglas-fenyőt zöld-, a hegységből valót pedig 
fcéfc-Douglasnak nevezik. Általában azt mondják, hogy a hegy
ségből származó példányok faanyaga tartósabb, bár nehezebben 
megmunkálható, mint a jobb növekvési viszonyok között nőtt 
tengerpartmelléki példányok. 

Az Oregon-pinet a fakereskedelemben rendesen rönkök és 
árböcfa alakjában hozzák forgalomba. 

3. Red-Pine. 

Pinus resinosa Sol. Amerikai vörös erdeifenyő. Amerika-
nische Rotkiefer. Egyéb nevei: Norway-Pine, Hard-Pine, Cana-
dian Red-Pine, Pin rouge d'Amerique. 

Tűi kettősek, hosszabbak és vékonyabbak az európai erdei 
fenyőnél. Rendesen 25—30 m magasságig nő, kérge sima és 
vörösbarnaszínű, mely a fa idősebb korában vékony lemezek 
alakjában szokott leválani. Tobozai tojásdadok, általában 
4—5 cm hosszúak, 3 cm átmérőjűek. 

Szíj ácsa keskeny és sárgásszínű, maga a fa elég könnyű, 

* Franciaországban az Oregonpine-gerendákat kathedrálisok bel
sejének rekonstruálására használják. Norvégiában parkettet, Angliában 
pedig ajtókat készítenek belőle; hová kész ajtótokokat is szállítanak 
abból. (L. „Wiener Alig. Forst- und Jagdzeitung" 1932. évi 22. sz.) 

Szerző. 



szövete durva, szilárd, gyantában gazdag és megmunkált felü
lete selyemfényű. Gesztes része kicsiny. 

Állítólag a legsoványabb talajon is megnő. Ez a fafaj a 
Fagetum és Abietum (vagy a Laricetum) atlanti régiójában 
tenyészik otthonosan. 

Legnagyobb mennyiségben Kanadában és újskóciában for
dul elő, hol néha 50 m magasságú és 0.5 m átmérőjű törzseket 
is képez. Minnesota államban is alkot elegyetlen állományokat, 
melyek magassága azonban dr. Mayr megfigyelései szerint min
dig a 30 m-en alul van. A kissé nedves s homokos agyagtalajon 
kitűnően tenyészik. 

Kitűnő, szilárd és gyantadús fáját hazájában leginkább 
hajóépítési célokra és fűrészárú előállítására, főleg pedig desz
kák készítésére használják fel azért, mert a tapasztalatok sze
rint a Red-Pine-deszka nem nagyon vetemedik és megmunkált 
felülete selyemfényű. 

E tulajdonságai miatt terjedt el a Red-Pine-deszka hasz
nálata olyan nagyon az asztalosiparágban és lett az asztalosok 
kedvelt fája. 

A fának gyantadús gyökereit Amerikában fáklyák készí
tésére használják fel. ^ 

Tájékozás céljából itt megemlítjük, hogy a Red-Pine 
anyaga a fakereskedelemben Resina néven is kerül forgalomba, 
főleg mint padló-keretfa.* 

A fakereskedelemben a Pitch-Pine (Pinus palustris) vilá
gosszínű, kiválogatott szíj ácsait némelykor mint Red-pinet 
árusítják. 

4. White-pine. 

Pinus Strobus L. Símafenyő. Weymouthskiefer. Egyéb ne
vei: Árbocfenyő, Strobe, Weymouth-pine. 

Ez a hengeres törzsű és gúlaalakú koronákat képező első
rendű fa olykor 50 m-es magasságot is elér. 

Tűi, melyek 10 cm hosszúak, ötével vannak egy hüvelyben 
elhelyezve. A kocsányos toboz 10—20 cm hosszú és függő. Úgy 

* Sokszor a szurkosfenyő, Pinus rigida. MilL, Pechkiefer (az ame
rikaiak Pitch-pine-ja) a Red-pine-vel együtt képezi a fakereskedelemben a 
Resina nevű anyagot. Szerző. 



az ágak, mint a fiatal fák héja fényes, szürkés zöldesbarna és 
vékony gyantarétegekkel borított. Az idősebb törzsek kérge 
azonban barnaszínűvé és repedezett lesz. 

Szíjácsa sárgásfehér, a gesztje vöröses-sárgabarna, fájá
nak színe fehéres. Fajsúlya 0*30—0-50 között változik. 

A fa puha, nem vetemedik, jól hasad, megmunkálása köny-
nyű és egyenletes rostszerkezeténél fogva asztalos- és faragó
munkákra igen alkalmas. Mayr vizsgálata szerint gyanta
mennyisége igen nagy, nagyobb mint a hazai fenyőfajoké. Tar
tóssága és hordképessége azonban a többi fenyőkéhez képest 
határozottan kisebb. 

Ennek a fafajnak a Fagetum és Abietum (vagy a Larice-
tum) atlanti régiójában van a hazája. 

A símafenyő hazája az Északamerikai Egyesült Államok 
keleti részén Virginiától egész Kanadáig, nyugaton pedig a 
Missisipiig terjed. Az üde, nedves talajt szereti. Európába 
1705-ben hozták be és eleinte mint díszfát kultiválták. A hazai 
parkokbar ma is, majdnem mindenütt feltalálható. 

újabban azonban már erdőgazdaságilag is művelik. így 
például Németországban, Ausztriában vágható állományokat is 
neveltek már belőle. Hazánkban is már mint erdőgazdasági fa 
szerepel. 

Hazájában épület- és hajófának, sőt az északi vidékről 
származó keskeny évgyűrűs fát árbócfának is felhasználják. 
Könnyű megmunkálhatóságánál és méreteinél fogva hazájában 
különösen házak építéséhez igen keresett fa. Egyébként a fa-
kereskedelembe jövő símafenyő ajtó-, ablakkeretek készítésére, 
bútorbélés-fáknak, modellfáknak, padlóknak, falborításoknak, 
fiókoknak, zsindelykészítésre, hordók, különféle faedények, 
csöbrök, ládák stb. előállítására szolgál. Az egyenletes rost
szerkezetű faanyag faragó-, illetve faszobrászati munkák cél
jaira igen alkalmas és kedvelt. A facellulosegyárak is előszere
tettel használják fel fáját. 

A símafenyőt, mivel könnyen és élénk lánggal ég, a gyufa
gyártásnál is igen kedvelik. Érdekes, hogy a símafenyő fáját 
erre a célra újabb időben „Kork-pine" név alatt hozzák be a 



rajnai gyufagyárak részére. Az ily anyagot drágán, az 1913. 
évben m a-ként mintegy 60—70 márkájával fizették. 

A símafenyő fájából hosszú forgács nyerhető, mely tulaj
donságánál fogva a legkitűnőbb fagyapot készítésére alkalmas. 

Az amerikai terpentin és az úgynevezett „Barras" vagy 
„Gallipot" amerikai gyantát leginkább ez a fafaj szolgáltatja. 

Észak-Amerikának és Kanadának egyik legfontosabb és leg
elterjedtebb fafaja a símafenyő, „White-pine", bárdolt álla
potban és mint fűrészárú kerül Angolországba. 

Végül megemlítjük, hogy egy század óta Amerikának egy 
fafaját sem alkalmazzák oly nagymértékben az építő- és más 
iparban, mint a símafenyőt és másfelől egyetlen idegen ország
beli fafaj sem nyert teret oly gyorsan Európa erdőgazdaságai
ban, mint éppen a símafenyő. így például Bajorországban az 
állami erdőkben eddig már mintegy 15 millió símafenyőtörzset 
neveltek fel. 

5. Spruce. 

Amerikában ezzel a gyűjtőnévvel jelölik általában a luc
fenyői aj okat. / 

A világfakereskedelemben a leggyakoribb és így a legel
terjedtebb : 

a) California Spruce. 
Picea Sitchensis Carr. Szitkai fenyő. Egyéb neve: Tied-

land Spruce. 
Rendesen elsőrendű fa, néha jelentékeny, 50—60 m ma

gassággal. Tűi, melyek szúrósak és merevek és mintegy 1—6 cm 
hosszúak, úgy vannak elhelyezve, mint a mi lucfenyőnknél. 
Kérge hasonló a lucfenyő kérgéhez. Fája sötétebb, mint a luc
fenyőé, szíjácsa 4—5 cm vastag és a geszttől alig válik el. A 
fa finoman erezett. Gyorsabban nő a lucfenyőnél. A száraz
ság iránt igen érzékeny. Fajsúlya 0-43 Mayr szerint. 

A Fagetum és Abietum (avagy a Laricetum) pacific ré
giójában terem. Különben hazája Észak-Amerika északnyugati 
része 57—40. é. sz. között, továbbá a Szitka- és Vancouver
szigetek. Előfordul még California északi részében és a Colo-
radoban, hol az 50—60 m magasságot is eléri, s mintegy 
2 -5—3 -0 m vastagságra is megnő. 



Ezt a könnyű és lágy fát hazájában kitűnő tulajdonságai 
miatt főleg építkezésekhez, hajóárbocok, evezők készítésére, asz
talosmunkákhoz, hordók, csónakok előállítására stb. használják 
fel. A belőle készített fűrészáru egyike a legkitűnőbbeknek. 

Az európai fakereskedelembe még nincs általánosan be
vezetve. Egyike a jövőbeli fakereskedelem hasznos fáinak. 

b) White Spruce. 
Picea alba Link. Nordamerikanische Weissfichte. 
Ez a másodrendű, világossárga színű fa Észak-Amerika ke

leti részén fordul elő. A puha fáját főleg papírgyártás és hang-
szerfakészítés, Alaskában pedig épületi fa céljaira használják 
fel. Fajsúlya 0 -41. A kereskedelemben még nem gyakori. Te
nyészik a Fagetum és Abietum atlanti régiójában. 

c) Black Spruce. 
Picea nigra. Link. Schwarzfichte. 
Ezt a 20—25 m magas és Észak-Amerikában növő fát csak 

hazájában használják fel épületi fának és vasúti talpfának. Te
nyészik a Fagetum és Abietum régiójában. 

A kereskedelembe jövő úgynevezett Red Sprucet a Picea 
rubra Link (Nordamerikanische Rotfichte) adja, mely 20—40 m 
magasra is megnő és Észak-Amerika északkeleti részén nagy 
erdőket alkot. Ez a kereskedelemben mint Picea alba és Picea 
nigra is kerül forgalomba. 

c) White or Blue Spruce. 
Picea pungems Engebn. Blau oder Stechfichte. 
Hazája a Sziklás hegység, Coloradóban és Utahban is elő

fordul, főleg a nedves völgyekben, a Fagetum és Abietum közép
régiójában. 

A világfakereskedelemben a Sprucet, amint arról Ham
burgban értesültem, különösen repülőgép-alkatrészek készíté
séhez keresik. 

A Picea alba, nigra, pungens és Sitchensis fáit a fentieken 
kívül még Kanada Spruce néven is jelölik a világfakereskede
lemben. 



6. Redwood.* 
Sequoia sempervirens Endl. örökzöld sequoja. Egyéb ne

vek: Taxodium sempervirens, Lamb.; Eiben-Cypresse; Küsten-
Sequoie; Eiben Sequoie; Coast Redwood; Kalifornia Redwood. 

Ennek az örökzöld, vöröstörzsű, igen magasra — legtöbb-
nyire 60—90 m magasságra — növő, 6—9 méter átmérőjű óriás 
és emiatt joggal az erdők királyának nevezhető**- tűlevelű 
fának a levelei áralakúak, kétsorosak, szálasak, mindkét oldalukon 
2 fehér sávval. A fa a mi teleinket nem állja ki. 

Szíj ácsa keskeny, rendesen 3—5 om vastag, gesztje élénk
vörös, illetve cseresznyevörös, innen a fának hazájabeli neve: 
redwood. Gyakran keskeny évgyűrűs. A fa puha, könnyen hasad, 
nem vetemedik és rendkívül tartós. Fajsúlya 0 -42. 

Sarjadzási képessége rendkívül nagy. A sarjak mindig a 
fatörzs körül keletkeznek. Több ilyen nevezetes sarj-csoport 
közül a legelső a Santa Cruz mellett levő, ú. n. „Captain Inger-
solls Cathedral", melynél a többszázéves törzs igen vastag tö
véből sok sarj keletkezett, melynek 2-,5 m magasságtan levő 
kerülete 21 -8 m, a legvastagabb sarjnak a kerülete 10 m magas
ságban 6 m. A törzsek igen hosszú életűek és rendesen óriási 
méretűek. így pl. a Dr. H. Mayr által mért és a californiai 
Santa Cruz mellett levő fa 94 méter magas és mellmagasságfcan 
mért kerülete 15 méter; a kora mintegy 700 év, azonban ennél 
jóval idősebb törzsek is vannak. A legidősebb óriás Sequoia élet
korát 3—4000 évre becsülik. 

A Red-wood a Lauretum pacific régiójában tenyészik, ott, 
hol a levegő nedves, a nappalok melegek, az éjjelek pedig hi-

* Félreértések elkerülése céljából megjegyzem, hogy a világfakeres
kedelemben Rotholz, illetve Redwood alatt többféle világrészből eredő fa
nemet értenek. 

A délamerikai redwood a Fernambuk., 
a nyugatindiai redwood a Brazilletholz, 
a keletindiai redwood a iSappenholz, s végül 
Amerikában redwood néven a Sequoia sempervirens fáját nevezik. 

(A Sequoia gigantaea fája nem jő kereskedelembe.) Szerző. 
** Nálánál már csak a Kalifornia középrészén élő, ú. n. Mammutfa 

vagy Kaliforniai óriás fenyő (Sequoia gigantea Torr.) nő meg maga
sabbra, néha 120 méterre. A manapság nem nagy számú kaliforniai 
óriástörzs az Egyesült-Államok tulajdona, levágásukat és kipusztításukat 
a törvény tiltja. Fája a fakereskedelemnek ma már nem képezi tárgyát. 
A nevezetesebb botanikus kertekben mindenütt vannak példányai. Szerző. 



deg fagynélküliek, mert ezek a feltételek e fafaj tenyészetének 
életfeltételei, melyek pedig a subtropusi vegetáció zónájában 
vannak meg. 

Észak-Amerika pacifikus részein, Californiában, a Coast 
Range-hegységben, San Franciskó és Santa Cruz körül a völ
gyekben és a szakadékokban, a folyó partjain és némely Canon-
ban is otthonos a 700 m tengerszinfeletti magasságig. Rendsze
rint nem alkot terjedelmes és összefüggő állományokat. Azon
ban Mayr oly állományt is látott, amelynek hektárján 140 drb 
törzsszám és az átlagos törzs 95 m3 köbtartalma mellett, 
13.300 nf faanyag volt. 

A Red-wood Amerikában egyike a legkedveltebb s a leg
nagyobb elterjedést nyert fáknak. Eltekintve attól, hogy a be
lőle nyert épületfa legelsőbbrendű, Californiában még a rend
kívül becses fát , bútorok, ládák, hordók, cigarettadobozok és 
hasonló célokra; továbbá zsindelyek, távíróoszlopok, vasúti 
talpfák, víziedények, koporsók stb. készítésére használják fel. 
Igen nagy értékű, úgynevezett „Figured-wood" habos fa, mely 
kitűnően alkalmas furnírok előállítására. A fának különben 
nagy becse az, hogy kitűnően politúrozható, egyébként újabban 
a ceruzagyártásnál is tért nyert. 

Hamburgban nyert információm szerint a Red-wood fáját 
szobák, termek belső faldíszítéséhez szokták alkalmazni és erre 
a célra igen keresett. A nagy kereslet és fogyasztás miatt ez a 
becses és értékes fa hova-tovább ritkább lesz és a teljes kipusz
tulás vár reá. 

Fáját Californiából fában szegény államokba, egész Texasig 
hozzák forgalomba. 

A Red-wood fájának egy nagy része ezenkívül hajókon 
Európába, Ázsiába, sőt Ausztráliába is eljut. A világfakereske
delemben rendesen 4—8 m hosszú, 100—120 cm átmérőjű dara
bokban szokták forgalomba hozni. 

7. Cypress* '• 
Taxodium Distichum Rich. Mocsári ciprusz. Sumpfzypresse; 

* A világfakereskedelemben amerikai cedrusfa néven is hozzák for
galomba e fát. Szerző. 



Baki Cypress. Egyéb nevei; Mocsárfenyő; White-, Black-, Red-, 
Swamp-, Southern Cypress. 

Szép, egyenes törzsű, repedezett, barnapiros kérgü, első
rendű fa. Szálas, lapos tűlevelei 10—18 cm hosszúak, két sorban 
állanak és ernyőalakot kölcsönöznek. 

A törzs alsó része (3—5 m-ig) vastagabb, mint a felső, hosz-
szabb, hengeralakú rész. Szíj ácsa sárgás és keskeny, gesztje 
vörös, vörösbarna. Fája puha, rugalmas, könnyű, tartós; emlé
keztet a Pitch-pinere, de szaga nincsen. Fajsúlya 0 -45. 

Észak-Amerikában az örökzöld tölgy- és babérfákból álló 
subtropusi erdőzónát alkotó Lauretum és Castanetum atlanti 
régióiban fordul elő. 

Hazája az Egyesült-Államok déli és délkeleti része, hol a 
mocsarakban, a folyók partjain, de különösen a Missisippi fo
lyam torkolata körüli lapáiyokon nagy és kiterjedt állományok
ban fordul elő. 

Rendesen 30—40 m magasra nő meg. Az ilyen törzseknek 
a kerülete néha 10—12 méter is. 

Németországban már 20 méter magas és 1 m átmérőjű, 
100 éves egyedek is vannak belőle. Hazánkban a budapesti Vá
rosliget Hattyúszigetén van egy majdnem 20 m magas, idő
sebb fa.* 

A mocsarakban őserdőket alkotó Taxodiumok csak csóna
kon közelíthetők meg és az őserdőket csak hosszabb ideig tartó 
szárazság után lehet a mocsaras és az elsüllyedés veszélyével 
fenyegető talajokon megtekinteni s illetve kitermelni. Ezen kö
rülmény miatt a még jó állapotban levő Taxodium-állományok 
kitermelése igen veszélyes és nehéz. 

A Taxodiumot jeles tulajdonságai miatt leginkább épület
fának használják fel, de ezenkívül értékes fedélszerkezetek, 
ajtók, ablakbélések, faldíszítések, párkányok, padozatok, hajó
árbocok, cölöpök, karók, zsindelyek stb. készítésére, vízben 
való építkezésekhez is keresik, sőt még furnírt is készítenek 
belőle. 

A gyökerein képződő 1—1 5 m magas kinövéseket hazájá
ban méhkasok készítésére alkalmazzák. 

* L . Dr. Klein Gyula: ,,A mocsári cziprus." Term. Közi. 1912. évf. 
(13., 12) 591. 1. Szerző. ' 



Új-Orleansban a faházak és vízmedencék készítésére a Ta-
xodium distichumot használják fel kizárólag. 

A belőle készült házfedelek, kis javításokkal állítólag 100 évig 
is eltartanak. 

A világfakereskedelemben újabban nagyobb tért kezd hó
dítani a Cypress fája. Az európai fapiacokra hajókon kerül for
galomba. 

Hazánkban is kezdik már telepíteni a Taxodium disti
chumot. (Folytatása következik.) 

A Bakonyhegység és Bakonyal ja 
természeti emlékei 

írta: Földváry Miksa. 
(Folytatás). 

B) Nevezetes, ritka növények lelőhelye. 
Dr. Borbás Vince és utána mások is azt állították, hogy a 

Bakonynak nincs bennszülött növénye, míg dr. Gáyer Gyula azt 
írja, hogy: „a praenorikummal szemben a hosszabb fejlődésnek 
eredményét mutatja a Bakony . . . bizonyos kétségtelen endemiz-
mussal." 

Mivel a Bakonyban három flóravidék találkozik: a pannó
niai, illír és a norikumi, ez a körülmény érdekes és tanulságos 
megfigyelésekre és következetésekre ad alkalmat s oda kell töre
kednünk, hogy a jellegzetes flóraelemeket fenntartsuk és meg
mentsük. 

A jellegzetes vegetáció általában az erdőalakhoz van kötve, 
ennélfogva léte mindaddig biztosítva van, míg termőhelyét erdő 
borítja, kivéve többek között a lápi flórát, mely a mindinkább 
terjedő víztelenítés és nem ritkán károsan keresztülvitt lecsapo-
lás következtében sok helyről eltűnik. 

Helyszíni megállapításom szerint a Bakonyra nézve neveze
tes ritka flóra nagyobbára hatóságilag kijelölt és jóváhagyott 
üzemterv szerint kezelt véderdőkben található; mivel pedig köz
tudomás szerint ezekben az erdőkben tilos a faállomány letáro
lása, ennélfogva az ott díszlő növényfajok fenntartása és meg
óvása érdekében különös tennivalóra szükség nincsen. De más er-



A veszprémi káptalan erdejében, az Esztergályi-völgyben Primula 
auricula. 

(Földváry Miksa felvétele.) 

dőkben sem fenyegeti veszedelem a növényi ritkaságokat, mert 
vagy a természetes felújítás eljárása van gyakorlatban, vagy ha 
egyik-másik erdő letárolásra is kerül, az legtöbbször előzetesen 
alá volt telepítve, a mezőgazdasági elő- és köztes használattal 
való felújítás eljárását pedig a meg nem felelő talaj- és terep
viszonyok folytán a legkivételesebb helyen és esetben követik. 

Mindazonáltal nem lesz felesleges a továbbiakban az érde
kes, ritka növényfajok lelőhelyéről való megemlékezés azzal a ja
vaslattal, hogy a lelőhelyeknek az erdőgazdasági tervekben való 
tárgyalása és az ott tenyésző flóra megóvása hatóságilag el le
gyen rendelve. 



1. Cifra kankalin (Primula auricula L.). Ezt a növényt 
Veszprém környékén tett kirándulásai alkalmával dr. Rédl Rezső-
találta meg az Esztergályi völgy sziklái között, amiről a „Bota
nikai Közlemények" 1928. évi XXV. kötetében emlékezett meg.. 

A fülvirág, cifra kankalin vagy medvefül tulaj donképeni 
termőhelye a Magas-Tátra, Kriván-Tátra, az Alpok stb. mészkő
szikláin van, a Bakonyban pedig az Esztergályi völgy bizonyára 
az egyetlen lelőhelye, hol az 320 m tengerszínt feletti magasság
ban Cypripedium és más hegyvidéki növény társaságában él. 

Mivel ez a húsoslevelű, világossárga, illatos virágú növény 
igen szép és mert nagyon ritka s az esztergályvölgyi lelőhelyén 
is kevés van, minden kíméletet megérdemel. 

2. Sárga liliom (Hemerocallis flava L.). Ez a világossárga 
virágú növény nemcsak a Bakony erdőségeinek lápos helyein 
található ugyan, hanem szórványosan Somogy és Vas megyében 
is előfordul, mégis mivel eléggé ritka, szintén kímélendő. A sárga 
liliomot a Kafchegy oldalán, a nagyvárzsonyi uradalom erdejének 
F/4, részében lévő Henn-kaszálótól Ny.-ra gyertyán és hárs fia
talos mellett 450 m tengerszínt feletti magasságban találta Hor
váth Miklós főerdőmérnök. 

Dr. Rédl Rezső a Nyugati-Bakonyaljáról is feljegyzi: a de-
vecseri uradalom és a veszprémi püspökség nyirádi erdejének 
határában talált egy telepet, hol a termőhelyi viszonyok olyan 
kedvezőek, hogy e ritka növény kipusztulásától nem kell tartani. 

3. Kígyó hagyma (Allium victorialis L.) szintén ritka a Ba
konyban. Dr. Jávorka Sándor a Barokvölgy közepe táján és nyu
gati végén, északi hűvös lejtőkön bükkfák alatt nagy mennyiség
ben találta. Szerinte itteni tenyészete annál feltűnőbb, mivel 
egész Európában csak a havasalji és havasi tájakon a törpe
fenyő övében vagy nyirkos havasi réteken tenyészik és csak ki
vételesen száll le 1000 m magasságig, míg a Barokvölgyben 
280—330 m magasságban bőven fordul elő. 

4. Tátorján (Crambe tataria Sebők) dr. Jávorka Sándor 
szerint, ki erről a növényről a Természettudományi Közlöny 
1932. évi szeptemberi füzetében részletesen megemlékezett, ha
zánkban ma már csak Balatonkenese mellett, a székesfővárosi 
üdülőtelep keleti részén tenyészik. Igazi hazája Oroszországnak 
fátlan déli steppe-pusztáin van, egészen a Kaspi-tenger mögötti 



Daphne laureola a lókuti erdőben. 
(Földváry Miksa felvétele.) 

kirgiz pusztáig és le a Kaukáziusig. Dr. Jávorka azt gyanítja, 
hogy a lovas magyar nép a füves legelőtérségeknek ezt a feltű
nően kimagasló növényét már az őshazából ismerte és talán a ne
vét is onnan hozta. 

A tátorjánt tehát nemcsak abból az októl kell kímélni, mert 
olyan kevés van belőle, hanem azért is meg kell becsülni, mert 
talán ma már az egyetlen élő kapocs a magyar őshazához. 

5. Ciklámen, kúnrépa (Cyclamen europaeum L.). Ki ne is
merné ezt a lilásba játszó bíborpiros, finom illatú virágot, mely 
szerényen meghúzódik az erdő árnyékában, de átható illatával 
magára vonja a figyelmet. 

Cikláment a Bakonyban csak a Hódosér-völgyében, annak 
Ény. és Ny. lejtőin és a völgy fenekén láttam. Nagyobb mennyi
ségben a Hódosér torkolatától % km-nyire és a völgyfő felé mint
egy 2 km hosszúságban fordul elő vegyes erdő árnyékában. 

Ez a terület Bakonyszentlászló község határában fekszik és 
Esterházy Pál gróf tulajdona, ki azt alkalmazottjai útján gqn-



dosah őrizteti úgy, hogy bár sokan a ciklámennek nemcsak virá
gait tépik le, hanem földalatti gumóit is kiássák és ellopják, — 
itteni tenyészete még sem forog veszedelemben. 

De kár is volna a Hódoseret ettől a díszétől megfosztani, 
mert akkor még nyomasztóbb volna itt a csend és még zordabb 
volna a völgy, melynek fenekén nem csobog a csermely, hanem 
kerek Szent László-pénzek, lekoptatott kövek és mohos sziklák 
hevernek hangtalanul és csak nagy esőzések idején rohan alá a 
gyors folyású víz. 

6. Babérka boroszlán (Daphne laureola L.) a Bakony- és 
Vérteshegységnek, ha nem is tömegesen elterjedt, de eléggé gya
kori örökzöld, szép cserjéje. Meglelhető a Papod-hegy nyugati 
oldalán a rátóti nagymezőtől a Hármashatár-forrásig elhúzódó 
és növényföldrajzi szempontból oly híressé vált Esztergály-völgy-
ben épen úgy, mint a Bakony erdőségeinek árnyékában másutt is. 

7. A hévízi tündérrózsáról (Castalia thermalis (DC.) Simk.) 
a balatoni természeti emlékek leírásában már megemelékeztem. 
Most csak annyit jegyzek meg, hogy ez a gyönyörű virágú nö
vény a hévizi tóban igen jól érzi magát s nemcsak nem pusztul, 
hanem rohamosan szaporodik s a tó levezető csatornáját is ellepi. 

8. A csarab, avarhanga (Calluna vulgáris (L.) Hull.). Dr. 
Borbás Vince a homoki növényzetnek a másodtermőhelyen, a 
hegyről lesodort talajrészen való keletkezését fejtegetve, megál
lapítja, hogy: „A csarab kiválóan kovaföldet és homokkövet ked
vel. Rónaságunk határán azonban gyakran mész- és másfajta 
sziklák vannak, melyeket a csarab természetszerűleg elkerül, te
hát a termőfölddel a síkságra le se ereszkedhetik." 

Ez a magyarázata annak, hogy a csarab a tulajdonképeni 
Nagy-Bakonyból hiányzik, hol Kerner és Pillitz egyáltalán nem 
említi, azonban nyúlványain nemcsak a fentebb említett Sümeg
nél, hanem dr. Rédl Rezső szerint Devecser körül is előfordul s 
pedig a sárosfői erdőben a Kvárdián-tó és a Bivalyförtés között 
homokos, száraz talajon, továbbá a devecseri' határ szélén a 
disznópáskomban. 

Dr. Mágocsy—Dietz Sándor azt írja, hogy a Calluna Sü
megtől keletre még körülbelül 25—30 km-nyire is tenyészik, jó
formán a Balatonpart közvetlen közelében, a Bakony-hegység
ben, nevezetesen a Kisőrsi Paptetőn, hol azt nagy tömegben látta 



Castalia thermalis a hévízi tavon. (1932 június 3.) 
(Földváry Miksa felvétele.) 

40—50 cm magas szárakkal. A Calluna e helyen Mágocsy—Dietz 
szerint az alpesi hatás alatt állott növényzet reliktuma. 

Később a Déli-Bakonyhoz tartozó kékkúti és salföldi hegyek
ben is ráakadtak. 

9. Jóülatú hagyma (Allium suaveolens Jacq.) Káptalanfa 
község határában a Melegvízi rét nyugati részében és a sárosfői 
halastavak környékén él, mely lelőhelyeket dr. Rédl állapította 
meg. Dr. Gáyer Gyula alesenceistvándi völgyben az uzsai kitérő
nél is gyűjtött tiszta fehér virágú jóillatú hagymát. 

10. Rosa Györf'fyana. Ezt az új speciest dr. Győrffy István 
szegedi egyetemi nyilvános rendes tanár fedezte fel a Bakonyban 
Borzavár közelében az 1920. évben s dr. Degen Árpád ismertette 
a szegedi m. kir. Ferenc József-tudományegyetem „Tudományos 
Közleményei"-nek a „Természettudományi Értekezések" című 
1925. évi II. kötet 1. füzetében. 

11. Mint botanikai nevezetességek a Bakony vidékén még a 
következő növények volnának védelemke részesítendők: 



a) Szúrós csodabogyó (Ruscus aculeatus L.) a Kabhegyen; 
b) Tarka rigópohár (Cypripedium calceolus L.) a Schle-

singer-völgyben; 
c) Violaszínű gérbic (Centrosis (Limnodorum) abortiva L.) 

Sw. a Kispapodon, a Somhegyen és az újpusztai erdőben; 
d) Vadszelence, henye boroszlán (Daphne cneorum L.) a 

csatári, menyekei erdőben, a Barokvölgyben és egyebütt is; 
e) Szirti fanyarka (Amelanchier ovális Medic.) a Kabhe

gyen, a Barokvölgyben; 
f) Szürke bogáncs (Carduus glaucus Baumg.) a Barok

völgyben ; 
g) Szártalan bábakalács (Carlina acaulis L.) Fenyőfő mel

lett homokos legelőn; 
h) Genyőte (Asphodelus albus Mill.) a Kabhegy csúcsán, a 

sárosfői erdőben, a meggyesi erdőben; 
i) Veseharaszt (Dryopteris Lonchitis (L.) 0. Ktze). Köles

kepeárok végében a Kabhegy alatt bükkök tövében; 
j) Balatoni szeder (Rubus balatonicus Borb.) Keszthely, 

Gyenesdiás, Zalaszántó és a Kabhegy erdeiben; 
k) Bakonyi szeder (Rubus bakonyensis Gáy.) a márkói er

dőben, a Felsőhalyagon; 
l) Magyarföldi, molyhos gurgolya (Seseli leucospormum 

W. et K.) a Bakonyban endemikus, a Fejesvölgy sziklás részein; 
m) Egyvirágú körtike (Pirola uniflora L.) a Kápolna

dombon ; 
n) Farkasölő sisakvirág (Aconitum vulparia Reichb.) a 

Bakonyra jellemző növény, az erdős helyeken; 
o) Bókoló fogasir (Dentaria enneaphilla L.) az Eszter-

gályi-völgy árnyékos részein és másutt is; 
p) Pillás Szent László-fü (Gentiana ciliata L.) a Kis

papodon ; 
r) Sárga cserző szömörce (Cotinus coggyria Scop.) a bala

tonfüredi legelőn, az Aranyosvölgyben stb. 

C) Érdekes, ritka állatok tartózkodó helye. 
A Bakony ősi állatvilágából ma már alig akad hírmondó. 
A farkas és hiúz teljesen kiveszett a Bakonyból, ami vad

gazdasági és álattenyésztési szempontból nagyon örvendetes, 



:mert ez a két ragadozó hihetetlen mennyiségű háziállatot és er
dei vadat pusztít el. Mindketttő a Kárpátok hegyláncolatára hú
zódott vissza, ahol ma is nem csekély kárt okoz a vadállomány
ban és a háziállatok között. Éppen ezért — bármennyire sajnála
tos is természetvédelmi szempontból egy-egy állatfajnak a Föld 
színéről örökre való kipusztulása vagy valamely vidékről való el
tűnése — a vadgazdaság és a sok helyütt egyedüli hasznot hajtó 
állattenyésztés nem tűrheti meg ezt két veszedelmes ragadozót, 
melyek ilyenformán csak a gyér lakosságú erdőrengetegbe szo
rulnak vissza. 

Hogy a Bakonyban valaha sok volt a farkas, azt a következő 
helyi nevek bizonyítják: Farkasgyepü, Farkaspagony, Farkas
rét, Farkastorok, Farkasvölgy stb. Néhány évtizeddel ezelőtt 
még akadt belőle. Rómer Flóris 1860. évben azt írja, hogy „már 
ritkulnak." 

Ugyanezt mondhatjuk a hódról is. Jóllehet a mostani viszo
nyok között a hód életföltételének megfelelő, nyugodt folyású 
vizek öntözte cserjés, bozótos berki erdőkből igen kevés van a 
Bakonyban, mindazonáltal a helyi elnevezésekből következtetve a 
hódnak a Bakonyban ezelőtt élnie kellett; legalább is a Bakony 
északi részét szegélyező Hódosér elnevezés ezt sejtteti velünk. 
Régebben sok volt belőle hazánkban. A természettudomány szem
pontjából felbecsülhetetlen kár, hogy kiveszett. Európában ma 
csak a Rhone torkolatánál található Dél-Franciaországban és Né
metországban az Elbe partvidékén. 

A Bakony avifaunája sem dicsekedhetik sem a fajok nagy 
számával, sem az egyedek túlságos sokaságával. Joggal állítható, 
hogy a helyzet e téren is kedvezőbb volt a múltban és valószínű, 
sőt kétségtelen, hogy több madárfaj tűnt el a Bakonyból. 

Elsősorban meg kell emlékeznünk a hollóról, erről az elő
kelően tartózkodó, óvatos, gyanakodó természetű madárról, 
mely hazánk történetében is szerepet játszott és mely az egész 
ország területén erősen megfogyatkozott. A Bakonyban való 
tartózkodásának és költésének emlékét számos helynév őrzi 
(Hollókút, Hollómál stb.) Dr. Nagy Jenő azt írja, hogy a holló 
régebben az avigeogpraphiai felosztás szerinti alföldi (és du
nántúli) nagy erdőségekben eléggé gyakran költött, utóbb 



mindinkább ritkult és jelenleg nagyobb számban már csak Er
délyben fészkel. 

Dr. Nagy Jenőnek az 1917. évből származó említett madár
földrajzi felosztása szerint a történelmi Magyarország hat vi
dékre oszlik, melyek közül az általa „alföldi"-nek nevezett a 
legkiterjedtebb. A jellemző avifauna szempontjából az Alföld 
területébe nem csupán a tulaj donképeni Nagy Magyar Alföldet 
és a Duna—Tisza közét sorozza, hanem ide veszi a Dunántúlt és 
az összes szigethegységeket is. Szomorúan érdekes, hogy ez az 
avigeographiaí térkép meglepően hasonlít a gyűlöletes trianoni 
térképhez s az alföldi-nek nevezett avifaunavidék a megcsonkí
tott Magyarországhoz. 

Egyesek a Várpalota feletti kopár Fajdashegy elnevezé
séből arra következtetnek, hogy a Bakonyban valaha a fajdok is 
éltek. Dr. Rómer Flóris az 1860. évben ezt írja: „A madarak 
közül eltűntek ugyan a fajdok, azonban tudtomra még ezeknek 
is maradt fenn némi nyoma a sávolyi puszta Fajdharasztja 
nevű dűlőjében." 

Figyelembe véve azonban a Bakony természeti viszonyait és 
a fajdfélék életföltételeit és igényeit, kétségek merülhetnek fel 
arra nézve, hogy jogosan lehet-e az említett két elnevezésből a 
fajdoknak bakonyi tartózkodására és költésére következtetni. 

Igaz ugyan, hogy ez a vadászatilag oly kedvelt és becses 
madár a sok üldözés következtében más országok ornisából is 
már hiányzik, de később újabb megtelepítés után ismét elszapo
rodott, mert életföltételei biztosítva voltak, amint azt az angol 
példa mutatja. Ugyanis a siketfajd Nagybritánniában teljesen 
kiveszett. Az utóbbi időben Skóciában ismét meghonosították 
és pedig igen jó sikerrel. Hazánkban csak Vas- és Sporon 
megye nyugati részeiben él, hová valószínűleg a szomszédos 
stájer hegyekből vonult le. Mivel a siketfajd inkább a tűlevelű 
erdőket szereti, melyekben bogyót termő cserjék és más általa 
kedvelt termést hozó növények találhatók, mely erdőket hegyi 
források friss vize táplálja és melyek füves tisztásokkal vannak 
tarkítva, — nem sok remény lehet arra, hogy a Bakonyba be
honosítva, itt számottevő módon elszaporodjék, mert fenyőerdő 
elenyészően kevés van, a bogyós növények is ritkák, főként 



azonban a forrásoknak, vizeknek feltűnő hiánya gátolná az el
szaporodást. Már Rómer Flóris is megemlíti ezt a szembeötlő 
vízszűkét a Bakonynak és úgy véli, hogy annak oka a vízhatlan 
földalj hiánya, az erdők minden terv és számítás nélküli irtása, 
a Balaton víztükrének lecsapolások által való összeszorítása és 
végül a Sárrét és más nagyobb posványos helyek kiszárítása 
lehet. 

A nyirdfajd életföltételeinek a Bakony szintén nem kedvez, 
mert nem tudja nyújtani a lápos, nedves talajt, a bokros, cser
jés, bogyót termő növényzettel borított sűrűségeket, tehát nem 
valószínű, hogy a múltban nagyobb számban élt volna e vidéken. 

Ugyanez vonatkozik a császármadárra is, erre a bóbitás, 
kíváncsi, kedves madárra, melynek vadászata rendkívül ingerlő, 
szórakoztató és élvezetes. Mivel ugyancsak inkább a ligetes-
lápos, hegyes-völgyes, elegyes erdőket kedveli, melyek bogyókat 
dúsan termő cserjék, bokrok bozótjával váltakoznak, a Bakony 
a múltban nem lehetett költő tanyája a császármadárnak annak 
ellenére, hogy eléggé bőven van a Bakonyban bükk, mogyoró és 
boróka. 

Ezért ennek a három madárfajnak a behonosításától nem 
sok sikert lehetne remélni. 

A ragadozó madarak közül a keselyűk, sólymok, sasok 
régebben bizonyára itt tanyáztak, sőt ma is fészkel a Bakony
ban egy-két nagy ragadozó madár. 

A Keselyűhegy, Kesellős elnevezések valószínűvé teszik a 
régen kipusztult keselyűknek korábbi ott tartózkodását; leg
inkább talán a fakó keselyű lehetett honos a Bakonyban, mely
nek nehezen hozzáférhető sziklás részeiben, meredek szikla
falak repedéseiben, megközelíthetetlen odúiban talált bőven 
fészkelő helyet. 

Ugyanezeken a helyen volt otthona az uhunak is. Chernél 
azt írja, hogy egy ízben, amikor a Velencei tó vidékén vadá
szott, a halászok fogtak egy uhut. Szerinte Csalán (Pákozd) is 
látták. Egészen biztos, hogy azelőtt a Bakonyban is fészkelt. 

A sólymok egyik-másik faja ma is költ a Bakonyban. Mi
vel azonban igen erős üldözésnek van kitéve, ez is kivész, hacsak 
a természetvédelmi törvény meg nem menti. 

Chernél István és dr. Nagy Jenő szerint a parlagi sas 



(Aquila melanaetus) is fészkel a Bakonyban. Eddig ugyan nem 
akadtam a fészkére, de tovább fogok kutatni és siker esetén 
annak a megóvása mellett szót emelni. 

A vörösfejű gébicset (Lanius senator) Chernél István a 
szórványos előfordulású, bizonyos helyekhez kötött, valóban 
ritka madarak közé sorozza s ezért örvendetesen meg kell álla
pítanunk és leszögeznünk, hogy azt a Bakony több helyén ész
lelték mint költő madarat". Kímélése szükséges. 

Dr. Lovassy Sándor a Balatonmellék erdőségeiben és a 
bakonyi hegyekben előforduló nevezetes és ritka madarak sorá
ban megemlíti a kígyászölyvét (Circaetus gallicus), mely sze
rinte nem ritka a vállusi erdőkben; továbbá a kis légykapót 
(Eryrhrosterna parva), mely a vállusi bükkösökben fészkel és 
a kövi rigót (Monticola saxatilis), melynek fészke a Bakony 
meredek sziklafalainak repedéseiben van. 

Végül említést érdemel a hajnalmadár (Tichodroma rau-
raria), ez a tarka szép madár, mely karmin-piros szárnyával a 
meredek, sima sziklafalakon való kúszása és szökdelése során, 
mint tarka pillangó felejthetetlen látványt nyújt. A hajnal
madár nem költ ugyan a Bakonyban, de mivel a telet novem
bertől márciusig a Bakonyban és a balatoni bazalthegyek vidé
kén is tölti, ide tartozónak gondoljuk ezt a pompás madarat, 
melyet dr. Dornyai Béla, ki nagy szeretettel járta a Bakonyt és 
lelkes buzgósággal ismertette a turistaság szempontjából szóba 
jöhető minden szépségét, a veszprémi Várhegy falain és a 
Szentbenedekhegy meredek szikláin nem egyszer látott, hol 
Laczkó Dezső is megfigyelte. Megemlíti Dornyay, hogy 1922. 
év április közepén a Cuha-völgy középső vasúti alagútja feletti 
szikalfalakon is látta, amiből azt következteti, hogy a hajnal
madár állandó lakója is lehet a sziklás Cuha-völgynek vagy a 
bakonyoszlopi ördögárok szurdokvölgyének. 

Az előbb mondottak alapján megállapíthatjuk, hogy valaha 
érdekes és változatos állatvilág lakott a Bakonyban. 

Ma természetvédelmi szempontból az általános vad- és 
madárvédelem követelményeinek szem előtt tartásával csak azt 
lehet tenni, amit a Barokvölgy és Sötéthorogvölgy cím alatt 
.említettünk. (Folytatjuk,) 



A gyermekek és f iatalkorúak erdei 
kihágásairól 

Irta: dr. Ajtay Sándor. 
A büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás k i 

egészítéséről és módosításáról szóló 1908. évi XXXVI. t.-cikk-
nek az úgynevezett első büntetőnovellának a jfiatalkorúakra vo
natkozó második fejezete az életbeléptetés alkalmával az erdőgaz
daság körében erős bizalmatlanságot váltott ki. Az Erdészeti 
Lapokban nyilvánosan is kifejezésre jutott aggályok szerint a 
legeltetési kihágások túlnyomó részét kiskorúak követik el, a 
suhancok falopásban is sokszor vesznek részt s bár kétségte
len, hogy a törvény irányelveit helyeseknek s magát a törvényt 
szükségesnek 'kell elismerni, a törvényhozás nem vette figye
lembe az erdőgazdaság különleges helyzetét s a törvény nem
csak veszélyezteti az erdőgazdasági érdekeket, de egyenesen 
lehetetlenné teszi az erdőtörvény büntetőrendelkezéseinek ér
vényrejuttatását, mert azokban az esetekben, amidőn a fiatal
korú tettes büntetését az újabb törvényes rendelkezések kizárják, 
az erdőtulajdonos kárigényének érvényesítésével az , eredmény 
szempontjából bizonytalan polgári peres eljáráshoz kénytelen 
folyamodni.1 

Amint egy új törvény életbeléptetésénél történni szokott, a 
végrehajtás kezdetben meglehetősen ingadozó volt s a törvé
nyen alapuló első intézkedések nem is lehettek alkalmasak a tör
vénnyel szemben felmerült bizalmatlanság eloszlatására, emel
lett mint a magyar büntetőjogban úttörő alkotás, a törvény 
sem volt mentes egyes fogyatkozásoktól s hogy az erdei ki
hágások szempontjából a helyzet valóban nem volt megnyug
tató és a felmerült aggályokat sem lehetett érdekeltségen ala-

1 Polgárdi Béla: Erdőtörvényeink és az 1908. évi XXXVI. t.-c. Erd.-
Lapok, 1909. évf. 240. 



puló egyoldalú állásfoglalásnak tekinteni, mutatja az, hogy an
nakidején egyik legkiválóbb büntetőjogászunk is szükségesnek 
tartotta az erdők hatályosabb védelme érdekében közbelépni, 
rámutatva egyrészt az erdőtörvény és büntetőnovella közötti 
összhang megteremtésének szükségességére, másrészt pedig 
azokra a módozatokra, amelyek az erdőtörvény által képviselt 
közérdek védelmét az adott helyzetben, tehát a büntetőnovella 
keretein belül lehetővé teszik.2 

Az erdőgazdaságban érdekeltek bizalmatlanságát a bün
tetőnovella mögött lévő közel negyedszázad sem tudta teljes 
mértékben eloszlatni s bár nemsokkal'a törvény életbeléptetése 
után olyan módosítások történtek, amelyek sok bizonytalansá
got eloszlattak és a gyakorlatnak az eljárás tekintetében is hatá
rozott irányt szabtak, a gyermekekre és fiatalkorúakra vonat
kozó törvényekkel Szemben még mindig idegenkedés tapasz
talható, i 

Korántsem állíthatjuk, hogy az erdőgazdasági érdekek a 
módosított és kiegészített rendelkezések mellett is teljes véde
lemben részesülnének, de a legtöbb esetben módját lehet ejteni 
annak, hogy az erdei kihágások feletti bíráskodás a büntető
novellában foglalt elvek érvény re juttatása mellett az erdőtulaj
donost is kielégíthesse. 

A ma is tapasztalható idegenkedés főleg arra vezethető 
vissza, hogy a szóbanlévő törvényes rendelkezések az erdei ki
hágásokban érdekelt erdőtulajdonosok és erdőtisztek előtt nem 
eléggé ismeretesek s ha ehhez a helyzethez a rendőri büntető
bíróságnak egy-két elsietett vagy elhibázott intézkedése is 
hozzájárul, könnyen alakul ki a közhangulat, amely az ered
ménytelenség okát a törvényes rendelkezésekre igyekszik visz-
szavezetni. 

Nem lehet megkívánni, hogy az erdőtulajdonos, ha erdei 
kihágási ügyekkel foglalkozik, vagy a kezelő erdőtiszt, akinek 
jelentős munkát ad az erdei kihágások tetteseivel folytatott küz
delem, kész büntetőjogásszá képezze ki magát, mindenesetre 
azonban kell annyi jártasságot szerezniök, hogy az ügyet a 
rendőri büntetőbíróságok előtt eredményesen képviselhessék. 

2 Dr. Angyal Pál: Fiatalkorúak és büntetőnovella. 68. 



Az erdei kihágások ugyanis túlnyomórészben és ezek között 
éppen a leggyakoribb esetek csak magánindítványra üldöz-
hetők, az ilyen kihágásoknál pedig a magánvádat képviselő 
sértettnek, az úgynevezett magánvádlónak, illetve a magán
vádlóként eljáró meghatalmazottnak kezeibe van letéve a vád 
irányítása, tehát a helyesen előterjesztett vádindítvánnyal és 
éppen így az eljárás folyamán tett egyéb indítványokkal is a ma
gánvádlónak alkalma nyílik az ügy tárgyalására döntő befo
lyást gyakorolni, a magánvádló azonban hivatását a kérdéses jog
szabályokban való jártasság nélkül önként értetődőleg nem tudja 
eredményesen betölteni és még inkább eltérbe lép ez a követel
mény a bírói döntéssel szemben érvényesíthető jogorvoslatok ese
teiben, amidőn a sérelmes határozatot kell bírálat tárgyává tenni. 
A magánvádló a fiatalkorúak ellen emelt vád képviseleténél még 
akkor is sajátmagára van utalva, ha az eljárásba a tiszti főügyész 
belekapcsolódik, mert a tiszti főügyész ilyen esetben nem annyira 
vádhatósági szerepkört tölt be, mint inkább ellenőrzést gyakorol 
abban a tekintetben, hogy a bírói intézkedés a fiatalkorú meg
mentését célzó törvényes kívánalmaknak megfelelő-e. 

Kétségtelen, hogy mennél inkább hivatásának magaslatán áll 
és mennél nagyobb felkészültséggel rendelkezik az 'eljáró rendőri 
büntetőbíróság, annál kevésbé lehet tartani attól, hogy határo
zata szembekerüljön az erdőgazdasági közérdekkel, az etekintet-
ben kedvező helyzet sem teszi azonban feleslegessé magánvádló 
részéről a tájékozódottság megszerzését, mert a vád irányítása 
nem bírói feladat, másrészről pedig azt is figyelembe kell venni, 
hogy a magánvádló az eljáró rendőri büntetőbíróság helyzetét 
könnyíti meg, ha a vádat megfelelő felkészültséggel és a szóban
lévő törvényes rendelkezések szem előtt tartása mellett képviseli. 

Ezeknek a szempontoknak figyelembevételével az alábbiak
ban összefoglaló képét kívánom nyújtani a gyermekekre és fiatal-
korúakra vonatkozó azoknak a jogszabályoknak, amelyek az erdei 
kihágások eseteiben alkalmazásba kerülhetnek s ezt megelőzőleg 
a könnyebb áttekinthetőség érdekében néhány szóval kivonatos 
ismertetését adom azoknak az alapelveknek, amelyen büntető
jogunknak ez az intézménye felépült. 

Már a büntetőtörvénykönyv: az 1878. évi V. t.-cikk úgy 



rendelkezett, hogy aki a bűncselekmény elkövetésekor életkorának
tizenkettedik évét meg nem haladta, bűnvád alá nem vonható,3 

de nem lehet megbüntetni az olyan bűntettest sem, aki a bűncse
lekmény elkövetése idején életkorának tizenkettedik évét már 
túlhaladta, de tizenhatodik életévét be nem töltötte, ha a cselek
ménye büntetendő voltának felismeréséhez szükséges belátással 
nem rendelkezett.4 

Tehát már a büntetőtörvénykönyvben feltalálható a gyermek, 
és fiatalkorú fogalma, előbbi a tizenkettő éven aluli, utóbbi pedig, 
a tizenkettő—tizenhat év közötti személy. 

A büntetőtörvénykönyv további rendelkezései meghatározzák, 
a büntetéseket, amelyeket azzal a fiatalkorúval szemben kell al
kalmazni, aki a bűntett vagy vétség elkövetése idején a bűnösség, 
felismeréséhez szükséges belátással rendelkezett.5 Ezek a bünte
tések enyhébbek, de azonos jellegűek a felnőttekre megállapított, 
büntetésekkel. A kiszabott büntetés végrehajtása is ugyanolyan 
letartóztató intézetben történik, mint a felnőtteknél s a törvény 
csak igen szűk körben engedett tért a javítónevelésnek. 

Sem a büntetőtörvény, sem pedig a kihágási büntetőtörvény: 
az 1879. évi XL. t.-cikk nem tartalmazott rendelkezéseket a 
fiatalkorúak által elkövetett kihágások elbírálásáról s így a. 
büntetőnovella életbeléptetése előtt a fentemlített általános ren
delkezések alapján felelősségre vonható fiatalkorút a rendőri 
büntetőbíróságok kihágás esetén az egyes törvényekben meghatá
rozott módon büntették, a kihágások büntethetősége tekintetében 
tehát nem volt különbség a felnőtt és fiatalkorú között. 

A büntetőjog és szociálpolitika fejlődésével a tudomány, de' 
a gyakorlati tapasztalatok is csakhamar felhívták a figyelmet: 
arra, hogy a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezések sem nem 
igazságosak, sem nem célszerűek, az eredmény szempontjából pe
dig károsak. Nem igazságosak, mert kizárólag a megtorlás esz
méjét juttatják kifejezésre s a fiatalkorúak egyéniségének figye
lembevételét kizárják; nem célszerűek, mert nincsenek tekintettel 
a fiatalkorúak és gyermekek megmentésére, eredménytelenségü
ket pedig a statisztika igazolta.6 

3 83. §. 4 84. §. 5 85. §. 8 I. Bn. indokolása. 



A büntetőjog új irányelveinek hatása alól a magyar törvény
hozás sem vonhatta ki magát és a büntetőtörvénykönyv fentvázolt 
rendelkezéseit a külföldi büntetőjogrendszerek és az utolsó évtize
dek büntetőjogi irodalma által leszűrt eredmények figyelembe
vételével az 1908. évi XXXVI. t.-cikknek, az úgynevezett első 
büntetőnovellának rendelkezései váltották fel. 

A régebbi törvényes rendelkezésekkel szemben, amelyekben a 
megtorlás eszméje érvényesült, a büntetőnovella a súlyt a meg
előzésre helyezi annak figyelembevételével, hogy a bűntettes 
gyermekek és fiatalkorúak a legtöbbször önhibájukon kívül jut
nak összeütközésbe a társadalmi és jogrenddel, az összeütközés 
okát pedig környezetük hatásában és egyéniségük fogyatkozásai
ban kell keresnünk, ezeket a rendelkezéseket tehát a megmentés 
és nevelés gondolata hatja át s még ott is, ahol a rendelkezések 
büntetőjellegűek, a bűnösség megállapításának és a büntetés ki
szabásának is nevelési érdekből adnak helyet.7 

Az első büntetőnovella tehát a gyermekekre és fiatalkorúakra 
vonatkozó rendelkezéseiben a fiatal bűnözőknek az erkölcsi rom
lástól való megmentésére irányuló nagyjelentőségű állami és tár
sadalmi feladat megoldásának képezi egyik eszközét. Fejtegeté
seinken önként értetődőleg kívül esik, hogy milyen másféle tör
vényhozási, továbbá kormányzati és társadalmi intézkedések álla
nak még ennek a feladatnak szolgálatában. 

A kérdést a kihágásokon keresztül szemlélve, a törvény 
alapelveinek jelentősége nem helyeződik olyan élesen előtérbe, 
mint abban az esetben, amidőn a fiatalkorúak megmentését és 
ezen keresztül a jog- és társadalmi rend szolgálatát a nagyobb 
súlyú bűncselekmények szemszögéből mérlegeljük. Távolról sem 
szabad azonban arra az álláspontra helyezkedni, hogy a büntető
novella rendelkezéseit a kihágásokra nem kellett volna kiterjesz
teni. A büntetőnovella éppen abban módosítja a korábbi rendel
kezéseket, hogy a fiatalkorúaknál megszünteti a hagy különb
séget, amely az egyes bűncselekményeket egymástól elválasztja. 
Emellett a kihágás ugyanazoknak az erkölcsi és társadalmi bajok
nak lehet a jele, amelyekre a bűntett és vétség reámutat.8 A fiatal 

7 Fb. indokolása. 
s Fb. indokolása. ••- -. 



bűnöző rendszerint kihágáson kezdi és fokozatosan jut el a 
nagyobb súlyú bűncselekményekig s a törvény céljával kerül
nénk ellentétbe, ha nem nyújtanánk módot még a bűnözés csirá
jában kezdeni meg az orvoslást, mielőtt annak kifejlődésével a 
közbelépés is körülményesebbé, az eredmény pedig kétségesebbé 
válna. Az erdei kihágások különben is sokkal közelebb állanak a 
büntetőtörvénykönyv hatálya alá vont egyes bűncselekményekhez, 
mint akármilyen más kihágás, lényegökben ugyanis jogrendelle
nes cselekmények, amelyek csak célszerűségi okokból helyeztettek 
az erdőtörvénybe az általános büntetőtörvénykönyvek helyett. 

Már a büntetőnovella anyagi rendelkezései felvetették az 
eljárási szabályok gyökeres módosításának szükségességét, a 
büntetőperrendtartás szigorú alakszerű intézkedései ugyanis nem 
voltak alkalmasak arra, hogy a bíróságot a fiatalkorúak érdeké
ben a gyámhatóságokhoz hasonló beavatkozásra képesítsék és a 
gyakran hosszadalmas eljárás sem felelt meg annak a követel
ménynek, hogy a fiatalkorú megmentése érdekében szükséges in
tézkedés a lehető leggyorsabban 'megtörténhessék. A perjogi sza
bályok szoros megtartása csakis ott lehet indokolva, ahol a fiatal
korú ellen szorosan vett büntető jellegű intézkedés alkalmazása 
kívánatos, tehát a bírónak módot kell nyújtani arra, hogy az eny
hébb jellegű intézkedéseket alaki megkötöttség nélkül, a vizsgá
lathoz és gyámhatósági eljáráshoz hasonló eljárás mellett alkal
mazhassa, amely eljárás csak az intézkedés szempontjából lénye
ges tények kiderítésére szorítkozik.8 

Ez az elgondolás hozta létre nem sokkal a büntetőnovella 
életbeléptetése után a fiatalkorúak bíróságáról szóló 1913. évi 
VII. t.-cikket ,amely tehát az eljárásjogi szabályokat foglalja ma
gában, de tartalmazza azokat az anyagi jogszabályokat is, ame
lyekkel a büntetó'novellának a gyakorlatbán helytelennek bizo
nyult egyes rendelkezései módosíttattak és hiányai kipótoltattak. 

Ez a törvény külön fejezetben szabályozza a közigazgatási 
hatóságoknak mint rendőri büntetőbíróságoknak eljárását az elé
jük kerülő gyermekek és fiatalkorúak kihágási ügyeiben s a tör
vénynek ebben a részében való végrehajtása iránt a 212.000— 
1913. B. M. számú rendelet intézkedik. 

9 Fb. indokolása. 



A gyermekekre és fiatalkorúakra vonatkozó törvények tehát 
büntetőjogrendszerünknek egészen különleges körét alkotják s a 
továbbiakban sorravesszük a fontosabb rendelkezéseket, reámu
tatva arra, hogy alkalmazásuk a gyakorlatban mennyiben be
folyásolja az erdei kihágások elbírálását. 

Összefoglalva az előadottakat, két törvény és egy végrehajtási 
rendelet szabályaira kell figyelemmel lennünk: az 1908. évi 
XXXVI. t.-cikkre, amelynek szokásos elnevezése — ahogyan róla 
már megemelékeztünk — első büntetőnovella, rövidítése pedig 
I. Bn., 1 0 az 1913. évi VII. t.-cikkre, amelyet Fb. rövidítéssel jel
zünk és a 212.000—1913. B. M. számú végrehajtási rendeletre. 

Az anyagi jogszabályok megállapítják a gyermek és fiatal
korú fogaimát és meghatározzák a velők szemten alkalmazható 
intézkedéseket. 

Az ellen, aki a kihágás elkövetése idején életének tizenkette
dik évét meg nem haladta (gyermekkor), sem vád nem emelhető, 
sem bűnvádi eljárás nem indítható. 

A gyermeket a hatóság, amely elé a kihágás miatt kerül, 
megfenyítés végett a házi fegyelem gyakorlására jogosított sze
mélynek, vagy az iskolai hatóságnak adhatja át. Az iskolai ható
ság a gyermeket megdorgálhatja, vagy iskolai elzárással fenyít
heti. Ha a gyermek eddigi környezetében erkölcsi romlásnak van 
kitéve, vagy züllésnek indult, a hatóság a gyámhatóságot érte
síti és ha a gyermek érdekében halaszthatatlanul szükséges, a 
gyermeket ideiglenes' felvétel végett a legközelebb eső gyermek
menhelybe szállítja. A gyámhatóság a gyermek javítónevelése 
iránt az erre nézve irányadó szabályok értelmében intézkedik.11 

Jóllehet az eljárási szabályokhoz tartozik, a szoros kap
csolatnál fogva már itt említjük meg, hogy a felsorolt intézkedé
sek rendszerint a fiatalkorúak kir. bíróságának képezik hatás
körét, 1 2 a rendőri büntetőbíróság eljárni csak akkor jogosult, ha 
az intézkedés halaszthatatlanul szükséges.13 ... . 

1 0 Később a ibüntetőtörvénykönyvet más törvény is módosította: az 
1928. évi X. t-cikk, az úgynevezett második büntetőnovella, rövidítve II. Bn. 

1 1 I. Bn. 15. §. és 33. §. első. bek. • ' <• 
1 2 Fb. 3. '§. második bek. . . , 
1 3 Fb. 62. §. 



A gyermek törvényes fogalmát és azt a rendelkezést, amely 
a gyermek vád alá helyezését és büntetését megtiltja, a büntetőno
vella a büntetőtörvénykönyvből változatlanul vette át, ellenben ki
egészítette az alkalmazható intézkedésekkel. Leszögezhetjük tehát, 
hogy a gyerekek által elkövetett kihágások elbírálása szempontjá
ból a helyzet a büntetőnovellával nem rosszabbodott s így azokat a 
nehézségeket sem lehet a büntetőnovella rovására írni, amelyek a 
gyermekek által elkövetett erdei kihágások eseteiben felmerülnek. 

Az erdei kihágásoknál a gyermek mögött a legtöbb esetben 
kétségtelenül szülőik állanak, vagy legalább is a kihágás ezek 
hibájából következett be. A fentismertetett rendelkezések a gyer
mek felelősségrevonását és megbüntetését kizárják, a körülmé
nyek azonban sokszor lehetővé teszik, hogy magának a szülőnek 
büntetőjogi felelőssége legyen megállapítható s a kihágás meg
ismétlődésének és elszaporodásának ilyen módon vethetünk gátat. 
Ha módját lehet ejteni a szülő megbüntetésének, ettől a büntető
novella által elérni kívánt célok szempontjából is kedvező hatás 
várható, jóval kisebb a valószínűsége annak, hogy a megbünte
tett szülő gyermekét a kihágásra reászoktassa és gyermekének ki
hágását elnézze. 

Az erdei kihágások leggyakoribb és következményeiben is 
legkárosabb eseteit a falopás és legeltetés képezik, a szülő felelős
ségrevonásának lehetőségeit tehát erre a két főesetre vonatkoz
tatva vegyük tárgyalás alá. 

A gyermek a falopásban, mondhatni igen kevés kivétellel, 
csak a gallyszedésnél jöhet számításba, fejletlenségénél fogva na
gyobb testi erőt feltételező cselekmények elkövetésére nem képes. 
A gyermekek által elkövetett erdei falopásokat tehát az erdő
tulajdon biztonsága szempontjából nem lehet túlveszélyesnek te
kinteni. 

A szegényebb néprétegeknek hulladéktűzifához való juttatá
sával ezek a kihágások különben is megelőzhetők, ahol azonban az 
ilyen kihágások elharapódzása már büntetőúton való közbelépést 
tesz szükségessé, az erdőtulajdonos vagy az erdő kezelője igye
kezzék a szülő felelősségrevonhatásához szükséges adatok kipuha-
tolásával lehetővé tenni az ügynek a rendőri büntetőbíróság elé 
vitelét. A szülőt mint közvetlen, illetve közvetett tettest lehet fele-



lősségre vonni, ha gyermekét elkíséri, illetve ha a gyermek a 
gallyszedést szülői parancsra követi el, 1 4 de cselekménye a lopás 
törvényes fogalmát1 5 akkor is kimeríti, ha a gyermek által haza
vitt tüzelőfát magánál tartja, vagy elhasználja, ezekben az ese
tekben tehát annak felemlítése mellett, hogy a cselekmény elköve
téséhez gyermekét használta fel, a feljelentést a szülő ellen lehet 
és kell megtenni. 

A feljelentés csak akkor irányuljon közvetlenül a gyermek 
ellen, ha viselkedéséből és a kihágás gyakoriságából következőleg, 
vagy környezetének figyelembevételével, a már ismertetett ren
delkezések alapján a gyermek megfenyítése, esetleg nevelőintéz
kedés elrendelése mutatkozik szükségesnek. Különösebb nehézség 
nem áll útjában annak, hogy a rendőri büntetőbíróság az intézke
dés halaszthatatlanságát kimondja és ezen az alapon az ügynek a 
fiatalkorúak bírósága elé utalása helyett maga intézkedjék.1" 
A feljelentésben azonban ilyenkor, önként értetődőleg, nem a 
gyermek megbüntetését, tehát nem a büntetőeljárás meg
indítását kell kérni, hanem az adott helyzet által indokolt 
közbelépésre kell javaslatot tenni. Még nem tisztázott a kér
dés, hogy a rendőri büntetőbíróság ilyen esetben határoz
hat-e a felmerült kárnak megtéríttetése felől,1 7 erre vonat
kozó elvi döntés tudomásom szerint még nem történt. Itt 
felmerülhet az ellenvetés, egyrészt hogy a kárkövetelés be
hajtásának kétségessége miatt az ügyre kár időt és fáradságot ál
dozni, másrészt hogy a gyermekvédelemmel való foglalkozás nem 
az erdőtulajdonos feladata. Mindkét ellenvetés helytálló, a teljes
ség kedvéért azonban ezt a lehetőséget is felemlítettem s még ab
ban az esetben is, ha az ilyen lépés nem jár közvetlen eredmény-
nyeí, a későbbi és nagyobb károsítások megelőzésével az erdő
védelem ügyét és ezáltal az erdőtulajdonos érdekeit szolgálja. 
A beavatkozásnak ez a lehetősége különben csak igen ritkán 
fordul elő. 

Az erdővédelem állandó és szakadatlan harcot jelent, amely
nek eredményességét csak erős és nem egy esetben a törvényesség 
szempontjából kifogásolható eszközök igénybevételével lehet biz
tosítani. Amennyire indokolt az erős kéz a felnőttekkel és a cse-

1 4 Btk. 70. §. Ktk. 26. §. Kúria 81120—884. 
1 5 Btk. 333. §. 
1 8 Fb. 62. §. második bek., 212000—913. B. M. 72. §. 
1 7 V. ö. a 212.000—913. B. M. 69. és 73. §-ait 



lekményük tudatában lévő suhancokkal szemben, annyira nem 
szabad ezeket a bűnözőket összetéveszteni azzal a tizenkét éven 
aluli és a legtöbb esetben még romlatlan lelkű gyermekkel, aki 
szülei parancsára megy az erdőre gallyat szedni s eközben resz
ketve vergődik a két eshetőség: az üldöztetéstől való félelem és 
az eredménytelenség esetén elmaradhatatlan durva felelősségre
vonás között. 

Áttérve a legeltetéssel elkövetett kihágásokra, etekintetben 
már teljesen tarthatatlan helyzet állana elő, ha minden esetben 
nem volna meg a lehetősége annak, hogy a gyermekek által elkö
vetett erdei legeltetések megtoroltassanak. Az erdei legeltetések 
tettesei ugyanis már nagy számmal kerülnek ki a gyermekek kö
zül, mert a nép a jószágokat, mondhatni országszerte gyermekei
vel legelteti. 

A megoldás természetesen itt sem a gyermek büntetőúton 
való felelősségrevonása, hanem a büntetőjogi felelősségnek a szü
lőre, vagy állattulajdonosra való áthárítása s ezt a megoldást az 
érvényben lévő törvényes rendelkezések lehetővé is teszik. 

A kihágási büntetőtörvénykönyv (1879. évi XL. t.-cikk) sze
rint a kihágást akkor is büntetni kell, ha az gondatlanságból kö-
vettetett el, kivéve ha a törvény csak a szándékos elkövetést ren
deli büntetni. 1 8 Erdőtörvényünk a gondatlanságból elkövetett le
geltetést is büntetni rendeli.19 tehát ha az állat tulajdonosát a 
kihágás létrejötte körül gondatlanság terheli, büntetőjogi felelős
sége az említett rendelkezések alapján megállapítható. Felmerült 
esetben a kihágások harmadfokú elbírálására hivatott Kihágási 
Tanács elvi döntésben mondotta ki, hogy abban az esetben, ha a 
szülő, vagy állattulajdonos az állatok legeltetését tizenkét éven 
alóli gyermekre bízza, ennek kihágását a szülő (állattulajdonos) 
gondatlanságából eredőnek kell tekinteni, mert előre láthatta, 
hogy a gyermek kellő értelmi fejlettség hiányában nem lesz képes 
a reábízott feladatnak megfelelni.20 

Ez a döntés egyszerre megszüntette a gyakorlatban addig 
fennállott bizonytalanságot. A rendőri büntetőbíróságok ugyanis 
meglehetős határozatlansággal kezelték az ilyen eseteket. Elő-

1 8 28. §. 1 9 100. és 103. §-ok. 2 0 4 2 5 7/1—931. B. M. kih. 



fordult, hogy a feljelentett állattulajdonost felmentették azzal 
az indokolással, hogy kihágást nem ő, hanem a gyermeke kö
vette el, aki ellen viszont a tüntetó'novella rendelkezései értel
mében bűnvádi eljárást indítani nem lehet, más rendőri bün
tetőbíróságok pedig, amelyek figyelemmel voltak arra, hogy a 
kihágás büntetlenül hagyása az erdőgazdasági érdekekre súlyos, 
sőt helyrehozhatatlan kárral járhat, túltéve magukat a büntető
novella rendelkezésein, elítélték a szülőt anélkül, hogy a büntető
jogi felelősség megállapítását megindokolták volna. 

A gyermekek által elkövetett legeltetési kihágások eseteiben 
tehát a feljelentést a fentemlített törvényszakaszokra való uta
lás mellett a szülő, illetve állattulajdonos ellen tegyük meg, itt 
is annak felemlítésével, hogy az állatokat melyik és milyen korú 
gyermekkel legeltették, abban az esetben pedig, ha a rendőri 
büntetőbíróság megszüntető végzést hozna, a végzéssel szemben 
felsőbb döntést kérjünk. 

Lássuk most már a fiatalkorúakra vonatkozó rendelkezéseket. 
Az, aki a kihágás elkövetésekor életének tizenkettedik évét 

meghaladta, de tizennyolcadik évét még nem töltötte be (fiatal
korú), ha a büntethetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi fej
lettsége nem volt meg, büntetőjogi felelősségre nem vonható. 2 1 

Ha a hatóság, amely elé a fiatalkorú a kihágás miatt kerül, 
szükségesnek látja, elrendelheti, hogy a fiatalkorút törvényes 
képviselője, hozzátartozója, vagy más alkalmas személy házi fel
ügyelet alatt tartsa, vagy intézkedhetik aziránt, hogy a fiatal
korú házi vagy iskolai fenyítést kapjon. 2 2 

A kihágás elkövetése idején a bűnösség felismeréséhez szük
séges értelmi és erkölcsi fejlettséggel nem rendelkező fiatalkorúra 
vonatkozó rendelkezések tehát az ilyen fiatalkorúakat a gyerme
kekkel azonos elbírálásban részesítik s lényegükben a velők szem
ben alkalmazható nevelőintézkedések is azonosak. Ehhezképest 
az általuk elkövetett erdei kihágások eseteiben is a már előadot
takra kell figyelemmel lenni. 

A fiatalkorú törvényes fogalmának meghatározásánál a bün
tetőnovella a büntetőtörvénykönyv rendelkezéseivel szemben a 
korhatárt tizenhat évről tizennyolc évre emelte fel. büntetőjogi-

2 1 I. Bn. 16. §. és 33. §. első bek. 2 2 U. ott. 



lag tehát a tizenkettő—tizennyolc éves személyt kell fiatalkorú
nak tekinteni. A törvény etekintetben magáévá tette a büntető
jog reformját célzó külföldi törvényhozási munkálatokban és az 
irodalomban egyaránt általános állásfoglalást, amely a korábbi 
törvények alacsony korhatárának felemelését lényegében azzal 
indokolta, hogy élet- és lélektanilag a tizennyolc éves is közelebb 
áll a tizenhat éven aluliakhoz, mint a felnőttekhez.'23 

A büntetőnovella és büntetőtörvénykönyv között itt mutat
kozó eltérés az erdei kihágások szempontjából a helyzetet a múlt
tal szemben már* kedvezőtlenül változtatta meg, amidőn éppen 
abban az életkorban, amidőn a fiatalkorú az erdőre veszélyes 
cselekményeket önállóan is elkövetni képes, sőt erre a korával 
járó virtuskeresés is sarkallja, személyét és cselekményét a bün
tetőnovella különleges rendelkezései alá vonta. 

Viszont a helyzet a vád képviselete szempontjából lényegesen 
könnyebb, mint a gyermekek által elkövetett erdei kihágások ese
teiben, mert a büntetőúton felelősségre vonható fiatalkorú ellen 
már bűnvádi eljárás indítható s ez minden esetben a személyére 
irányuló határozattal zárul, amely büntető jellegű is lehet. 

Az ellen a fiatalkorú ellen, akinek az erdei kihágás elköve
tésekor a büntethetőséghez szükséges értelmi és erkölcsi fejlett
sége megvolt, a büntetőnovella rendelkezései alapján a követ
kező intézkedések tehetők: 1. dorgálás, 2. próbárabocsátás, 3. ja
vítónevelés, 4. pénzbüntetés és 5. elzárásbüntetés.24 

A büntetőnovellának ezeket az intézkedéseit a fiatalkorúak 
bíróságáról szóló törvény még kiegészítette a házi felügyeletre, 
a házi vagy iskolai fenyítésre, a napközi őrizetre és az eljárás 
megszüntetésére vonatkozó rendelkezésekkel. Minthogy ezek fo-
kozatilag a legenyhébb intézkedéseket képezik, az egyes intézke
dések ismertetését is ezekkel kezdjük meg. 

Ha a fiatalkorú értelmi vagy erkölcsi fejlődése érdekében 
a bíróság a bűnösség megállapítását és büntetés alkalmazását nem 
tartja kívánatosnak, a) elrendelheti a házi felügyeletet és a fiatal
korú házi vagy iskolai fenyítését tekintet nélkül arra, hogy a 
büntethetőséghez szükséges értelmi vagy erkölcsi fejlettsége meg-

2 3 I. Bn. indokolása. 
2 4 I. Bn. 17. §., 33. §. első és második bek., Vb. 69. §. 



volt-e, vagy nem; b) a fiatalkorút a napnak reggel nyolc órájá
tól este nyolc órájáig terjedő szakában három órától tizenkét 
óráig terjedhető időre a bíróságnak valamelyik alkalmas helyi
ségében az élelmezés korlátozásával, vagy elvonásával felügyelet 
alatt őrizetben tarthatja és c) megszüntetheti az eljárást, ha a 
cselekmény elenyészően csekély súlyú. Ezeket az intézkedéseket a 
bíróság a vád megtagadása vagy elejtése és a magánindítvány 
visszavonása esetén is megteheti.2 5 

Ezekkel a rendelkezésekkel a törvény lehetővé tette, hogy 
azok a nevelőintézkedések, amelyek addig csak a gyermekekkel 
szemben voltak alkalmazhatók, enyhébb esetekben a fiatalkorú-
akra is kiterjeszthetők legyenek, s az enyhítés elenyészően cse
kély súlyú cselekményeknél egészen az eljárás megszüntetéséig 
terjedhet. 

A büntetőnovella által életrehívott intézkedések közül a dor
gálás abban áll, hogy a rendőri büntetőbíróság a tárgyaláson az 
elítélt fiatalkorúhoz ünnepélyes komoly intelmet intéz és figyel
mezteti őt, hogy újabb tüntetendő cselekmény elkövetése esetén 
ellene szigorú büntetést fog alkalmazni. Nem alkalmazható a 
dorgálás, ha a fiatalkorú egy hónapot meghaladó szabadságvesz
tésbüntetéssel előzőleg már büntetve volt.2 0 

A dorgálás természeténél fogva a legenyhébb büntetőjel-
legű intézkedés, amely könnyelműségből eredő csíny, kisebb jelen
tőségű eltévelyedés esetében indokolt, amidőn előrelátható, hogy 
a komoly feddés a fiatalkorút a helyes útra visszatéríti és külö
nösen, ha az elkövetett cselekmény nem ad okot a fiatalkorú kör
nyezete iránt nagyobbfokú bizalmatlanságra.27 Nem hallgatható 
el azonban, hogy az eljáró rendőri büntetőbíróságok a gyakorlat
ban a dorgálást különösebb mérlegelés nélkül rendszerint sablon
szerűén alkalmazzák s az ilyén ítéletek nem alkalmasak arra, 
hogy a törvény célját képező javítónevelést szolgálják, sőt ellen
kező hatást idézhetnék elő. 

A dorgálást az ítélet kihirdetése után azonnal foganatosí
tani kell, de ha ez nem lehetséges, a rendőri büntetőbíróság 
határnapot tűz ki és erre a fiatalkorút megidézi. Ha a fiatal
korú a kitűzött határnapon igazolatlanul meg nem jelenik, vagy 

2 5 Fb. 23. §. 2 8 I. Bn. 19. §: 2 7 I. Bn. indokolása. : 
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a dorgálást nem fogadja kellő tisztelettel, a rendőri büntetőbíró
ság az ítéletet hatályon kívül helyezi és a dorgálás mellőzésével 
új határozatot hoz.2 8 Ez a rendelkezés érdekesen világítja meg 
a büntetőnovellát átható alapelvet, amely a fiatalkorú megjaví
tását a tüntetés fölé helyezi, eltér a res judicata elvétől, amidőn 
háttérbe szorítja a már jogerős ítéletet is, ha a bíróság közvetlen 
meggyőződést szerez arról, hogy a kiszabott erkölcsi büntetés 
célra nem vezet és a terhelttel szemben szigorúbb elbánásra van 
szükség.29 

A próbárabocsátás már nem büntető jellegű intézkedés és. 
abban áll, hogy a bíróság a fiatalkorút a bűnösség megállapí
tása és ítélethozatal nélkül megfelelő figyelmeztetés után egyévi 
próbaidőre szigorú szabályokhoz kötött felügyelet mellett feltéte
lesen szabadlábon hagyja. A próbárabocsátást a fiatalkorú értelmi 
és erkölcsi fejlődése érdekében a vád megtagadása, vagy elejtése, 
úgyszintén a magánindítvány visszavonása esetén is ki lehet 
mondani. Próbárabocsátás sem alkalmazható, ha a fiatalkorú egy 
hónapot meghaladó szabdságvesztésbüntetéssel már büntetve volt. 
Próbárabocsátás esetén a bíróság a felügyeletet a fiatalkorú tör
vényes képviselőjére, ha pedig erkölcsi fejlődése szempontjából 
kívánatos, állami gyermekmenhelyre, vagy más evégből szervezett 
hivatalra, valamely gyermekvédőegyesületre, vagy erre alkalmas 
személyre (pártfogó) bízza és szükség esetén a fiatalkorú meg
felelő elhelyezése felől is intézkedik. A felügyelettel megbízott 
a fiatalkorú magaviseletét állandóan ellenőrzi és a próbaidő ki
fogástalan elteltével a bíróságnak haladéktalanul jelentést tesz. 
Ha a próbaidő alatt a fiatalkorú kifogástalan magaviseletet tanú
sított, a folyamatba tett eljárást be kell szüntetni.. Ellenkező 
esetben az elkövetett cselekmény súlyához és a fiatalkorú élet
viszonyaihoz képest a következő intézkedések tehetők: a próba
idő egy évvel meghosszabbítható, új felügyeleti szabályok állapít
hatók meg, új pártfogó rendelhető, a fiatalkorú megfeddhető, 
házi vagy iskolai fenyítésben részesíthető, a korának és viszonyai
nak megfelelő iskolába utalható, napközi őrizetben tartható, 
végül arra kötelezhető, hogy meghatározott időközökben jelent
kezzék és magaviseletéről számot adjon. Ezeket az intézkedéseket 

2 8 I. Bn. 20. §. 2 9 I. Bn. indokolása. 



a bíróság együtt vagy külön alkalmazhatja és ismételten vagy 
többször is megteheti, szükség esetén azonban a fiatalkorút a kö
rülményekhez képest javítónevelésre, pénzbüntetésre, vagy elzá
rásbüntetésre ítéli.3" 

A próbárabocsátást olyankor kell alkalmazni, amidőn nem vár
ható, hogy a dorgálás a fiatalkorút hatékonyan fogja érinteni, 
amidőn tehát a fiatalkorú olyan haj lmokat árul el, amelyek er
kölcsi süllyedését idézhetik elő, ha felügyelet nélkül marad, de 
rtlég nem mutat erkölcsi romlottságot, nem jelentkeznek rajta 
züllés jelei és környezete sem szolgáltat okot arra, hogy állami 
gondozásba vétessék és életviszonyai mellett nem kell félni attól, 
hogy szabadlábon megfelelő felügyelet mellett újabb bűncselek
ményt követ el, vagy züllésnek indul. A próbárabocsátás tehát 
alapjában véve a büntetés feltételes felfüggesztését foglalja ma
gában s minthogy szintén enyhébb esetekben van helye, a fel
ügyelet időtartamát a törvény aránylag alacsonyan állapította 
meg,3 1 viszont lehetővé teszi annak egy évi meghosszabbítását. 

A próbárabocsátás a dorgálással ellentétben gyakorlatban ke-
vésbbé alkalmazott módja a fiatalkorúak ellen a rendőri büntető
eljárás folyamán alkalmazott nevelőintézkedéseknek, ámbár sok 
esetben teljesen kielégítő megoldásnak lehet tekinteni, a bíróságnak 
úgyszólván teljesen szabad kezet enged és az intézkedéseknek vál
tozatos és kiterjedt körével van egybekapcsolva. Megfelelő párt
fogót nem nehéz találni s minthogy az eljáró rendőri büntetőbíró
ság a próbárabocsátást szabályokhoz kötött felügyelet mellett 
mondja ki, a próbárabocsátás feltételeit maga állapítja meg, 3 2 

a próbára bocsátott tehát a próbaidő alatt az erdőbemeneteltől is 
eltiltható. Ha ezt a tilalmat a bíróság mondja ki, feltétlenül hatás
sal van a fiatalkorúra, akinek megmagyarázható, hogy a tilalom 
áthágása súlyosabb büntetést, sőt javítónevelést vonhat maga 
után s ezeket az eshetőségeket a szülők is kétségtelenül fontolóra 
veszik.33 

Javítónevelést rendel el a bíróság, ha a fiatalkorú eddigi 
környezetében a romlás veszélyének van kitéve, züllésnek indult, 

: i n I. Bn. 21—23. §-ok, 33. §. első és második bek., Fb. 23. és 50. §-ok. 
3 1 I. Bn. indokolása. 
3 2 212.000—913. B. M. 38. §. 
3 3 Angyal: i. m. 74. old. 



vagy értelmi és erkölcsi fejlődése érdekében a javítónevelés más 
okból szükségesnek mutatkozik. A javítónevelést a bíróság hatá
rozatlan időtartamra mondja ki, de az a fiatalkorú huszonegyedik 
évének betöltésén túl nem terjedhet.3 4 Ha a rendőri büntetőbíró
ság javítónevelés elrendelését tartja szükségesnek, az ügyet eljá
rás végett a fiatalkorúak illetékes bíróságához teszi át és ha a 
fiatalkorú érdekében halaszthatatlanul szükséges, a fiatalkorút 
ideiglenes felvétel végett a legközelebb eső állami gyermekmen
helybe szállítja.35 A javítónevelés végrehajtása iránt az igazság
ügyminiszter intézkedik. Az evégből szükséges előterjesztést a 
fiatalkorúak bírósága teszi meg.3'5 A javítónevelés alatt álló fiatal
korút, ha legalább egy évig az intézetben volt és teljesen meg-
javultnak látszik, a felügyelő hatóság meghallgatása után az 
igazságügyminiszter kétévi próbaidőre kísérletileg szabadon bo
csátja s a próbaidő elteltével a szabadonbocsátás véglegessé 
válik, ellenkező esetben pedig a fiatalkorúnak az intézetbe való 
visszaszállítását lehet elrendelni. 3 7 

A fiatalkorúak büntetési rendszerének legfontosabb, leghaté
konyabb, de egyúttal a családi jogokba legmélyebben belenyúló 
rendelkezése a javítónevelés. Alkalmazásának előfeltételeit már 
a törvény felsorolja s olyan fiatalkorúakkal szemben kell alkal
mazni, akiknek későbbi viselkedése és erkölcsi fejlődése érdeké
ben csak hosszabb ideig tartó intézeti kezeléstől lehet sikert 
remélni. Az ilyen fiatalkorút s annak környezetét rendszerint a 
nagy város termeli ki s így az erdei kihágásokkal kapcsolatban 
ezek a rendelkezések alig kerülnek alkalmazásba. Megemlítjük 
még, hogy a fiatalkorúak bírósága nincsen kötve a megkereső 
rendőri büntetőbíróság véleményéhez, hanem függetlenül hozza 
meg határozatát s így a fiatalkorúval szemben másféle intézke
dést is tehet. 

Pénzbüntetést a fiatalkorúra csak abban az esetben lehet 
kiszabni, ha vagyona vagy keresete van és a cselekmény elköve
tésekor tizenötödik életévét betöltötte. A pénzbüntetés 1 pengő
től 100 pengőig terjedhet és le nem fizetése esetén más intézke
déssel kell helyettesíteni.38 

3 4 I. Bn. 24. §. 3 5 I. Bn. 33. §., Plb. 63. •§. 3 6 Fb. 52. 
3 7 I. Bn. 25. §. 3 8 Fb. 69. §., I I . Bn. 18. §. 



A pénzbüntetés behajtása végett az elítélt ellen végrehajtást 
vezetni nem lehet. A pénzbüntetés le nem fizetése esetében alkal
mazandó intézkedést csak a lefizetésre kitűzött határidő siker
telen elmulta után, részletekben való törlesztés megengedése ese
tében valamely részlet fizetésének elmulasztása után kell mag
állapítani s az ítélet kihirdetésekor erre a fiatalkorút figyelmez
tetni kell.39 

A büntetőnovella eredetileg nem nyújtott módot arra, hogy 
a fiatalkorú pénzbüntetéssel legyen büntethető, a hiányt a fiatal
korúak bíróságáról szóló törvény pótolta. A büntetőnovella alkal
mazásánál szerzett tapasztalatok ugyanis azt igazolták, hogy a 
bíróságok és különösen a kihágások elbírálására hivatott rendőri 
büntetőbíróságok a maguk szűkebb intézkedési jogkörében a pénz
büntetés alkalmazását nem nélkülözhetik. A pénzbüntetés alkal
mazása ugyanis, ha a tettesnek valamelyes vagyona vagy keresető 
van, a legjobb eredménnyel jár s különösen sokszor inkább helyén
való, mint az elzárásbüntetés, amelynek csakis szükség esetében 
lesz ilyenkor helye, ha a kiszabott pénzbüntetést az elítélt önként 
le nem fizette.10 Az új rendelkezések az erdei kihágások szempont
jából szintén jelentősek, e tekintetben elég arra a számos erdei 
legeltetésre utalnunk, amelyet a pásztorok követnek el. 

Ha szabadságvesztés kiszabása mutatkozik szükségesnek, 
elzárásbüntetést kell megállapítani. Az elzárás leghosszabb tar
tama két hónap.4 1 

A büntetőnovellának ezzel a rendelkezésével szemben fel
merül a kérdés, hogy alkalmazható-e az elzárásbüntetés az olyan 
kihágásoknál, amelyeket a törvény pénzbüntetéssel büntet s az 
elzárást a pénzbüntetés behajthatatlansága esetében csak helyet-
tesítőleg alkalmazza, tehát az erdei kihágások eseteiben is. Mint
hogy a büntetőnovella a kihágásban bűnöző fiatalkorú elzárás
büntetése felől a büntetőtörvénykönyvbe ütköző, súlyosabb bűn
cselekmények esetén alkalmazható szabadságvesztésbüntetések
től teljesen függetlenül rendelkezik s egyedüli feltételként csak 
azt írja elő, hogy a bíróság szükségesnek találja az elzárásbün-

3 9 212.000—913. B. M. 68. §! . - . -
4 0 Fb. indokolása. . . . . 
4 1 I. Bn. 33. §. 



tetés kiszabását, a fiatalkorút elzárással az erdei kihágások ese
teiben is mindenesetre büntetni lehet.4 2 

Az elzárásbüntetés csak olyankor helyénvaló, amidőn a fia
talkorú cselekménye nagyobbfokú romlottságról, rosszakarat
ról, viselkedése különös makacsságról tesz tanúságot s vele 
szemben az egyéb nevelőintézkedések és büntetések nem mutat
koznak elegendőknek. Ehhezképest a csekélyebb súlyú esetek
ben, amelyek egészen rövid tartamú elzárásbüntetést szükségei
nének, az egyéb lehetőségek mellett nincsen értelme az elzárás
büntetés alkalmazásának. 

A törvényjavaslat indokolása szerint enyhébb esetekben a 
bíróság az elzárásbüntetés mellett is módot találhat a további 
individualizációra s megfelelő körülmények között az elzárás
büntetést feltételesen felfüggesztheti. Ezt a hivatalos törvény
magyarázatot azonban a joggyakorlat nem fogadta el és arra 
az álláspontra helyezkedett, hogy a fiatalkorúval szemben más
féle intézkedések, mint amelyeket a fiatalkorúakra vonatkozó 
különleges jogszabályok az általános rendelkezésekkel szemben 
előírnak, nem tehetők, ehhezképest a kiszabott elzárásbüntetést 
feltételesen felfüggeszteni nem dehet s a büntetés feltételes fel
felfüggesztését fiatalkorúaknál a próbárabocsátás helyettesíti.4 3 

A tárgyalt intézkedések alkalmazása szempontjából a tör
vény általában szabad kezet enged a bíróságnak, amidőn ki
mondja, hogy közülök a törvényben meghatározott korlátok kö
zött azt alkalmazza, amelyik a fiatalkorú terhelt jövőbeli maga
viselete és erkölcsi fejlődése szempontjából kívánatosnak mutat
kozik s az intézkedésnél a bíróságnak a fiatalkorú egyéniségét, 
értelmi és erkölcsi fejlettségének fokát, életviszonyait és az 
eset összes többi körülményeit kell mérlegelnie.4 4 A törvény in
dokolása azonban a törvény rendelkezései mellett — amint lát
tuk — már részletesebben mutat reá az egyes intézkedések 
jelentőségére és világítja meg az alkalmazásbavétel feltételeit, 
megvonva így a kereteket, amelyek a bíróság mérlegelését 
megkönnyítik. -

4 2 V. ö. I. Bn. 26. és 33. §-aít, Ancyal i, m. 72. old. -
4 3 C. 7265—910. B. H. T. III.—245. • • • -
4 4 I. Bn. 18. §. 



Igen fontos rendelkezése végül a törvénynek, hogy abban 
az esetben, ha ugyanazt a fiatalkorút több kihágás elkövetésé
vel gyanúsítják, az ilyen ügyeket egyesíteni kell és a fiatal
korú ellen valamennyi kihágás miatt egy intézkedést kell alkal
mazni. Egyesítésnek mindaddig helye van, amíg az egyes cse
lekményekre netalán külön megállapított intézkedéseket végre 
nem hajtották, vagy próbárabocsátás esetében a próbaidő ki
fogástalanul el nem telt. 4 5 

A fiatalkorúakkal szemben tehát a tárgyalt intézkedések 
tehetők, amelyek még abban az esetben is, ha nem büntetésszerű 
intézkedés történik, általában alkalmasak arra, hogy a fiatal
korút a kihágástól a jövőben visszatartsák. Az erdei kihágások 
szempontjából azonban még választ kell adni arra a kérdésre, 
hogy alkalmazásbavételük mellett milyen mértékben lehet az 
erdőgazdasági érdekek védelmének szempontjait érvényre
juttatni. 

A gyermekek erdei kihágásainál az erdőgazdasági érdekek 
védelmének eszközét a preventív intézkedésektől eltekintve, a 
szülő büntetőjogi felelősségének kipuhatolásában és megállapí
tásában jelöltem meg, a kellő értelmi és erkölcsi fejlettségű 
fiatalkorú azonban cselekményéért már saját maga tartozik 
felelősséggel s a szülő büntetőjogi felelősségét csak a felhívásra 
(utasításra) elkövetett cselekményeknél lehet felbujtás jogcí
mén megállapítani.4 6 

A kihágási cselekmény szigorú megtorlásától a fiatalko-
rúakra vonatkozó rendelkezések mellett el kell tekinteni s mint
hogy ilyen esetekben nem megrögzött bűnözővel állunk szem
ben, az erdőgazdasági érdekek védelme sincsen feltétlenül a meg
torláshoz kötve, szükségessé teszi ellenben az erdőtulajdonos 
kárának megtérítését. A fiatalkorú erre a legtöbb esetben kép
telen, de az erdőtörvény, valamint a fiatalkorúakra vonatkozó 

' jogszabátyok alapján módját lehet ejteni annak, hogy a fiatal
korú erdei kihágásával' okozott kár megtérítésére a szülő, vagy 
szolgálatadó köteleztessék. 

Az erdőgazdasági érdekek védelmét tehát ebben az esetben 

4 5 Fb. 10. §., 212.000—913. B. M. 12. §. 
4 6 Btk. 69. §., Ktk. 26. §. 



a, szülő vagy szolgálatadó magánjogi felelősségének megállapí
tásában találhatjuk fel s amellett, hogy ilyen módon az erdő
tulaj donst ért kár megtérül, a fiatalkorú gyermek vagy alkal
mazott felett a szülő és szolgálatadó is szigorúbb ellenőrzést 
gyakorol, ha cselekményének anyagi következményeit egyszer 
már viselnie kellett. A nép különben az okozott kár megtérítte-
tését is büntetésnek tekinti, mert nem tud különbséget tenni a 
közvetlenül megbecsülhető és az erdőt közvetve ért károk kö
zött s csak azt veszi figyelembe, hogy az ellopott fának, vagy a 
legeltetés által szemmelláthatólag okozott kárnak értékét felül
haladó összeg megfizetésére köteleztetett. 

A fiatalkorúakra vonatkozó: jogszabályok lehetővé teszik, 
hogy a rendőri büntetőbíróság a magánjogi igény felett is hatá
rozhasson, a szülő és szolgálatadó felelősségét pedig az erdő
törvény alapján lehet megállapítani. 

A fiatalkorú ellen folyamatban lévő rendőri büntetőeljárás
ban felmerült és az eljárásjogi szabályok alapján érvényesíthető 
magánjogi igény felől a rendőri büntetőbíróság a fiatalkorú 
érdekében tett intézkedéssel együtt véghatározatában rendel
kezik.17 Abban a szakászban, amelyben ez ki van mondva, uta
lás történik azokra a szakaszokra, amelyek a fiatalkorúak ellen 
tehető összes intézkedéseket felsorolják,48 á magánjogi követelés 
felett tehát a bíróságnak módjában van határozni, tekintet nél
kül arra, hogy a véghatározat a fiatalkorú ellen milyen intéz
kedést tartalmaz s az végzés vagy ítélet alakjában adatik ki. 
Ezt azért emeljük ki, mert az erdőtörvény ismert rendelkezései 
szerint a szülőt, illetve szolgálatadót a magánjogi követelés meg
fizetésében a tettessel együtt kell elmarasztalni 4 9 s ezek a ren
delkezések félreértésre szolgáltathatnak alkalmat, amennyiben a 
kétféle jogszabályok egybevetéséből látszólag azt a következte
tést lehet levonni, hogy csak a büntetőjellegű intézkedést tar
talmazó, tehát ítélet alakjában kiadott véghatározatban lehet 
a magánjogi követelést a szülő vagy- szolgálatadó terhére 
megállapítani, mert csak az ítéleti rendelkezés felel meg a 
marasztalás fogalmának/ Ilyenformán • csak dorgálás, pénz-

4 7 212.000—913. B. M. 69. §. 
4 8 212.000—913. B. M; 27. és 63. íj-ok. 
4 9 84. §. 1 M ••• • • »> 



büntetés és elzárásbüntetés alkalmazása esetén lehetne a 
szülő és szolgálatadó magánjogi felelősségét megállapítani, 
de már nem a j próbárabocsátás vagy az egészen enyhe 
egyéb nevelőintézkedések eseteiben. Ez a következtetés nem 
helytálló, mert a fiatalkorúakra vonatkozó törvényes ren
delkezések etekintetben nem tesznek különbséget a végzés 
és ítélet alakjában kiadott véghatározat között és minden eset
ben s így a próbárabocsátás esetén is módot nyújtanak a ma
gánjogi követelés feletti határozathozatalra, ha tehát a fiatal
korú a cselekményével okozott kár megfizetésére ilyen esetben 
is kötelezhető, vagyis az okozott kár megfizetésében „elmarasz
talható", az erdőtörvény alapján ugyanakkor a szülő vagy szol
gálatadó felelősségét is meg lehet állapítani, mert az erdőtör
vény szóbanlévő szakaszaiban foglalt elmarasztalás fogalma nem 
a büntetéssel, hanem a magánjogi követeléssel van összefűzve. 
Ha a magánjogi felelősségre vonatkozó határozathozatalt az 
erdőtörvényben foglalt rendelkezés helytelen értelmezésével 
szűkebb térre szorítanánk, tarthatatlan helyzet állana elő azál
tal, hogy a felelősség az egyik esetben megállapítható volna, a 
másikban nem, sőt afokozatilag súlyosabb esetben nem s ezzel 
szemben a jelentéktelenebb esetben igen. 

A fiatalkorúak feljelentése alkalmával tehát kérni kell, hogy 
a rendőri büntetőbíróság a szülő, illetve szolgálatadó magánjogi 
felelősségét is állapítsa meg s a kötelességszerű felügyeleti jog 
gyakorlásával kapcsolatban előírt törvényes előfeltétel fennfor
gása esetén a rendőri büntetőbíróság a szülő, illetve szolgálat
adó felelősségét véghatározatában ki is fogja mondani. 

Célszerűnek mutatkozik, hogy a magánindítvány (feljelen
tés) arra is kiterjedjen, hogy a fentismertetett anyagi jogsza
bályok alapján a fiatalkorú ellen milyen intézkedés tétessék. Az. 
erdőtulajdonos vagy kezelő erdőtiszt előtt a fiatalkorú egyéni és 
életviszonyai rendszerint ismeretesek és bár ezeknek kipuhato
lása, az úgynevezett környezettanulmány az eljárás alkalmával 
a rendőri büntetőbíróság feladata. 5 0 a bíróság munkáját köny-
nyítjük meg, ha előre reámutatunk azokra a körülményekre, 
amelyek a meghozandó véghatározat szempontjából figyelemre
méltók s ezzel a sablonszerű vagy a törvény szellemével ellen-

L. később. 



kező határozathozatalt akkor is megelőzhetjük, ha a rendőri 
büntetőbíróság erős elfoglaltsága mellett nem volna képes 
feladatának az erdőtulajdonos érdekei és a!büntetőnovella ren
delkezései által egyaránt megkívánt körültekintéssel megfelelni. 

Végezetül az eljárásjogi szabályoknak fontosabb rendelke
zéseit ismertetem. A vád képviseleténél mindenesetre szükség 
van az eljárási szabályoknak legalább iplyan mérvű ismeretére, 
hogy a magánvádló erdőtulajdonos vagy erdőtiszt ne álljon 
tájékozatlanul az eljárás folyamán, vagy a bírósági intézkedé
sek kapcsán felmerülő egyszerűbb kérdésekkel szemben. 

Megelőzőleg már reámutattam azokra az okokra, amelyek 
szükségessé tették, hogy a törvényhozás a büntető perrendtar
tás, illetőleg a rendőri büntetőszabályzat rendelkezéseivel szem
ben a különleges anyagi jogszabályokhoz simuló különleges eljá
rási szabályokat állapítson meg, itt tehát különösebb indokolás 
nélkül vegyük sorra a rendőri büntetőeljárást szabályozó í fon
tosabb rendelkezéseket. 

Fiatalkorú kihágási ügyében a rendőri büntetőbíróság ille
tékességét a cselekmény elkövetésének helye, a fiatalkorú törvé
nyes képviselőjének vagy gondozójának lakó-, vagy állandó tar
tózkodási helye, vagy az a hely állapítja meg, ahol a fiatalkorú 
tartózkodik. Az egyenlően illetékes bíróságok között a megelő
zés dönt, ez a bíróság azonban átteheti az ügyet a másik illeté
kes bírósághoz, ha a fiatalkorúnak vagy az eljárásnak érdeke 
kívánja. 5 1 A megelőzés azt jelenti, hogy az ügyben az egyik 
rendőri büntetőbíróság részéről valamilyen intézkedés vagy 
határozathozatal már megtörtént, az áttétel pedig akkor helyén
való, ha a másik bíróság a szükséges intézkedést könnyebben 
megteheti, vagy az eljárást gyorsabban fejezheti be. 

Olyan rendőri büntetőbíróságoknál, amelyeknél a fiatal
korúak kihágásai nagyszámúak, ellátásukra külön bírót kell ki
jelölni.52 A kérdés természeténél fogva erre csak ritkán és a 
nagy városokban kerül sor. 

Ha a fiatalkorú kihágási ügye felnőtt terhelt kihágási ügyé-

5 1 Fb. 4. §., 212.000—913. B. M. 7. §. 
5 2 Fb. 64. §., 212.000—913. B. M. -6. §. 



vei van összefüggésben, a fiatalkorú ügyét el kell különíteni. Jog
orvoslatnak ebben a kérdésben nincsen helye.53 

Minden olyan feljelentést, amely fiatalkorúra vonatkozik 
és minden ilyen véghatározatot a tiszti főügyésszel hivatalból 
közölni kell.5 4 

A rendőri büntetőbíróság a fiatalkorút, hacsak a körülmé
nyek más eljárást nem kívánnak, a törvényes képviselővel, a 
szülővel, vagy azzal együtt idézi meg, akinek háztartásában a 
fiatalkorú él. Ha a fiatalkorú meg nem jelenik és a vele együtt 
megidézett személy nem igazolja, hogy a fiatalkorú elmaradá
sában őt hiba - nem terheli, a rendőri büntetőbíróság a fiatal
korúval együtt megidézett személy ellen húsz pengőig terjed
hető és a kihágásokra vonatkozó szabályok szerint elzárásra 
átváltoztatható pénzbüntetést szabhat ki. 5 5 

A rendőri büntetőbíróság fiatalkorú kihágási ügyében tanú
kihallgatást tárgyaláson kívül is foganatosíthat és a tanút meg 
is esketheti. A tanúkihallgatás alól közeli rokonság jogcímén 
való mentesség nem terjed ki azoknak az adatoknak és körülmé
nyeknek közlésére, amelyeknek ismerete a fiatalkorú egyénisá
gének, értelmi és erkölcsi fejlettsége fokának és életviszonyai
nak megállapításához szükséges.5 8 

A rendőri büntetőbíróság a fiatalkorú kihágási ügyében az 
érdemleges intézkedést alakszerű tárgyalás tartása nélkül, vagy 
alakszerű tárgyalás alapján rendeli el. Az eljárásnak alakszerű 
tárgyalás mellőzése esetén is a tényállás felderítéséhez szüksé
ges, körülményeken felül ki kell terjednie azoknak az adatoknak 
és körülményeknek megállapítására és kipuhatolására, amelyek
ből a fiatalkorú egyéniségét, értelmi és erkölcsi fejlettségének 
fokát és életviszonyait megismerheti! (környezettanulmány). 
A tárgyalás a kihágás tényállásának és az intézkedés megvá
lasztása tekintetében irányadó körülményeknek tisztázásán felül 
annak megállapítására irányul, hogy a fiatalkorú jövőbeni 
magaviselete és erkölcsi fejlődése érdekében milyen intézkedés 
mutatkozik legalkalmasabbnak s ilyenkor is különös gondosság-

5 3 Fb. 25. §. 212.000—913. B. M. 11. §. 
5 4 212.000—913. B. M. 8. §. 
8 5 Fb. 17. §., 212.000—913. B. M. 18. §., Ktk. 22. §., II. Bn. 10. §, 
5 6 212.000—913. B. M. 19. és 20. §-ok. 



gal kell megállapítani azokat a körülményeket, amelyekből a 
fiatalkorú egyéniségére, értelmi és erkölcsi fejlettségének fo
kára és életviszonyaira következtetni lehet.5 7 

Ha a fiatalkorú értelmi és erkölcsi fejlődése érdeké
ben a bűnösség .megállapítását és a büntetés alkalmazását kívá
natosnak nem tartja, a rendőri büntetőbíróság végzés alakjában 
véghatározattal rendeli el az intézkedést. Dorgálást, elzárás- és 
pénzbüntetést csak alakszerű tárgyalás alapján lehet elrendelni. 
Érdemleges határozathozatal alakszerű tárgyalás nélkül is csak 
akkor hozható, ha a fiatalkorú az eljárás folyamán meghallgatta
tott. Büntetőparancs kibocsátásának nincs helye,5 8 

A rendőri büntetőbíróság alakszerű tárgyalás nélkül, vég
zés alakjában kiadott véghatározattal mondja ki a fiatalkorú 
házi felügyelet alatt való tartását és iskolai vagy házi fenyítését, 
a próbárabocsátást, a napközi őrizetbentartását, végül elenyé
szően csekély súlyú cselekményeknél az eljárás megszüntetését.59 

A rendőri büntetőbíróság tárgyalás alapján a következő 
véghatározatok valamelyikével határoz: 

a) ítéletet hoz, ha a fiatalkorú ellen dorgálást, elzárás 
vagy pénzbüntetést alkalmaz, vagy ha a terheltet felmenti; 

b) végzéssel határoz, ha a tárgyalás nélküli eljárásnál már 
említett nevelőintézkedést rendel el, vagy ha javítónevelés 
végett az ügynek javítónevelés iránti határozathozatal végett a 
fiatalkorúak kir. bíróságához való áttételét mondja ki, végül ha 
az eljárást a tárgyalás nélküli eljárásnál már említett eseten 
kívül egyéb okból megszünteti.6 0 

Ha több fiatalkorú ellen folyó eljárást a rendőri büntető
bíróság egy véghatározattal fejez be és az előbbi bekezdés 
szerint részben ítélettel, részben végzéssel kellene határozni, a 
rendőri (büntetőbíróság ítéletet hoz; olyan intézkedéseknél azon
ban, amelyeket az előbbi bekezdés szerint végzéssel kellene el
rendelni, a bűnösség kimondását mellőzi.61 

A magánjogi követelésre vonatkozó rendelkezésekről már 

8 7 Fb. 16. és 28. §-ok, 212,000—913. B. M, 15„ 24. és 60. §-ok. 
5 8 Fb. 23. §., 212.000—913. B. M. 24. §. 
5 9 Fib. 23. §., 1212.000—913. B. M. 27. §. 
6 0 Fb. 31. §., 212.000—913. B. M. 63. §. 
fil U. ott. 



részletesen megemlékeztem. Az eljárási költség felől a rendőri 
büntetőbíróság szintén a véghatározatában rendelkezik,02 s a 
magánvád elejtése vagy a magánindítvány visszavonása esetén 
a magánvádlót csak akkor lehet az eljárási költségek megfizeté
sére kötelezni, ha az eljárás adatai szerint a magánvád teljesen 
alaptalan volt, 0 3 a bíróság ugyanis a magánvád elejtése vagy 
visszavonása esetén is tehet nevelőintézkedést a fiatalkorú 
érdekében. 

Ami végül a jogorvoslatok kérdését illeti, a rendőri büntető
bíróság véghatározatai ellen fellebbezésnek van helye.0 4 A 
rendőri büntetőeljárás szabályai e tekintetben eltérnek a fiatal
korúak bíróságáról szóló törvény rendelkezéseitől, amennyiben 
a fellebbezésnek korlátozás nélkül adnak helyet, míg a kir. bíró
ságok előtt folyó eljárásban a főkérdésre nézve a fellebbezési 
jogosultság — a javítónevelés és elzárásbüntetés eseteitől elte
kintve — az ügyész fellebbezésétől van függővé téve, de itt is 
fellebbezni lehet a véghatározatnak az eljárási költségekre és 
magánjogi követelésekre vonatkozó rendelkezései ellen.05 A fel
lebbezésnek a véghatározat végrehajtására nincsen halasztó ha
tálya, a rendőri büntetőbíróság azonban, ha a fiatalkorú érde
kében kívánatos, a végrehajtást felfüggesztheti.00 Igazolási ké
relmet csak a fellebbezési határidő elmulasztása esetén lehet 
előterjeszteni.67 

Az eljárásra vonatkozó egyéb rendelkezések már inkább a 
rendőri büntetőbíróságot érdeklik. 

Büntetőjogrendszerünknek ebben a 1 dolgozatban tárgyalt 
intézménye az anyagi és eljárási szabályok meglehetős kiter
jedésű anyagából van felépítve, igyekeztem belőle mindazt 
együvé foglalni, ami érdeklődésre tarthat számot s a már két év
tizedet felülhaladó mult után talán régen érzett hiányt pótol
tam, amidőn alkalmat szolgáltatok arra, 'hogy az erdővédelem 
szempontjából a kérdésben nagyon is érdekelt olvasóim egysze-

6 2 Fb. 44. §., 212.000—913. B. M. 69. §. 
0 3 Fb. 45. §. 
« 4 212.000—913. B. M. 70. §. 
6 5 Fb. 33. és 34. S-ai. 
6 6 Fb. 32. §., 212.000—913. B. M. 70. §. 
fiT Fb. 43. §., 212.000—913. B. M. 71. §. 



rűbb esetekben mentesítve legyenek a különböző törvényköny
vekbe való elmélyedés fáradságos és sok időbe kerülő munkája 
alól. 

Kétségtelen, hogy az erdők hatályos védelmét csak (úgy 
lehetne maradék nélkül biztosítani, ha az érvényben lévő törvé
nyes rendelkezések módosítása mellett lehetővé tétetnék, hogy 
az erdei kihágásokért a fiatalkorúakat érintő intézkedések fenn
tartása mellett minden esetre kiterjedő, általános rendelkezés 
alapján tartozzék a szülő vagy szolgálatadó büntetőjogi feleiős
séggel. Bár erre a közelmúltban is alkalom lett volna, nem tör
tént meg, a törvényhozás tehát nem tart szükségesnek újabb és 
még hozzá ilyen módosítást. Az adott helyzettel számolva kell 
tehát a törvény szelleméhez való alkalmazkodással és az érvény
ben lévő törvényes rendelkezéseken keresztül szolgálni a lehető
ség határain belül az erdőgazdasági érdekeket. 



Fejezetek a véderdőkről 
A Kir. József Műegyetemen benyújtott doktori értekezés 

a statisztika és gazdaságpolitika köréből. 
(Folytatás . ) 

írta: Földváry László oki. erdőmérnök 
és közgazdasági mérnök. 

2. Megoszlás a hegységeken. 

Első statisztikai táblázatunk a véderdőknek (üzemterv, vagy 
használati terv szerint kezeiteknek) a tengerszint feletti magasság 
különböző övezetein való elhelyezkedéséről nyúj t számsorokat. 
(3. sz. t.) A feldolgozás módszere i t t és általában mindenüt t azok
nál a részeknél, ahol a tengerszint feletti magasság szerint való 
megoszlás vizsgálata forgott a szőnyegen, abból állott, hogy azoknak 
a véderdőknek területét , melyek több magassági övezetre is ki ter
jedtek, arányosan megosztottuk az övezetek között. 

Ez, ha az egyes véderdőket külön-külön tekintjük, hibás meg
oldás volt, de, mivel a véderdők térképe nem volt kezünkben, az 
egyedül megvalósítható. Minden véderdő végtelen sokféleképen he
lyezkedhetett el az üzemtervi lapon jelzett két szélső tengerszint fe
letti magasság között és ettől az elhelyezkedéstől függött az, hogy 
mekkora része terül t el a különféle magassági övezeteken. 

Statisztikai szempontból feltétlenül leghelyesebb eljárás volt 
arányosan osztani szét az ily véderdőket az övezetek között s na
gyobb tömegben feltétlenül kiegyenlítették így egymást az ej te t t 
(+) hibák. 

Első látszatra azt hihetnők ugyan, hogy a hibák ebben az eset
ben egymást nem nullifikálhatják, mer t a hegyek elméletileg kúp-
alakúak, az ezeken több magassági övezetre terjedő véderdőknek 
tehát magasabb tengerszint feletti részei nagy tömegben az alan
tabb levőkkel ugyanoly széles sávot tekintve nem lehetnek egyezők, 
csak azoknál kisebb kiterjedésűek. 

Ezt az alakulást, mint igazságot, magunkévá kell ugyan ten
nünk, de ugyanekkor el kell fogadnunk, mint ezzel ellentétesen ha tó 
tényezőt, azt is, hogy a magasabb tengerszint feletti övezetek sok
kal gyakrabban véderdőjellegűek, sziklásabbak, zordabb vidékeken 
levők s az oly véderdőknek, melyek fáradhatat lanul , hosszú úton 
s több tengerszint feletti övezeten á t kapaszkodnak a hegyre, nagy 
része lehetett olyan, hogy alsóbb részei csak kis területűek, elkes-



kenyedettek, csak egy-egy meredeken völgybe torkoló gerincélre, 
vagy egy-egy vízmosásos árokra kiterjedőek voltak, míg felső részei
ken a már nagy kiterjedésű kőfolyásokra, vagy havas alat t i erdő
területekre szélesedtek el. - , 

Nem j á r t unk el tehát helytelenül és feltétlenül a legkevesebb 
hibát követtük el akkor, amikor arányosan osztottuk fel az ily véd
erdőket a tengerszint feletti régiók között. 

Számításainkban öt tegerszint feletti övezetet vettünk alapul. 

. . . Legalsó a síkyidék övezete, mely 200 m tengerszint feletti ma
gasságig terjed s mely alat t nem kell feltétlenül síkságot érteni, 
mer t 200 m-en alul igen meredek és hangsúlyozott hegyoldalak is 
lehetnek, mint például az Al-Duna völgyében. A dombvidék a tenger 
színe fölött 200—500 m magasságig terjed, az előhegységi, vagy 
máskép alacsonyhegységi táj az 500 és 1000 m-es izohypszák kö
zött terül el; a középhegység már 1600 m-ig nyúlik s efölött van 
a magashegység,, melynek felfelé törekvésében már csak a hegyek 
magasságának korlátolt volta szab korlátokat. 

Vizsgálatainkat soha sem kizárólag az erdőterületre, egyedül 
annak megoszlására folytatjuk le, hanem mindenkor figyelemmel 
kísérjük az erdőben levő s az erdőgazdasági üzemtervben szabályo
zott azoknak az egyéb művelési ágba sorozott területeknek megosz
lását is, melyek szorosan az erdőgazdasághoz tar toznak s a legtöbb 
esetben nélkülözhetetlenek is az erdőgazdálkodás folytatásánál. 
Ilyen térületek a szőlő művelési ág kivételével minden művelési ág
ban előfordulnak. 

Elsőrangú feladat lenne a véderdögazdasághoz tartozó egyéb 
művelési ágba sorozott területek százalékos megoszlását a másnemű 
erdőgazdaságok ugyanilyen területeinek százalékos megoszlásával 
párhuzamba állítani s megállapítani ennek során, hogy a véderdő
gazdaság elsősorban minő ily területeket tud működési körébe vonni 
s viszont mely művelési ágakra van kevésbbé ráutalva. A véderdő
gazdaságra vonatkozóan kezünkben vannak ugyan a százalékos meg
oszlás adatai, mégsem nyílhat ezúttal alkalom számunkra ezt az 
összehasonlítást végrehajtani , mer t viszont az összes erdőgazdasá
gokra vonatkozóan ilyen statisztikai adatokkal nem rendelkezünk. 

A véderdőkhöz térve vissza: vizsgált anyagunk a 351,444-3 kat. 
.hold kiterjedésű üzemterv szerint kezelt véderdőterület, a hozzátar
tozó 212,052-1 kat. hold egyéb termékeny terület es a 23,383-8 kat. 
hol'd összkiterjedésű terméketlen terület. 



Á jóváhagyott terv szerint kezelt véderdőgazdaságok területének meg
oszlása a művelési ágak között az integer Magyar-országon 1918 végév. 

H . • C D o> q — H K 

NSS x» CD esi CD O J S c m 

CD 

' C ö ' C D CD ca <D CD 
W • 0 2 US 03 J i E ~ E-i S ~ O 

kat. holdakban kifejezve 
351,444-3 546-8 3550 2,027-8 2,131-0 206,145-5 23,383-8 846-0 586,880-2 

%-okbaü kiíejezve 
59-0 0-1 0-1 0-3 0-4 351 4-0 0 1 100-0 

a véderdőterülethez, mint 100-hoz viszonyítva 
1000 0-1 0 1 0-6 0-6 58-6 66 02 -

í. számú táblázat. 
Ezekkel a területekkel együtt a jóváhagyott te rv szerint kezelt 

véderdőgazdaságok együttes kiterjedése 686,880-2 kat . hold volt 1918 
végén. Az összes, területből 59.9% esik az erdőterületre, 36.1% az 
erdőgazdasághoz tartozó egyéb termékeny területre (ebbe áz „isme
retien művelési ágiba sorozott (terület" is bennfoglaltatik, mert ez ada
taink iszerint minden esetben véderdőhöz tartozó egyéb termékeny 
terület) és U%o a terméketlenekre. 

Ha a véderdőgazdaságok erdőterületeit 100-zal tesszük egyenlővé 
s ehhez arányí tva fejezzük ki az egyéb, véderdőgazdaságokhoz tartozó 
termékeny területekéit, 60.3-et kapunk, a terméketlen területeket pedig 
ugyanekkor a 6.6-es szám fejezve ki, e két számból látjuk csak igazán, 
hogy a véderdő gazdaság viszonylag mily nagy kiterjedésű nem erdő
területtel dolgozik. 

A véderdőkhöz tartozó termékeny s nem erdő művelési ágba soro
zott területek közül 355.0 kat. hold, ezeknek 0.2%-a volt ház és ker t 
(ebből 5.5 kat. hold csemetekertnek volt megnevezve), 546.8 kat . hold, 
0 .3% volt szántó, &.027-8 kat. hold, 0.9% rét (ebből 194.5 kat. hold 
kaszálónak, 49.3 kat. hold nyiladéknak, 4.0 kat. hold ártérnek, 19.8 
kat. hold tűzvédelmi pasztának, 7.3 kat. hold útvédő pasztának volt 
megnevezve), 2,131-Okát. hold, 1.0% legelő (ebből külön 10.8 kat . hold 
itató-delelőnek volt megnevezve), 846.0 kat . hold, 0.4% ismeretlen s 
végül a többi 206,145:5 kat . 'hold , 97.2% pedig havasi legelő. Ez a 
megoszlás viszont azt mutat ja , hogy a véderdőhöz tartozó termékeny, 
nem erdő művelési ágba sorozott területek nagyrészt havasi legelök 
voltak 1918 \végén s h a ezeket kikapcsolnék a véderdőgazdaságok üze
méből, a nélkülük vet t területben az erdőterület jelentősége 92.3%-ig 
emelkednék, a más termékeny területek térfoglalása pedig 1.5%-ig 
esne alá, 

A havasi legelők csak a Iközép- és magashegységeken terülnek el. 
Az alacsonyabb vidékek véderdőinél uralmuk nélkül az erdőterületek 
túlsúlya jobban t ud kibontakozni, mint az országos megoszlásban. 
(Lásd az 5. számú táblázatot.) 



A r. g. tervvel kezelt véderdő gazdaságok területének megoszlása a tengerszint feletti magasság övezetei és 
művelési ágak szerint kataszteri holdakban és %-okban kifejezve az integer Magyarországon az 1918. év végén 
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5. számú táblázat. 



Míg a középhegységeken a véderdőgazdaságok összterületének, 
252,181-4 kat. holdnak csak 52.0%-a, 131,199:4 kat . hold, a magas
hegységeken pedig csak 40.2%-a, 71,222-3 kat . holdas része az erdő a 
177,401-7 kat. hold összterületnek, addig ezek az övezetek alatt, a sík
vidékeken, a dombvidéken és az alacsonyhegységi tájakon, alulról fel
felé fokozatosan emelkedve, 200 m-en alul 91.9%-a, 200 és 500 m 
között 9^.0%-a, 500—1000 m-ig pedig már 95.3%-a az erdő a véd,-
erdőgazdaságok egész területének. 

A sornak felfelé szabályosan emelkedő menete azt engedi felté
teleznünk, hogy ez az emelkedés a közép- és magashegységek régiói
ban is továiblb folytatódik, -— h a az i t t új tényezőként jelentkező havasi 
legelőket kihagyjuk a sorból. 

Feltevésünket azonban nem igazdliják a tények (lásd a 6. számú 
táblázatot) , a középhegységeken a havasi legelők nélkül vett összterü
letben az erdőterület 91.5%-ig részesedik, a magashegységeken pedig 
tovább veszítve szerepéből, csak 89.0%-ot foglal el. 

A r. g. tervvel kezelt véde?-dögazdaságok havasi legelök nélkül 'vett 
területének megoszlása művelési ágak szerint az integer Magyarország 

tengerszint feletti övezetein, százalékokban kifejezve 1918 végén. 

A véderdőgazdaságok havasi legelő nélkül vett 

egész területének 
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Síkvidék 91-9 0-9 1-2 l-l 0-7 0-2 4-1 4-0 8-1 100 0 

Dombvidék 94-0 0-4 0-3 1-0 0-4 0 3 2-4 36 6-0 100-0 
Alacsony

hegység 95-3 0 1 o-i 05 0-8 0-2 1-7 3-0 4-7 1000 
Közép

hegység 91-5 o-i — 0-5 0-6 0-3 1-5 7-0 8-5 100-0 
Magas

hegység 89-0 — — 0-3 0-3 0 1 0-7 10-3 11-0 100-0 

Összesen 92-3 o-i o-i 0-5 0-6 0-2 15 62 7-7 íoo-o 

6. számú táblázat. 



Hogy ezt az érdekes alakulást, mely szerint a véderdőgazdaságok 
területe legerdösültebb az alacsonyhegységben s úgy efölött, mint 
ezek alatt fokozatosan veszít erdősültségéből, minő ok, esetleg okok 
hozzák létre, azt felderíteni csak úgy lehet, ha a különböző művelési 
ágak térfoglalását egyenként vizsgáljuk. 

A ház és kert legnagyobb területeket a dombvidékeken foglal 
el, de szépen ju t belőlük a síkvitíékekre, valamint az alacsony- és közép
hegységekre is. 1600 m-en fölül ez ; á művelési ág az egész integer 
Magyarországból mindössze 3.3 kat. holddal szaporít ja a véderdőgazda
ságok területét. Megoszlása a magassági zónákon ennek alapján alul
ról felfelé a 24., 39., 19., 17., 1. számokban jut kifejezésre, ha az ösz-
szes véderdőhöz tartozó ház-kert területe 100-zal egyenlő. 

Egészen szabályos, alulról felfelé fokozatosan, eső sort kapunk, 
ha a ház-kert területeknek a különböző magassági régiók véderdő
gazdaságai összterületében elfoglalt %-os arányát fejezzük ki. A véd-
erdőgazdaságok területének síkvidéken 1.2%-a, dombvidéken 0.3%-a, 
előhegységeken 0.1 %-a, a közép- és magashegységeken pedig 1 tize
desig vet t % J b a n kifejezhetetlen kis hányadrésze a ház-kert területe. 

Ez a térfoglallás, min t látjuk, még kulminációjában is alig haladja 
meg az 1%-ot s ha országos összegekre állapítjuk meg az arány
számot, csak a felfelé való kikerekítés íjótékóny alkalmazásával tudjuk 
a ház s kert területének a véderdőgazdaságok területében vit t szerepét 
az egy tizedesig vett % legkisebb számában, a 0.l-ben kifejezésre 
ju t ta tn i . A ház-kert területeknek a véderdőgazdaságban elenyésző a 
térfoglalása és semmi esetre sem lehetnek különösebb érdemei annak 
g vizsgált alakulásnak létrehozásában, hogy a véderdőterület a véd
erdőgazdaságok területében az előhegységeken kulminál. 

De a ház és ker t ezzel a szerepével, kis jelentőségével nem áll 
magában s egyedül. Ugyanezt elmondhatjuk a szántó művelési ágról 
is, mely abszolút területében ugyan valamivel meghaladja a ház-kert 
területét, de jelentőségének arányszáma még mindig alig éri el a 
0.1%-ot s inkább alatta, mintsem fölötte van. 

A tengerszint feletti övezetekre bontott területszámai — az összes 
területet ismét 100-zal téve egyenlővé — űgy aránylanak egymáshoz, 
mint 12:34:31:23:0. Ez a művelési ág is, mint a megelőző, a domb
vidékre ju t tehát legnagyobb területtel; de ez a legnagyobb terület 
bár nagyobb, mint amennyi területtel a ház-kert helyezkedik el a 
dombvidékeken, mégis, valamivel kisebb részét jelenti az összes véd
erdőgazdaságihoz tartozó szántóterületnek. A másik, a ház-kert ta
pasztalt megoszlásától eltérő jelenség, hogy a szántónak a dombvidék 
alat t i síkvidékre amazénál felényivel1 kisebb, az előhegységre viszont 
majd, hogy a dombvidéken levővel egyező része jut . A középhegységre 
még mindig elég nagy területe hág, de már a magashegységre, ért
hetően, — hisz ez szántó művelésre nem alkalmas vidék, — csak 
mindössze 1.5 kat . hold véderdőhöz, tartozó szántóföld került . 



A véderdőgazdaság területével szembeállítva a szántóterületeket 
a különböző magassági övezeteken, a ház-kert elhelyezkedéséhez ha
sonló profilt kapunk. Ennek a sorsnak menete szintén kiindulópont
jánál van legmagasabb pozíciójában s az összterületből i t t 0.9%-al ré
szesedik. A hegységek magasabb tájai és a magasabb hegységek felé 
fokozatosan mind jobban veszítve térfoglalásából, a dombividéken még 
0.4%-ot foglal el a véderdőgazdaságok területéből, az előhegységen 
0.1%-ot, a középhegységen alig ugyanennyit, a magashegységeken 
pedig semmit sem. 

Harmadik a rét művelési ág csoportja. Csoport, mer t ide sokféle, 
már említettem célokat szolgáló és különféle nevekkel ellátott terület 
került. Az előbbi kettőnél jóval jelentősebb, a ház-kertnél hatszor, a 
szántónál négyszer akkora területet foglal el, de a véderdőgazdaságok 
összes területének csak 0.3%-a lévén, abszolúte véve még mindig eléggé 
jelentéktelen. 

2,027:8 kat. hold összefoglalt területének 4%-a van a síkvidéken, 
22%-a dombvidéken, 29%-a előhegységeken; 35%-a ju t a középhegy
ségekre, a .magashegységekre pedig 10%-a kerül . 

Ez az alakulás mindkét előző művelési ágétól határozottan eltérő 
s min t ahogy a szántónál a ház-kerttel szemben megállapíthatjuk azt. 
a fejlődést, hogy síkvidéken, dombvidéken kisebb, előhegységen, kö
zéphegységen nagyobb a szerepe, mint amazénak, t ehá t térfoglalásá
nak súlypontja, bá r még mindig a dombvidéken, de már nem, mint 
azé, a 346 m-es, hanem magasabb rétegvonalon, a 407.8 m-esen fek
szik; a rétre vonatkozóan ugyanébibe az irányiba haladó további fe j 
lődést észlelhetünk s megállapíthatjuk azt, hogy, mivel a ré t művelési 
ág véderdők mellett a síkvidéken már majdnem teljesen eltűnik, mi 
vel a dombvidékeken, sőt az előhegységeken is kisebb a szerepe akár 
a ház^kertnél, akár a szántónál, mer t további térfoglalása amazokénak 
dombvidéki kulminációjával szemben feljebb, az előhegységeken éri el 
zenitjét és végül, miután a véderdő mellett kezelt rétnek már a magas
hegységekre is számottevő része j u t : térfoglalásának súlypontja a 
szántóénál is feljebb, már az előhegységi zónáiban, az 532.3 m-es réteg-
vonalon található. 

Mindezek az eltérő alakulások azonban még mindig nem elegen
dők ahhoz, hogy a rét művelési ágnak a véderdőgazdaságok területében 
elfoglalt jelentőségét a különféle magassági zónákon mutató arány
számsorozat menete ne legyen egészen olyan, mint amily tendenciájú
nak a ház-kert, vagy a szántó művelési ágak megfelelő sorát ismertük 
meg. 

Az előforduló legmagasabb ,%-tból, 1.1-ből indul ki a sor a sík
vidéken, keresztülmegy a más-más, mind magasabban fekvő övezetek
ben az 1.0, 0.5 és 0.3%-okon, hogy végső fokon, a magas hegységeken. 
0.1%-kal fejeződjék be. 

A legelő művelési ág a rétnél valamivel nagyobb területet foglal 



el, 2,131-0 kat. holdat, mely a véderdőgazdaságok összes területének 
csupán 0.4%-a. 

A legelőnek a magassági régiókon yaió %-os megoszlásában to
vább folytatódik az eddig figyelemmel kísért fejlődési irányzat s tér
foglalásának súlypontja a réttel szemben még magasabbra jut . A sík
vidéken már csak 3, a dombvidéken immár csupán 9%-a van, de az 
alacsony hegységre, hirtelen felszökve 38 s a középhegységekre, még 
sűrűbbé válva, 39%-a tömörül, végűi a magashegységekre is nagyobb 
része (11%-a) jut, mint bármely eddigi művelési ágnak. Elhelyez
kedésének súlypontja az 570.4 m-es rétegvonalat nyomja. 

És e helyen most, a véderdőhöz tartozó legelők tárgyalását meg
szakítva és az összes át tekintett művelési ágak ismertetett megoszlá
sának segítségül hívásával, a megoszlások összehasonlítása által fon
tos, szabályt lelhet megállapítanunk: a véderdőhöz tartozó s külterje-
sedés sorrendjébe szedett művelési ágak átlagban véve fokról-fokra 
mind magasabban helyezkednek el a tenger színe felett. Szélső értékek 
a legbelterjesebb kert művelési ág az egyik oldalon és a legkülterje-
sebb legelő a másikon 346 m, illetve 570 m magasban levő súlypont
helyzetükkel. A havasi legelőt i t t nem számítom, mert az egészen 
külön elbírálás tárgya lesz. 

A legelők jelentősége a különféle magassági övezeteken kissé 
rendhagyó alakot mutat. A hegyeken alulról felfelé haladva, csökken 
ugyan az aránya, de közben zökkenővel s miként egy rugóra járó óra
szerkezet foghíjjas fogaskereke, lefelé menete közben az alacsony 
hegységeknél visszaszalad, sőt még kiindulási, síkvidéki pozíciójánál 
is kissé magasabbra emelkedik. Két kulminációja lévén, valószínűleg 
kétféle tényező formázza térfoglalását, általában mégis mondhatjuk, 
hogy jelentősége felfelé a tengerszint felett a csökkenést láttatja. 

A havasi legelők kivételével a véderdőkhöz tartozó termékeny 
területeket sorra vettük immár s a nyer t kép alapján, azt az általános 
megfigyelést tesszük, hogy az • egyénenként vett véderdőhöz tartozó 
termékeny s nem' erdőterületeknek, — a havasi legelőket természe
tesen nem számítva —, csekély jelentőségük van a véderdőgazdasá
gokban; mivel azonban mindegyik hasonlóan helyezkedik el a külön
féle tengerszint feletti övezetek véderdőiben, mindegyik a véderdő
gazdaság legnagyobb részét foglalja el a síkvidéken, fölfelé mind ke
vesebbet s legkevesebbet a magashegységek véderdőgazdaságainak 
területéből; miként többeknek egy célra végzett munkája s mint sok 
összetett egy-akarat: a sok kicsi sokra megy, a több kis jelentőség 
már naggyá összetevődik s együtt hatva, ahol mindegyike legna
gyobb: a síkvidéki véderdőkben az egyéb termékeny terület együttes 
aránya már valóban nagy részt jelent. 

így a havasi legelő nélkül vett véderdőhöz tartozó „egyéb ter
mékeny területek" a síkvidéken • az egész véderdőgazdaság területé-



nek 4 - l % - á t teszik; a dombvidéken 2-4%-ot, az előhegységeken 
1-7%-ot, a középhegységeken 1-5%-ot s a magashegységeken vége
zetül 0 '7%-ot tar tanak megszállva. 

Megoszlásuk levezetésével még nincs magyarázat az erdőterület
nek a véderdőgazdaságok összterületében való, — bennünket megle
pett s kiindulópontunkat jelentő —, a r r a az elhelyezkedésére, hogy az 
erdő aránya éppen a tengerszint feletti régiók közepetáján, az ala-
csonyhegységi övezetben kulminál. 

A teljes világosság meggyújtása végett még a véderdőhöz tartozó 
terméketlen területek megoszlásával is meg kell ismerkednünk. 

Ezek minden eddig megismert véderdőhöz tartozó nem-erdőterü
letnél nagyobb kiterjedésűek s mivel főképp sziklákból állanak, a véd
erdők nagyfokú sziklásságára vallanak. 

A 23,383:8 kat .hold területük a véderdőgazdaságok területének 
4%-át teszi. A tengerszint feletti magassági sávokon való szétoszlá-
sukat az 1, 7, 13, 44, 35. számok képviselik, ha összes területük 
százzal egyenlő. Ez a megoszlás azt mutatja, hogy elhelyezkedésüknek 
í:li'. alános irányzata a felfelé, a minél magasabbra való törekvés. 
A magasabb tengerszint feletti régiókon található tehát a legtöbb 
véderdőhöz tartozó szikl-a s egyéb terméketlen terület. Elhelyezkedé
sük súlypontja 700 "8 m. magasan van. 

Mindez azonban még nem jelenti azt is, hogy a legfelső régiók 
véderdői a legsziklásabbak s a síkvidéken lennének feltétlenül a szik
lával legkevéshbé tűzdelt véderdőgazdaságok. 

Hogy a véderdőkhöz mily mértékben tartoznak a különféle ma
gassági övezetekben terméketlen területek, arról a véderdőgazdaságok 
művelési ágak szerint való megoszlásának táblázata beszél. 

Ismét a havasi legelők elhagyásával egybeállított táblázatot ke
resve elő, láthatjuk ebből, hogy valóban a magashegységeken legszik
lásabbak a véderdőgazdaságok: a havasi legelők nélkül vett területük 
több, mint tizedrészében terméketlen. De a középhegységeken is, 
még mindig 7%-ban az, 1000 m. alatt, le 500 m-ig, rohamosan halad 
tovább a sziklásság csökkenése s az itteni véderdők területének már 
csak 3%-a van a nemtermő területek között. Az 500 m-es magasság 
azonban fordulópontja a sornak, i t t megváltozik annak irányzata d 
lassú emelkedéssel, a dombvidékeken 3 '6%-ig megy föl, hogy a sík
vidékeken még magasabbra, 4%-ig jusson el. 

És ezzel kezünkben van a véderdőgazdaságok művelési ágak sze
rint való megoszlásának kulcsa. A megoszlást négy jellegzetes menetű 
sor reprezentálja. Az egyik sor a véderdőkhöz tartozó havasi legelők 
nélkül vett termékeny területek sora, összefoglalva ebben a házak, 
kertek, szántók, rétek és legelők minden területét. Ez a sor kiindulá-



sánál, a síkvidéken 4 - 1 % s felfelé haladva a tengerszint feletti ma-. 
gasságokon fokozatosan csökken, hogy a legfelső, az 1600 m-en fölüli 
tájakon 0 - 7 % - i g essen alá. Másik az erdőhöz tartozó terméketlen 
területek sora, mely a síkvidéken közel arról a pontról, — 4%-ról, — 
indul el, mint az előbbi sor s amint felfelé ju t a tengerszint felett, 
miként annak, ennek %-os térfoglalása is csökken, de már sokkal 
lassúbb tempóban — és csak a. 760 m-es tengerszint feletti magasság 
vonaláig. I t t megfordul s amint tovább halad fölfelé a tá j , a hegyek 
emelkedésével már a % is emelkedik, eleinte lassan, bátortalanul, de 
mind hosszabb lépésekre térve á t s emelkedésébe végezetül úgy bele
jön, hogy mire a havasok környékén befejezte útját, mint tudjuk, 
már a tíz %-ot is túlhaladta. 

Ennek a két sornak összetevéséből az erdőhöz tartozó nem-erdő
területek %-os arányának végső sora bontakozik ki előttünk. 

A síkvidéktől az alacsonyhegységig mindkét sor eső irányzatú. 
Eredőjük tehát mindkét sornál meredekebben esik. Az alacsonyhegy
ségeken felül a termékeny területek sora elenyészik, de a terméketlen 
területeknek meredeken felfelé emelkedő sora magában is elegendő 
ahhoz, hogy a %-os megoszlás eredő sorát magasba emelje. Az eredő 
végső menete tehát homorú görbe lesz. S ennek tükörképe, domború 
görbe jelzi az erdőterületnek a véderdőgazdaságok havasi legelök nél
küli területében való százalékos térfoglalását a tengerszint feletti ma
gasság övezeteiben. 

Ebbe a megoszlásba ront bele a havasi legelő óriási tömegeivel, 
szabálytalan megoszlásával s csak a közép- és magashegységek véd
erdőihez való csatlakozásával. Mennyiségében, nagy kiterjedésében 
rejlő erejével ránehezedik a megoszlási görbék alakulására és egy 
csapásra eltorzítja azokat. Míg nélkülük számítva a véderdőgazdasá
gok területéből a középhegységeken 9 1 - 5 % , a magashegységeken 
89 '0% jutot t az erdőterületekre, velük is számolva már csak 52-0, 
illetve 40*2%. És .ugyanígy változtatja meg a többi művelési ágak 
sorának alakulását is a havasi legelő, a közép- és magashegységeken 
erősen lenyomva az összterületből rájuk eső arányrészeket. 

(Folytatása következik.) 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának Budapes
ten, 1933. évi május hó 3-án, az egyesület székházában t a r to t t rendes 

üléséről. 
Megjelentek: Térfi Béla alelnök, Biró Zoltán ügyvezető, Ajtay 

Jenő, Ajtai (Sándor, Beyer Jenő, báró Biedermann Imre, gróf Ester
házy Móric, Fröhl ich Brúnó, Ivanich Ferenc , Kársa i Károly, Mol-
csányi Gábor, Onczay László, Orosz Antal, Papp Béla, gróf Teleki 
József, Véssey Ferenc, Véssei Mihály, Vuk Gyula vál. tagok és gróf 
Mailáth György r. tag urak. 

Térfi Béla alelnök: 
Üdvözlöm a megjelent Urakat, és az igazgatóválasztmánynak a 

mai napra kitűzött ülését megnyitom. 
Megállapítom, hogy a választmányi ülés meghívói idejében szét

küldettek, s hogy az ülés a megjelentek számára való tekintettel ha
tározatképes.! 

A jegyzőkönyv vezetésére Lengyel Sándor segédtitkár urat, an
nak hitelesítésére pedig Kársai Károly és Véssey Ferenc választ
mányi t ag urakat kérem föl. 

Távolmaradásukat kimentet ték: báró Waldbott Kelemen alelnök, 
gróf Andrássy Sándor, Földváry Miksa, Hinfner György, Kallivoda 
Andor. Kovács Gábor, Osztroluczky Miklós, őrgróf Pallavicini Alfonz 
Károly, Papp-Szász Tamás, Rimler Pál, Róth Gyula, gróf Széchenyi 
Károly, Takách Zsigmond, Zügn Nándor vál. tag urak. 

Tisztelt Igazgató Választmány! 
A mai ülés meghívóján egyetlen egy tárgy szerepel, s ezzel kap

csolatosak a választmányi ülés elé kerülő indítványok is. 
Feltűnőnek látszik, hogy a román tűzifaszerződés ügyében egye

sületünk röviddel ezelőtt a kormánnyal szemben ellentétes álláspontot 
foglalt el, most újabb ülést hívtunk egybe. 

Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a kormányzat — dacára 
Egyesületünk és a Fagazdaság i Tanács erélyes t i l takozásának — a 
román szerződést oly módon kívánja értelmezni, hogy a szerződésben 
megállapított zár t területre mindaddig, amíg a 18.000 vagon román 
fa leszállítást nem nyert, csak a román fa félmennyiségének meg
felelő magyar tűzifa szállítható be kedvezményes fuvardíjjal. 

Az az értelmezés, hogy normális fuvardíj mellett korlátlan mér
tékben mehet be magyar tűzifa ezenfelül is, gyakorlati eredményt 
legfeljebb az elzáró vonalhoz egész közel fekvő helyeknél jelenthet, 
ellenben a tűzifafogyasztás szempontjából legfontosabb Tisza-Maros 
szegletet teljesen elzárja a magyar fa elől. 



A kereskedelemügyi minisztériumban legutóbb tar tot t tárgyalá
son, amely tárgyalásra az Egyesület ügyvezetője és néhány választ
mányi tagja is meghívást nyertek, már mint befejezett tényt állí
tották oda ezt a magyarázatot, s ugyancsak ez volt az eset a földmű
velésügyi minisztériumban megtar tot t tárgyaláson is. 

Véleményem szerint ez a körülmény semmit sem változtat az 
Egyesületnek azon az álláspontján, mely szerint a román szerződés
nek ezzel a kikötésével magát nem azonosítja, azt a magyar terme
lésre hátrányosnak tar t ja és azért felelősséget vállalni nem hajlandó. 

Mivel azonban i t t már arról van szó, hogy az adott helyzet mel
lett az egész kérdés lebonyolítása lehetőleg a magyar erdőgazdaságra 
legkevésbbé hátrányos mederbe tereitessék, véleményem szerint az 
előbb említett elvi álláspont nem vonja maga után azt a következ
ményt, hogy az Egyesület a lebonyolítás módozataival ne foglalkoz
zék és erre nézve véleményt ne nyilvánítson 

Sőt közelfekvő az az elgondolás, hogy az Egyesület az egész le
bonyolításba minél nagyobb mértékben tudjon befolyást gyakorolni 
és legalább ennek során iparkodjék a kiéleződött ügy hátrányait 
csökkenteni. 

Mindenesetre méltóztassék komoly megfontolás tárgyává tenni 
azt , 'váj jon célszerű lesz-e az egész lebonyolításon kívül maradva an
nak intézését az Egyesülettől teljesen független kezekre bízni, vagy 
pedig inkább arra törekedjünk-e, hogy az egész lebonyolítás, irányí
tását az Egyesület iparkodjék a maga részére megszerezni, s ily mó
don a magyar termelés érdekeit a megadott szűk keretek között is 
lehetőleg megvédeni. 

Felkérem az ügyvezető urat, hogy a minisztériumokban folyta
tott tárgyalásokról a t. igazgatóválasztmányt tájékoztatni szíves
kedjék. 

Ügyvezető jelenti, hogy az egyesület az elmúlt héten kapott értesí
tést arról, hogy a román szerződés ügyében a kereskedelemügyi minisz
térium tárgyalásokat fog tartani. A tárgyalásra az egyesület részéről 
meghívást kaptak gróf Esterházy Móric, báró Waldbott Kelemen, báró 
Prónay György s ő, mint az egyesület ügyvezetője. A tárgyaláson azon
ban a többi meghívott urak akadályoztatása folytán az egyesület részé
ről Esterházy Móric gróffal együtt csak ketten vettek részt. Az ülés 
elején kifejtette a földművelésügyi Miniszter Úr a kormánynak a román 
szerződésre vonatkozó álláspontját és mint befejezett tényt állítota oda 
a szerződésnek azt az értelmezését, hogy a Tiszántúli megjelölt területre 
mindaddig, amíg .a 18.000 vagon román fa leszállállítást nem nyert, csak 
9.000 vagon, magyar tűzifa szállítható kedvezményes fuvardíjjal, ellenben 
normális fuvardíjjal korlátlan mennyiség mehet be. 

Esterházy gróf úr kifejezte mindazokat az. aggályokat, amelyeket 
ezzel a megoldással szemben az Egyesület táplál. 

A megoldás módozataira nézve azonban sem ezen, sem a két napra 
rá a földművelésügyi minisztériumban tartott tárgyaláson nem jött létre 
végleges megállapodás. Ő ezen a tárgyaláson, saját ' egyéni véleménye
képen kifejtette azt a nézetét, hogy nem szabad megszakítani a kereske
delem és termelés között nehezen létrejött kapcsolatot, hogy a román 



tűzifa részére biztosított ' területre normális .fuvardíjjal szállítandó 
magyar fa szállításához szállítási igazolványokra nincsen szükség. Vi
szont ha a magyar fa kedvezményes szállítását szállítási igazolványhoz 
kötik, akkor véleménye szerint a külföldi fára is ki .kell terjeszteni a 
szállítási igazolványkényszert- s 

Az elzárt területre szóló szállítás ellenőrzésének, véleménye szerint 
egyedüli módja a szállítási igazolványnak megfelelő ellenőrző szelvény
nyel való ellátása. Megemlíti, hogy a tárgyalások folyamán a kereskedők 
részéről felmerült az a gondolat, hogy csak aki két vagon külföldi fát 
vásárolt, az kapjon egy vagon belföldi fára szállítási engedélyt. Ezt a 
formát azonban helyteleníti. Az Egyestilt Fabehozatali R. T. viszont 
olyan ajánlatot tett, hogy ha az elzárt területre való tűzifaszállítás jo
gát, mint monopóliumot megkapná, úgy ennek ellenében nem 9.000, ha
nem 18.000 vagon magyar tűzifa intervenciós felvásárlására vállalna kö
telezettséget. Az értékesítésnek ily módon egy kézbe adását, mely az 
eddigi gazdasági összeköttetéseknek megszakítását jelentené, nem java
solhatja, nemcsak elvi okokból, de azért sem, mert 18.000 vagon felvá
sárlása nem elegendő arra, hogy a magyar fapiacon árszabályozó hatást 
gyakoroljon s végül egy szóbeli ajánlkozáson kívül garancia nincs arra, 
hogy ennek a kötelezettségének a R. T. meg is tudjon felelni. A szállí
tási igazolványok kiállítása, illetve adminisztrációja tekintetében az a 
véleménye, hogy leghelyesebb lenne, ha azt a földművelésügyi minisz
térium vagy az egyesület végezné. Nézete szerint az egyesületnek, annak 
ellenére, hogy a román szerződés kérdésében a kormánnyal szemben 
ellentétes álláspontot foglalt el, nem szabad most visszavonulnia, mert 
az ellenkezik az érdekképviselet hivatásával. Kívánatosnak tartja, hogy 
a választmány az adott kereteken belül a kérdésnek mily módon való 
megoldásával foglalkozzék. 

Meg kellene vitatni, hogy 1. az elzárt területre vonatkozó kötések 
figyelembe vétessenek-e a szállítási igazolványok kiadásánál, 2. egy kézbe 
kerüljön-e a belföldi tűzifa odaszállítása, vagy pedig a szabadkereske
delemre bízassék-e a kérdéses 9.000 vagon tűzifa bevitele, 3. a szállítási 
igazolványok kiállítása, adminisztrálása kire bízassék? 

A szállítási igazolványokra vonatkozóan az a javaslata, hogy rövid 
15 napos lejáratúak legyenek, mert ez, lehetetlenné teszi azt, hogy egyes 
nagyobb szállítók nagy mennyiségekre igényeljenek szállítási igazol
ványt s ily módon más kisebb szállítókat hosszabb időre elzárhassanak a 
szállításhoz való hozzájutás elől. Rövid lejárat esetén mindenki csak 
arra a mennyiségre fog igazolványt kérni, amit tényleg le is tud szállí
tani. A kötésekbe való beavatkozásra azt hiszi nem lesz szükség. Ha nagy 
lenne a kötések száma, a kormánynak kell megoldást találnia és a kér
dést rendelettel szabályozni. 

Ügyvezető ezután a felvetett kérdésekhez hozzászólást kér. 
Vuk Gyula ügyvezető szavaiba kapcsolódva megjegyzi, hogy a mi

niszteri értekezleten hangzott el az a nézet, hogy az árvédelem csak úgy 
oldható meg, hogy ha a 9.000 vagon értékesítése egy kézbe adatnék. 

Báró Bidermann Imre a felvetett kérdésekhez szólva, mindenekelőtt 
helyesli ügyvezetőnek azt, az álláspontját, hogy a területelzárás követ
kezében beállott helyzetet tudomásul kell venni és, hogy az egyesületnek 
a kérdés megoldásából nem szabad kikapcsolódnia. 

Hogy a 9.000 vagon magyar fának az elzárt területen, való értéke
sítése egy kézbe legyen-e összpontosítva vagy sem, amellett számos érvet 
és ellenérvet lehetne felhozni. Nagyon fontosnak tartja annak az elvi 
kérdésnek az eldöntését, hogy az elzárt területre szállítandó magyar fára 
vonatkozó szállítási igazolványok kiadása csak akkor történjen-e, ha a 
román fa oda már bejött, vagy pedig-akkor, ha a román fára adott be-



hozatali engedély már ki van adva. Ettől függ véleménye szerint az az 
elhatározás, hogy a bevitel egy kézbe összpontosíttassék-e vagy sem. Az 
egytoézbe való adásnak hátránya a kereskedelem kikapcsolódása, viszont 
az árkérdést e nélkül nem látja biztosítottnak. • 

Ha az ártartásra bizonyos lehetőséget akarunk biztosítani, akkor 
az egy kézbe való adás látszik kívánatosnak. 

Végül arra vonatkozóan kér tájékoztatást, hogy megfelel-e a valóság
nak az az értesülése, hogy az elzárt területre mintegy 17.000 vagon 
mennyiségű kötés áll fenn. Ha ez igaz, akkor erre a területre való eladás 
már lehetetlen a jövőre. 

Papp Béla a bejelentett kötésekről tájékoztatja a választmányt. A 
földművelésügyi miniszter úr felhatalmazása alapján egy hirdetményt 
adtak ki, amelyben felhívták mindazokat, akik 1933. évi április hó 18-át 
megelőző időben adtak el az elzárt területre, az elzárt területen kívül 
fekvő területről magyar fát, hogy vonatkozó eredeti kötleveleiket május 
hó l-ig mutassák be a földművelésügyi minisztériumban és kötéseik alap
ján eddig foganatosított szállításaikat is jelentsék be. A bejelentések 
szerint az elzárt területre lekötöttek 16.200 vagon tűzifát és ebből le
szállítottak mintegy 1500 vagont. Benyomása az, hogy fiktív kötés nem 
igen van köztük, mert a kötések nagyobb részben kicsiny tételekről szól
nak. Erdőbirtokosok közül csak heten mutattak be kötést, a többi mind 
a kereskedelem kezén van. Magasabb árat biztosítani most már nem 
lehet. A maga részéről nem tehet javaslatot. Kéri, keressenek oly meg
oldást, mely minél kevesebb kárral jár a magyar termelésre. A földmű
velésügyi miniszter úr honorálni óhajtja a megfelelő javaslatot. 

Ajtay Jenő a kérdés megoldása tekintetében a következő javaslatait 
terjeszti elő: a szállítási igazolványok kiadása és a vele kapcsolatos 
adminisztráció1 bízassék az erdészeti egyesületre, mert mozgékony szerve
zettel rendelkezik. A fennálló kötések honorálását, továbbá az elzárt te
rületre való szállításnak egy kézbe való adását javasolja. Véleménye sze
rint az árrombolást elsősorban a kereskedelem okozta. A helyzet akcep
tálását és a vele való számolást ő is szükségesnek tartja. A hatóságok
nak megfelelő védelemről való gondoskodásában is bízni kell. 

Gróf Esterházy Móric a kérdéshez szólva mindenekelőtt arra vonat
kozóan kér tájékoztatást, hogy gyorsíró áll-e rendelkezésre, mert oly kér
dést hoz a választmány elé, amely április 24—26-án a 33-as bizottságban 
is erős vitára adott alkalmat. Nagyon szívesen venné és fontosnak tartja, 
hogy elmondandó szavai minden félreértést kizáróan híven, szószerint vé
tessenek a jegyzőkönyvbe. Ha gyorsíró nem állana rendelkezésre és a 
választmánynak nincs észrevétele ellene, kész így is beszélni. 

Ügyvezető közli, hogy gyorsíró nem áll rendelkezésre, de a jegyző
könyvet hitelesítés előtt befogja mutatni Őnagyméltóságának. 

Gróf Esterházy Móric: Legelsősorban rá kell mutatni arra, hogy az 
április 25-iki miniszteri értekezleten, amelyen résztvett, a legnagyobb 
csodálkozással látta, hogy nem tudták megállapítani azt, hogy mekkora 
volt ennek a lezárt területnek a fafogyaszása. Erre vonatkozóan a keres
kedelem sem tudott pontos adatot szolgáltatni. A fogyasztási adatok hiá
nyában pedig nem lehet megállapítani azt, hogy sok-e az a 18.000 + 9.000 
vagon fa, amit a lezárt területre beeresztenek, vagy sem, s hogy mi a 
jelentősége annak, hogy a fa kedvezményesen és kontingentálva me
hetne-e oda be vagy rendes díjtétel mellett korlátlanul. 

A 33-as bizottságban akörül folyt a vita, hogy a földmívelésügyi 
miniszter Űr azon a nézeten van, hogy az ország faszükségletének ellátá
sára 50.000 vagon tűzifa behozatalára van szükség. A miniszter Ür az 
erre vonatkozó információt az erdészeti főosztálytól és az egyesülettől 
kapta. Erről a tényről, mikor a 33-as bizottságban felvetődött, szóló nem 



volt informálva. Ebben a kérdésben azután az egyesület ügyvezetőjéhez 
fordult, aki először telefonon, később írásban is közölte vele, hogy az 
egyesület számszerű adatot senkivel sem közölt, illetőleg nem nyilatkozott 
arra nézve, hogy hány vagon tűzifa behozatalára van szükség. A föld
mívelésügyi miniszter Ürtól is kért az 50.000 vagonra vonatkozóan tájé
koztatást. A miniszter Ürnak ebben a kérdésben hozzá április 26-án inté
zett levelét felolvassa, mely szerint a miniszter Űr a 216.000 vagonos 
belső kitermelés és 260.000 vagonos fogyasztás számbavételével jutott el 
az 50.000 vagonos behozatali szükségletre. Az adatokat az erdészeti főosz
tály szolgáltatta. Felszólaló véleménye szerint ezek az adatok helyt nem 
állók. 

Mielőtt a konkrét kérdésekre áttérne, örvendene, ha választ kapna 
arra vonatkozóan, hogy miképen állapította meg az egyesület és az erdé
szeti főosztály ezeket az adatokat? Egyébként az volna az egyik kérdése, 
hogy mekkora volt a lezárt terület fafogyasztása? Ezzel kapcsolatosan 
megjegyzi, hogy aggodalommal látja azt, hogy a külföldi szerződések kö
tésénél ily területeket lehasítsanak. A másik kérdése pedig az, hogy a 
216.000 és 260.000 vagonos adatok miképen kerütek forgalomba? 

A kérdés megoldását illetően, bár a kormánynak a román provizó
rium megkötése körüli eljárását elejétől végéig helyteleníti, készséggel 
rendelkezésére áll és a sajtóban is nagyon szívesen közreműködik oly 
irányban, hogy a közvéleményt megfelelően informálják. Utal egyben 
arra is, hogy a románok után valószínűleg a jugoszlávok is külön elhatá
rolt területet fognak kívánni, mert miért érjék be rosszabb bánásmóddal, 
mint a románok? A maga részéről egyébként nem tartja helyesnek a 
duzzogás álláspontját. Kötelességének tartotta, hogy az értekezleten 
résztvegyen, hogy a károsodás csökkentését lehetőleg elősegítse. A kér
déssel kapcsolatban rámutatott még azokra a súlyos egyoldalú áldoza
tokra is, amelyeket a magyar erdőbirtokosság a provizórium következté
ben hozni kénytelen és azon lejtőre, melyre további behozatalok engedé
lyezése folytán került. 

Ami a szállítási igazolványokat illeti, azokat véleménye szerint egy-
kézben lehet leadminisztrálni, bár az egész akciót perhorreszkálja. Csak 
abban az esetben járul az ódiumnak a kormány vállairól való levételé
hez és az akcióban való részvételhez, ha garancia van arra, hogy nem lesz 
protekció és nem lesz benne olyan, ami a kritikát és nyilvánosságot nem 
bírja ki. 

Véssey Ferenc felszólalva, azt hangoztatja, hogy a földmívelésügyi 
miniszter úr leveléből határozottan megállapítható, hogy az abban fog
lalt számadatokat az egyesület szolgáltatta. A maga részéről vállalja az 
adatok helytelenségének a bizonyítását. A 216.000 vagonos belső terme
lési adatra vonatkozóan mindig hangoztatta, hogy az nem fedi a tényle
ges állapotot s hogy behozatalra sem 1932-ben, sem 1933-ban nem lesz 
szükség, mert a termelés lényegesen nagyobb. Állításait a jegyzőkönyvek
ből nem tudja igazolni, mert azok a jegyzőkönyvekből kimaradtak. Hogy 
bizonyításának a jegyzőkönyvben szórói-szóra nyoma legyen, bizonyíté
kait felolvassa és a jegyzőkönyv részére átadja. Hogy a 216.000 vagonos 
termelés fenn nem áll, a következőkkel bizonyítja: . 

„A 216.000 vagonnyi belső kitermelés 1931/32 télre értendő, így 
tehát nem az 1933. évi szükségletre, hanem az 1932. évi szükségletre ké
pezhetett kiindulási alapot. Ez a mennyiség azonban így is helytelen és 
ily mennyiséggel az Erdészeti Egyesület nem számolt és nem is számol
hatott, ezt az adatot az Egyesület sohasem tette magáévá. Ezen helyte
len adatokkal szemben az Erdészeti Egyesület kezdeményezésére a mi-



nisztérium 193|2 május havában a Központi Statisztikai Hivatallal össze-
irat ta az 1931/32. évi téli termelést, amelynek eredménye: 

Jelentést adott 1,549.000 k. hold, 3,957.927 ürméter . . 232.819 vágón 
Az erdők összterülete 2,000.000 k. hold, 25% tehát adatot 

nem adott, ezzel szemben csak 15%-ot hozzászámítva 35.000 vágón 
A Statisztikai Hivatal összeírása alapján 1931/32 téli 

össztermelés 267.000 vágón 
A Statisztikai Hivatal által régebbi termelésből összeírt 

készlet 7.000 vágón 
Ehhez hozzászámítva 15%, mint fent 1.000 vágón 
Erdőtulajdonosok őrizetében volt 1932 májusában . . . 275.000 vágón 

Ez a mennyiség május havában érintetlenül rendelkezésre állott, 
mert május előtt nyers fát nem tüzeltek. Ebben nincs benne a kereske
dők által erdőtulajdonosoktól már elszállított, vasútállomásokon, városi 
stb. telepeken és a fogyasztóknál raktározott tüzifamennyiség. 

Az Erdészeti Egyesület nem tárgyalta és nem adott véleményt ar
ról, hogy a fogyasztás 1932-ben 265.000 vágón lesz. A májusi 275.000 
vagonos készlet egyedül nagyobb volt, mint a minisztérium által az 
egész évre kalkulált 265.000 vagonos fogyasztás. A minisztériumnak le 
kellett volna vonnia a 265.000 vagonból a januártól áprilisig történt fo
gyasztást és előre bizonyos volt, hogy egyedül a hazai készlet sokkal 
nagyobb, mint a vár t fogyasztás, még a kívülállók előtt is, hogy e télre 
is nagy rendkívüli használatok engedélyeztettek, sőt engedélyeztetnek még 
most is. A cseh és román koncessziók megadása alkalmával már nem 
volt meglepetés az enyhe tél, mert mindezek a tél végén engedélyeztettek. 
Ugyanekkor ismeretes dolog volt az is, hogy az ország tüzifa-összfor-
galma a Máv. vonalain az utolsó három évben a következő volt: 

A fogyasztás tehát évenkint átlag 14%-kai csökkent. Nem lehetett 
tehát azzal számítani, hogy az 1933. év fogyasztása nem csökkenni, 
hanem hatványozottan emelkedni fog. 

A koncessziók megadása alkalmával nyilvánvaló volt tehát, hogy 
import-tüzifából egyetlenegy vagonra sincs szükség. 

Az illetékes tényezők is elismerik, hogy a fogyasztás a szegényülés, 
enyhe tél folyamán kevesebb lesz, mint az előbbi volt, amelyhez még 
hozzájárul az egyéb fűtési módok óriási térfoglalása. 

A magyar tűzifának Tiszántúlról való kitiltása, valamint a romá
noknak engedélyezett tüzifabehovatal tehát semmi indokkal sem volt 
alátámasztható, sőt ellenkezőleg, rendelkezésre állottak oly pontos szám
adatok, amelyek igazolták, miszerint nem hogy 50.000 vagonos, hanem 
tüzifaimportra szükség egyáltalában nincsen. 

A miniszter úr ugyanolyan helytelen információnak esett áldozatul, 
mint ahogyan ugyanez már megtörtént elődjével, aki 1931 november vé
gén a képviselőházban azzal indokolta a Rottmannéknak adott monopó
liumot, hogy Magyarországnak 1932. évre 100—120.000 vágón import
fára van szüksége, amivel szemben beigazolódott, hogy 1932. évben 
csupán 37.000 vágón importfa tudott bejönni, de csak úgy, hogy majd 
mégegyszer annyi hazai tűzifa maradt felhasználatlanul. 

1929/30. évben 
1930/31. évben 
1931/32. évben 

192.623 vágón 
178.224 „ 
148.000 „ 



A tűzifa árzuhanásának kizárólag a túlkínálat volt az oka és pedig 
elsősorban az importfa, másodsorban a szükségletet meghaladó túlterme
lési engedélyek. 

Ha az erdőbirtokososztály tavaly hozzájárult volna a Rottmann-féle 
magyar tüzifamonopóliumhoz, ma ott állana, hogy a. túlkínálat folytán a 
fát elhelyezni nem tudták volna és természetesen Rottmannék sem tudták 
volna azt átvenni és kifizetni. 

Az Erdészeti Egyesület sohasem állapította meg, hogy van-e és mily 
mértékben tüzifaimportra szükség. Elhangzott ugyan az ügyvezető úr 
részéről egyes választmányi üléseken oly kijelentés, hogy tüzifaimportra 
szorulunk, sőt az Erdészeti Lapokban is tett az ügyvezető úr ily kije
lentéseket. A multévi július hó 20-iki választmányi ülésen — az ülésről 
felvett jegyzőkönyv szerint —• az ügyvezető úr azt a kijelentést tette, 
hogy a hivatalos statisztika szerint az elmúlt évben 183.000 vágón tűzifa 
került szállításra, — az erdőbirtokosok szerint 135.000 vágón lett kiter
melve, tehát bizonyos hiány fennáll, amely behozható. Ezzel .szemben 
semmiféle statisztikai adat sem támasztotta alá a 135.000 vagonos ter
melést, semmi sem indokolta azt a kijelentést, hogy bizonyos importra 
van szükség, amely jóslatot az év végén az import-tüzifával szemben 
eladatlanul maradt magyar fának sokkal nagyobb mennyisége megcáfolt. 

Az Erdészeti Lapok januári számában az ügyvezető úr azt írta, 
miszerint megállapíthatjuk, hogy túltermelés egyáltalában nincsen, sőt 
bizonyos mennyiségű behozatalra lesz szükség épp úgy, mint ahogyan 
arra a mult évben is szükség volt, hacsak nem akarjuk azt, hogy a fo
gyasztó közönség már a nyár elejétől fogva rá legyen utalva a nem 
eléggé száraz tűzifára. 

Mindezen és az Erdészeti Egyesület hivatalos lapjában az Egyesü
let ügyvezetője által történt megállapítások tévedéseknek bizonyultak és 
semmiesetre sem szolgáltak a hazai tűzifa elhelyezésének előnyére, mert 
épp az Egyesület hivatalos lapjának kellett volna legélénkebben tilta
kozni minden tüzifaimport ellen. 

Szerintem nem szolgálja az erdőgazdaság érdekeit az sem, hogy az 
Egyesület hivatalos közlönye az Egyesült Fabehozatali Részvénytársasá
got állandóan a legélesebb védelemben részesíti. A legutóbbi áprilisi 
számban ügyvezető úr azt állapítja meg, hogy mezőgazdasági kivitelünk 
lehetősége bizonyos tüzifaimportot megkövetel, ami szerintem Romániával 
szemben semmiesetre sem állítható, — de megállapítani kívánja azt is, 
hogy az Egyesült Fabehozatali Rt. a megállapított egységárakat csupán 
4 vagonnál szegte meg, amivel szemben, mint az ellenőrző bizottság volt 
tagja, állítom, hogy bizonyítani tudom, hogy 193 vagont hoztak be meg 
nem engedett módon, amelyről sikerült azt az ellenőrző bizottságnak 
megállapítani és amely körülményt ismételten és ismételten jelentett be 
a földmívelésügyi kormánynak. 

De tovább megy az Egyesület hivatalos lapja és a magyar termelést 
vádolja meg azzal, hogy Rottmannékkal szemben követett el árrombolást. 
Ugyanezen áprilisi lappéldányban megállapítja az ügyvezető úr, hogy 
módjában volt írásbeli bizonyítékát látni annak, hogy egy nagy belföldi 
vállalkozás a mult év júniusában több mint 20%-kai olcsóbban árusította 
a bükkhasábfát a szegedi piacon, mint amilyen egységár a román fára 
megszabva volt. Eltekintve attól a körülménytől, hogy a magyar fa a 
betolakodott idegennel szemben minden versenyre jogosult, mint ahogyan 
a harcba küldött katonának is kötelessége az ellenséget minden lehető 
fegyverrel elpusztítani. Meg kell azonban állapítanom és azt hiszem, más 
fórum előtt is módomban lesz beigazolni azt, hogy az Egyesület hivata
los lapjának ezen állítása a valóságot egyáltalán nem fedi. Azokban a 
körökben, akik informálva vannak arról, hogy a magyar tűzifának Szege-



det elsősorban az általam vezetett vállalat szerezte meg, tudott dolog, 
hogy az Erdészeti Lapok által hivatkozott nagy belföldi vállalkozás alatt 
az általam vezetett vállalat értendő, amelynek az ügyvezető úr igen 
hosszú időn át szintén vezetője volt. Ezt a támadást azonban a legerélye-
sebben vissza kell máris utasítanom. Mult év júniusában román szárma
zású, kétéves, gömbölyű, bükkdorong-tüzifa egységára Szegeden 300 pen
gőben volt megállapítva, azzal azonban, hogy jogukban áll Rottmannék-
nak 20 pengővel olcsóbban, tehát 280 pengős áron árusítani. Ezzel a 280 
pengős egységárral szemben tavaszi termelésű, tehát félig nyers és 12 
cm-nél vékonyabb dorongfából hasított dorongot 275—285 pengős áron 
hoztunk forgalomba, tehát semmiesetre sem alacsonyabb, hanem maga
sabb áron, mint ahogyan azt Rottmannék tették. Bükkhasábfát június 
hónapban Szegeden forgalomba egyáltalán nem hoztunk, de le kívánom 
szögezni, hogy július hónapban a félszáraz bükkhasábfát 290 pengőért 
értékesítettük, ugyanakkor, midőn a kétéves román bükkhasábfa minimá
lis ára 300 pengő volt. Nem felel meg tehát a tényállásnak az Egyesü
let hivatalos lapjának az a vádja, hogy bükkhasábfát június hóban akár 
20%-kai, vagy egyetlenegy fillérrel olcsóbban is hoztunk volna forga
lomba, bár mégegyszer kijelentem, hogy nem tartom jogosultnak annak 
bírálatát, hogy a magyar termelés mily eszközökkel kívánja felvenni a 
harcot legnagyobb ellenségével, a tüzifaimporttal szemben." 

Nem tartja az erdőgazdaság érdekében állónak, hogy lovat adjanak 
Rottmannék alá. Nem tartja továbbá célszerűnek az oly megjegyzést, 
hogy az ország importra van szorulva. Az ilyen megállapítások nem 
egyeznek az erdőgazdaság érdekével. Ennyiben kívánt rámutatni az 
50.000 vágón import-tüzifaszükségletre. Véleménye szerint a megalakí
tott Fagazdasági Tanácsnak arra kell törekednie, hogy minél kevesebb 
import jöjjön be az országba. 

Végül is azt indítványozza, hogy a tűzifának az elzárt tiszántúli te
rületre való bevitele bízassák a szabadforgalomra és az Egyesület ne já
ruljon hozzá, hogy annak bevitele egy szerv kezébe kerüljön. Egyben saj
nálattal megállapítja, hogy több, mint három hete, hogy a Tiszántúlra 
egy vágón magyar fa be nem ment, míg ugyanezen idő alatt oda a ro
mán fa nyakló nélkül mehetett. 

Indítványozza továbbá, hogy ne vegyék figyelembe azok kötéseit, 
illetőleg szállítási igazolványt ne kaphassanak azok, akik április 18-ika 
előtt a Tiszántúlra fát nem szállítottak. Ezzel kapcsolatosan annak a 
nézetének ad kifejezést, hogy a magyar tűzifa árvédelmét a 9000 vágón 
fával megoldani lehetetlen akkor, amikor mintegy 50.000 vágón még 
eladatlanul fekszik. 

Indítványának harmadik részében pedig nem osztja azt a nézetét, 
hogy a szállítási igazolványok kiállítása az egyesületre bízassák. Az iga
zolványok 15 napos határidejét kevesli és legalább egyhavi határidőt 
javasol. Az ügyvezető által javasolt ellenőrzést helyesli. 

Papp Béla az importszükségletet illető adatokra vonatkozóan meg
jegyzi, hogy az ország normális tüzifatermelése 160—180.000 vágón volt, 
míg a szükséglet a tél erőssége szerint 260—280.000 vágón körül moz
gott, tehát a különbözet 100.000 vagont tesz ki. Volt idő, amikor 
120.000, sőt két éven 170.000 vágón volt a behozatal. Az 1931/32. évi 
216.000 vagonos termelési adat az engedélyezett rendkívüli használatok 
folytán többtermelés idejéből való. Ha a 216.000 vágón készletet szembe
állítjuk a szükséglettel, amelyet az ország felvevőképességeinek csökke
nése folytán csak 250.000 vagonra téve, akkor is jelentkezik 34.000 vágón 
különbözet. Ha most már azzal számolunk, hogy az 1931/32. évihez ha
sonló nagymértékű rendkívüli fahasználat engedélyezhető már nem lett, 
helytáll az a megállapítás, hogy normális fatermelés mellett 40.000 vágón 



körül mozog az a'mennyiség, amelyet import útján kell fedezni. Megen
gedi, hogy a folyó évben ekkora importra szükség nem lesz, de a keres
kedelmi szerződések nem egy évre köttetnek. Ha a birtokosok nem a va
lóságnak megfelelően jelentették be az adatokat, magukra vessenek, 
mert az érdekeik védelménél csak a hivatalos úton beszerzett adatokat 
lehet figyelembe venni. A számadatokra vonatkozóan ezeket kívánta 
megjegyezni. 

Hogy a szóvátett kérdések miképen oldassanak meg, arra javaslatot 
nem tehet. Közli azonban, hogy a földmívelésügyi miniszter úrnak is az 
a nézete, hogy a román fára is kell szállítási igazolvány. A kötésekre 
vonatkozóan nehéz megállapítani, melyik a fiktív s melyik nem. Hogy 
ki szállított az elzárt területre és ki nem, azt meg lehet állapítani. 
A szállítási igazolványok kiállítását legcélszerűbb lenne az egyesületre 
bízni. A földmívelésügyi miniszter úrnak az az elgondolása, hogy az 
elzárt területre rendes fuvardíjjal bármily mennyiség mehet be. Vélemé
nye szerint nagyon kicsiny mennyiség fog oda még kedvezményes fuvar 
nélkül bemehetni. Nem tartja helyesnek, hogy e kérdéssel kapcsolatban 
további dolgokat is felvessenek. Tényként elismeri, hogy az elzárt terü
letre már három hete nem mehet be tűzifa. 

ügyvezető a Véssey által említettekre kitérve megjegyzi, hogy a 
lappal kapcsolatban tett észrevételek tévesen lettek az egyesülethez, ille
tőleg ügyvezetőhöz címezve, mert azok a szerkesztőnek szólnak. A lap 
hasábjai mindenki részére s így természetesen a szerkesztő részére is 
nyitva állanak, s ott mindenki szabadon nyilváníthatja saját véle
ményét. Amit a lapban megírt, azért minden felelősséget vállal. Mint 
ügyvezető, az egyesület kijelentéseit és határozatait mindenkor respek
tálja. Az egyesületnek azt a poziciót, amelyet ma betölt, az biztosította, 
hogy mióta az ügyvezetés az ő kezébe jutott, az egyesület sohasem fog
lalt el komoly érvekkel alá nem támasztható, egyoldalú álláspontot. Az 
adatokra vonatkozóan az a megjegyzése, hogy épp ő volt az, aki folyto
nosan hangoztatta, hogy pontos statisztikai adatok nélkül nem lehet he
lyes gazdasági politikát csinálni. Amíg pontos statisztika nincsen, azokat 
az adatokat kell felhasználni, amelyek rendelkezésre állanak. Ilyenek a 
Máv.-nak évenként megjelenő szállítási adatai, amelyek szerint 42—60.000 
vágón magyar tűzifát szállítottak akkor, amikor az import 170.000 vágón 
volt. A bejelentett 220.000 vagonból a bejelentések szerint 124.000 vágón 
volt olyan, ami szállításra került. A helyi fogyasztást 'ebből ki kell kap
csolni. Hogy ez mekkora, arra csak az erdőbirtokosok bejelentései adnak 
némi tájékoztatást. Ezek szerint pedig 90—100.000 vágón az, ami vasúti 
szállításra nem kerül. Ily kérdéseknél az egyesület nem helyezkedhetik 
más álláspontra, mint hogy a köz érdekeit is megfelelően képviselje. 
Véssey vál tag kijelentéseivel szemben állítja, hogy az 1931/32. téli ter
melésnek legalább 1933. év -szeptemberéig fedeznie kell a szükségleteket, 
mert ha 1932 végéig elfogynának, nyolc hónapon át az egész piac 
importfára volna utalva. Véleménye szerint nem tesz jó szolgálatot a 
magyar termelés ügyének az, aki a magyar fát nyersen akarja a fo
gyasztóra erőszakolni, mert szándékosan teremt nagy minőségi különbsé
get a magyar fa hátrányára. Ez pedig sokkal nagyobb mértékben nyil
vánul meg az árakban, még pedig nem jogtalanul. Nem tudja, az jár-e 
el helyesebben, aki azt mondja, hogy ennek a 40.000 vagonnak be kell 
jönnie, vagy az, aki azt mondja, hogy előbb a kitermelt mennyiséget kell 
felhasználni s azután félévig tétlenül nézni, hogy foglal el minden piacot' 
az importfa. Amit az egyesület csinált, az az egyesület választmányának 
elhatározásából történt. Hogy a kormány az egyesület kérését nem telje
sítette, azért az egyesületet nem lehet felelőssé tenni. 

Báró Biedermann Imre a Véssey által felvetett javaslatokhoz szólva 



megállapítja, hogy az a kérdés, hogy egy kézbe adassék-e az elzárt terü
letre való szállítás joga, vagy a szabadforgalomra bízassék-e, nincs még 
megvitatva. Ha nem egy kézbe adnák, akkor az árvédelem nincsen biz
tosítva. Ezt a kérdést gondos megvitatás tárgyává kell tenni. 

A tüzifakötések átrostálása tekintetében azonosítja magát Véssey 
javaslatával. Javasolja a régi, száraz fa szállítására vonatkozó kötések
nek a friss fára szóló kötésektől való szétválasztását, mert valószínűleg 
az utóbbiak között lesznek a fiktív kötések. 

A szállítási igazolványok érvényességét illetően Véssey javaslatával 
egyetértően, az egyhónapos határidőt helyesli. 

Egyébként elgondolása szerint a szállítási igazolványokat kétheten
ként egy, a wieni marhaexportot intéző bizottsághoz hasonlóan megszer
vezett bizottságnak kellene kiadnia. 

Térfi Béla elnök ezután a vita során elhangzott kérdések és javas
latok felett való döntés és határozathozatal céljából a következő kér
déseket teszi fel: 

1. Kíván-e az egyesület elvi álláspontjának fenntartása mellett a 
szállítási igazolványok kérdésével foglalkozni? 

Az igazgató-választmány egyhangúan igennel határoz. 
2. Kívánatosnak tartja-e, hogy a 9000 vágón bevitel egy kézbe adas

sék, vagy pedig szabadkereskedelem útján leendő lebonyolítását tartja-e 
helyesnek? 

Az igazgató-választmány a szabadkereskedelem útján történő bevitel 
mellett határoz. 

3. Kívánatosnak tartja-e, hogy a már bejelentett kötések respektál-
tassanak a Véssey vezérigazgató úr által javasolt azzal a kikötéssel, 
hogy aki eddig nem szállított arra a területre, az ebből kizárassék, a 
többi bejelentett kötések tartassanak meg, de előnyben részesíttessenek a 
multévi termelésű száraz fára vonatkozó kötések? 

Az igazgató-választmány a meglévő kötések érvénybentartása mel
lett határoz, olyképpen, hogy elsősorban az 1931/32. téli termelésű tűzi
fára vonatkozó kötlevelek (promt-szállítás) vétessenek figyelembe, foly
tatólag elsőbbségben részesüljenek azok, akik igazolni tudják, hogy az 
elmúlt évben is jelentős tételeket szállítottak az elzárt területre, s csak 
azuán kerüljenek sorra olyanoknak frisstermelésű fára létesített kötései, 
akik ezideig oda fát nem szállítottak. 

4. Kívánatosnak tartja-e az egyesület, hogy az igazolványok kiadásá
nak kérdése egy bizottságra bízassák, amelyben az egyesület is részt
vegyen. Az adminisztráció lebonyolítását az egyesület vállalja-e magára 
s az igazolványok egyhavi érvénnyel állíttassanak-e ki? 

A feltett kérdés felett újra megindult erős vita során Véssey Ferenc 
úgy véli, hogy a szállítási igazolványoknak az egyesület által történő 
adminisztrálási költsége kikerül a fuvarlevél-akcióból, ha nem, mérsé
kelt díj lenne megállapítandó. 

Ügyvezető kéri, hogy ne az egyesületet terheljék a költséggel és ne 
csökkentsék az egyesület jövedelmét. Úgy véli, hogy a szállítási igazol
ványért járó kis áldozatot mindenki, aki szállítást kap, meghozhatja. 
Egyébként a választmánynak módjában állott meggyőződni róla, hogy az 
egyesület miként használja fel jövedelmét. 

Véssey Ferenc indítványát módosítva, a magyar fa szállítási igazol
ványának díját 50 fillérben, a külföldiét 2 P-ben javasolja megállapítani. 

Az igazgató-választmány Véssey javaslata értelmében határoz, mely 
mint az egyesület kívánsága terjesztendő elő. 

Ügyvezető javasolja, hogy az egyesület felterjesztésében Ferenczi 



Izsó h. államtitkár álláspontjának megfelelően, kérje azt, hogy ha a kor
mányzat a szükséges behozatali engedélyeket a románok részére az ott 
megállapított havi részletekben kiadja, ugyanakkor félakkora mennyiségű 
magyar tűzifa beszállítására is adja ki a szállítási igazolványokat. Java
solja, hogy a szállítási igazolvány-kényszer a román fára is feltétlenül 
terjesztessék ki, mert enélkül a tényleges behozatalt megbízhatóan ellen
őrizni lehetetlen. 

Az igazgató-választmány ügyvezető javaslatát egyhangúan elha
tározza. 

Gróf Eszterházy Móric nagyon fontosnak véli annak a kérdésnek a 
tisztázását, hogy az elzárt területen a közszállítások és a Máv. részére 
csak magyar fa szállítható-e vagy pedig ezeknél is 1:2 arány áll-e fenn. 
Nagyon kívánatosnak tartaná, ha a közszállításoknál és a Máv.-nál 
csak magyar fa lenne igénybevehető. 

Papp Béla kéri, hogy az egyesület felterjesztésben kérje úgy a köz
szállítások, mint a Máv. és uradalmi konvenciós fára vonatkozóan azt, 
hogy az ne számíttassák be az elzárt területre szállítható magyar fa 
kontingensébe. 

Ajtay Jenő javasolja, hogy a közszállítási fát ne említsék meg, 
hanem a kérdés eldöntését bízzák a földmívelésügyi miniszter úrra. 
Indítványát azonban Papp Béla hozzászólása után visszavonja. 

Báró Biedermann Imre a szállítási igazolványok kiadásával kapcso
latban tett indítványát kiegészíti azzal, hogy a keresekedelmi lebonyolí
tásnál ákonto-szerűen a régi kötésekből legelsősorban a promtszállítá-
sokat biztosítsák. 

Az igazgató-választmány egyhangúan a javaslat értelmében határoz. 
Javasolja továbbá, hogy a felterjesztésbe vétessék be az is, hogy a 

műhasáb a kontingensbe ne számíttassák be. 
Ügyvezető tájékoztatása szerint az elzárt területre való szállításnál 

a tiltó rendelkezés csak a kedvezményes fuvardíjjal szállítandó kemény 
tűzifára vonatkozik. Sem a műhasábra, sem a lágy tűzifára nem vonat
kozik véleménye szerint a tiltó rendelkezés. 

Ügyvezető magyarázatában úgy indítványttevő, mint az igazgató
választmány is megnyugszik. 

Véssey Ferenc az igazolványok érvényességének idejét 30 napban 
javasolja megállapítani. 

Vuk Gyula 15 napot javasol, mert hosszabb terminus hátráltatná a 
magyar fa leszállítását. 

Az igazgató-választmány nagy többséggel a 15 nap mellett dönt. 
Ügyvezető a szállítási igazolványok kiadása felett döntő bizottság 

összeállítására vonatkozóan javasolja, hogy abba az Országos Erdészeti 
Egyesület, a Fagazdasági Tanács, a Magyar Fatermelők, Fakereskedők 
és Faiparosok Országos Egyesülete, valamint a földmívelésügyi és ke
reskedelemügyi miniszter úr delegáljon egy-egy tagot. A bizottság pedig 
kéthetenként tartaná üléseit. 

Báró Biedermann Imre ügyvezető javaslatát kiegészíti azzal, hogy 
a bizottságba több tagot jelöljenek és azokat úgy, mint az OMGE kebe
lében létesített marhaszállítási bizottságnál történik, váltakozva hívják be. 

Az igazgató-választmány egyhangúan ügyvezető és báró Biedermann 
javaslata értelmében határoz. 

Ügyvezető végezetül báró Waldbott Kelemen beérkezett indítványát 
ismerteti: 

„Országos Erdészeti Egyesület Választmányának! Budapest. A má
jus hó 3-án tartandó igazgatósági választmányi ülésre van szerencsém a 
következő indítványokat benyújtani: 1. Mondja ki a választmány határo-



zatilag, hogy feliratot terjeszt fel a magas kormányhoz, amelyben hatá
rozottan tiltakozik az ellen, hogy netán más államnak is esetleges tüzifa-
szállításra egy külön körzetet engedélyezzen, mint ahogy ez, sajnos, a íro-
mánoknak megadatott. 2. Vegye fel az egyesület ezen végzetes fapolitikai 
hibák ellen a sajtóban is a harcot és tájékoztassa megfelelő cikkekben a 
nyilvánosságot azokról a nemzetgazdasági veszélyekről, amelyek ilyen 
intézkedésekből származnak. Indolkolás: Ámbár hivatalosan nem tudtam 
meggyőződést szerezni a tényállásról, a faérdekeltség körében az a hír 
van elterjedve, hogy most már a jugoszlávok is követelnek egy hasonló 
kizárólagos rayont, aminőt a románok kaptak, sőt arról beszélnek, hogy 
Budapestet követelték maguknak. Szükségét látom annak, hogy az egye
sület, mielőtt, hogy egy végzetes lépés történjen, már előre is a legéle
sebben tiltakozzon ilyen tendenciák ellen, amelyek nemcsak veszélyeztetik 
az egész magyar erdőgazdaságot, de egyúttal állami szuverenitásunkat 
is. Nem tartom elegendőnek azt, hogy az egyesület ülésén, — ahol mind
annyian egyet értünk egy ilyen fapolitika katasztrofális voltáról — tilta
kozásunknak adjunk kifejezést, hanem szükségesnek tartom, hogy a 
nagy nyilvánosságot is kellően tájékoztassuk és felhívjuk a köz figyelmét 
a bennünket fenyegető veszélyre. Tolcsva, 1933 április 30. Teljes tiszte
lettel Waldbott Kelemen s k., választmányi tag." 

Ügyvezető úgy véli, hogy az indítvány első pontjával szemben nincs 
aggodalom és a felterjesztéshez való hozzájárulást javasolja. 

Az igazgató-választmány a felterjesztéshez egyhangúan hozzájárul. 
Ügyvezető a sajtóban megindítandó harccal kapcsolatban a sajtó

jogi felelősség miatt is aggodalmai vannak, de ezenfelül az ilyen közle
mények igen drága díjazását az egyesület meg sem bírja. Javasolja, 
hogy az egyesület kérje fel azokat a tagokat, akiknek módjukban áll a 
lapokban közleményeket elhelyezni, hogy legyenek szívesek a végzetes 
fapolitikai hibák ellen megfelelő propagandát indítani. 

Gróf Esterházy Móric késznek nyilatkozott arra, hogy újságíró kö
rök figyelmét felhívja e kérdésekre oly célból, hogy a sajtóban foglal
kozzanak vele, sőt azt is hajlandó kieszközölni, hogy ha valaki újságíró 
részére interjút adna, hogy az a sajtóban meg is jelenjen, mert példát
lannak tartja a lesiklást, ami a fapolitika terén történt. 

Az igazgató-választmány egyhangúan elhatározza, hogy a befolyás
sal rendelkező Urakat felkéri a megfelelő sajtó-propagandára és báró 
Waldbott Kelemen alelnök Urat is felkéri arra, hogy adandó alkalommal, 
ha Budapestre jön, adjon a sajtó részére interjút. 

Több tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti. 
Kmf. 

Kedvezményes tüzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. Az illetékes vasúti igazgatóságok lapunk legutóbbi közlése 
óta a következő állomásokat vették fel ,a kedvezményes szállításra jogo
sult feladóállomások sorába: Gyüd, Iván, Jánoshalma, Mezőlak, Szalk-
szentmárton. 

Fürészelt fa, bárdolt, ácsolt, vagy hasított fa szállítási díj
kedvezménye. A m. kir . Ál lamvasutaknak a Vasút i és Közlekedési 
Közlöny 1933. évi V. 28-iki 42. számában megjelent Máv. 101.507— 
1933. C. II . számú közleménye szerint fűrészelt fa, éspedig: deszka, 
gerenda, stb. nyersen (Áruoszt. F—2. tét. g. (1) •— (á) pont), bár
dolt (durván faragott), ácsolt vagy hasított fa (Áruoszt. F—2. tét. 



f. (2) pont) legalább 90.000 tonna elszállítása esetén Barcs, Csömö-
dér—Páka, Dávidháza—Kotormány, Felnémet, Gyöngyös, Komárváros, 
Körmend, Lenti, Miskolc, Őriszentpéter, Péc6, Sátoraljaújhely (csak 
a Bodrogközi gazdasági vasútról érkező küldeményekre érvényes), 
Sopron Gy. S. E. V., Sopron déli p. u., Szentgotthárd, Szombathely, 
Zalalövő, Zalaszentjakab és Vízvár állomásokról a Máv. vonalain 1934. 
évi február hó végéig az alanti táblázatban foglalt szállítási díjtételek 
mellett kedvezményesen szállítható. Az engedmény Visszatérítés útján 
vehető igénybe. 

Km 
b) C) 

Km 
b) c) 

Km 
100 kg-

ként iillér 

Km 
100 kg-

ként fillér 

141-150 147 132 451-460 243 218 
151-160 147 132 461-470 247 220 
161-170 154 137 471-480 250 224 
171-180 160 143 481-490 252 226 
181 190 167 149 491-500 256 228 
191-200 173 155 

501-510 259 232 
201-210 175 159 511-520 262 233 
211-220 182 163 521-530 265 236 
221-230 188 168 531 540 268 240 
231-240 194 173 541-550 271 242 
241—250 196 175 

551-560 274 245 
251-260 198 177 561-570 278 248 
261-270 201 179 571-580 280 250-
271-280 205 185 581-590 283 253 
281 290 207 187 591-600 287 256 
291-300 209 189 

601-610 289 258 
301 310 210 190 611-620 293 260 
311 320 211 191 621-630 296 264 
321 330 212 192 631-640 298 266 
331-340 213 193 641-650 302 269 
341-350 214 194 

651-660 305 272 
351-360 215 195 661—670 308 274 
361-370 216 196 671-680 311 278 
371- 380 219 197 681-690 314 281 
381- 390 221 198 691—700 317 282 
391—400 225 201 

701-710 320 286 
401—410 228 204 711-720 323 288 
411—420 231 206 721-730 326 290 
421-430 234 209 731—740 329 294 
431-440 237 212 741-750 332 296 
441—450 240 214 



Írói tiszteletdíjak: Az Országos Erdészet i Egyesüle t 1930. 
évi május hó 30-án ta r to t t igazgatóválasztmányi ülésében elhatá
rozta, hogy az egyesület 1930. évi jú l ius 1-től kezdődően az 
Erdészet i Lapokban megjelenő cikkekért írói t iszteletdí jat fizes
sen. És ped ig : a szerkesztő részérői átdolgozást nem igénylő cik
kekér t 16 oldalas ívenként 64 pengőt, [fordításokért vagy átdol
gozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egy
szerű közleményekért 16 oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudo
másulvétel végett közli : a kiadóhivatal . 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

48.520/1933. 
I — 1 . sz. 

HIRDETMÉNY. 
a román tűzifa részére kijelölt területre irányuló magyar tüzifakülde-

mények szállítása tárgyában. 

1. Közhírré teszem, hogy a magyar-román határ , a Tisza és a 
szolnok—nyírábrányi vasúti vonal által határolt területre (ezen utóbbi 
vasútvonalon fekvő vasúti állomásokat, valamint Szeged és Debrecen 
városok területét is beleértve, de Szolnok város kivételével) az ország 
más részeiben fekvő belföldi állomásokról, továbbá a fentebb meg
jelölt elhatárolt területen fekvő állomásokról (Szeged és Debrecen vá
rosok területét is ideértve), az ország más részeiben fekvő belföldi 
vasútállomásokra szállítandó kemény (bükk, gyertyán, tölgy, cser, akác, 
juhar, kőris és szil) tűzifát csakis szállítási igazolvány alapján lehet 
vasúton szállítani. 

2. A szállítási igazolványokat a m. kir. kereskedelemügyi minisz
térium, a m. kir . földmívelésügyi minisztérium, az Országos Erdészeti 
Egyesület, az Országos Fagazdasági Tanács, a Magyar Fatermelök, 
Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesülete és az Országos Ma
gyar Kereskedelmi Egyesülés egy-egy tagjából alakított bizottságnak 
a bemutatott kötlevelek (megrendelések stb.) lehető figyelembevételé
vel és a faellátás szempontjából szükséges egyéb körülmények mérle
gelése alapján hozott határozatának az Országos Erdészeti Egyesület 
fogja kiszolgáltatni. 

3. A szállítási igazolványokat a feladónak kell az Országos Erdé
szeti Egyesülettől (Budapest, V., Alkotmány-utca 6.) levélben kérni. 
Minden vasúti küldeményhez külön szállítási igazolvány szükséges. A 
szállítási igazolványok díja darabonként 1 pengő, mely összeget az 
igazolványok kérésével egyidejűleg kell az Országos Erdészeti Egye
sület 23.602. számú csekkszámlájára befizetni. 

4. A levélnek tartalmazni kell a feladó nevét, lakóhelyét, a feladási 



állomást, az átvevő (címzett) nevét és a rendeltetési állomást. Ameny-
nyiben a szállítás közvetítőkereskedővel létrejött kötés alapján a keres
kedő vásárlójának címére történik, meg- kell jelölni a lehívó kereskedő 
nevét, végül a Címet, melyre a szállítási igazolványt el kell küldeni. 
A levélhez a díj befizetését igazoló szelvényt csatolni kell. 

5. A szállítási igazolványok érvényessége 15 nap. 
6. Figyelmeztetem az érdekelteket, hogy szállítási igazolványokat 

csakis azokra a szállításokra kérjenek, amelyek 15 nap alatt feltétlenül 
lebonyolításra is kerülnek, mert a szállítási igazolványok érvényessége 
meg nem hosszabbítható. 

7. Az el nem határolt területen fekvő állomásokra feladott ke
mény tüzitfaküldeményeknek az elhatárolt területen fekvő rendeltetési 
állomásokra való át irányítását csak igazolvány alapján lehet fogana
tosítani. 

8. Nem kell szállítási igazolvány a puha tüziifaszállítmányokra, 
valamint azokra a tüzifaküldeményakre, amelyek az elhatárolt terü
letet átmenetben érintik. Az átmeneti küldeményekre azonban olyan 
utólagos rendelkezés, amely rendeltetési helyként valamely az elhatá
rolt területen fekvő állomást jelöl meg, csak abban az esetben fogad
ható el, ha a feladó a megfelelő szállítási igazolványt csatolja. 

•Budapest, 1 9 3 3 . évi május hó 17-én. 
M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

V. és K. K. 1933. V/14. 38. sz. 
MÁV. C. 32.246/1933. CIV. sz. 

TÜZIFAKÜLDEMÉNYEK FUVAROZÁSA. 
A Vasúti és Közlekedési Közlöny folyó évi 30. számában a címben 

megnevezett tárgyban megjelent F . 101.079/1933. F . I. sz. hirdetmé
nyünk 7—8. sorában az „aprí tat lan" szót — kereskedelemügyi minisz
ter úr rendelete alapján — törölni kell. 

Az igazolványkötelezettség ennélfogva, úgy a hasábos, mint az 
aprított kemény (bükk, gyertyán, tölgy, cser, akác, juhar, kőris és 
szil) tüzifaküldeményekre kiterjed. 

Budapest. 1933. évi május hó 13-án. 
A magyar királyi 'államvasutak- igazgatósága. 

Közhírré teszem, hogy a Nyitra községi, nyitravármegyei szüle
tésű Pákozdi Ernő részére 1925. évi június hó 26-án 81. szám alatt 
az erdőgazdasági szakvizsga letételéről kiállított eredeti bizonyítvány 
elveszvén, ahelyett nevezett részére 126/1933. szakisk. szám alatt az 
eredetivel egyenlő értékű hiteles másolat adatott ki. 

Esztergom, 1933. évi május hó 15-én. 
A szakiskola igazgatója: 

Szilágyi Ernő s. k., 
m. kir. erdőtanácsos. 



48526/1933. M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 
I — 1 . szám. 

HIRDETMÉNY. 

Az erdőőri és vadőri szakvizsgák keliő számú jelentkező esetén 
1933 augusztus ihó 1-én és az erre következő napokon Miskolcon, Győ
rött és Kaposváron fognak megtar ta tni . 

Akik az erdőőri vagy vadőri szakvizsgát letenni óhajtják, kérvé
nyüket 1933. évi június hó 20-áig a lakóhelyükre illetékes megyei kir. 
erdőigazgatóságánál nyújtsák he. 

Az erdőőri szakvizsga letételének megkönnyítése az erdőigazga
tóságok székhelyein kellő számú jelentkező esetén 1933 július hó 3-án 
kezdődő négyhetes előkészítő tanfolyamot nyitok, amelynek végeztével 
a hallgatók szakvizsgára bocsáttatnak. 

A tanfolyamra való felvételt az illetékes m. kir . erdőigazgatóság 
eszközli, amelyhez a felvétel iránti kérvényeket 1933. évi június hó 
15-éig kell benyújtani. 

A tanfolyamra csak olyan erdőőrök jelentkezhetnek, akik az elemi 
népiskolát elvégezték, legaláb 3 évig megszakítás nélkül erdészeti 
gyakorlati szolgálatban állottak, feddhetetlen előéletűek és 20-ik élet
évüket betöltötték. 

Az erdészeti gyakorlati szolgálat igazolásául csak az olyan bizo
nyítvány szolgálhat, melyet oki. erdőmérnök állított ki, vagy amelyen 
folyamodónak tényleges erdőgazdasági vagy erdőőri alkalmaztatását a 
szolgálati helyre illetékes m. kir. erdőfelügyelő igazolja. 

Annak, aki az előkészítő-tanfolyamra felvétetett, a vizsgaenge
dély i ránt külön nem kell folyamodnia. 

A tanfolyam hallgatói élelmezésükről és ágyneműről maguk kö
telesek gondoskodni. 

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

igazgatóságok adnak. 
Budapest, 1933. évi május hó. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

FEiLHlVÁiS 
az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyző 

Alapból az 1933/3U. tanévben kiosztható 'segélyek ügyében. 
A m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium szolgálati ügyköréhez 

tartozó Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező 
Alapból az 1933/34. tanévre szóló segélyek az 1915. évi 104.197. szám 
alat t jóváhagyott szabályzat 8. §-ának 4. pontja értelmében az 1933. 
évi augusztus havában kerülnek kiosztásra. 

Az; idézett szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az 
állami erdészetnél (kincstári erdőknél, — állami ellátásba vett köz-



ségi stb. erdőknél — erdőfelügyelőknél, — a Bányamérnöki és Erdő
mérnöki Főiskolánál, — az Erdőgazdasági Szakiskolánál, — az Erdé
szeti Kísérleti Állomásnál és az Erdőőri és Vadőri iskolánál) alkal
mazott tényleges szolgálatban álló nyugdízott és elhalt tisztviselőknek 
(erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, erdészeti mérnököknek, kincstári 
erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi tisztviselőknek, irodatiszteknek) 
mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái, iha az alább felsorolt bel
földi intézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 1933/34. tanévre 
felvétettek, továbbá, ha az. 1932/33. tanévben a tanulmányi előmenetelt 
igazoló bizonyítványaikban ki tüntetet t összes osztályzatoknak legalább 
fele kitűnő, jeles vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tantárgyak

ból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál nem jön szá
mításba. 

A kérvényhez a folyamodás időpontját közvetlenül megelőző tan
évről 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 segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetőleg árva 
vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igényjogo
sultság mellett előnyben részesülnek az árvák és azok a tisztviselők, 
kiknek több ellátatlan gyermekük van, vagy akiknek hivatali szék
helyén tanintézet nincsen. 

A tisztviselők rendesen csak egy gyermek nevelésére nyerhetnek 
segélyt, 2 gyermek, vagy rendkívüli esetben 3 gyermek után csak 
akkor, ha az illetőnek első esetben legalább 4, vagy -a második eset
ben legalább 5, még szülői ellátást igénylő gyermeke van. 

A segély, a szabályzat értelmében, mindenkor csak egy-egy tan
évre szól. A segélyben részesülő a következő tanévben is részesülhet 
segélyben, de csak új kérvény alapján. 

Az alap a segélyeket kettő egyenlő félévi részletben szolgáltatja 
ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek tényleg a fent elősorolt 
tanintézetek valamelyikében tanul és ha a gyermeknek az illető tan
intézetben megtörtént felvétele megfelelően igazoltatik. 

A segélyezés i ránt benyújtott kérvényekben okvetlenül ki kell 
tüntetni a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, összes ellátatlan 
gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, melyet látogatni fognak, 
az esetleg élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó segély össze
gét s a kérvényhez csatolni kell a segélyezendő gyermekek legutolsó 
iskolai bizonyítványait, nemkülönben a szülök vagyoni állásáról szóló 
hatósági bizonyítványt, illetőleg atyátlan-anyátlan árváknál az árva
szék igazolványát. 

Ha a kérvényekhez a szükséges iskolai bizonyítványok, vagy 



egyéb okiratok valamely körülmény miatt egyidejűleg csatolhatok nem 
volnának, a kérvényt az alább kitűzött batáridőre iskolai bizonyítvány 
stb. nélkül is feltétlenül be kell nyújtani és az iskolai bizonyítványt 
vagy egyéb okiratot azoknak megszerzése után pótlólag bemutatni . 
A határidőn túl beérkező kérvények a szabályzat 31. §. értelmében 
figyelembe nem vétetnek. 

Felhívom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az alap
ból nyerhető segélyek adományozására irányuló bélyegtélen kérvényü
ket : „Az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segé
lyező Alap Intéző Bizottságához" (Budapest, V. ker., Kossuth Lajos
tér 11. szám, HL em. 309. ajtó) címezve, továbbítás céljából a lakó
helyükön lévő, vagy az ehhez legközelebb fekvő 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, !933. évi május hó. 
M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 48895/1933. I—1. számú 
rendelete az Egyesült Fabehozatali Rt. által forgalomba hozott 
tűzifa áraiból nyújtható engedmény tárgyában. Az Egyesült Fa
behozatali Rt.-ot ellenőrző bizottság folyó évi május hó 26-án 
hozott határozatából folyóan értesí tem a t. Elnökséget, hogy 
47859/1.—1. 1933. számú leiratommal közölt árjegyzékekben fel
tün te te t t árakból az Egyesül t Fabehozatal i Rt. román viszonylat
ban fafajra való tekinte t nélkül legfeljebb 20 aranypengő, cseh
szlovák viszonylatban a bükk tűzifánál legfeljebb 25 aranypengő, 
a cser és tölgy tűzifánál pedig 20 aranypengő engedményt adha t 
10.000 kg-ként. 

Budapest , 1933. évi jún ius hó 6-án. 

A miniszter rendele téből : 
Papp miniszteri tanácsos. 

Felvétel és beiratkozás a soproni m. kir. bányamérnöki és 
erdőmérnöki főiskola 1933/34. tanév téli félévére. A soproni 
m. kir . bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán a felvétel és be
iratkozás az 1933/34. t anév téli félévére október hó első napjai
ban történik. A főiskola fe lada ta : rendszeres tan í tás utján 
bányamérnökök, vaskohómérnökök, fémkohómérnökök és erdőmér
nökök gyakorlat i i rányú kiképzése tudományos alapon. 

A főiskola első évfolyamára beiratkozni szándékozóknak fel 
vételüket szeptember hó 25-ig í r á s t a n kell a főiskola tanácsánál 
kérelmezniük. 



A 2 pengő okmánybélyeggel el látot t kérvényhez csa to landók: 
a) születési anyakönyvi k ivona t ; 
b) gimnáziumi, reá lg imnáziumi vagy reáliskolai ére t tségi 

bizonyí tvány; 
c) orvosi bizonyítvány, jól látó, halló és beszélő képességről 

és egészséges szervezetről ; 
d) ha tósági bizonyítvány a szülők foglalkozásáról (á l lásáró l ) 

és vagyoni helyzetéről ; 
e) azok, akik nem a felvétel évében te t tek ére t tségi vizsgá

latot, hatósági bizonyítvánnyal tartoznak igazolni, hogy az érett
ségi v izsgála t óta el tel t idő a la t t mivel foglalkoztak s erkölcsi 
tekintetben fedhetet len életmódot folyta t tak-e? 

A folyamodványban vi lágosan megjelölendő, vájjon a folya
modó a bányamérnöki , fémkohómérnöki, vaskohómérnöki vagy 
erdőmérnöki szakra kéri ' a félvételét . 

A főiskolai rendes hal lgatók, akik az egyes mérnöki szako
ka t a megál lapí to t t t anu lmányi t e rv szer int végzik és az előír t 
két szigorlatot leteszik, mérnöki oklevelet nyernek. 

A főiskola az egyes osztályaiban előadott műszaki tudomány
körök szerint oly végzett hal lgatókat , akik a bánymérnöki és 
erdőmérnöki főiskolától oklevelet kaptak, szigorú vizsgálat a lap
j án bányamérnöki, kohómérnöki vagy erdőmérnöki doktorokkká 
képesít . 

A tanév október hó 1-én kezdődik és jú l ius hó 31-ig t a r t . 
Megjegyzendő, . hogy a törvényes rendelkezések szer int a 

főiskola mérnöki okvelevei nemcsak a szűkebb ér telemben vet t 
bányászat i , kohászat i és erdészeti szakokra, hanem ál ta lános mű
szaki képesí tést adó erejüknél fogva más rokon mérnöki pályára 
is jogosí tanak. 

A fizetendő díjakra, ösztöndí jakra és egyéb tudniva lókra 
bővebb felvilágosítás, tájékoztató vagy programm a főiskola rek
tori h iva ta láná l , aká r szóval, akár í rásban kérhető. 

Az előadások és gyakorlatok lá togatása szigorúan kötelező s 
így magánúton végezni nem lehet. 

Sopron, 1933. évi j ú n i u s hó 3-án. 
A főiskola ezidőszerinti r ek to ra : 

Fekete Zoltán. 



K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hírek. A m. kir . földmívelésügyi minisz ter Vitéz 
T ó t t h László m. ki r . e rdőtanácsos t , a szolgálat érdekében Vesz
prémből Budapes t re , a földmívelésügyi minisz té r iumba he
lyezte á t . 

Külkereskedelmi mérlegünk és az akácfa. I r t a : d r . Moser 
Ernő. Csonka-Magyarország a trianoni szerződés érvénybelépte 
óta a megszál lo t t te rü le tek ez idő szer int i b i r tokosainak évről-
évre ór iás i összegeket fizet az onnan behozott szer fáér t és tü 
zelőfáért . 

Nagy-Magyaro r szágnak erdőségei 12,900.000 holdon, a mai 
Magyarország erdőségei alig valamivel több, m i n t 2,000.000 hol
don te rü lnek el. Nagy-Magyarország a háború előtt évenként 
á t l a g 7—8 millió köbméter szerfá t és 9—10 millió köbméter tűzi
fá t t e rmel t ki . Ezzel szemben Csonka-Magyarország erdőségeiből 
becslés szerint , évenként csak a l ig 300.000 köbméter szer fá t és 
nem egészen 1 1 ^ millió köbméter tűz i fá t te rmelnek ki. Legna
gyobb a h iány fenyőfában. Ez az oka annak, hogy haszonfáér t 
olyan súlyos adót kell az utódál lamoknak fizetni, amelyen segí
teni alig lehet, de segí teni lehetne azon, hogy évenként ne ke
rü l jön külföldre sok millió pengő tűzifáér t , mer t tűzifával a rány
lag rövid időn belül, önmagunk l á t h a t n á n k el szükségleteinket . 

Ha m á r az ipar a külföldi f á t nem nélkülözheti , nélkülöz
he tnék azt a ház tar tások, amelyek még ma is ragaszkodnak a 
bükk hasábfához, min t tüzelőszerhez. Ezen ragaszkodásnak rész
ben a következménye, hogy külkereskedelmi mér legünkben a fa-
behozata l évenkén t megismétlődő súlyos t ehe r té te l t je lent , amely 
mér legünknek ak t iv i t ásá t erősen ront ja . 

Ha az elmúlt évtized egyes éveinek külkereskedelmi mérle
gei t megnézzük, fájó érzés fog el, amikor azt látjuk, hogy a 
behozott fának ér téke minden évben nagyobb a kivi t t búza ér té
kénél . 

Nemrégiben je lentek meg az 1932. év első 9 hónap jának 
külkereskedelmi forga lmainak s ta t i sz t ika i adata i , amelyek szer int 
az év első 9 hónap ja a la t t a kivi t t búza értéke 17.7 mill iót t e t t 
ki, ezzel szemben, nem számítva a behozott faipari termékek 
és fapapír , több min t 17y2 millió pengős értékét , t i sz tán fáér t 
20 millió pengőt fizettünk a körü lö t tünk fekvő ál lamoknak. Ta lán 
ez a tétel egyik főoka annak , hogy külkereskedelmi mér legünket 
egyensúlyba hozni nem tudjuk, pedig a bajon bizonyos fokig m á r 
is segí teni lehetne és pedig, ha a fogyasztók hozzászoknának a 
lá tszólag gyengébb minőségű magyar fának haszná la tához és ha 



úgy az egyes földtulajdonosok, mint az illetékes hatóságok a 
gyors növésű, nyersen is haszná lha tó akácfának az ül te tését 
szorgalmaznák olyan területeken, amelyek m á s r a alig használha
tók és különösen, ha az egész vonalon szigorúan végreha j tanák 
az 1923. évi 19. törvénycikket , amely elrendeli , hogy minden 
tanyabelsőség és 50 holdnál nagyobb birtok, legalább egy sor 
fával befásí tandó, illetve, hogy minden 50 hold t e rü le t u t án egy 
hold erdő lé tes í tendő. 

De tovább is kellene menni. Kötelezően kellene elrendelni, 
ami re a szabolcsi kis- és nagybirtokosok m á r régóta rá jöt tek, 
hogy a földeknek utakba torkolló végeit akácfával ül tessék be. 
Nem tudom biztosan, de valószínűnek tar tom, hogy olyan közsé
gekben, amelyekben az u tak mesgyevégei be vannak fásí tva, egy
á l t a l án nem, vagy sokkal kevesebb tüzelőfát hoznak be, min t pl. 
az Alföld azon községeibe és t anyá i ra , ahol a fát a gazdálkodók 
nem Szeretik. Ha valamikor szükségünk volt a r r a , hogy minden 
ta lpa la tnyi földet hasznosí tsunk, hogy mindent , amit csak lehet 
i t thon termeljünk, úgy e r r e ma igazán szükségünk van. 

Olaszországban a mesgyéket, hogy a selyemhernyótenyész
téshez szükséges eperfalevélmennyiséget biztosítsák, r i tkán ül te
tet t , a lacsonyra nevelt eperfákkal szegélyezik. Hogy a fák közötti 
helyet se hagyják k ihaszná la t lanul , a fa törzseket oszlopnak hasz
nálva, közöttük egysorú szőlőlugasokat húznak. Az olasz bor
mennyiségnek számottevő részét ezek a szőlőlugasok szolgáltat
ják. Az olasz fronton harcol t katonák ezekre a k i lá tás t elvevő 
akadályokra bizonyára még élénken emlékeznek. A háborúban 
ezek a lugasok és fák szinte á tkozot tan kellemetlenek voltak. 
Békében azonban tu la jdonosuknak jövedelmet, a nemzetnek hasz
not biztosí tanak. Az olasz minden ta lapa la tny i földet megbecsül, 
igyekszik abból hasznot húzni . Miért ne lehetne ez ná lunk is 
így? Miért ne húzha tna a sok helyen még meddő mesgyékből az 
olasz mintá já ra , ha más módon is, hasznot a m a g y a r gazda! 

A kormánynak megfelelő intézkedései mellet t a magya r sa j 
tónak is, különösen a vidéki sa j tónak síkra kellene szállnia, 
megfelelő propagandát indítani az akácfaültetésnek, amely pro^ 
p a g a n d a bizonyára meghozná a maga eredményeit azér t is, mer t 
az akácfának ül tetése jóformán pénzbe sem kerül . Növekedése 
gyors, érési ideje rövid, a kivágott fának földben marad t gyö
kerei nagymennyiségű sa r júha j t á s t adnak, v i rágzása idején poim 
pás méhlegelő, m á r a rány lag igen csekély befásí tot t t e rü le ten is1, 
egy-egy kisebb háztartás egész évi tüzelőszer és szerszámfaszükségletét 
fedezi. 

Igaz, hogy a magyar ember konzervatív, igaz az Is, hogy 
sokszor nem látja meg a haszon lehetőségeit , a megszokot ta t nem 
szívesen cseréli fel. Ami jó volt az apáknak, jó neki is. Igaz, 
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hogy a konzervat ívizmus sok esetben hasznos lehet és hasznos is, 
de vannak esetek, amikor nagyon is káros . A fent tárgyal tak 
megszívelése nemcsak a z , egyeseknek hozna hasznot, de hasznot 
hoz az egész nemzetnek. 

• Meg vagyok győződve, ha a sajtó nemcsak a gyümölcsfa, 
hanem az akácfa ül tetésének kérdésével is fokozatosabban fog
lalkozik, azt á l landóan propagálni fogja, nem marad el az ered
mény, ta lán betörik azon vidéknek a magyar ja is, ahol a mesgye 
végén álló fasor t a gazda még mindég el lenségnek tar t ja , mer t 
annak árnyékában tönkremegy a vetés. 

•X- . 

örömmel- ál lapí t juk meg a közleményből, hogy ma már a 
képviselőház tagjai között is sokan vannak, akik megértéssel fog
lalkoznak az erdőgazdaság ügyeivel, sőt nem sajnál ják közéleti 
súlyukat és befolyásukat is latba vetni a nemzet igaz érdekei t 
szolgáló munkánk t ámoga tásá ra . 

Adná az Isten, hogy a most már elég sok oldalról megindí
tot t akció tényleg komoly eredménnyel is jár jon. 

Meggyőződésünk az, hogy ha az illetékesek megszívlelnék és 
végreha j tanák a képviselő ú r javas la tá t , abból elsősorban a köz
nek, de másodsorban a tulajdonosoknak is igen nagy hasznuk 
származna. 

Mi pedig kedves kötelességünknek tekintjük, hogy a kép
viselő ú rnak ehelyen is őszinte , köszönetünket nyi lvání tsuk a 
támogatásér t . 

Az erdei- és fekete-fenyő műszaki tulajdonságai . I r t a : Matu-
sovits Péter. Az Erdészeti Lapok idei III-ik füzetében „A homoki 
növényzet, mint a homokfásítás ú tmuta tó ja" címen dr. Magyar 
Páltól megjelent t anu lmány azon kitételére való hivatkozással , 
hogy az erdei- és fekete-fenyő műszaki tu la jdonságai még fel
derítetlenek, nevezett fanemek műszaki tu la jdonságai t t á rgya ló : 
„Das Holz als Baustoff, sein Wachs tum und seine Anwendung 
zu Bauverbanden, den Bau und Fors t leu ten gewidmet von Gus-
tav Lang, Geheimer Regierungsra t , Professor an der Technischen 
Hochschule zu Hannover" 1915-ben C. W. Kreidelsverlag Wies-
baden-ben, továbbá ,,Das Holz-Gemeinfassliche Dars te l iung 
seiner Erzeugung, Gewinnung und Verwendung" Herausgegeben 
im Auft rage des Vereines deutscher Ingenieure in Gemeinschaft 
mi t dem Deutschen Fors tvere in von Dr. I. A. v. Monroy, 
Gescháftsführer des Ausschusses für Technik in der Fors t -
wirtschaft bein Deutschen Forstverein Vdi-Verlag G. M. B. H. 
Berlin N. W. 7 1929 és végre Rejtő Sándor .,Az elméleti mechani
kai technológiai alapelvei és a fa anyagának technológiája", har 
madik kötet „A belső és külső erők ha tása a fa anyagának 
mechanikai tu la jdonsága i ra" című Budapesten, Németh József 



technikai könyvkereskedő bizományában 1920. évben megjelent 
munkák a lapján az erdei- és fekete-fenyő műszaki és egyéb tu la j 
donságai t és s t ruk tú rá j á t a következőkben i smer te tem: 

Az erdei fenyőt (Pinus silvestris L.) Dél-Németországban és 
Ausz t r iában közönségesen Főhre , Forche és For le néven, Alsó-
Szászországban és Skandináviában Fuhre , Berl intől Révaiig a 
fakereskedelemre há t rányosan gyakran még „F i ch t e " néven is 
ismerik. Neve Gustav Lang szerint Kienholz és Föhreből lett 
Kiefer. Az erdei fenyő a lucfenyő mellett a mérsékelt földővnek 
legelterjedtebb fája és északra mindig nagyobb és nagyobb meny-
nyiségben fordul elő. Hazája Európa, Kisázsia, Kaukázus, Szi
béria, az Amur vidéke a 70-ik északi szélességig. Magassága 
20—40 méter . Külseje az ő tűcsokraival és a napsütésben vö
röslő és a kéregtől elütő pikkelyeivel, karcsú és jó zár la t mel le t t 
ág t i sz ta törzseivej és ferdén fölfelé törekvő ágaival , melyek a 
törzs körül á l lanak és egyben egy-egy éves kor t jeleznek, jelleg
zetesek. A korona gyakran esernyőszerű. Minden ta la jban megél 
— még a legszárazabb homokon is — ezért nagyon alkalmas a kopár 
homokok fásítására. Idősebb korban oly fát ad, mely a tölgy és vö
rösfenyő mellett az időjárás változásait a legjobban bírja és ezért 
vízépítésnél a legelterjedtebbem és leginkább használt fanem. Ez azon
ban csakis jól fejlődött, idősebb törzsekre vonatkozik, mer t a 
fiatal törzsek tú lnagy szíjáccsal b i rnak és ha nem télen lettek 
döntve, rövid a ta r tósságuk. A szíjács néha tenyérszéles, sárgás , 
vörösesfehér, mint a f r issvágású fa gesztje. Az utóbbi azonban, 
amint száraz lesz, ba rnás vörösössé válik és élesen különbözik 
a szíjácstól. Az évgyűrűk kissé hullámosak, sok gyantavezeték
kel, melyek nagyobbak és szembeötlőbbek, mint más fenyőfélék
nél. Néha az évgyűrűk közepén vannak ezek a gyantavezetékek 
sorban elhelyezkedve, azonban a kora tavaszi évgyűrűrészen rendesen 
hiányzanak. A termőhely és a talajnedvesség szerint hol a tavaszi, hol 
az őszi része az évgyűrűknek fejlettebb úgy, hogy ehhez képest a faj
súly és a fának műszaki minősége is nagyon változó. 

Fa jsú lya dr. I. A. v. Monroy szer int 0.53, elég jól hasad, ág-
csomós, sokszor csavaros növésű. Tracheidái símafalúak, udvaros 
gödröcskéi igen nagy méretűek, rendesen egysorúak, de előfor
dulnak kétsorúak is. Bélsugarának vas tagsága 1—2 sor sejtből 
áll, kivéve, ha annak közepén hosszirányú gyantamenet halad, 
amikor a közepe sok parenchymsorból áll . Az ilyen bé lsugarak
ban azonban a sejtek száma a középtől a két vég felé folyton 
csökken s a széleken ezek is egysorúakká válnak. A bé l suga raka t 
alkotó sejtek kétfélék: a szélső sejtek haránt-tracheidák, a bel
sők parenchymák. A harán t - t rache idák fala rendszer in t vas ta
godott és elfásult, a parenchymák fala pedig vékony és nem fás . 
A hosszanti gyantavezetékek főleg az évgyűrű őszi részében van-



nak, a harántgyantavezetékeket pedig az el nem fásult hélsugár-
parenchymák alkotják. Németországban a legjobb minőségű erdei
fenyő Brandenburgban és Poroszországban nő, a mocsaras terü
leteken nőtt erdei fenyő azonban gyengébb minőségű. Az erdei 
fenyő évgyűrűin pontosan meg lehet á l lapí tani azokat az éveket, 
melyekben az időjárás nem volt kedvező a fa fejlődésére, söt az 
apácalepke hernyói ál tal okozott károk évét is. 

A fizikai és mechanikai , t ehá t műszaki tulajdonságai t ille
tőleg Rejtő Sándor szerint a fajsúly 0.38—0.78 közt váltakozik. 
Az erdei fenyő fájának húzófeszültsége kg/m 2 -re kísérlet szerint 
4.6—11.8, számított érték.szerint 6.1—12.5. A nyúlás %-a 0.35—0.88. 

Szívóssága M n n k g — r a ^ — i q i Nyomóifeszültsége kg/mm 2-re Wilda 
kg 

kísérleti adata szerint: 3.5—9.5; számított érték szerint 3.0—6.1. 
Brinell-féle keménységi szám szárított végfára vonatkoztatva kg/mm 2-
re kísérlet szerint 5.2—5.7; számított érték szerint 4.5—9.1. Nyíró
feszültség kg/mnr'-re Wilda kísérleti adatai szerint 4.5—9.5; számí
tott érték alapján 5.4—11.2. 

Gyantatartalom kg/m 3 Heinrich Mayr szerint 18.7—19.6, fajsúly 
0.506^0.463. 

Dr. I. A. v. Monroy szerint az erdeifenyő nyomófeszültsége 13 vH. 
nedvességtartalomnál kg/cm 2 rugalmassági méret mellett 90.000, törési 
feszültsége kg/cm 2 ugyancsak ott 790. Nyomófeszültsége 18 vH ned
vességtartalom mellet kg/cm 2 rugalmassági méretnél 96.000; törési 
feszültsége ugyancsak ott 280 ha kg/cm 2-re számítjuk. Hajlítófeszült-
sége .23 vH nedvességtartalomnál kg/cm 2 rugalmassági méret mellett 
108.000; törési feszülsége kg/cm 2 ugyancsak ott 470. 

Abban az esetben, ha az igénybevétel a hosszrostokkal párhuza
mosan vétetett kg/cm 2 alapon — úgy az erdei fenyő nyúlási feszült
sége 100, nyomási feszültsége 80, hajlékonysági feszültsége 100 és 
nyiróifeszültsége 10 . 

Az erdei fenyő fájának leírása, műszaki használhatósága ugyan
csak dr. J . A. v. Monroy szerint: a gesztfa vörösesbarna színű, széles 
szijáccsal, gyantadús, puha, könnyű, durva rostokkal, jól hasad, gesztfa 
tar tós ; kevésbé rugalmas. .Egyike a legfontosabb épület- és fűrészárura 
alkalmas fáknak, de a magasépítésnél valamivel kevésbé kedvelt. Víz-
építkezéseknél előnyben részesül (kútcsövek stb.), természetes színű 
bútorokra, vasúti talpfákra, telefon- és távírópóznákra, valamint lá
dákra igen alkalmas, hasonlóképen elsőrendű ablakrámákra és padló
zatra. Cleullozefának kevésbé használják, de úgy a fája, mint gyöke
rei gyantatermelésre igen alkalmasak, tűi gyapotkészítésre. 

Érdekesek emellett Monthasnak az erdei fenyő időbeli tartós
ságára vonatkozó adatai. Szerinte az erdei fenyő fájának tartóssága, 
ha állandóan víz alatt van, 500 év, állandóan száraz levegőn, például 
épületgerendaként, 1O00 év, váltakozó nedves levegőn 80 év és földben 
120 év. 



A fekete fenyő (Pinus Austr iaca) (hazája Magyarország és Auszt
ria. Rejtő Sándor szerint az erdei fenyőhöz hasonló szerkezetű fája 
szijács és gesztből áll. Szíjácsa a sugár feléig, sőt kétharmadáig ter
jed. Gesztje vörösbarna, a levegőin és a nap hatása alatt sötétedik. F a j 
súlya légszárazon átlag 0.67. Nehezen hasad, igen göcsös és aiacsony-
törzsű. Gyantavezetékekben gazdag és gyantagyártásra alkalmas. 
Egy-egy törzs, ha átmérője 16 cm-nél kisebb, évenként 2.11 kg, ha 
annál nagyobb, 3.8 kg gyantát is ad. Vízben, vagy földbeásva nagyon 
tartós. Mikroszkópi jellege az erdeifenyőhöz hasonló, szerinte az erdei
fenyőtől megkülönböztető adatait eddig nem ismerjük. Har t ig szerint 
a feketefenyő fajsúlya 0.67, ellentétben ,az erdeifenyő 0.52 fajsúlyával. 

Dr. I. A. v. Monroy megállapítása szerint a feketefenyő gesztje 
sötétbarna színű, keskeny szíjaccsal, puha, könnyű és tartós. Fája 
földalatti, víz- és hídépítésre, ászokfának, vízvezetéki csövekre és 
gyantanyerésre alkalmas és a meglehetősen jól hasadó erdei fenyővel 
szemben nehezen hasí tható. 

A feketefenyő fizikai és mechanikai — tehát műszaki tulajdon
ságai Rejtő Sándor szer int : fajsúly 0.62—0.71 ( tehát nehezebb az 
erdei fenyőnél); húzófeszültség kg/mm 2 kísérlet szerint 7.2—12.5 
(az erdei fenyőnél 4.5—11.8); ugyanerre a számított érték 9.9—11.3 
(az erdei fenyőnél 6.1—12.3); nyúlási % 1.0-—1.20 (az erdei
fenyőnél 0.35—0.88); szívósság Mmkg/kg 87—113 (erdeifenyő
nél 42—171); nyomófeszültség qkg /mnr számított érték 4.9—5.5 
(erdeifenyőnél 3.0—6.1); Brinell-féle keménységi .szám szárított vég
fára vonatkoztatva k g / m m 2 kísérlet szerint 8.2—10.0 (erdeifenyőnél 
5.2-—5.7); számított érték 7.3—8.3 (erdeifenyőnél 4.5—9.1); nyíró
feszültség k g / m m 2 számított érték 3.2—3.7 (erdeifenyőnél 1.9'—4.1); 
hajlítófeszültség kg/mm 2 számított értéke 8.9—10.2 (erdeifenyőnél 
5.4—11.2). 

A feketefenyő időbeli tar tósságára vonatkozólag Monthasnál ada
tok nincsenek. 

A Taxodium distichumnak, a Fr igyes főhercegi uradalom 
karapáncsi erdejében telepített részét illetőleg Róth Gyulának az E. 
L. idei I l l - ik füzetében ér inte t t korát illetőleg az itteni faipari szak
iskolában levő két rönköcskéből származó keresztmetszeten különböző 
kort állapítottam meg az évgyűrűk alapján — az egyik 28 év, a másik 
14 év. 

Megjegyzem, hogy a Taxodium distichumról az E. L. 1932. évi 
decemberi füzetében megjelent leírásom kiegészítéséül Gustav Láng
nak „Das Holz als Baustoff, seine Anwendung zu Bauverbánden" című 
Wiesbadenben, 1915. évben megjelent igen értékes műve alapján meg-
említendőnek tartom, hogy Európában a Devon-, valamint a Trias-, 
Jura- és /Kréta-korszakban a legelterjedtebb fanemek közé tartozott. 
Fájának tartóssága és egyenletes sűrűsége miat t a legbecsesebb asz-



talosfa, melyet Németországban annyira bevezettek, hogy irtásának 
megakadályozását törvényileg kellene már biztosítani, mert oly nagy 
mennyiségben használják, hogy rövidesen ritka és drága lesz. 

Matusovits Péter. 

Az Országos Háborús Műszaki Emlékmű Bizottság értekez
lete. Az 0 . H. M. E. B. 1933. évi ápri l is 27-én t a r to t t a elnöki és 
választmányi értekezletét a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet szék
házában. Az értekezleten a különböző mérnöki, illetőleg műszaki testü
letek küldöttségei vettek részt. 

A bizottság elnöksége a következőkép alakult meg: 
Díszelnök: vitéz jákfai Gömbös Gyula honvédelmi miniszter. 
Elnök: Szederjei Elemér ny. altábornagy. 
Társelnökök: vitéz dalnokfalvi Bar tha Károly m. kir. tábornok, 

HM. csoportfőnök (Törzskar) , domonyi Domony Móric miniszteri taná
csos, vezérigazgató (MFTR.) , dormándi Dormándy Géza ny. tábornok 
(DGT.) , Fekete Zoltán főiskolai rektor, felsőházi tag (M. kir. Bánya
mérnöki és Erdőmérnöki főiskola), toronyi Fellner Sándor miniszteri 
tanácsos, építészmérnök (MÉSz.), Fischer József építész, kir. taná
csos (tervező, MOE.) , Fors ter Gyula államtitkár (Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet) , Havel Imre építőmester (Építőmesterek Egyesülete), 
dr. Hültl Dezső műegyetemi ny. r. tanár, felsőházi tag (Mérnöki Ta
nács), dr. Kossalka János műegyetemi ny. r. tanár (Budapesti Mér
nöki Kamara) , dalnoki Kováts Gyula vkszt. ezredes, műszaki szem
lélő (Műszaki tényleges t iszt ikar) , dr. Misángyi Vilmos műegyetemi 
ny. r. tanár (Textilteohnológusok E.) , pilisi Ney Ákos miniszteri ta
nácsos, máv. igazgató (Máv.), Oltay Károly műegyetemi ny. r. tanár 
(Földmérő MOE.), Papp Béla miniszteri tanácsos (Magyar Mérnökök 
és Építészek Nemzeti Szövetségé), Pfeifer Ignác ny. műegyetemi ny. 
r. tanár (Chemikusok E . ) , Rohringer Sándor műegyetemi ny. r. ta
nár (Hungár ia MTE.) , Schiffer Miksa mérnök (MOSz.), Sós Ármin 
vezérigazgató (HÉV.) , Stromszky Sándor udvari tanácsos, vezérigaz
gató (Elektrotechnikai E . ) , Térfi Béla ny. miniszter (Országos Erdé
szeti Egyesület) , Váczy-Hübschl Kálmán műsz. tanácsos (Városi Mér
nökök Egyesülete), Walder Gyula műegyetemi ny. r. tanár (Műegye
tem), vitéz Zalay József ny. altábornagy (Nyugdíjas műszaki tiszti
kar ) , Zelenka Zoltán m. kir. tábornok, Ludovika Akadémia Il-parancs-
noka, Zorkóczy Samu m. kir. kormányfőtanácsos, műszaki vezérigaz
gató (Országos Bányászati és Kohászati Egyesület) . 

Ügyvezető elnökök: Jacobi Ágost ny. ezredes, Pethe Lajos minisz
ter i tanácsos. 

Főtitkár: vitéz Hibbey Gusztáv őrnagy. 
Titkárok: Gserneczky Béla hdmk. százados, oki. vegyészmérnök, 

Lédeczy Sándor postaműszaki igazgató, Nikolini Lajos százados, dr. 
Trájber István kir, műsz. tanácsos. 



Számvizsgáló-bizottság: Elnök: Láng Károly műegyetemi ny. r. 
tanár. 

Művészi albizottság: Elnökök: Dobribán Péter :ny. tábornok, 
Wálder Gyula műegyetemi ny. r. tanár. 

Bajtársi albizottság: Elnökök: Kreischer Oszkár ny. tábornok, 
dr. Nikolits Béla m. kir. kormányfőtanácsos. 

Propaganda-albizottság: Elnökök: Farkass Kálmán ny. h. állam
titkár, Wagner Ferenc ny. tábornok. 

Ezenkívül megalakult a 100 főből álló tisztikar és választmány. 
A főtitkári jelentés kiemelte, hogy a honvédség csekély létszámú 

tényleges műszaki t isztikara párat lan áldozatkészséggel a mozgalom 
alapját 10.000 pengős adományával megvetette. Tervbevették az orszá
gos gyűjtés megindítását és az összes műszaki egyesületek bekapcsolá
sát. Az emlékmű helyének kiválasztására eszmei tervpályázatot hirdet
tek, mely május 1-én já r t le. A hely kiválasztása és biztosítása után 
az emlékműre kiírják a pályázatot. Az emlékmű alapozását a Sorg 
Antal és Fiai építőipari vállalat díjmentesen vállalta, amit az értekez
let, mint követendő példát, hálás köszönettel vett tudomásul. 

Az emlékmű megvalósítása -után alapítványokat létesítenek, hogy 
hősi halottaik dicső emlékét ne csak a holt anyag hirdesse. 

Az ezévi közgyűlést folyó évi november hó 5-én tart ják meg. 
Rohringer Sándor műegyetemi tanár felszólalásában a polgári 

kar társak figyelmét felhívta a tényleges tisztikar példás áldozatkész
ségére és annak a reményének adott kifejezést, hogy a polgári baj
társak számarányuknak megfelelően az adakozásból ugyancsak kive
szik részüket. 

Az értekezlet a magyar „Hiszekegy"-gyel ért véget. 
Űj, mesterséges faanyagok. Az „Építőipari Szemle", a „Vállalko

zók Lapja" szakmellékletének 1933. évi 3-—4. számából vettük a követ
kező közleményt. 

Dr. P rü fe r H. bécsi kémikusnak évekig t a r tó kísérletezés 
u tán s ikerül t egy e l j á rás t felfedezni és szabadalmazta tni , amely
nek segítségével különböző celluloidot ta r ta lmazó nyersanyagok
ból és fahulladékokból az általa feltalált anyag hozzáadásával 
pépet lehet csinálni , amelyet aztán forrón, nyomással tetszés 
szerint i formákba lehet önteni . Ezen módon az anyagból igen 
olcsón és gyorsan különböző tá rgyaka t lehet elkészíteni. Ez a 
műfaj t a r tó s ság és haszná lha tóság tekintetében áll í tólag felül
múlja a természetes fá t és a szakmában eddig még el nem kép
zelhető perspekt ívákat nyi t meg. Ehhez hozzájárul még az is, 
hogy hulladékok értékesí téséről van szó, amit a szál l í tási költsé
gek mia t t eddig sem eladni, sem felhasználni nem lehetet t . A 
Prüfer-féle kötőanyagok a fák impregná lásá ra is fel lehet hasz
nálni , ami á l ta l azok sokkal t a r tósabbak lesznek. Ebbe az 
anyagba szögeket lehet verni anélkül, hogy hasadna és a benne 



lévő csavarok és szögek jól t a r tanak . Szigetelő képessége felül
múlja a természetes fáét. 200° C-nál sem reped és azért barakok 
és nyaralók építésére igen alkalmas. Ez az anyag nyomás a la t t 
tetszés szerint i formát és erősséget vehet fel úgy, hogy további 
kidolgozására egyáltalán nincs szükség, teljesen kész és szép 
fényes. 

Ugyanakkor az iowai állami laboratór iumban s ikerül t mes
terséges fát előállí tani. Nyersanyagul tenger iszárat , cukornádat , 
szalmát és náda t használtak. Ezeket az anyagokat magas nyomás 
a la t t gőzben rendkívül vékony (00508 cent iméter vas tag) ros
tokká főzték, amiből pépszerű anyagot készítettek. Ez a pép 
kihűlés u tán gyorsan megkeményedik. Minél tovább főzik az 
anyagot, annál keményebb lesz a műfa. Bizonyos anyagok hozzá
adásával bármilyen minőségű szemcsés, szálkás vagy sima fát 
tudnak előállítani és természetesen a mesterséges fagerendák — 
vagy deszkalapok — méreteinek nincs ha tá ra , akár egy mérföld 
hosszú deszkákat is lehet készíteni. 

A hazai nyí r fa új felhasználási módja. A Tatatóvároson ez év 
elején felállított és üzembehelyezett faszeggyár, amely gyártmányai
hoz nyersanyagként főleg „nyírfát" használ, a hazai nyírfa értékesí
tésére új lehetőséget nyújt. A nyírfa jobb és kedvezőbb értékesítési 
lehetőségét tekintve, felhívjuk az erdőbirtokos urak és a hazai erdő
gazdaságok vezetőinek figyelmét említett faszeggyárnak egyesületünk
höz intézett megkeresésére, amelyben a r ra kéri egyesületünk tagjai t , 
hogy a kihasználásra kerülő nyírfát ne dolgoztassák fel tűzifára, ha
nem ajánlják fel megvételre a cipőfaszeggyár nyírfaszükségletének fe
dezésére. 

A cipőfaszeggyár a gyártás céljaira csakis az egészen friss, tehát. 
a teljesen nedves állapotban döntött rönköket használhatja fel. A gyár 
ugyanis csakis a friss és nedves rönköket tudja feldolgozni és a kész 
gyártmányokat mesterségesen szárítja. A gyár által kívánt rönkök
nek a következő kívánalmaknak kell megfelelni: 

A nyírfából 'lábán egy méter a földtől levágandó, ami vissza
marad, az úgynevezett „Erdstamm", amely gyártásra alkalmatlan. A 
többi része azután bármely hosszakban megfelel, de lehetőleg 2 m-től 
(hosszméter) fölfelé. A nyírfarönköknek legalább 22 cm átmérőtől 
fölfelé kell dimenzionálva lenni. Kívánság továbbá, hogy a fa finom
szálú legyen, vagyis „Feinjárig", tehát az évgyűrűknek sűrűbbeknek 
kell lenni, azaz sűrű, kemény rönkök alkalmasak a gyártásra. Kivált
képen alkalmasak azok a nyírfák, melyek nem egyedül, egymás között 
nőnek, hanem elszórva, más fajta fák között, amely esetben nem. kap
ván kezdetben sok napot, nincs rajtuk sok ág. Tehát lehetőleg kevés 
ágnak és kis szívrésznek (vörös, vagy barna bélrész) szabad csak lenni. 



Mindezen fenti adatokat azért közöljük, hogy az érdeklődő tagok, 
illetőleg uradalmak kellő tájékozást nyerhessenek. 

Ügy véljük, nem kell különösebben hangsúlyoznunk, hogy a mai 
nehéz gazdasági viszonyok között a nyírfának rönkökben való érté
kesítési lehetősége csak előnyt jelent az erdőgazdaságoknak, mert a 
gyár a rönköket a döntés után azonnal megveszi és így nem kell a 
tűzifára feldolgozott nyírfának értékesítésére esetleg hosszabb ideig 
is várakozni. 

A gyár egész évben üzemben áll és így állandóan vásárol nyír
fát. Nyáron, a meleg idő beálltával, a gyár nyírfakészlete csak 1—2 
vagon lehet, de szeptembertől májusig 10O—150 m 3-t is átvehet és 
raktározhat. 

A gyár évi összszükséglete 50—-60 drb 10 tonnás vagon. A gyár 
szempontjából a fuvardíjtételek mia t t leginkább azok az uradalmak 
jöhetnek tekintetbe, amelyek a nyírfát Tatatóvárostól nem messze 
fekvő állomásokon adhatnák fel. Leginkább a Dunántúl északi és kö
zépső része, a Bakony volna erre alkalmas. 

A gyá r készséggel áll az egyesületi tagok rendelkezésére és szíve
sen szolgál felvilágosítással és hajlandó saját költségére az erdőbe, ille
tőleg termelő helyre megbízottat küldeni, hogy ott a helyszínen a 
próbarönk! kidöntésénéj kellő felvilágosítást adhasson. 

Miután a cipőfaszeggyártásra alkalmas rönkök termelésével ha
zánkban eddig nem foglalkoztak, a gyár úgy véli, hogy a termelésnél 
eleinte közre kell működnie. A gyár meg van egyébként győződve 
arról, hogy az első szállítmányok után mindenki igyekezni fog az el
szórtan található és eddig figyelemre nem méltatott nyírfákat cipő
faszeggyártásra kitermelni. 

Az esetleg szükséges további felvilágosítással a Tóvárosi Fatelep 
és Építővállalat Rt. Faszeggyára Tóváros, Esterházy-utca 38. szám 
szolgál. 

A „Fejezetek a véderdőkről" című értekezésben előfordult 
értelemzavaró sajtóhibák jegyzéke. Az E. L. IV. füzetében: a 454. 
oldalon alulról a 2. és 3. sor közé beszúrandó: magánvagyonnak tavi
nak, sziklaomlások, kőfolyások és földcsuszumlások. 

455. oldal alulról az 5. sorból fenntartása törlendő. 
A 456. oldal hiányzó utolsó sora: Európa többi államainak törvé

nyei nem ismerik a védőerdöket. 
468. oldal utolsó sorában inkább helyett ritkább . 
Az E. L. V. füzetében: 553. oldalon felülről a 7. sorban 0.63 

helyesen 0.6"%. 

559. oldalon r V

y képlet helyesen 

r ~x'qV', a másik két képletben és & helyesen aXésa]/ 
ugyanitt alulról a 4. és 5. sorban: Ügy x, mint y egyszerű értékeit a. 



i. sz. táblázatban is bemutatom helyett: Úgy x, mint y egyszerű érté
keit az itt nem közölt eredeti 4. sz. táblázatban is bemutattam. 

560. oldalon alulról a 9. és 11. rövid sort egymással fel kell cse
rélni. 

561. oldalon felülről a 11. sorban U = 71.4.%-át helyesen 71.b%-át. 
562. oldalon felülről, a 12. sorban 2 = 9,638.2 kat. holdat helyesen 

9,638.2. kat holdat. 
564. oldalon alulról a 22. sorban ( + ) helyesen ( + ) 

A Tiszajobbparti Erdészeti Egyesület idei vándorgyűlése. A 
Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete folyó évi június hó 
29-én tar t ja Lillafüreden ez évi vándorgyűlését az alábbi programmal: 

1933. évi június hó 28-án: 
Érkezés Miskolcra Budapest felől 17 óra 25 perckor. Indul a Láev. 

vonat Szent Anna-térről Lillafüredre 18 óra 15 perckor. 
Érkezés Miskolcra Sátoraljaújhely felől 18 óra 53 perckor. Indul 

a Láev. motor Szent Anna-térrŐl Lillafüredre 19 óra 30 perckor. 
Este ismerkedési vacsora, utána a Palota-szállóban tánc. 

1933. évi június hó 29-én: 
Délelőtt 10 órakor közgyűlés a Palota-szállóban. Utána Vadas 

Jenő-emléktábla leleplezése. 
13 óra 30 perckor ebéd. 
Elutazás : Budapest felé induló vonathoz a Léev. indul Lillafüred

ről 17 óra 17 perckor. 
Sátoraljaújhely felé induló vonathoz a Láev. indul Lillafüredről 

16 órakor. 
Részvételi díj személyenként a Palota-szállóban való ellátás ese

tén P 10.—, a Lilla-szállóban pedig P 7.50. Ezen összegben bentfog-
laltatik a szoba, vacsora, reggeli, ebéd ára, valamint a Miskolc—Lilla
füred retourjegy ára. 

A részvételt a miskolci m. kir. erdőigazgatóságnál kell folyó évi 
június hó 15-ig bejelenteni' a szálló megjelölésével. 

Hölgy vendég eket szívesen lát az egyesület. 
Jelentkezés esetén a részvételi jegy kiváltása kötelező. 



Fa- és építési anyagok tájékoztató árai 
április havában. 

I. Faárak: 
termelők és nagykereskedők 

közötti forgalomban: 

A) Lombfaanyagok. 

1. Gömbfa m"-ként 
ab feladóállomás. Pengő 

Tölgy 30 cm felül 12—30 
Tölgyfournier 45 cm felül. 70—85 
Bükk 30 cm felül 12—20 
Gyertyán 25 cm felül. . . . . 20—30 
Kőris 30 cm felül 15—36 
K ő r i s f o u r n i e r . . . . . . . . . 60—70 
Jávor 30 cm f e l ü l . . . . . . 40 -55 
Szil 30 cm felül 8 -15 
Éger 26 cm felül .. . 30—35 
Nyár (gyulafa) 17—22 
Nyár 50 cm felül . . . . . . 30—40 
Kőris bognárfa 10 t vg. 300—350 
Akác „ 10 „ „ . 280- 320 
Akácoszlop . 10 „ „ . 300-320 

2. Fűrészelt lombfaanyag. 

m3-ként vagontételekben budapesti 
paritásban -f forgalmi adó. 

Pengő 

Tölgy 
Kőris 
Szil 
Gyertyán 
Jávor 
Éger 
Nyár 
Hárs 
Bükk, gőzölt, szélezett. . 
Bükk „ szélezetlen 
Bükk gőzöletlen „ 

bn 
o 

3. Tűzifa. 
Belföldi ab feladóállomás 80 P 

fuvardíj mellett vagon (ételben. 
Pengő 

Bükk, száraz hasáb . . 190—195 
„ dorong. . 140—145 

Cser, tölgy 1931/32. évi 
hasáb 150—155 

„ „ dorong . 130-135 
Gyertyán „ hasáb . . 160—170 

„. „ dorong . 135—140 
Akác, friss hasáb . . . . 120—140 

„ dorong. . . . 110—120 
Hántoltfa, száraz 200-210 
Erdélyi tűzifa helyt le

adóállomás 285—310 
Szlovenszkói tűzifa budapesti 

. il. o. bükkhasáb . . . . 320 
táskán L °- t ö ' g y é s cserhasáb 285 

'hántolt tűzifa . . . . . . — 
Jugoszláviai tűzifa ab m. 

határ 180-200 

4. Kicsinybeni tűzifaárak 
Budapesten: 

A gőzfavágó telepéről egész fuvar-
tételben , házhoz szállítva, forgalmi 

adó nélkül. 
Pengő 

Aprított bükkfa q-ként 
kiskereskedők 3.80 
fogyasztóknak 4.00 

5. Egyéb faanyagok: 
Bükk keréktalp db (f) 
Kőris „ „ „ 
Nyírfarúd „ „ 
Tölgydonga I-a akója . 
Tölgy donga Il-a „ 
l-o.tölgyparketta,méretszerint7—9 
II-o.„ „ „ „ 6-8 
Akáckaró, P6 m 7-5 f 

1-8 m 8-5 f 



B) Fenyőfaanyagok. 
6. Budapesti fenyőfa-detailárak 

m3-ként; 
ab raktár. „ . 

Pengő 
Válogatott lucfenyő . . . 110—120 
I. oszt. áru 24 mm 

alapon 100—110 
II. oszt. áru 24 mm 

alapon 80-90 
III. oszt. áru 24 mm 

alapon 65-70 
Léc, hosszú 60—65 
Zárléc lucfenyő 60—65 
Faragott fa alapára ." . . 42—45 
Fűrészelt fa 6 m-ig . . . 54—60 
Zsindely ezre, 18 collos. — 
7. Import fenyőfaanyagok, nagy
bani árak m3-ként ab magyar 

határ. 

Pengő 
a) Erdélyi áru: 

Penge hullólúc (építkez. 
aayag m.) 95—100 

Lúc, építési anyag . . . . 78—82 
Román IV. oszt. lúc. , . 64—68 
Román IV. oszt. jegenye 48—50 

Pengő 
Léc, zárléc 38—44 
Zsaluzó áru . . . . . . . . 26—34 
Faragott fa 24—32 
Fenyőrúd 7—8 cm. fm. 0-21—0.22 

9-11 „ „ 0-28-0.30 

ö) Osztrák áru: 
Pengő 

Széles építési anyag . . 40—42 
Keskeny „ „ , , 27—29 
Léc, zárléc . 40-44 
Faragott fa. . . : 22-28 

8. Faszén: 
Pengő 

Belföldi I-a 10.000 kg . . 600-620 
Román faszén I-alO.000 kg 640—680 
Retortaszén ab m. h. á. 650—730 

II. Építési anyagok árai: 
ab gyártelep. 

Égetett agyagtégla ezre 
nagyméretű 25 —45 P 
kisméretű 18—36 

1 q égetett mész . . . 2.80-3.60 „ 
100 kg. portlandcement 

kb. 5.20—5.80,, 



Az „Erdészeti Lapok" 1933. évi VI. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy 
«nnél nagyobb betűfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 20 fillér. 
(Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és garmond 
betűnél kisebb betűfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral 
számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

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

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesítő Részvénytársasága 
Budapest, IV., Ferenciek-tere 9. II. em. 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 
bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 
tűzifát és fűrészelt anyagokat. Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 
és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1. XII—7.) 

T iber ius R.-t. Budapest , V., Váci-út IS . sz. Telefon: 13-5-65. 
Vásárol és ér tékes í t á l l andóan tűzi fá t és műfát , úgy tövön, min t 
ki termelve. (7. VI—1.) 

Erdó'legénynek, oly erdőgazdaságban szeretnék elhelyezkedni 
azonnali belépéssel is, ahol az erdőőri magánvizsgához megköve
tel t gyakorla t i időt el tölthetem, becsületes és hűséges szolgála
tommal. Jómegjelenésű, erélyes, komoly fellépésű 26 éves vagyok. 
Cím: Lehner Is tván, Nagyhan tos Erdőmajor ( F e h é r m e g y e . ) (6) 



Feketefenyőtobözt és egyéb fenyőtobozokat minden mennyi
ségben vásárolok vagy a birtokos k ívánságára részesedés ellenében 
kipergetem, mer t Magyarország három erdészeti magpergetőgyára 
közül kettő az én ke-zeniben van. Keiner Rezső oki. erdőmérnök, 
Budapest, I., Fery Oszkár-utca 34. (3. VIII—5.) 

Richter György oki. erdó'mérnök, Budapest, IV., Váci-utca 20, 
I. emelet 3. Telefon: 82-6-34, úgy az erdőgazdaság, .fatermelés, mint 
a faértékesítés minden ágában elvállal munkát, megbízatást bel- és 
külföldön, valamint erdő- és mezőgazdasági birtokok, bérletek köz
vetítését. (6. T l l - l . ) 

MAGYAR TŰZIFÁT 
előnyös áron, minden mennyiségben 

vásárol 

WINTER HERRMANN 
R . - T . 

"Buüapest, V., Vilmos császár-út 72 
Tele fon , dut. 11-2-69. 

Termelések financirozását elvállaljuk! 
(5. II—2.) 

1933. évi 48.922. szám. 

ÁRVERÉSI HIRDETMÉNY. 

A miskolci m. kir. erdőigazgatóságnak alárendelt darnói m. kir. 
erdőhivatal kezelése alatt álló 1774. X—XI. törzskönyvi számú, ú. n. 
rozsnaki erdőkincstári vadászterület vadászati jogának bérbeadása érde
kében a miskolci m. kir. erdőigazgatóság hivatalos helyiségében, Mis
kolcon '(Deák-tér 1.) 1933. évi július hó 15-én, d. e. 11 órakor, írásbeli 
zárt ajánlati versenytárgyalás fog tar tatni , hova az ajánlatok legké
sőbben ugyanezen nap d. e. 11 óráig nyújtandók be. 

Vadállomány: Szarvas, őz, vaddisznó és apróvad. 



JGUSZTUS III 
Kikiáltási ár, mint évi haszonbér h a l A J natpénz 

hatvan (60) pengő. I LA Y~ 
Haszonbér-tartam: 10 (tíz) év, 193.3.-1- X—il 1 X 1 kezdő-

dőleg. A vadászterület sózókkal, mintegy \ — b e r e n 
dezve. Ezen [árverésen részt vehet mindaci RfiyjatttKk^Jcoi j ^aga l bíró 
magyar állampolgár, társulatok azonban ki vannak zárva. 

Bővebb felvilágosítások a miskolci m. kir. erdőigazgatóságnál sze
rezhetők. 

Budapest, 1933. évi június hóban. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

Kőrisbogarat veszek. Gyűjtési, kezelési leírást díjmentesen küldök. 
Keiner Rezső, Budapest, I., Fery Oszkár-utca 34. Oki. erdőmérnök. 

Vadászterületek bérbeadása. Bérbeadó az ország különböző vidé
kein fekvő, kisebb-nagyobb erdő- és mezőgazdasági ingatlanok vadászati 
joga.. Érdeklődők dr. Venczelly'Lajos ügyvéd úrhoz (Budapest, V., Bál-
vány-u. 7.) forduljanak. 



etefenyőtobözt és é 
'ásárolok vagy a birt 
3m, mert Magyarors: 

Azttő az én kezemben 1933. évi VI. füzetének tartalma: 
,, I., Fery Oszkár-ute — 

Bund Károly síremléke 613 
Bund Károly emlékezete 615 
Doktorráavatás a soproni M. Kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki 

Főiskolán 617 
Krónika 620 
Róth Gyula: Utóhang a főiskola kettéválasztásához 630 
Fekete Zoltán: A fatömegtábla és a fatömeggörbe a növedékszámí-

tás szolgálatában 6.35 
Dr. Tomasovszky Imre: A világkereskedelem érdekesebb tengeren

túli és exotikus fái 649 
Földvári/ Miksa: A Bakonyhegység és a Bakonyalja természeti em

lékei. (Folytatás.) 662 
Dr Ajtay Sándor: A gyermekek és fiatalkorúak erdei kihágásairól .673 
Földváry László: Fejezetek a véderdőkről. (Folytatás.) 699 
Egyesületi közlemények: Jegyzőkönyv az Országos Erdészeti Egye

sület igazgatóválasztmányának Budapesten, 1933. évi május 
hó 3-án az egyesület székházában tartott rendes üléséről. — 
Kedvezményes tűzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. — Fűrészelt fa, bárdolt, ácsolt vagy hasított fa 
szállítási díjkedvezménye. — írói tiszteletdíjak 709 

Hivatalos közlemények: Hirdetmény a román tűzifarészére kijelölt 
területre irányuló magyar tűzifaküldemények szállítása tár
gyában. — Tűzifaküldemények fuvarozása. — Pákozdi Ernő 
részére erdőgazdasági szakvizsgabizonyítványmásolat adatott 
ki. — A m. kir. földm. miniszter 48.895/1933. I—1. számú 
rendelete az Egyesült Fabehozatali Rt. által forgalomba
hozott tűzifa áraiból nyújtható engedmény tárgyában. — 
Felvétel és beiratkozás a soproni m. kir. bányamérnöki és 
erdőmérnöki főiskola 1933/34. tanév téli félévére. — Hirdet
mény az erdőőri és vadőri szakvizsgák megtartásáról. — 
Felhívás az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Neve
lését Segélyező Alapból az 1933/34. tanévben kiosztható segé
lyek ügyében 722 

Különfélék: Személyi hírek — Külkereskedelmi mérlegünk és az 
akácfa. (Dr. Moser Ernő.) — Az erdei és fekete fenyő mű
szaki tulajdonságai. (Matusovits Péter.) — Taxodium disti-
chum. (Matusovits Péter.) — Az Országos Háborús Műszaki 
Emlékmű Bizottság értekezlete. — Új mesterséges faanya
gok. — A hazai nyírfa új felhasználási módja. — A „Fejeze
tek a véderdőkről" című értekezésben előfordult értelemzavaró 
sajtóhibák jegyzéke. — A Tiszajobbparti Erdészeti Egyesü
let idei vándorgyűlése 728 

Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 1933 évi jún. hóban 739 
Hirdetések I—III 
Melléklet: Erdészeti Statisztikai Közlemények III. füzet. 

Stádium Sajtóvállalat Rt. Budapest. Felelős üzemvwsetö: Győry Aladár. 


