


hogy olyan esetben, ha az Egyesület egy tagja a tárgyalás 
során valakit olyanvalamivel vádol meg, mi beigazolás esetén 
diffamáló volna, az Egyesület követelje a vád igazolását, vagyis 
az ügy tisztázását és oly esetben, ha a vádaskodás puszta rá
galomnak minősülne, a vádaskodó az Egyesület tagjai közül 
kizárassék. 

Lehet azt mondani, hogy az 0. E. E. nem kaszinó, hol 
becsületbeli ügyeket intéznek el, de elvégre minden Egyesület 
köteles megvédeni tagjait attól az eshetőségtől, hogy ki legyen 
téve valami becstelenséggel való megvádolásnak azért, mert 
más nézeten van. 

Arra gondoltam már, hogy indítványt nyújtok be, de meg
gondoltam a dolgot és nem akarom a bomlást elősegíteni abban 
a társadalomban, mely mindig komoly volt, mindig összetartott 
és melynek egységességét — fájdalom — megbontani szándé
kozik némely vidéki Egyesület, egyenes ellentétben azzal az 
eszmével, mely a vidéki Egyesületeket létrehozta, mely szerint 
ezeknek a vidéki Egyesületeknek éppen az lett volna a céljuk, 
hogy azokat a távolabb levő és az 0. E. E. gyűléseiben és munkájá
ban részt venni nem tudó érdekeiteket, erdőbirtokosokat és 
tiszteket, az 0. E. E.-tel szorosabb kapcsolatba hozzák. 

A turáni átok úgy látszik az erdésztársadalmat sem kí
méli meg. Gyenge vigasztalás az, hogy. az ilyennek felidézője 
magáról a legrosszabb bizonyítványt állítja ki. 

Levelemet tekintsd kérlek azon hangulat kifejezőjének, 
melynek hordozójaként azt hiszem, nem egyedül távoztam a 
gyűlésről. 

Ha célszerűnek látod, nincs kifogásom az ellen, hogy mint 
Nyilt levelet az Erdészeti Lapok legközelebbi számában közzé
tegyed. 

Nyugodt lelkiismerettel mondom, hogy állom bárkivel szem-
hen önzetlen véleményem igazát. 

Szívélyesen üdvözöl igaz barátod: 
Iharos, 1933. VIII. 4. 

Báró Inkey Pál, s. k. 



Krónika 
1. A vidéki Egyesületek szerepe. 

Nem először tesszük szóvá a lap hasábjain, s ma, amikor 
ismételten felvetjük a kérdést, a legutóbbi hónapok eseményei 
adják meg éhhez a felszólaláshoz az alapot. 

Véleményünk szerint bármilyen szervezkedés és annak bár
milyen munkája csak akkor kecsegtethet eredménnyel, ha az 
illető szervezet egész életében teljes mértékben érvényesül a 
többségi elv. 

Nélkülözhetetlen előfeltétel, hogy meg legyen a tagokban a 
parlamentáris érzés és az a fegyelmezettség, amely a belső élet 
ben teljesen szabad utat nyit ug}'an a vélemények megnyilvánu
lásának, de viszont képesíti a kisebbséget arra, hogy a maga 
akaratát a többségi határozatnak alárendelve, kifelé egyértel
műen minden erő latbavetésével szolgálja a közös célt, éspedig 
abban az irányban, amelyet a szabályszerűen meghozott több
ségi határozat előír. 

Minden józanul gondolkozó embernek tisztában kell lennie 
azzal, hogy az olyan külön akciók, amelyek a többségi vélemény
nyel szemben a kisebbségi akaratot kívánják érvényesíteni, a 
sikerre való igen csekély kilátás mellett arra feltétlenül alkal
masak, hogy a többségi álláspontot gyengítsék. 

Végeredményében tehát csak ellenfeleinknek tesznek szol
gálatot. 

Az utolsó években többször történt meg az, hogy egyes vi
déki egyesületek, de különösen a Felsödunántúli Erdészeti és 
Vadászati Egyesület kifejezetten szembefordult az Országos Er
dészeti Egyesület szabályszerűen meghozott közgyűlési vagy vá
lasztmányi határozataival, s a kisebbségi vélemény pártolóinak, 
valamint az Országos Egyesületen kívül álló tényezőknek az 



igénybevételével iparkodott úgy magúban az Egyesületben, de 
elsősorban azon kívül a többségi álláspontot megdönteni. 

Mivel ennek az akciónak egyik vezetője legutóbb már az 
eddig teljesen szokatlan személyes gyanúsítások egyáltalában 
nem rokonszeaives fegyverét is igénybe vette, a magunk részéről 
is kénytelenek vagyunk teljes leplezetlenül gyakorolni a kritikát 
azért, hogy vissza tudjuk rántani á magyar erdésztársadalmat a 
megbontott egység örvényének a széléről. 

Kétízben történt már meg az, hogy egyesek aláírásokat 
gyűjtöttek az Egyesülethez tartozó és azon kívül álló birtokosok 
és erdőtisztek között olyan ajánlatok és tervezetek ellen, amelye
ket maguk nem ismertek. 

Adatokkal kívánunk bizonyítani. 
A mult év július hő 26-án megtartott válaszmányi ülésen jó

val élőbbről kelt tiltakozásokat olvastak fel olyan ajánlat ellen, 
amely csak július hó 26-án. érkezett be magához a földmívelés
ügyi minisztériumhoz, s amelyet csak a választmányi ülésen ho
zott a minisztérium kiküldöttje nyilvánosságra és az Egyesület 
tudomására. 

Az ez évi augusztus hó 3-án megtartott választmányi ülés 
előtt 6 nappal érkeztek le a benyújtott ajánlatok nem az Egye
sülethez, de az Országos Fagazdasági Tanácshoz, tehát olyan 
intézményhez, amely azokat bizalmasan köteles kezelni. 

Ennek dacára már június hóban erős agitáció folyt a .,mo
nopólium" ellen, s ez alatt a jelige alatt elkészült egy memoran
dum, amely 80%-ban olyan kívánságokat tartalmazott, amelye
ket az Egyesület már rég óta nemcsak tárgyalt, de amelyeknek 
foganatosítása érdekében sokat harcolt és dolgozott, mellette 
azonban két olyan kívánságot is, amely ellentétben állott az 
Egyesület szabályszerűen meghozott választmányi és közgyűlési 
határozatával. 

A cél nem a 80% közös kívánság megvalósítása, hanem első 
sorban az egyesületi határozatokkal ellenkező kívánságok ke
resztülvitele volt. 

Bizonyítéka ennek az, hogy az emlékiratot, amelyet minden 
birtokosnak és — talán kettő kivételével — minden erdőtiszlm k 
mcgkűldöttek, éppen az Országos Erdészeti Egyesülethez nem 



juttatták el, csak akkor, amikor a választmányi ülés előtt három 
nappal az Egyesület ügyvezetője egy igen tekintélyes birtokos
nak arra a szemrehányására, hogy miért nem tárgyalta ezt eddig 
az igazgatóválasztmány, közölte az illető birtokossal, hogy az 
emlékiratot az Egyesület mindaddig nem kapta meg. 

Áz Egytsület megkerülésére irányuló szándék tehát teljesen 
nyilvánvaló. 

Volt alkalmunk beszélni birtokosokkal és erdőtisztekkel, 
akik az emlékiratot aláírták, s akik azt jelentették ki, hogy tel
jesen abban a hiszemben voltak, hogy az emlékirat azonos az 
Országos Egyesület eddigi állásfoglalásaival. 

Volt alkalmunk több birtokosnak és erdőtisztnek az addig 
ismeretes adatok alapján elmondani azt, ho|y miről van tulaj
donképen szó. 

Kivétel nélkül azt a választ kaptuk, hogy hiszen ez egészen 
más, mint amit neki mondottak. 

Megtörtént az a sajnálatos eset is, hogy tekintélyes, a köz
életben szereplő egyének neve egymással ellentétes beadványo
kon egyaránt szerepelt, fényes tanúbizonyságául annak, hogy az 
agitálok egyike sem vette magának a fáradtságot arra, hogy az 
illetőket teljesen felvilágosítsa. 

Talán joggal tehetjük fel a kérdést, mi szükség van az ilyen 
tekintélyrombolásra és mi szükség van az egység szándékos meg
bontására. 

Igen furcsának találjuk azt, amikor a kisebbség azt a fölté
telt köti az egységhez, hogy a többség adja föl a saját állás
pontját. 

Amikor pedig ezt az egyesületi élet kebelében az alapsza
bályban megállapított törvényes utakon elérni nem tudja, az 
Egyesületen kívül álló tényezők bevonásával, az Egyesület meg
kerülésével iparkodik a maga akaratát kinn érvényesíteni és az 
Egyesületre ráerőszakolni. 

Az ilyen eljárás erőszak, terror, másrészről pedig tekintély
rombolás. 

Elismerjük, hogy erős kifejezések, de nem tudunk mást 
használni akkor, amikor egyesek a jogtalan gyanúsítás fegyverül 
való felhasználásától sem idegenkednek. 



És most térjünk vissza a vidéki Egyesülétre. Ha a vidéki 
Egyesület azt a célt tűzi maga elé, hogy valamely országos kér
désben iparkodik az érdekeltek egy részét közös véleményre 
hangolni és ezt a véleményt alapszabályszerűlég meghozott hatá
rozat formájában az Országos Egyesülettel is elfogadtatni: ezt 
a szerepet senki sem kifogásolhatja. 

Hiszen mindenkinek joga van a saját meggyőződésének 
híveket szerezni és mindenkinek joga van arra törekedni, hogy 
a saját meggyőződését az összesség által is elfogadtassa. 

Ha azonban a vidéki Egyesületet arra használják fel, hogy 
az igen sokszor nem eléggé tájékozott tagok állásfoglalásával a 
kisebbségi álláspontnak szerezzenek kifelé támasztékot, ez nem 
egyéb az egység szándékos és tudatos megbontásánál és az-egy
öntetű munka lehetetlenné tételénél. 

Vissza tudunk még emlékezni azokra az időkre, amikor 
ellentétes nézetek körül igen éles és szívós belső harcok folytak 
az erdőgazdaság kebelén belül; de kifelé a front egységes volt és 
minden kívülről jövő támadás, mint a megbolygatott méhrajt, 
az egészet találta magával szemben. 

Ügy véljük, ma sincs szükség arra, hogy ez az egység meg
bontassák. 

Az egység fenntartásának azonban csak egy módja van, ha 
a kisebbség alá tudja rendelni a maga véleményét és akaratát 
a többség elhatározásának, s a többségi határozat keresztülvite
lét lojálisán támogatja, vagy legalábbis kifelé semleges marad. 

Aki azonban mint az Egyesületnek, vagy a vezetőségnek a 
tagja, az Egyesület szabályszerűen meghozott határozatai ellen 
kívülállók között izgat, s annak végrehajtását elgáncsolni törek
szik, az nincs tisztában az egyesületi tag erkölcsi kötelezettsé
geivel. 

Végeredményében pedig a köznek sem használ, mert csak 
megnehezíti az arra illetékeseknek a valamilyen irányban való 
határozott állásfoglalását. 

2. Az első félév fabehozatali adatai. 
Ide iktatjuk az 1932. és 1933. évek első felében behozott fa

anyagok és faszén mennyiségi és értékösszehasonlító táblázatát. 



Fabehozatalunk mennyisége 
az 1932. és 1933. év első 6 hónapjában, 10.000 kg-os kocsirakományokban. 

Választék 
1932 
I—VI. 

1933 
I - V L 

Az 1932. évivel 
szemben Választék 

1932 
I—VI. 

1933 
I - V L 

több kevesebb 

1 űzif a 2,069.251 404.406 — 1,664.845 
Faszén 149.6*1 161.457 11.776 — 

Bányaía 481.954 289.950 - 192.004 
Gömbölyű fenyőfa 339.993 196.073 143.920 
Gömbölyű lombfa 41.934 63.292 21.358 — ' 

Hegyezett karó 2.908 6.295 3.387 — 
Bárdolt fenyőfa 255.71« 135.691 — 120.027 
Vasúti talpfa 7.117 2.861 — 4.256 
Kádárfa 1.574 941 - 633 
Bognárfa 3.595 1.231 — 2.364 
Fűrészelt fenyőfa 1,115.842 884.487 ' — 231.355 
Fűrészelt lombfa 30.343 15.939 — 14.404 

4,499.910 2,162.623 36.521 2,373.808 

Fabehozatalunk értéke 
az 1932. és 1933. év első 6 hónapjában. Érték 1.000 pengőkben. 

Választék 
1932 

I—VI. 
1933 

I - V I , 

Az 1932. évivel 
szemben 1932 

I—VI. 
1933 

I - V I , 
több kevesebb 

Tűzifa 4.099 747 — 3.352 
Faszén 1.036 1.016 — 20 
Bányafa 1.639 870 — 769 
Gömbölyű fenyőfa 1.274 669 — 605 
Gömbölyű lombfa 203 242 39 — 
Hegyezett karó 15 30 15 — 
Bárdolt fenyőfa 1.680 706 — 974 
Vasúti talpfa 53 17 — 36 
Kádárfa 29 15 — 14 
Bognárfa 35 10 — 25 
Fűrészelt fenyőfa 10.704 6.563 . — 4.141 
Fűrészelt lombfa 356 127 — 229 

21.123 11.012 54 10.165 



A m i n t az a d a t o k b ó l lá t juk , a behoza t a l mennyiségi leg 
23.738 vasút i k o c s i r a k o m á n n y a l , é r t é k b e n pedig 10,165.000 pen
gővel esett vissza az előző év azonos i dőszakához képest . 

Mennyiségi leg n é m i emelkedés t m u t a t a faszén és gömbölyű 
lombfa behoza ta l , v a l a m i n t a hegyeze t t k a r ó . 

Az első ke t tő t a m a g y a r t e rme lés visszaesésére, az utolsót 
ped ig a sző lőgazdá lkodás va lamelyes föl lendülésére veze the t jük 
vissza. 

Mennyiségi leg a l egerősebb a visszaesés t e rmésze t sze rű leg 
a tűz i fáná l , ame lybő l a behoza ta l az előző évvel s zemben több , 
m i n t 80%-ka i c sökken t . 

Árbel i e l to lódás is m u t a t k o z i k , a m e n n y i b e n a behozot t 
tűzifa egységá ra az előző évihez képes t m i n t e g y 12%-kal 
c s ö k k e n t 

Még fe l tűnőbb az áresés a fűrészelt f enyőfaanyagokná l , ahol 
a menny i ség i l eg 20%-os csökkentésse l s zemben az ér ték közel 
40%-ka l c sökken t . 

A fa- és f a szénbehoza ta l együt tes é r téke valamivel m e g h a 
ladja az összes behoza ta l 8%át, s így m é g m i n d i g a legjelentő
sebb é r tékke l szerepel b e h o z a t a l u n k b a n . 

ö r ö m m e l á l l ap í tha t juk meg, h o g y á l la tk iv i te lünk é r téke eb
ben a félévben m á r t ö b b , m i n t ké tszeresen m e g h a l a d t a a fabeho-
zatal é r tékét , sa jnos , n e m m o n d h a t j u k ezt a búzakivi te l rő l , amely 
9,445.000 pengős végösszegével m a is jóval a fabehoza ta l a la t t 
m a r a d . 

Tek in te t t e l a r r a , h o g y az e lmúl t téli időszak t e rmelése meg
lehe tősen a l a t t a m a r a d t az előző idény te rmelésének , t a r t u n k 
tőle, h o g y a m á s o d i k félév e r e d m é n y e i az a r á n y l a g kedvező mér 
leget h á t r á n y o s a n fogják befolyásolni . 



megjegyzések az „Utóhang a főiskola 
kettéválasztásához 6 6 c ímű c ikkemhez 

í r ta: Roth Gyula. 

Az Erdészeti Lapok f. évi 6. számú füzetében fenti cím 
alatt megjelent cikkemnek következő mondata: „mely vélemény 
talán fakadhat téves értelmezésből is, a legnagyobb valószínű
ség szerint azonban tudatos és céltudatos félremagyarázásból" 
(1. o. 630.) ellen kifogást emelt egyik bányásztanár társam — 
akinek egyébiránt nemcsak személye iránt viseltetem külön
leges barátsággal, hanem a munkája iránt különleges tisztelet
tel is — azzal, hogy ő is annak a véleményének adott kifejezést, 
hogy a főiskola kettéválasztását én kívánom és propagálom, de 
nem szavaimnak „céltudatos és tudatos félremagyarázása" alap
ján, hanem teljes jóhiszeműséggel és pedig az Erdészeti Lapok 
1931-i második füzetében megjelent „Tanulságok a főiskola 
körül" című cikkem alapján, a fejemre olvasva a következő ki
jelentésemet: „A helyzetből azt a következtetést vontam le, 
hogy az erdőmérnöki szakoktatásnak a bányászattal és a kohá
szattal való szoros kapcsolata nem egyeztethető össze a kétféle 
ágazat szétágazó és teljességgel eltérő irányzatával és azért 
ennek fenntartása előbb-utóbb lehetetlenné fog vá ln i . . . A hete
rogén összekovácsoláshoz a példát a német Klaustal szolgál
tatta, de ott azóta már régen megszüntették és ma nincs is az 
egész világon" (1. o. 149) és még néhány hasonló irányú mon
datot. 

Legelsősorban készséggel elismerem a jóhiszeműséget, a 
félreértés azonban megmarad. 

Én sem ezekből a szavaimból, sem más kijelentéseimből 
nem tudom kiolvasni azt, hogy nekem kívánságom vagy törek
vésem volna a kettéválasztás, amint nem is volt soha. Az idé
zett szavak nem a kívánságomat fejezik ki, hanem oly ténynek 



felismerését, mely meggyőződésem szerint előbb-utóbb valóra 
fog válni, még ha nem is akarjuk. A folyamatot lassítani lehet, 
de megállítani aligha! Hogy miért, ennek közelebbi taglalását 
elhagyom, mert nem óhajtok megokolásokat szolgáltatni a ket
téválasztásra való törekvéshez. Hogy én magam nem kívánom 
a kettéválasztást, annak igazolására legyen szabad idéznem 
ugyanennek a hivatkozott cikkemnek következő szavait (1. c. 
154): „az újjászervezésnek a főiskola mai helyzetéből kell ki
indulnia" „1. a jelenlegi három fakultás, erdőmérnöki, 
bányamérnöki, kohómérnöki, fenntartandó azok szervezetének 
illetve autonómiájának oly kiépítésével, milyen az 1923-ban fel
terjesztett új szabályzatban van lefektetve.1 2. A főiskola külső 
kereteiben beálló változás törvényhozásban állapítandó meg, a 
törvényben kifejezetten kimondandó, hogy a mi régi műszaki 
főiskolánk a maga teljes egészében új keretbe lesz beolvasztva." 

Ezek tanúsága szerint az én kívánságom az, hogy a külső 
keretek változása esetére is a mi régi főiskolánk teljes egészé
ben együtt maradjon. Mivel az érdekelt tanártársam úgy véli, 
hogy az inkriminált cikkem nagyon diplomatikusan van meg
fogalmazva és többféle értelmezésre nyújt lehetőséget, legyen 
szabad teljes szabatossággal kifejezésre juttatnom a személyes 
kívánságomat a főiskola újjászervezése körül: Az én eszmény
képem a Mária Terézia műegyetem, melynek magvát a mai 
három fakultásunk képezné, negyediknek a mezőgazdaságot 
venném hozzá.2 

Természetesen úgy értem: az egyes fakultásoknak oly ön
álló kiépítésével és autonómiájával, amilyen egy egyetemi fa
kultást megillet. 

Nem vagyok híve az önálló erdőmérnöki főiskolának, a 
hazai viszonyok között az erdészeti legfelsőbb szakoktatást 
csakis egyetem keretében tartom megoldhatónak. 

Hogy minden félreértésnek elejét vegyem, igyekszem pon
tosan körülírni azt is, hogy a mai szervezkedéssel szemben mi a 

1 Ma ehhez hozzáfűzöm: azzal a különbséggel, hogy az ebben a sza
bályzatban említett „osztályok" helyett „karok" (fakultás) szervezendők. 

2 A mezőgazdasági szakoktatásnak a műegyetemhez való csatolására 
külföldi példa is van. A legérdekesebb talán a bajor (München), ahol 
az erdőgazdaság szakoktatása a tudományegyetemen folyik, a mezőgazda
sági pedig a műegyetemen, Zürichben mindkettő a műegyetemnél van. 



kifogásom, hiszen éppen ma, amikor új fejlődésnek küszöbén 
állunk, nagyon kívánatos a hibás vagy vitás pontok tárgya
lása, nehogy az új szervezkedésnél megismétlődhessenek a régi 
hibák. Az első helyre teszem a kettős vezetést, két fej egy tes
ten csak a heraldikában lehetséges, élő szervezetre feltétlenül 
káros. Ezt már régen érezték és ezért rendszeresítették a „fő-
vezetést". Ahol „fővezér" van, a másik vagy a többi csak „al
vezér" lehet; mivel pedig a fővezetés kifejezetten a bányászat
kohászat vezetőségét illeti meg, az erdőmérnöki fakultás már 
ezen az első ponton háttérbe szorul. Ezt a másodrendbe való 
sorozást fokozza egyrészt az a tény is, hogy a fővezetés alatt 
kettő, sőt három osztály áll, az alvezér alatt csak egy, az erdő
mérnöki belőle sarjadt ki és még, hogy a bányászati-kohászati 
tanárok száma kétszer akkora, mint az erdőmérnöki osztálynál. 

E helyett a négyszeres viszonylatból folyó alárendelt szerep 
helyett egyenlő jogú egymásmellé rendeltséget kell követelnünk. 

Tudom!, hogy az ilyen szervezetbeli átalakítást a bányá
szat-kohászatnál is szívesen látnák, mert hiszen azok a nehéz
ségek, melyeket a múltkori ckkemben felemlítettem a mai hely
zet fonákságainak jellemzésére, azok nem képzeletbeliek, hanem 
valóságban előfordultak. Ismételten megtörtént, hogy nem ágy 
választottunk vagy határoztunk, amint azt az érdekelt osztály 
többsége kívánta volna. Nem rosszindulatból, hanem vagy egy 
kis csoport élénk agitáció ja során, vagy félreértések miatt, vagy 
egy meglepetésszerűen előállott helyzet következtében. 

Összefoglalva szavaimat, újra kiemelem, hogy nem kívánom 
a főiskola kettéválasztását és nem törekszem az erdőmérnöki 
fakultás izolálására. Azonban nem hallgathatom el abbeli véle
ményemet, hogy belátható időn belül a bányászati-kohászati 
ágazat útjai nagyobb mértékben fognak eltérni a mieinktől, 
mint ahogy mi szeretnők. Nem a kívánságom ez, hanem — 
mondjuk úgy — jóslatom, örülnék, ha nem válnék valóra! 

Ami a mezőgazdasági szakoktatás újjászervezését illeti, amely
ről Hóman Bálint őnagyméltósága a törvényhozás előtt is, előt
tünk is említést tett. erről mindaddig nem tudok nyilatkozni, 
amíg a terv konkrétebb alakot nem ölt. 

Természetesen nem óhajtok a mezőgazdaság ügyeibe avat
kozni, miránk a mezőgazdasági szakoktatás csak annyiben tar-



tozik, amennyiben főiskolánkkal vagy fakultásunkkal kapcso
latba jutna, aminek terve, úgy vélem, felmerült. Hogyha ez a 
terv oly módon válik valóra, hogy a gazdasági legfelsőbb szak
oktatás a mi főiskolánkhoz csatolt mezőgazdasági fakultáson 
folynék, azt a magam részéről örömmel üdvözölném. 

Ha ellenben „mezőgazdasági egyetem" alakjában oldódnék 
meg, helyeselni csak abban az esetben tudnám, hogyha egyrészt 
nem „mezőgazdasági", hanem „földmívelési egyetem" alakjában 
valósulna meg; másrészt, ha ebben az erdőmérnöki szakoktatás
nak külön, önálló fakultás jut legalább is a mai tanszékek épség-
1 en tartásával. Az erdőmérnöki fakultás e téren már nagy áldo
zatokat hozott, mert az első restringálás után megmaradt tan
székek egyikét azóta teljesen feloszlatta, az csak kihalásig, ill. 
nyugdíjazásig létezik; egy másik tanszék nyugdíjassal van be
töltve, egy harmadik adjunktus vezetése alatt áll; tanszékek 
újabb beszüntetése vagy összeolvasztása még átmenetileg sem le
hetséges, ill. a szakoktatás érdekeinek súlyos sérelmét és az elért 
nívónak lesüllyesztését jelentené. Legfeljebb arról a megoldásról 
lehetne még szó, hogy megüresedő újabb tanszékeket átmenetileg 
nem rendes tanárokkal töltenénk be, hanem adjunktusokkal, ma
gántanárokkal vagy előadókkal. 

Véleményem szerint a Mária Terézia-műegyetem megoldaná 
a mezőgazdasági szakoktatás problémáját is, a Darányi-féle 
„földmívelési egyetem" szellemének megfelelően. Ez a megoldás 
azzal a nagy előnnyel is járna, hogy nem kellene sem túlságos 
sok karúvá alakítani a mostani egyetemek egyikét sem, sem új 
egyetemet nem kellene szervezni, csak ma is meglévő intézete
ket kellene célirányosan átalakítani és összefogni. 



Az erdőtalaj ká l ium és t'oszforsavgaz-
dálkodása és annak gyakorlati jelen

tősége 
(Befejezés.) 

Irta: Fehér Dániel dr. 
Az erdötalaj foszforsavtartalmának a táplálkozás szempontjából 

vett fiziológiai jelentősége. 
jAz előző fejezetben megadtuk azokat a határokat, amelyek 

mezőgazdasági szempontból a mezőgazdasági talajok foszforsav
körfolyamatát illetően ma irányadók. Most összehasonlításképen 
sgy pár olyan összeállítást ismertetünk, amelyek az erdő foszfor
savigényére vonatkoznak. 

Következő ismertetésünkben el fogunk tekinteni attól a fosz
forsavmennyiségtől, amely a levélképzéshez szükséges, amennyi
ben ez az erdötalaj normális viszonyai mellett az anyagcserekör-
folyamat révén ismét a talajra kerül vissza. A következőkre vo
natkozólag Ebermayer adatait fogom alapul venni, aki Henry és 
Weber után összeállította az egyes fafajok ásványi anyagszük
ségletét (lásd 4. sz. táblázat). Hogy ezen adatokat céljainknak 
megfelelően felhasználhassuk, megadjuk most az 5. sz. táblázat
ban azoknak a kísérleti területeknek hektáronkénti foszforsav-
1.ártalmát, amelyeket kutatásunk tárgyává tettünk. Itt mindig 
1 m mélységet veszünk alapul, amennyiben az erdei fák gyökerei 
általában különösen ebben a mélységben fejtik ki legnagyobb te
vékenységüket. Mivel talaj próbáinkat 15—20 cm mélységből vet
tük, számításaink alapjául egyelőre ezeknek az adatait fogjuk 
felhasználni. 

Eb'ől az összeállításból láthatjuk, hogy milyen elővigyáza
tossággal kell a most felvetett kérdést megítélnünk, amennyiben 



4. sz. táblázat. 

F a i a j Tiszta 
hamu K 20 CaO MgO P A S 0 3 Si0 2 

Bükk 30,37 5,90 14,47 3,58 2,59 0,27 2,89 

Vágásforduló 120 év 

Tölgy 
20 „ 
50 „ 

56,7 
27,28 

9,4 
3,05 

31,9 
20,81 

5,9 
0,96 

6,3 
1,08 

1,2 
0,22 

0,8 
0,37 

Lúc 
120 „ 19,25 7,45 4,60 2,67 1,85 1,05 1,00 

Jegenye 
120 „ 23,10 4,07 9,69 2,00 1,54 0,70 5,04 

Erdei 
100 „ 14,81 2,35 8,86 1,57 1,09 0,24 0,54 

Nyír 
50 „ 12,86 2,46 4,03 1,79 1,39 0,12 0,90 

itt természetesen a talaj geológiai altalaja fontos szerepet ját
szik. Ha most összehasonlítjuk a mezőgazdasági talajokra meg
adott optimális határokat azon 'határokkal, amelyeket a fent
említett adatok számbavételével kapunk, úgy belátható, hogy 
az erdőmüvelés szempontjából egész más határértékekre van 
szükség. 

Fekete után közöljük egyes mezőgazdasági növények ásványi 
anyagszükségletét ha-onkint kg-okban. 

Tiszta 
hamu K20 CaO MgO P 20 6 so 3 SiO, 

Gabonafélék 203 32 16 10 24 4 112 
Hüvelyesek 194 50 50 12 30 10 10 
Repce 234 58 44 16 48 30 10 
Burgonya 260 120 40 20 36 16 9 
Cukorrépa 360 184 40 27 32 12 16 
Széna 330 80 50 20 30 12 120 
Hogyha már most alapul vesszük a mezőgazdasági növénye

ket és azok számadatait az egyes fafajok által felhasznált meny-

Ebermayer adatai Henry és Weber után (kg/ha). 



nyiséggel osztjuk, úgy egy viszonyszámot kapunk, amellyel osz
tanunk kell a Lemmermann, illetőleg König és Hasenbáumer (6) 
által mégállapított foszforsav határértékét, hogy megkaphassuk 
az erdőtalaj foszforsavtartalmának azon legalacsonyabb határát, 
amely megmutatja, hogy az erdőtalaj foszforsavtartaléka ele
gendő-e, vagy sem. Ezen számításnál természetesen csak azt "a 
foszforsavmennyiséget vehetjük tekintetbe, amely 1%-os cit
romsavban oldható, mivel a mezőgazdasági talajok számára meg
adott határok szintén a foszforsavtartalom citromsavban oldható 
részére érvényesek. Az így kapott határértékek a 6. sz. táblázat
ban vannak összeállítva. 

Ezen összeállításnál az északeurópai kísérleti területeknél te
kintetbe vettük azok nagyobb vágásfordulóját és az efcerswaldei 
s hallands-váderöi kísérleti területek kivételével általában 
200-—240 éves vágásfordulót vettünk alapul és ennek megfele
lően a foszforsavfelhasználást eredeti értékének felével vettük 
számításba. 

Hogyha már most ezek előrebocsátása után osztályozzuk 
az általunk megvizsgált erdőtalajokat, úgy általánosságban: 

az alföldi erdők talajai 
fenyőállománnyal elegendő, 
lombfaállománnyal nem elegendő, 

a subalpin zóna talajai 
fenyőerdőállománnyaí elegendő, 
lombfaállománnyal elegendő, 
az É. Ny.-európai erdőtalajok mindkettőnél elegendő, 
az északeurópai erdőtalajok mindkettőnél elegendő, 
az erdőhatár talajai mindkettőnél elegendő 

citromsavban oldható P2O-, tartalommal rendelkezőnek vehetők. 
Hogyha ezen adatok alapján azt az időhatárt akarjuk kiszá

mítani, ameddig ezen erdőtalajok foszfortartaléka a most meg
ejtett számítások és jelek szerint elegendő lesz, úgy a 7. sz. táb
lázatban feltüntetett adatokat kapjuk, amelyek természetesen 
csak mint általános tájékoztató értékek vehetők tekintetbe. Itt 
természetesen nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy 
idővel meg lehet a lehetősége a P2Ü 5 tartalék vízben oldhatatlan 



5. sz. táblázat. 
Sz

ám
 

Kísérleti terület 

helye 

L
om

be
rd

ő 

Fe
ny

őe
rd

ő 

Összes 
foszfor-

sav-
tarlalom 

kg/ha 

Citrom
savban 
oldható 
íoszfor-

sav-
tartalom 

kg/ha 

Összes 
kálium
tartalom 

kg/ha 

Citrom
savban 
oldható 
kálium 

kg/ha 

5 Szeged 46°15' + 16.043,0 1.299,3 18.554,6 486,55 

6 + 8.836,8 604,9 11.132,8 486,55 

7 Kecskemét 46°55' 4.760,3 618,1 14.843,7 452,36 

- 8 » 11 + 13.770,0 633,8 12.608,2 528,63 

11 Sopron 47°47' + 12.150,0 718,2 14.447,4 883,30 

14 JJ JJ + 12.150,0 718,2 7.619,4 1.101,60 

15 11 M + 10.692,0 1.323,0 17.906.4 799,2 

24 — - 2.405,7 356,7 4.951,8 677,7 

31 Eberswalde 52°40' 1 7.811,1 928,4 16.3.7,0 1.138,8 

32 + 13.192,0 410,3 45.643,6 675,9 

33 Hallands-Vaderö 57° + 21.003,2 255,1 — — 
34 + 15.622,2 460,3 — — 

35 + 9.642,5 795,8 — — 

37 Namdalseid 63°40' + 17.810,8 1.071,6 — — 
38 Raivola 60°17' + 14.179,4 1.131,8 17.442,2 783,7 

39 + + 20.543.2 922,2 11.503,6 641,7 

40 Kivalo 66°50' + 22.565,4 578,6 — — 
41 FI 11 + 14.912,1 833,7 — 

42 + 19.093,8 594,4 — — 
43 „ + 12.150,6 21C,4 — — 

44 Petsamo 69°20' + 25.689,8 405,0 17,812,9 865,3 
-

45 » i) 11.460,0 316,0 20.037,9 762,6 

46 „ „ + 13.574,2 610,5 12.618,7 1.070,4 

47 Kirkenes 69°30' + 24.035,9 686,4 16.327,— 741,7 

A kísérleti területek P2O0- és K-tartalma. 



része felhasználásának is. Ilyenformán egész más lehetőségeket 
és kilátásokat kapunk, melyeket a teljesség kedvéért szintén szá
mítás alá vettünk. Itt alapul az összfoszforsavtartalom 50%-os 
kihasználódását vettük. 

Ezen összeállításból láthatjuk, hogy a Közép- és ÉNy-európai 
erdőtalajok foszforsavtartaléka sokkal hamarabb használódik fel, 
mint az északeurópai erdőtalajoknál, amely körülmény főképen 
a hosszabb vágásfordulóban leli magyarázatát. 

Ezzel kapcsolatban még egész röviden azokra a kutatási 
eredményeinkre szeretnék rámutatni, amelyek az északeurópai 
erdőtalajok magasabb foszforsavtartalmára utalnak. Az előbbi 
megállapítások alapján nagyon valószínűnek vehető, hogy a fosz
forsavtartalék felhalmozódása összefüggésben áll a magasabb 
vágásforduló ideje, alatt bekövetkező csekélyebb felhasználódás
sal. Mivel azonban a cirtomsavban oldható rész a kedvezőtlen 
biokémiai és biológiai viszonyok következtében átlagban semmi 
összefüggésben nem áll az oldhatatlan foszforsavvegyületeknek 
relatíve nagy mennyiségével, úgy itt .minden valószínűség szerint 
az oldhatatlan P20 5 sók fokozatos kihasználását, illetőleg átala
kulását kell feltételeznünk. 

Miután az akáccal beültetett homokos erdőtalajok foszforsav
tartalmának változásaival már ezen lapnak hasábjain részletesen 
foglalkoztam, itt erre a kérdésre nem fogok külön kitérni. Csak 
rá óhajtok mutatni arra, hogy ez az összeállítás is kitűnően 
mutatja, hogy milyen kis mértékben vannak ezek a talajok cit
romsavban oldható foszforsavval ellátva és milyen gyorsan fogja 
az akác ezeket kihasználni. Itt, ezen táblázat összeállításánál az 
akác vágásfordulója számára átlag 30 évet vettünk fel és az 
akác foszforsavigényét 6.22 kg-l:an állapítottuk meg az 
előzetes tájékoztató számításaink alapján, ami nagyjából körülr 
belül az összes termőhelyi osztályok átlagának felelne meg. Itt 
szándékosan vettünk valamivel nagyobb értéket, hogy megfelelő 
biztonsággal dolgozhassunk. 

A feketefenyőt, a 6. számú kísérleti területnél hektáronként 
és évenként 1.09 kg foszforsavigénnyel állítottuk be számítá
sainkba, ami nem túlzottan alacsony s körülbelül a normális vi
szonyoknak felel meg. 
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32 
7 = Q l 

Ifi 
9r 

5 Szeged 46°13' + 4,94 3,85 6,49 1,85 1,S8 9,04 
6 + 2,30 22,01 1,14 1,85 13,61 1,18 
7 Kecskemét 46°P5' + 2,35 3.85 6,49 1,72 1,88 9,04 
8 + 2,41 3,85 6,49 2,01 1,88 9,04 

11 Sopron 47°47' + 2,66 9,27 2,70 3,29 5,43 2,95 
14 » » + 2,66 12,95 1,93 4,08 7>6 2,38 
15 + 4,90 12.95 1,93 2,96 7,S6 2,38 
24 Ellenőrző terület — - 1,21 — — 2,51 — — 

31 Eberswalde 52°40' + 3,53 9,27 2,70 4,33 5,43 2,95 
32 + 1,56 2 2 - 1,14 2,57 13,61 1,18 
33 Hallands-Vaderö 57° + 0,97 9,23 2,71' — — — . 

34 ÍJ »' 7> + 1,75 2 2 , - 1,14 — — — 

35 3,92 — - — — — — 

37 Namdalseid 63°40' 4,09 43,6 0,572 — — — 

38 Raivola 60°17' + 4,32 43,6 0,572 2,98 27,15 0,59 
39 + + 3,52 38,71 0,646 2.44 26,l'4 0,60 
40 Kivalo 66°50' + 2,20 43,6 0,572 — — — 

41 » »' + 3,17 43,6 0,572 — — — 

42 Ji " + 2,26 43,6 0,572 - — . — 
43 )» >' + 0,80 43,6 0,572 — — — 

44 Petsamo 69°20' + 1,54 69,2 0,361 3.29 26,02 0,61 
45 + 1,21 69,2 0,361 3,6H 26,02 0,61 
46 + 2,33 69,2 0361 4,07 26,02 0,61 
47 Kirkens 69°30' + 2,62 69,2 0,361 2,82 26,02 0,61 

24 = a gahonaneműek íoszfor.savszükséglete Kg/ha. 
y = az erdei fák ioszforsavszükseglete kg/ha vágásfordulónként. 
25 = a mezőgazdasági ialajo< foszforsavhatárértéke König, Hasenbaumer és Lemmer-

mann után mg/100 g. 
x = az erdei triajok íos/forsavhatárértéke. 
32 = a mezőgazdasági növények káliumszükséglele kg/ha. 
y, = az eidei fak káhumsziUséglete kg/ha vágásfordulónként. 
i(i = H Z erdőgazdasági talajok káliumhatárértéke mg/100g. 
x , = az erdei ta ia 'OK Ká'iumha'árériése. 



Érdekes megfigyeléseket tehetünk, ha most már összehason
lításképpen az erdőtalaj nitrogénkörfolyamatát és nitrogénigényét 
is bevonjuk számításainkba. Tudjuk, hogy Fekete szerint 
az évi fahozamhoz nagy általánosságban ha-ként körülbelül 
7.5 nitrogénsóra van szükség. Ezt a mennyiséget természete
sen az északeurópai kísérleti területeknél felére kell redukálnunk, 
amennyiben itt a magasabb vágásforduló következtében sokkal 
kevesebb a felhasználódás. 

A talajok foszforsavtartalma és nitrogéntartalma, illetve 
azok P 2 0 5 tartaléka és N-tartaléka között meglehetős különbség 
mutatkozik, amennyiben a nitrifikáció útján az N-vegyületek 
oldható állapotba mennek át, úgyhogy végeredményben a növé
nyek által nagy hatással használhatók fel. A foszforsavtartalom 
viselkedése ezzel szemben különösképpen kedvezőtlen, amennyi
ben itt a csekélyebb oldható résszel szemben igen nagymennyi
ségű oldhatatlan P^O-, van jelen, amely csak nagyon nehezen ve
hető fel a növények gyökerei által. Azonkívül az erdőtalajok 
N-tartaléka nemcsak a lombtakaró elkorhadásából származó tar
talékkal, hanem azon N-mennyiséggel is ki lesz egészítve, amely 
az esővízzel a talajba jut, vagy amelyet a nitrogénkötő bakté
riumok a levegőből kötnek meg. Mindezen körülmények végered
ményben azt eredményezik, hogy Idacára annak, hogy az erdő 
évi N-felhasználása jelentősen nagyobb, mint P 2 0 5 szükséglete, 
az erdőtalaj N-tartalékának erős és egyoldalú kihasználódása be
látható időn belül nem jöhet számításba. 

Végezetül még különösen hangsúlyozni kívánom, hogy ezen 
kutatásaink természetesen nem nyújthatnak teljes képet az erdő
talaj foszforsavgazdálkodásának problémájáról. Kutatásaink kizá
rólagos célja az volt, hogy az európai erdőtalajok foszforsavtar
talmáról regionális áttekintést adjanak. Ezek a kísérleti eredmé
nyek ennélfogva tájékoztató jellegűeknek tekintendők, amelyek 
természetesen további kiegészítésre és további kiterjesztésre tar
tanak okvetlen számot. Mindenesetre azon voltunk, hogy ezúttal 
egyszersmind teljes mikrobiológiai analyzis útján azokat az össze
függéseket, amelyek az idevágó részletkutatások folyamán leg
nagyobbrészt el lesznek hanyagolva, vagy pedig nem juthatnak 
világosan kifejezésre, tájékozásképen megállapíthassuk. 



Tájékozódó számítások a kísérleti területek foszforsav-, kálium- és nitrogénkészletének az állo
mányok által való felhasználási idejéről. 

7. sz. táblázat. 

A kísérleti terület 

er
dő

 1
 

Se
rd

ől
 

Össztoszforsav Cilromsavban 
oldh. foszforsav Összes kálium Citromsavban 

oldh. kálium Össznitrogén 

száma h e l y e S © 
>> a kg/há 

évre 
ele

gendő 
kg/ha 

évre 
ele

gendő 
kg/ha 

évre 
ele

gendő 
kg/ha 

évre 
ele

gendő 
kg/ha 

évre 
ele

gendő 

5,7,8 

6 

Alföldi talajok: 
Szeged- Kecskemét 

46°15'-46°55' 

Átlag 
+ 

12.080 
8.840 

10.460 

974 
4.425 
2.699 

860 
605 
732 

139 
555 
347 

15.335 
11.132 
13 234 

445 
2.370 
1.408 

489 
487 
488 

29 
206 
118 

8.880 
7.230 
8.055 

1.180 
965 

1.072 

11 
14,15 

24 

Szubalpin zóna talajai: 
Sopron 47°47' 

Átlag 
Ellenőrzőterület 

+ 
12.010 
11.350 
11.680 
14.140 

2.320 
3.690 
3.005 

718 
993 
856 
327 

277 
910 
594 

14.477 
12 768 
13.623 
4.952 

1.270 
1.568 
1.419 

8S3 
950 
917 
678 

181 
234 
208 

7.550 
10.250 
8.900 

15.200 

1.006 
1.365 
1.285 
2.021 

31,33, 35 

32, 34 

ÉNyeurópai talajok: 
Eberswalde — 

Hal I an ds—Váderö 
52°40—57° 

Átlag 

13.750 
14.400 
14.075 

2.650 
6.610 
4.130 

740 
408 
574 

285 
374 
330 

16.3271 
45.6442 
30.985 

1.430 
9.870 
5.650 

1.1H91 
6762 
907 

193 
288 
240 

9.130 
10.190 
9.660 

1.220 
1.360 
1.290 

37—43 
Északeurópai talajok-. 

Namdalseid, Raivola, 
Kivalo 60°17'—66°50' + 18.120 17,950 763 1.510 14.4733 6.145 7133 599 6.150 1.640 

44-47 
Erdőtenyészet határa-. 

Petsamo, Kirkenes 
69°20—69°30' 18.900 26.250 505 1,403 16.699 6.795 888 765 4.760 1.270 

1 Csak a 31. kt.-re vonatkozik. — 2 Csak a 32. kt.-re vonatkozik. — 8 Csak a 38. és 39. kt.-ekre vonatkozik. 



Az erdötalaj kálium-anyagcseréje. 

Az erdőtalajok káliumtartalmára vonatkozólag szintén a 
2. számú táblázat ad felvilágosítást. Ennek a táblázatnak és az 
ezt kiegészítő 1. sz. ábrának adatai alapján világosan láthatjuk, 
hogy a káliumtartalom az erdőtalajokban regionális értelemben 
véve ugyanolyan változásoknak van alávetve, mint a foszforsav
tartalom. Nevezetesen az összkáliummennyiség észak felé nagyon 
sok esetben csökken, míg a citromsavas káliumnak az összkálium-
hoz való viszonya minél északabbra megyünk és minél humidabbá 
válik az éghajlat s minél savanyúbbá lesznek az erdőtalajok, annál 
kedvezőtlenebbé válik. Különösen rá kell itt mutatnunk arra, hogy 
az alföldi homokos erdőtalajainknak káliumtartalma rendkívül 
alacsony, pedig ezzel szemben az akác káliumigénye foszforsav
igényével szemben sokkalta nagyobb, annak majdnem három
szorosa. Éppen ezért a káliumgazdálkodás szempontjából az al
földi homokos erdőtalajok az ákácerdősítés szempontjából sokkal 
kedvezőtlenebb helyzetben vannak, mint foszfortartalom tekin
tetében. Idevonatkozólag egyébként még részletes kutatásokat 
fogunk közölni, amelyek tüzetesebb felvilágosítást fognak adni 
ebben a kérdésben. 

Hogy a különtöző erdőtalajok káliumtartalma mennyiben 
felel meg a fák tenyészetéhez szükséges optimális határértékek
nek, erre vonatkozólag éppúgy, mint a talajok foszforgazdálko
dásánál, tájékoztató számításokat végeztünk, amely tájékoztató 
számítások alapjául megint csak a Köriig és Hasenbáumer által 
felállított az a szabály szolgált, hogy a mezőgazdasági talajoknál 
azok tekinthetők a káliumvegyületek szempontjából kielégítőknek, 
p.melyekben kg-onként legalább 160 mg 1%-os cirtomsavban 
oldható káliumvegyület 'foglaltatik. Most ezen határértékek alap
ján, a mezőgazdasági növények káliumszükségletét véve alapul, 
ugyanúgy számítottuk ki a fák káliumszükségletének határ
értékeit, amint azt a foszforsav határértékeinek számításá
nál tettük, amikor is az akác káliumszükségletét 30 éves 
vágásforduló mellett 17 kg/ha-al számítottuk. Ezeknek az adatok
nak alapján az 5. sz. és 6. sz. táblázatok most már világosan mu
tatják, hogy a kötött erdőtalajok káliumtartalma még nagyjából 
az optimális határ körül mozog, míg ezzel ellentétben az alföldi 



homokos talajaink káliumtartalma ákácerdősítés szempontjából 
egyáltalában nem mondható kielégítőnek. 

Ugyanúgy, mint azt az erdőtalajok foszfortartalmának vizs
gálatánál végeztük, még tájékoztató számításokat eszközöltünk 
arra vonatkozólag is, hogy ha az összkáliummennyiségnek csak az 
50%-át vesszük 1 méter mélységig tekintetbe, mennyi időre lesz 
az elegendő, hogy az egyes erdőtypusok káliumszükségletét bizto
sítsa. Azért vettük itt is csak az 50%-át az egész káliummennyi
ségnek, miután az összkálium egy jelentékeny része a citromsav
ban nem oldható káliummennyiségre esik, úgyhogy ezt a körül
ményt figyelembe kellett vennünk. (Lásd 7. sz. táblázat). 

A vizsgálati eredmények gyakorlati jelentősége. 
Már a bevezetésben ismételten rámutattam arra, hogy ne

künk, erdőgazdáknak hovatovább számolnunk kell azzal, hogy az 
erdőtalajainkban elraktározott termőerők és ásványi anyagkész
let nem tartozik a ki nem meríthető és örökké tartó értékek közé. 
Hasonlóképpen már ismételten luglalkoztam azzal a problémával 
is, hogy téves felfogás az, amely azt mondja, hogy az erdősítés 
és az erdő abszolút mértékben javítja meg a talajt, bár az erdő
nek talajjavító ereje, illetőleg konzerváló hatása kétségtelen. 
Hiszen már azáltal is jelentékeny szolgálatot teljesít, hogy 
a fák mély gyökereik segítségével az alsóbb talajszintekből a még 
el nem használt ásványi anyagkészletet a íelsőbb szintekbe hoz
zák és azt így ott hozzáférhetővé teszik, sőt hasznos működést 
fejt ki az erdő akkor is, amikor a lehulló lombozatában rejlő ás
ványi anyagkészletet humuszával sokáig konzerválja és a talaj
gazdálkodás szempontjából használhatóvá teszi. 

Kifejezetten azonban az erdő működése csak a szénhydrátok 
és a nitrogéntartalmú anyagok képzésével gazdagíthatja a talaj 
termőerejét, minthogy ezen anyagok egy jelentékeny részét a le
vegőből vett szénsavból és nitrogénből tudja előállítani. Az erdő 
talajában lelhető mész, kálium és foszforsavmennyiség azonban 
állandó felhasználásnak kitett és folyton fogyásban levő ténye
zők, mert hiszen azáltal, hogy a fatömegét, a gyérítési fatömegét 
is beleértve, végleg elvisszük, beépítjük, vagy eltüzeljük, ezen 
anyagok tekintetében az erdő talaját, habár legtöbbször gyakorla
tilag talán alig érezhető, lassú mértékben is, de állandóan kihasz-



náljuk, ezeket az anyagokat már kénytelen a növény valami úton-
módon pótolni. 

Látjuk tehát, hogy a talajgazdálkodás szempontjából a me
zőgazdaság és az erdőgazdasági módszerei lényegileg azonosak, a 
különbség abban áll, hogy a mezőgazdasági terményeket évenként 
használjuk el és ezeket rendszerint maradék nélkül elvesszük a 
talajból, amíg a fatermésnél a vékony ágak egy jelentékeny ré
szét s a lehulló lombozatot visszahagyjuk, úgyhogy ezeknek kap
csán már jelentékeny mennyiségű táplálóanyagot hagyunk vissza 
a talajnak. 

Az előző táblázatokban (tárgyalt ásványi anyagszükséglet tu
lajdonképpen csak a fahasználati fatömegekkel együtt elvitt fa
mennyiségre vonatkozik, minthogy normális erdőgazdasági üze
met 'feltételezve, már tekintetbe kell vennünk azt, hogy az ás
ványi anyagok egy jelentékeny része a levelekkel és a vékony 
ágakkal a földre jut és a korhadás következtében megint a talaj 
termőerejét gyarapítja. 

Meg kell még jegyeznem azt is, hogy különösen a vékony 
ágak, de főleg a levelek hasonlíthatatlanul gazdagabbak ásványi 
anyagokban, mint a tulajdonképpen elhasznált fatömeg. Itt hi
vatkoznom kell a már Fekete után közölt adatokra, amely 
egyes mezőgazdasági növények hamualkotórészbeli szükségletét 
adja meg évenként és hektáronként kilogramokban és amelyekből 
láthatjuk, hogy az alom még 5—6-szoros mennyiségét is tartal
mazhatja ásványi anyagokban a fő- ,és előhasználatok által kivitt 
fatömegeknek. 

Ezekből a most mondottakból mint parancsoló szükségesség 
jelentkezik mindenekelőtt az, hogy nekünk a gyakorlati erdőgaz
daság folytonosságának fenntartásánál elsősorban arra kell 
ügyelnünk, hogy az ásványi anyagokban olyannyira gazdag alom 
2 a vékonyabb rőzsefa az erdő talaján visszamaradjon és a kor
hadás kapcsán átadhassa ásványi anyagtartalmát megint a ta
lajnak. 

Ezek a regionális vizsgálatok különben azt is mutatják, hogy 
a rendes erdőtalajokat véve alapul, — egyelőre legalább gyakor
latilag, belátható időn belül nemigen lesz szükségünk arra, hogy 
a kötött és még ki nem zsarolt erdőtalajainkat trágyázás, vagy 
műtrágyázás útján megjavítsuk. De azt világosan mutatják ezek 



a meggondolások is, hogy viszont .rendkívül fontos, hogy az alom 
és a vékony ágak lehetőség szerint az erdő talaján visszamarad
janak, minthogy az alomszedés és a rőzsefának az elhordása az 
erdő talajának ásványi anyagszükségletét és ezeknek az anya
goknak normális körfolyamatát károsítja, az erdő talajába kerülő 
termőerőt pedig veszélyezteti s a talajt fokozatosan kizsarolja. 

Látjuk egyúttal úgy ia foszfor-, mint a káliumgazdálkodásnál 
még azt is, hogy az erdőtalajainkban tulajdonképpen ezeknek az 
értékes vegyületeknek csak egy kis töredéke van oly állapotban, 
hogy a növények számára könnyen felvehető. Azt is láttuk, hogy 
minél savanyúbb valamely talaj, annál kedvezőtlenebbül befolyá
solja a még oldott állapotba nem jutott ásványi anyagok felvé
telét. A savanyú talajokban ugyanis az ott felszabadult savas ve
gyületek hatására oldhatatlan foszfor- és káliumvegyületek kelet
keznek, amelyek a növények számára használhatók nem lesznek. 
Ezért az erdőtalajnak egészséges állapotban való tartását a gya
korlati gazdasági beavatkozásainkkal alapvető főcélul kell ki
tűzni. A gyérítéseket mindig úgy kell végeznünk, hogy a talaj 
állapotának egészséges voltát vele biztosítani tudjuk. Ahol pedig 
a talajnak elsavanyodásra való hajlama jelentkezik, ott főleg a 
gyérítések helyes keresztülvitelével, vagy esetleg időszakos tar
vágással kell a korhadási folyamatot előmozdítanunk, hogy a ta
laj savanyú természetét lehetőleg közömbösíteni tudjuk. 

Rá kell még mutatnunk arra is, hogy a jövőben, véleményem 
szerint, — a termőhelyi osztályok felállításánál és figyelembe
vételénél át kell térnünk arra az elvont természettudományi 
alapra, amelyen ma a mezőgazdaság széles alapon épít. Termő
helyi osztályaink jellemzése, leírása, a mezőgazdasági hasonló 
módszerekkel összehasonlítva, nagyon kezdetlegesnek mondható. 
Az üzemterveinkben a talajállapot, a talaj összetétel jellemzése s 
a talaj termőerejének a kifejezése nem felel meg a mai erdőgaz
daság intenzív színvonalának. Fokozatosan rá kell térnünk arra, 
hogy a termőhelyi osztályok megállapításánál elvégre a talajok
nak fizikai-kémiai állapotát, azoknak táplálóerejét, kémiai és 
élettani szempontból kifejezzük és tekintetbe vegyük. Ezt pedig 
csak úgy tudjuk elérni, ha minél szélesebb körben, úgy, mint az 
a mezőgazdaságoknál ma már mindenütt el van terjedve, rá
térünk a talajtérképeknek a készítésére. Emellett pedig nem ele-



gendő valamilyen talaj analyzisét elvégezni, vagy akár a talaj
jellemző növények segítségével a talaj fizikai-kémiai alkatára út-

' mutatást kapni, hanem ezt először összhangzásba, párhuzamba 
kell hoznunk azoknak a fafajoknak táplálóanyagigényével is, 
amelyek az illető termőhelyen már megvannak, vagy amelyeket a 
megfelelő termőhelyre akarunk hozni. 

Az az első csalódás és sokszor jelentékeny anyagi kár, amely 
az erdőgazdaságot a nem megfelelő fafajok telepítése és tenyész
tése révén érte, szolgáljon intő jelül arra, hogy erdőgazdasá
gunk jövendő berendezésénél a fák táplálóanyagigényeivel és a 
talajon meglevő anyagkészlettel az eddiginél fokozottabb mér
tékben számoljunk és ezeket az eddiginél fokozottabb mértékben 
megfelelő mérések és kutatások segítségével hozzuk összhangba. 

Az előzőkben közölt táblázatok és kimutatások világosan 
utalnak arra, hogy a különböző fafajok táplálóanyagigénye 
mennyire változó. Lehetséges lesz az, hogy az a termőhely, ame
lyik az egyik fafajnál II.—III. osztályú termőhelynek felel meg, 
valamilyen táplálóanyag minimumban való je'enléte következté
ben, a fafaj helyes megválasztása mellett a másik fafajnál 
I—II. osztályú terműhelyül szolgálhat. Tudnunk kell ugyanis 
azt, amit egyébként a mezőgazdasági szakirodalom Liebig fel
lépése óta ismer, hogy valamilyen növénynek, tehát a fának 
is a táplálkozását és növekedését nemcsak az a termőhelyi 
tényező szabályozza és befolyásolja, amely optimális, vagy éppen 
maximális mennyiségben van jelen, hanem erre még az a termő
helyi tényező is nagy hatással lesz, amelyik minimális mennyi
ségben van meg, sőt ha valamelyik tényező minimális mennyi
ségben van jelen, legyen ez P., K., Ca és alatta marad annak az 
optimális határnak, amely az illető fafaj növekedéséhez és te
nyésztéséhez feltétlenül szükséges, úgy ez mé? abban az esetben 
is meg fogja akadályozni állományaink normális fejlődését, ha a 
többi termőhelyi tényező optimális mennyiségben áll rendel
kezésre. 

Ezekkel a tárvekkel tehát nekünk erdőgazdaságunk jövendő 
fejlesztésénél és kiépítésénél feltétlenül számolnunk kell és ezzel 
a körülménnyel számoltunk mi is akkor, amikor a fejlettebb 
erdőgazdasággal bíró nemzetek mintájára, sőt azokat meg is 
előzve, megkezdtük a részletes talajtani térképek felvételét. Erre 



a célra nem kell kímélni a költséget. Mert ha a fentiek alapján 
helyesen összhangzásba tudjuk hozni fafajaink táplálóanyag
igényét az egyes termőhelyek táplálóanyagkészietével, abban az 
esetben rendkívül sok kártól és veszteségtől fogjuk magunkat 
megkímélni, sőt a fafaj helyes összhangzásba hozatalával és he
lyes megválasztásával eredményeinket és így birtokaink jövedel
mezőségét fokozni is fogjuk tudni. 
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A vi lágkereskedelem érdekesebb 
tengerentúli és exotikus fái 

>( Folytatás.) 
írta: dr. Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsos. 

7. GrenadillO: 

A Kokusfának (Cocus wood) is nevezett Grenadülo Közép-
Amerikának „Inga vera" nevű fája, mely a nyugatindiai szi
geteken terem. (Cuba- és Jamaica-szigetek.) 

Ezenkívül Németországba Grenadülo néven szállítják a Ke
let-Afrikából (a volt német gyarmatokról) származó Dalbergia 
melanoxylon nevű fának anyagát is. 

A nyugatindiai Cocusnak sötét olajzöld színe van, míg a ke
letafrikai Grenadülo sötétbarna |színű. Mindkettőnek 1—3 cm 
vastag, barna szijácsa van. Származási helyük szerint 1 m 3 

1000—1400 kg súlyú. 
Esztergályosmunkákra, fúvóhangszerekre és fournírkészí-

tésre használják fel fáját. 
Rendesen mint súlyárú, 5—10 cm átmérőjű szegletfában 

kerül kereskedelembe. Az amerikai Cocusfát jobbnak tartják a 
keletafrikai Grenadillonál. 

Évenkint 1000 tons körül hoznak be Cocusfát; a Grena
dülo behozatala csak 600 tons. 

8 . Hickory. 
A diófa-félékkel rokon és az északamerikai Carya-félék fá

ját hozzák hickory néven kereskedelembe. A Carya háromféle 
faja, nevezetesen: a Shellbark Hickory (Carya alba), a Mocker 
nut (Carya tomentosa) és végül a Nutmeg Hickory (Carya 
myristicae-formis) fái igen kedveltek. 

Ezek közül a Carya alba az, mely kiváló szíjasságával és 



rugalmasságával tűnik ki s ezért aztán ez főképpen a keres
kedelem tárgya. 

Hazája Észak-Amerika, hol Carolinától egész a 45. északi szé
lességi fokig fordul elő, gyakran tiszta állományokat alkot. Első
rendű, néha 35 m magasságot és 1 m vastagságot is elérő fa. 
Lándzsaalakú levelei ötösével állanak és illatosak. Kérge fiata
lon szürke; később finom foszlányokban hámlik le. Idősebb 
fáknak kérge mindkét végén felkunkorodó lemezekben szokott 
levállani. Szijácsa fehér, gesztje pedig a mi gesztenyefáénkhoz 
hasonló. Fája nagyon nehéz, szívós, nehezen hasad. Kitűnő szí-
iasságánál fogva nagy hajlítást tűr el törés nélkül s ezért a vi
tái] elsőrendű kerékgyártó-fája. 

Alkalmazása kiterjedt. Szekkérrudaknak, küllőknek, kerék
talpnak, szekéroldalnak, emeltyűknek, kerékfogaknak, szerszám
nyeleknek,, cséplőknek, hordóabroncsoknak, ostornyeleknek és 
puskaagynak nagyon keresik fáját. A vasúti műhelyek, az asz
talos- és esztergályosipar is rendkívül kedveli fáját. Repülőgé
pek gyártásánál nélkülözhetetlen (főleg a propellerekhez). 

A friss, fehér hickoryt nagyon keresik; az állott, régibb 
döntésű árút másodrendű anyagnak minősítik. Újabbi időben 
Marylandból és Carolinából néha lilyen másodosztályú árút szál
lítanak, ami sok differenciára szolgáltat alkalmat. 

Németország évente mintegy 7000—8000 m : i hickoryt vitt 
be Hamburgon, Brémán át és a Rajnán a háború előtt. 

9\ Jacaranda*. 
E néven egyrészt a Braziliában érintetlen állományokat ké

pező Jacaranda Braziliana és másrészt pedig a keletindiai Dal-
bergia latifolia fája kerül a kereskedelembe. Mindkettőnek ne
héz, kemény, alig hasítható, de kitűnően politúrozható, sötétbarna, 
esetleg csokoládébarna, vagy viloaszínű a fája. A barnaszínűeket 
rendszerint „Palisander"-Yiek, a vöröses színűeket pedig „Jaca-
ranríV-nak nevezik. 

A brazíliai jacaranda furnírokra kiváló; általában 3—5 m 
hosszú és 25—60 cm vastag méretű rönkök áz eladás tárgyai. 

* Hazájában, Braziliában „Jacarandafa", az angol gyarmatokon és 
Angliában brazíliai rózsafa a neve, Német- és Franciaországban pedig 
palisanderfának nevezik. Szerző. 



Féltönkhasítványnak is kelendősek. Fűrészárút is készítenek be
lőle s ezzel is kereskednek. Állítólag Braziliát an vannak belőle 
még az őserdőkben igen nagy kiterjedésű állományok, 

A keletindiai jacaranda fája la brazíliainál alárendeltebb mi
nőségű. Ezt nagyméretű anyagokban hozzák forgalomba. 

A jacarandafának Németországban Hamburg a fő behoza
tali helye. 

A jacaranda fájából luxusbútorokat, ékszerdobozokat, bil
iárdasztalokat, zongoraládákat stb. készítenek. Szépen erezett 
gyökérfáját a faragászati ipar kedveli. 

A rendkívül drága Jacaranda súlyárút képez. 

10. Amerikai dió. 
„Amerikai dió" gyűjtőnéven — a bútor- és vasúti ipartan 

évről-évre nagyobb mennyiségben feldolgozásra kerülő — Juglans 
nigra (Black walnut) és Juglans cinerea (Qilnut) fája jő a ke
reskedelembe. 

Közülük a Juglans niara (fekete dió) értékesebb. Elsőrendű 
fa, néha 30—35 m magassággal és 1:8—2:0 m átmérővel. Le
velei 13—23 levélkével, fűrészesek. Termése az ú. n. fekete dió. 
Hazája Észak-Amerika, az Ontárió-tótól dél felé Floridáig és 
Texasig. 

Fáia kemény, fodros, sötétbarna színű, gyakran vörös ere
zetű. A mi diónk fájánál állítólag értékesebb. Hazájában idősebb 
példányok már alig vannak belőle, mert nagyrészüket tűzifának, 
kerítésoszlopoknak, puskaagyaknak, bútoroknak stb. levágták. 

Hazánkban is több helyen sikerrel mívelik nemcsak a par
kokban, :de erdőgazdaságokban is*, hol olykor szép állományok 
Ír vannak már belőle.** 

A Juglans cinerea (szürke dió) Amerikának északi részén 
fordul elő; Canadában az 50° északi szélességnél is megtalálható. 

* Iharosi erdőgazdaság, kalocsai érsekség és délvidéki erdeinkben 
már meghonosodott. Rovarrágásoktól mentes fa. Szerző. 

** Slavóniában, a gróf Eltz-féle vúkovári hitbizományi birtokon 
Prandstetter Gyula erdőtanácsos (ki 35 évet szolgált a nevezett urada
lomban s ki az 1926. év végén vonult Wienbe nyugalomba) volt az első 
szakember, ki a Juglans nigrát (Schwarznusz) nagy területen, cca 
4000 holdon ültette. Ő e tekintetben úttörő volt. (L. „Wiener Alig. 
Forst- und Jagdzeitung, 1927. Nr. 3. p.—16). 



Ágai sárgásbarna zöldszínűek, fiatal korukban enyvesek. Levelei 
6—8 pár s a levélkék ülők. Fája a mi diónkkal egyenlő értékű, 
kissé vörösbehajló színű. 

Az amerikai diót rönkökben, pallókban és fűrészárú mi
nőségben hozzák Európába. Az 1911. év folyamán mintegy 
12.250 m 3 amerikai diót hoztak be Németországba. A jobb mi
nőségű anyagot mesterségesen szárítják, az alárendeltebb minő
ségű anyagot pajtákban raktározzák. 

Főleg a bútor-, kocsi- és vasúti kocsi-ipar használja fel fá
ját. Ezenkívül a hajóépítésnél, kerékgyártófának, puskaagynak, 
sőt hazájában zsindelyek készítésére is felhasználják. 

11. Kaukázusi dió. 
A Kaukázus hegységben tenyésző, 15—20 m magasságot is 

elérő Pterocarya caucasica fája, melynek fiatal ágai pirosak v. 
barna zöldszínűek. Levelei szárnyaltak, levélkék 17-el állanak. 
Diója csontkemény. 

Sárgásbarna fája igen szép és tetszetős furnírt szolgáltat. 
Az 1910. évben mintegy 40.000 m 2 kaukázusi diófurnírt hoztak 
be Németországba, főleg Tiflis- és Batumból, hol ilyennemű fur-
nírgyárak vannak. 

A Kaukázusban hír szerint még jelentékeny kiterjedésű dió
állományok vannak, melyek előreláthatólag még évekig képesek 
lesznek fedezni az ily szükségleteket.* 

12. Okoume. 
„Okoume", illetve helytelenül „Afrikai Mahagóni" vagy 

..Gabun Cédrus" kereskedelmi megjelöléssel újabb időben igen 
nagy mennyiségű fát hoznak be Európába. Vájjon ez a fa a 
Khava senegalensis Juss.-től, avagy pedig valamelyik Cedrálá-tól 
származik, még nincsen eldöntve. 

Fájának szerkezete a Cedráláéhoz hasonló, elég nehéz, leg
inkább szivardobozok készítésére használják.** Ezenkívül vakfur-

* Déchy Mór: „Kaukázus" c. művének vadatai. 
Dr. Kövessy Ferenc főiskolai tanár közlése szerint Kismarton

ban és Cenken a kastély előtt vannak iszép kaukázusi diók. Szerző. 
** A kéregben levő fának — az illó olajoktól — bizonyos nehéz il

lata van, melyet a feldolgozásnál azonban a fa teljesen elveszít. Szerzi/. 



níroknak, bútorbélésfának, szelvényárűnak, asztal- és dobozgyár
tásnál is igen kedvelik fáját. 

Nagy mennyiségben és nagysúlyú darabokban a Kongó-fo
lyam és mellékfolyói vidékéről, továbbá Kamerunból hozzák be 
Európába. A Kongó-vidéki szállítmányok a trópusi esőktől so
kat szenvednek s ezért láthatók az okoumef ából igen gyakran se
lejtes szállítmányok is. Néha ágas, csavartnövés ű törzsrészeket is 
hoznak forgalomba. 

Az 1911. évben mintegy 85.000 tons súlyú árut. hoztak be 
Hamburgon és Brémán át Németországba. 

Az okoumé-kereskedés jelenleg legnagyobbrészt francia ké
zen van. A világháború tar tama alatt a francia kormány a 
..Gabun Cedrus"-nak., Okouménak és Ébenfának a francia gyar
matterületekről való kivitelét kiviteli vámhoz kötötte. 

13. Amerikai nyár* 
Az-Észak-Amerikában honos Liriodendron tulipifera L. (tu-

lipánfa, Whitewood, Jellow poplar) fája kerül „amerikai nyár" 
néven Európába behozatalra.** 

A Liriodendron tulipifera L. eredeti hazája Észak-Ameriká
ban Canadától Floridáig van. Főképpen az Alleghany-hegység-
ben fordul elő, hol állítólag 50—60 m magasságra és 3—4 m 
vastagságra is megnő. A jégkorszak előtt Európában is honos 
volt; erre engednek következtetni azok a nyomok, miket újabban 
Olaszország, Svájc, Izland ásatag növénymaradványaiban talál
nak. Az 1732 körül került Franciaországba, honnan aztán lassan, 
mint díszfa elterjedt a kontinensen. A zirci arborétumban is van 
belőle egy igen szép példány, mely az 1923. évben gyönyörű vi
rágokat is hozott. 

Minthogy levelei ősszel, lehullás előtt aranysárgaszínűek 
lesznek, az amerikai ezt a fá t : * „sárganyárfá"-nak (Jellow 
Poplar) is nevezi. 

* A. zalavári szentbenedekrendi apátságnak a zalaapáti rendháza 
előtt van — állítólag — a legnagyobb méretű tulipánfa, melynek óriási 
koronája s mintegy 70—80 cm mellmagassági átmérője van. A fa 
évente virágzik. Szabó Benedek m. kir. erdőtanácsos közlése. Szerző. 

** Ezenkívül az ugyancsak Észak-Amerikában tenyésző Populus 
balsamifera. L. (Cottonwood) fáját is (1. e névnél) szintén „amerikai 
nyár" néven hozzák a kereskedelembe. Szerző. 



A fa gesztje barnaszínű, finom szövetű; szíjácsa fehér 
és elég széles. Kitűnő fűrészanyagot ad, a hárs- és nyárfához ha
sonló anyaggal. Építkezésekhez, zsindelykészítésre, furniralapokra 
s mint vakfát használják fel fáját. Orgonák építésénél, automo
bilok és kocsivázák, facipők, öntőmodellek,, műesztergályos tár
gyak készítésénél rendkívül szeretik fáját. Ezenkívül csomagoló-
és cukorládákat is, sőt gyufahuzalokat is készítenek fájától. 

Fája rendesen 3—6 m hosszú rönkök alakjában; ezenkívül 
bárdolt állapotban és mint fürészárú is kerül a kereskedelembe. 

1U. Cottonwood. 
Ilyen néven a Populus balsamifera L. (balzsamos nyár) fá

ját nevezik. 
Ennek a fának őshazája Északamerika, hol 13—16 m ma

gasra is megnő. Díszfának való fáját „Cottonwood" néven 
árulja a világkereskedelem. Rügyei és fiatal levelei balzsamos 
gyantával vannak bevonva, ezért aztán ezek illatosak. 

Mint díszfa a magyarországi parkokban feltalálható. 
Fája ennek is 3—6 m hosszú rönkökben szokott- a kereske

delembe kerülni. Fűrészárút is készítenek belőle. 
Fája korán megrevesedik s emiatt értéktelen lesz. 
Az 1911. évben mintegy 30.000 m 3 Whitewood- és Cotton-

wood-fát hoztak be Hamburgon át Németországba. Kereskedelmi 
körök véleménye szerint a nagy import miatt félős, hogy a min
den téren kiválóan alkalmazható e kitűnő anyag behozatala, a 
készletek elfogyása miatt nemsokára meg fog szűnni. 

15. Pockfa* 
AGuajacum offinale és a Lignum sanctum fáját neve

zik Pock-, illetve Guajákfának. 
E fának nagyon keskeny, szennyessárga szíjácsa van, mit a 

feldolgozásnál eltávolítanak. Gesztje feketebarna, zöldesen vagy 
kékesen festve, gyakran sárgás vonalazása gyantajáratokkal. 
A fa a levegőn sötétzöldszínű lesz; rendkívül kemény, kiváló el-

* „Guajacan" néven a Mexikóból és Venezuelából származó igen 
szép feketebarnán v. sárgásán vonalozott fa jő a kereskedelembe. A Ma-
racaiból származó nagy és erős rönköket pedig „Verawood" néven 
árulják. Szerző. 



lenállóképességű, tömött, erős, nem hasítható, igen nehéz, gyanta
dús és szerfölött tartós. Fajsúlya átlagosan 1.30. A fa mintegy 
26%-os gyantatartalmú; gyantája mint Guajákgyanta világszerte 
ismert. 

Ezt a fát 1532. évkorul a spanyolok kezdették elterjeszteni; 
később meg a franciák foglalkoztak kereskedelmével; miért is 
néhol ezért mint „Francia fát" is árulják. 

Hazája Cuba, St. Domingo, Jamaica-szigetek, ezenkívül 
Hondurasból, Venezuelából, Costaricából, Nicaraguából és Pa-
raguayból is szállítanak pockfáfi. A kereskedelemben legjobb mi
nőségűnek tartják a st. domingói és jamaicai származású anya
got. Gömbölyű állapotban (1—3 m h., 15—30 cm v. rönkökben) 
*s különféle méretű törzsdarabrészekben kerül kivitelre. 

Fáját gombok, tekegolyók, hengerek, szíj dobok,' gépalapok, 
késnyelek, fakalapácsok, dörzscsészék készítésére, hajóépítéshez 
és.esztergályos munkákhoz s általában ott, ahol a szerkezetektől 
bizonyos fokú ellentállóképességet kívánnak, használják. 

Rendesen mint súlyárút hozzák be Londonon és Hamburgon 
át Európába. Hamburgon, Brémán és a Rajnán a háború előtti 
időben mintegy 3000—4000 tonna áru került behozatalra Német
országba. 

16. Satinfa.* 

Ennek a selyemfényű fának narancssárga, piros és néha 
barna-színű, változatai ismeretesek a kereskedelemben. 

A bútor- és műasztalosság (kedvelt fája. Furnirokra kiváló. 
A kereskedelemben a következő neveken jön forgalomba: 
a) Keletindiai satinfa, melyet az ott növő Chloroxylon 

Swietenia szolgáltat. Színe zöldessárga; főleg hajók belsejének 
díszítésére, luxusbútorok és parkettek készítésére használják. 

b) A vörös atlas satinfa. Bíborvörös színű; vörös és barna 
erezetekkel. Növényi eredete ismeretlen. 

c) Barna atlasfa. (Nusz-satin) Északamerikából. Eredete 
ismeretlen. 

d) Nyugatindiai selyemfa, melyet a Ferolia guianensis nevű 
fa ad. Innen Feroliafának (Feroliaholz) is nevezik. Az Antillá-

* „Selyemfa (Seidenholz) és „Atlasfa" (Atlasholz) néven is gyak
ran jő kereskedelembe. A hazai származású „Sorbus torminalis" és 
szilva fáját is gyakran „Atlasholz" néven árulják. Szerző. 



kon és Guyanán tenyészik; világos és kanárisárga, gyönyörű se
lyemszerű fája a bútor-esztergályosiparnak és a berakott mun
káknak kedvelt fája. Állítólag a portoricói származású fa a 
legjobb. 

A satinfa általában igen kemény, merev és nehéz, melyet 
súlyra árulnak. Az 1908. évtől kezdve Németországba való be
hozatala megcsappant. 

17. Amerikai satin dió. 

Ez a fa évről-évre hovatovább nagyobb mennyiségben ke
rül Amerikából behozatalra. 

Fáját az amerikaiak által „Gum"-nek nevezett Liquidambar 
ftyraciflva szolgáltatja. Hazája az Északamerikai Egyesült Ál
lamokban van, mégpedig Connecticut-, Arkansas-, Florida-álla
mokban és jö, Missisipi környékén, hol főleg a mocsarakat kedveli 
s ilyen helyeken állítólag 30—40 m magasságra és 120—150 cm 
vastagságra is megnő. ; 

Kérge és fiatal ágai illatosak; belőlük nyerik az ú. n. 
„Ámbra liquidá"-t, melyét füstölésre alkalmaznak. Levelei 3—5 
karélyosak, ősszel gyönyörű piros- és narancssárga színűekké 
lesznek. Emiatt mint díszfát parkokban kultiválják. 

Fájának színe rendkívül hasonlít az alma fájához; alap
színe világosbarna, rózsabarna sötétebb sávokkal. Bútorkészí
tésre és furnirok előállítására használják. 

Gömbölyű és fűrészelt állapotban .is hozzák kereskedelembe. 
Az 1911. évben mintegy 6500 m 3 amerikai satindiót hoztak be 
Hamburgon. át Németországba. 

18. Amaranthfa* 

A legfinomabb luxusfa, amit leginkább Surinamból, Hol
land- és Francia-Guayanából hoznak Európába. A Copaifera 
bracteata dél- és középamerikai fa adja az Amaranthfát. 

Fája igen nehéz, kemény, könnyen politúrozható. A frissen 
vágott fának szürkésbarna színe van, mely a levegőn kékviola, 
egész feketepiros lesz. 

* Sokszor „Kék ébenfa" (blaues Ebenholz) és mint „Purpur" v. 
„Luftholz" (Purpledheart) néven is árulják az Amaranthfát. Szerző. 



Mint súlyárut, vastag, egész 12 m hosszú törzsrészekben 
hozzák be Európába, hol főleg intarzia-munkák készítésére, búto
roknak, parketteknek, esztergályosmunkákra, isétapálcáknak stb, 
használják fel fáját. Hazájában hordódongákat készítenek belőle, 
kádárfának és asztalosfának is kedvelik. 

19. Ibolyája. 

Az Ausztráliában és Űj-Délwalesben növő Acacia homa-
lophüla fáját nevezik kitűnő ibolyaillatáról ibolyafának. 

Fája világosbarna-, olajzöldszínű, igen nehéz, finom és nehe
zen hasítható. Az ismert fák közül a legtömöttebb és legkemé
nyebb; és legnehezebb. Mint említve is volt, fájának igen 
erős ibolyaillata van; miért is fáját pipák, legyezők, dísztárgyak, 
parkettek stb. készítésére fordítják. 

Fáját rendszerint 3—7 m hosszú, rönkökben, kérgestül hoz
zák kereskedelembe. 

E fát „Kék ébenfa" (Blaues Ebenholz); továbbá mint 
„Myallholz" (Myallwood) s végül „Brigaloiv" néven is hozzák 
forgalomba. 

20. Kigyófa.* 

A trópusi Amerikában tenyésző iAnífóra-fajokból származik. 
A fának színe sötétbarna, vörös, egész a feketéig menő tó

nussal; keresztmetszeten világosabb, hosszanti metszetben pe
dig pompás színes sávokkal. Igen kemény és nehéz, a vízben el
merülő fát tulajdonságainál fogva az ú. n. vasfához számítják. 

Venezuelából rendesen 2—4 m hosszú, egész 60 em vastag 
rönkökben, mint súlyárú kerül a behozatalra. Főleg az esernyő-, 
napernyő- és botgyártás fája; de késnyeleknek és szerszámokhoz 
is igen keresik. 

21. Az ú. n. „Rotholz". 

A „Red iwood" tárgyalásánál említettük, hogy „Rotholz" né
ven több világrészből származó fát értenek a Világkereskede
lemben. 

* Angliában „Partridge wood" névvel jelölik a kígyófát. Ezenkí
vül „Rebhuhnholz" és „Panakokoholz" néven is árulják. Szerző. 



Származási helyek szerint a világkereskedelem a következő 
elnevezésű „Rotholz"-ot ismeri. 

1. A délamerikai „Rothölzer"-ek. Ide sorolják a mintegy 
40 fajt számláló Caesalpiniának fáit. Legértékesebb közülök a 
Pernambuk (fernambuknak is nevezik)*. Caesalpinia echinata 
sötétpiros fája, melyet bútorokra és furnirok készítésére használ
nak. 

2. A nyugatindiai „Rotholz", melyet Kuba, Jamaika és Ba
hama-szigetekről „Brasilletholz" néven is hoznak kereskedelembe. 
Ezt a kitűnően politúrozható fát asztalosmunkáknál festőanyagul 
alkalmazzák. 

3. A keletindiai „Rothölzer"-ek, melyek közül a legkereset
tebb és legjobb a Caesalpinia Sappan nevű fának „Sappanholz" 
néven forgalomba került fája. Kitűnő bútorfát és elsőrendű 
festőanyagot szolgáltat. Állítólag a Pernambuk után a legérté
kesebb festőfa. 

4. Az afrikai „Rotholz", melyet Sierra-Leonból és Ango
lából hoznak be „Kambir" néven. Rendkívül nehéz, sárga szí-
jácsú, a vörösbarnától a feketebarnáig átmenő színű geszttel. 
Az asztalosipar fája. 

5. Végül az amerikai „Rotholz", mely alatt a Kaliforniában 
honos Sequoia sempervirens fáját értjük. Ezt már az előadottak
ban részletesen megismertük. 

(Folytatjuk.) 

* Magyarul veres-berzsenyefa a neve. Szerző. 



Az adszorbeáló komplexumról 
(humusz-zeolitok) és annak jelentő

ségéről a talajban 
(Befejezés) 

í r ta: Vági István. 
A talajok a megmunkálás szempontjából < Stebut és a többi 

orosz írók munkái alapján három változatra oszthatók, amely 
változatok alapját la talajnak az adszorbeáló komplexum tulaj
donságával magyarázzuk. Ilyen módon ismerünk talajokat, ame
lyek adszorbeáló komplexuma (humusz-zeolith komplexum) túl
nyomó része Ca-al, azután H-el és végül Na-al van telítve. 

A Ca-al telített adszorbeáló komplexum csak olyan talajo
kon fordul elő, amelyek semi humid, semi arid és félsivatagi ég
hajlat alatt alakulnak ki, mint amilyen ;a tschernosem, a gesz
tenyebarna talaj, félsivatagi barna és'szürke talaj. Előfordulhat 
azonban ilyen Ca-al telített adszorbeáló komplexum extrém 
humid éghajlat alatt is, ha a talaj Ca 'C03-ban dús kőzetből veszi 
eredetét, mikor a rendzina-talaj keletkezik. Ezek között a tala
jok között a megművelhetőség szempontjából az oroszországi 
tschernosem vagy az erdélyi mezőségi tschernosem a legjellegze
tesebb, amelyekben a Ca-al telített adszorbeáló komplexum a ta
lajnak nagy részét képezi és ez a talaj alkotja a megművelés 
szempontjából a normál talajváltozatot. Feltűnik, hogy az orosz
országi tschernosemet az <oda való lakosság a legegyszerűbb 
megművelő eszközökkel dolgozza meg és az mégis azonnal kitűnő 
morzsás szerkezetbe megy át és ez a morzsás szerkezet még a 
legerősebb esők után is alig változik valamit, hanem megmarad 
eredeti jó állapotában. IHa már most ezt a tschernosemet még a 
megművelés előtt vizsgáljuk meg, akkor ki fog tűnni, hogy az 
már meg nem művelt állapotban is latensen morzsás szerkezetű 
és még a legegyszerűbb talajművelő eszközök is minden nagyobb 



nehézség nélkül ebből a latens morzsás szerkezetből előidézik azt 
a morzsás állapotot, amelyet a növények követelnek. Hogy ez a 
morzsás állapot hosszabb ideig megmarad, kizárólag azzal ma
gyarázható, hogy a tschernosemben az adszorbeáló komplexum 
Ca-al van telítve, továbbá szabad Ca ionok is vannak a talajban, 
amelyek a víz által az adszorbeáló komplexumból kimosott Ca 
ionokat megint helyettesítik és így az adszorbeáló komplexum 
mindig Ca-al van telítve. 

Ha már most a megművelt tschernosem-talajra erős eső jön 
és a morzsák szétverődnek és a vizes oldatban talaj diszpersio kép
ződik, akkor ebből a diszpersióból a talajban levő Ca-ionok 
koagulálják a diszpersioban levő talajszemcséket és újból kis 
apró morzsák keletkeznek, amelyekben az egyes talajszemcséket 
a Ca-al telített humusz-zeolithgelek kapcsolják össze, miáltal a 
morzsa belsejében a legfinomabb kapillárürök alakulnak ki. 
így aztán ez a talaj még a legnagyobb esők után is megtartja 
kedvező morzsás szerkezetét. Az ilyen talajnál tehát a tartalék 
Ca-ionok és a talajban előforduló nagymennyiségű organikus 
humuszanyag, amely telített 'és enyhe tulajdonságú és amely az 
adszorbeáló komplexum túlnyomó részét alkotja, az előidézői 
annak, hogy a talaj hosszú ideig megtartja morzás szerkezetét. 
Ha a tschernosemben nincs olyan sok humusz, mint a jellegze
tes hatalmas tschernosemban, hanem mint pl. a déli tscherno-
semban, vagy a gesztenyebarna talajban, kevesebb humuszt tar
talmaz, akkor az ilyen talajban már nincs meg az a kitűnő mor
zsás szerkezet, szintén úgy gyengül a morzsás szerkezet és annak 
állandósága is csökken, ,ha a tschernosem humidabb éghajlat alá 
kerül, mert akkor ugyan elég organikus anyag van még az 
adszorbeáló komplexumban, azonban a 'csapadék a talajból ki
mossa a tartalék Ca-ionokat és így az adszorbeáló komplexum
ban a Ca helyét részben - elfoglalja a H-ion és az a tartalék Ca 
hiánya folytán nem cserélődhet ki újból Ca-ionokkal. Ezáltal 
természetesen a talaj morzsás szerkezete is gyengül és annak ál
landósága is csak rövidebb ideig tart, amennyiben a H-el telített 
adszorbeáló komplexum már nem olyan előnyös hatással van a 
talaj morzsás szerkezetére. 

Semi arid és semi humid éghajlat alatt alakul ki a talaj 
megmunkálása szempontjából a második talajnem, amelyben az 



adszorbeáló komplexuma a Ca helyét a Na foglalja el túlnyomó 
részben. Ezek az úgynevezett szerkezeti sós vagy szolonec talajok 
és ezek a talaj megmunkálása szempontjából abnormális tala
joknak minősíthetők, amennyiben ezeket tisztán csak mechanikai 
eszközökkel nem lehet úgy megdolgozni, hogy állandó kedvező 
morzsás szerkezetben maradjanak meg. Hogy ezeket a talajokat 
megfelelő morzsás szerkezetbe hozhassuk, először melliorálni kell 
őket, amennyiben az adszorbeáló komplexuma a Na-ot Ca-al kell 
kicserélni, inert anélkül minden megmunkálás hiábavalóan 'kido
bott pénz. Tudniillik olyan talaj, amelyben az adszorbeáló kom
plexum Na-al van telítve, ha azt vízzel hozzuk össze, azonnal 
kolloidális dispersio alakul ki belőle és az egész talaj pépszerűen 
elfolyik és egyes szemcsés szerkezetbe megy át, ha pedig meg-
zárad, akkor belőle kőszerű anyag keletkezik, amelyben termé
szetesen a növény fejlődni nem tud. Ha már most ilyen talajt, 
mondjuk kezdvező vízviszonyok mellett a legerősebb traktorokkal 
feltörjük, akkor valóban keletkeznek kisebb-nagyobb morzsák és 
rögök, a mechanikai erőkifejtés folytán azonban ezek a morzsák 
egyáltalában nem olyan szerkezetűek, mint a tschernosem finom 
morzsái, miután belőlük hiányzik mint kötőanyag a Ca-al telí
tett humusz-zeolithgel. De ezek a tökéletlen morzsák is csak ad
dig maradnak meg; míg az első eső le nem esik, mikor belőlük 
a vízben azonnal kolloidális dispersio keletkezik, amely á Ca-ion-
tartalék hiánya folytán nem koagulál, hanem a kolloidális 
dispersio megmarad, mikor aztán a víz elpárolgása után kőszerű 
anyag képződik. 

Az ilyen Na-al telített adszorbeáló komplexumot tartalmazó 
talajt semmiféle mechanikai eszközökkel állandó morzsás szerke
zetben tartani nem tudjuk, hacsak a Na-ot az adszorbeáló kom
plexumból Ca-al nem helyettesítjük, ami meszezéssel történik és 
így megmagyarázható a meszezésnek bámulatos hatása a mész
mentes szolonéc-talajok megmunkálási lehetőségére. Ez esetben 
tehát a meszezés alkotja a meliorációt, amely nélkül jwrmális 
morzsaszerkezet az ilyen talajoknál el nem érhető. 

Humid és extrémhumid éghajlat alatt a talaj adszorbeáló 
komplexumában jelentős változások állanak be. Először ilyen 
éghajlat alatt az adszorbeáló komplexumban a Ca és Mg helyét 
a H foglalja el és a talaj megsavanyodik. Az ilyen megsavanyodott 



talajban az adszorbeáló komplexum idővel teljesen szét is esik 
és belőle a talajban mind kevesebb van, ami pedig megmarad, 
az hydrogénnel telítődik.' így jönnek létre a podsoltalajok, ame
lyek a megmunkálás szempontjából a (második abnormális talaj
nemet alkotják. Ezeket a talajokat megműveléssel nem tudjuk 
állandó morzsás szerkezetben tartani, amennyiben a kevés humusz 
zeolith komplexum folytán, amely hiány azért következik be, 
mert a H-el telített adszorbeáló komplexum könnyen szétesik, 
továbbá mert hiányzik a tartalék Ca a talajban, amiért aztán a 
talaj az eső hatása folytán egyes szemcsés szerkezetbe megy át. 
Az ilyen talajokat is csak meliorációval tudjuk megfelelő mor
zsás szerkezetben megtartani és ez a megtartás igen nehéz, 
amennyiben a podsolzónában az éghajlati tényezők igen erőtel
jesen működnek közre a morzsás szerkezet lerontására. Itt a 
meliorációt erős meszezéssel és sok istállótrágyával kell eszkö
zölni. Az istállótrágyát azért alkalmazzuk nagy tömegben, hogy 
belőle nagyobb mennyiségű telített humusz keletkezzen, amely 
ezáltal emeli a talaj adszorbeáló komplexumának organikus tö
megét, viszont a meszezést azért kell alkalmazni, hogy a még 
meglevő adszorbeáló komplexum H-jét Ca-al kicseréljük, miáltai 
az sokkal állandóbb lesz. Azonban a mésztrágya a talajban, mint 
Ca-iontartalék is szerepel, amelyből a felszabaduló Ca-ionok az 
istállótrágyából keletkező organikus adszorbeáló komplexumot is 
telítik, amely telítés nélkül a csapadék hatása alatt igen hamar 
hydrogént tartalmazna Ca helyett az így keletkezett adszorbeáló 
komplexum organikus része és savanyú humuszszá alakulna át. 

így tehát végeredményben a talajban az adszorbeáló kom
plexum, amelynek összetételét tulajdonképpen nem is ismerjük, 
az a csodálatos valami, ami szabályozza a talajok fizikai, kémiai 
tulajdonságait és tőle függ tulajdonképpen a talajok termőképes
sége, de mechanikai megdolgozásának lehetősége is. 

Vizsgáljuk most már meg, hogy az adszorbeáló komplexum 
milyen hatással van a talaj fizikai tulajdonságaira, a talaj szel
vényére és a talajban levő könnyen felvehető tápanyagokra. A 
talaj fizikai tulajdonságára a Ca-al, Na-al és H-el telített 
adszorbeáló komplexum más és máskép érezteti a hatását. 
A Ca-al telített adszorbeáló komplexum a talaj fizikai tulajdon
ságaira a legjobb hatást gyakorolja és az ilyen talaj szerkezete 



olyan, amely legjobban felel meg a kultúrnövény éknek. Ha a 
talajban az adszorbeáló komplexum Ca-al van telítve, akkor a 
talaj morzsás szerkezetű, benne a víztartalom, a szellőzőképesség 
és vízvezetőképesség a legjobb. Ilyen talajban a felesleges víz 
gyorsan átszivárog az alsó rétegbe, ha pedig száraz évszak van, 
az alsó nedves rétegekből a víz a kapillaritás folytán felemelked
het a felső rétegekbe és azért ilyen talajokon még a nagyobb 
szárazság esetén is a vízhiány nem érezteti olyan erősen a ha
tását. Az ilyen talaj porózus szerkezetű és rugékony. Benne a nö
vényi gyökerek könnyen mozognak, az egyes morzsákat eltolhat
ják az útjukból, de azért a morzsák még mindig úgy veszik körül 
a legfinomabb gyökereket és gyökérszőröket, hogy ezek a mor
zsákból a tápanyagokat felvehetik. Ha a talaj adszorbeáló kom
plexumában a Ca van erős túlsúlyban és az adszorbeáló kom
plexumból is elég van, akkor az ilyen talaj csak morzsás szer
kezetű lehet és az egyes szemcsés szerkezet lehetetlen. Ilyen 
ideális talaj a mezőségi éghajlat alatt alakul ki és annak jelleg
zetes képviselője a tschernosem, melyben a nagy organikus tar
talma folytán az adszorbeáló komplexum túlnyomó része hu
muszból áll. Továbbá benne tartalék Ca-ionok is vannak, ame
lyek az adszorbeáló komplexumból kimosódott Ca-ionokat újból 
pótolják. A talaj fizikai tulajdonságok szempontjából tehát a 
tschernosem ideális talaj. 

Ha a talajban az adszorbeáló komplexumban Na-ionok van
nak túlsúlyban, akkor ez a szolonec-talaj, amelynek fizikai tu
lajdonságai igen rosszak. Ilyen talaj nem lehet morzsás szerke
zetű, tehát benne a vízvezetés és a szellőzés hiányos. A szolonec-
talaj, ha megázik, azonnal péppé folyik szét, amennyiben erős 
kolloiddispersio következik be, amely megszáradva kőkemény 
masszává alakul át, amely a vizet nem engedi át. Az ilyen meg
száradt talajban nincsenek morzsák és az normális termőhelyül 
nem szolgálhat. Ilyen talajon a felesleges víz nem folyhat le a 
mélyebb rétegekbe, hanem felhalmozódik a felületen, mikor aztán 
csak a párolgás folytán távozik eb A nyári száraz évszakban 
azonban az alsó rétegekből a víz kapilláris úton nem emelkedhet 
és azért a legfelsőbb talajrétegek víz nélkül maradván, a rajtuk 
lévő vegetáció elpusztul. Az a talaj, amelyben az adszorbeáló 
komplexum túlnyomó része Na-ionokkal van telítve, a legrosz-



szabb fizikai tulajdonsággal bír és azt mechanikai megművelés
sel melioráció nélkül megjavítani nem lehet. 

Ha a talajban az adszorbeáló komplexum túlnyomó részt 
hydrogénnal van telítve,'akkor a talaj fizikai tulajdonsága szem
pontjából a harmadik talajváltozat keletkezik. Ez a talajválto
zat a podsol, amely erősen humid éghajlat alatt képződik. Az 
ilyen talaj nem morzsás szerkezetű, hanem a podsolok nagy része 
egyes szemcsés szerkezetűek és bennük a növények gyökerei na
gyon nehezen mozoghatnak. A helyes morzsás szerkezet ilyen 
talajoknál már azért sem keletkezhet, mert bennük a H-el telí
tett adszorbeáló komplexum gyorsan szétesik és belőle kevés is 
van a talajban, másodszor pedig a talajból ki lévén mosva a 
Ca-ionok, az ilyen talajokban keletkezett nagyobb mennyiségű or
ganikus anyag dacára sem keletkezhet Ca-al telített enyhe 
humusz, hanem savanyú humusz, amely már egész más tulajdon
ságokat kölcsönöz a talajnak, mint az enyhe humusz. A hydro-
génnel telített adszorbeáló komplexum tehát a talajnak olyan 
tulajdonságokat kölcsönöz, amelyek a termelés szempontjából 
szintén nem előnyösek. 

Nézzük már most meg, hogy a talaj szelvényére milyen ha
tással van a háromféle adszorbeáló komplexum a talajban. Ve
gyük az első esetet, amikor az adszorbeáló komplexum Ca-al van 
telítve, mint ahogy az a tschernosemban és a rendzinában van 
meg. Az ilyen adszorbeáló komplexumra jellemző, hogy a H-el és 
Na-al telített komplexummal szemben rendkívül állandó, külö
nösen a víznek bomlasztó hatásával szemben és azért az ilyen 
talajokban az adszorbeáló komplexum a talaj jelentős százalékát 
is alkotja. Az adszorbeáló komplexum állandósága folytán az 
nem bomlik és nem esik szét kolloideális kovasavra és kolloideális 
alumínium és vasdydroxydra és azok nem vándorolhatnak a csa
padék hatása folytán. így tehát ilyen talajban a talaj szelvényé
ben csak két réteg alakulhat ki és pedig a felső A réteg, amely
ben a humuszfelhalmozódás történik meg és az alsó C réteg. 
A felső A rétegben a kémiai elmállás nagymérvű lehet és az 
eredeti ásványok nagy változáson mentek át, azonban ebben a 
rétegben kovasav Al (OH 3) és Fe (OH>) felhalmozódásról vagy 
csökkenésről szó sem lehet. Ezekből körülbelül ugyanolyan meny-
nyiség van, mint a C rétegben. A különbség a két réteg között 



tulajdonképpen csak abban van, hogy az A rétegben humusz 
halmozódik fel, amely a C rétegből hiányzik, viszont az A réteg
ből & CaCo3 szokott kimosódni bizonyos mértékig, amely viszont 
a C rétegben halmozódik fel. Továbbá az A rétegben a kémiai 
elmállás igen erőteljesen már végbement, míg a C réteg felső 
részeiben erőteljesen folyamatban van, míg a mélyebb rétegekben 
az megoszlik. 

Ha a talaj adszorbeáló komplexuma Na-al van telítve, ak
kor az ilyen adszorbeáló komplexum nem állandó és bomlik és 
így közbeeső termék : gyanánt az A, B, C szerkezetű szolonec-
talaj keletkezik, amikor a szétmáló adszorbeáló komplexumból 
veszi eredetét a B rétegben felhalmozódott sesquioxyd hydroxid 
tömege. Azonban a keletkezett szolonec-szerkezetű talajban, külö
nösen nedvesebb körülmények között az A réteg adszorbeáló 
komplexuma folytonos további bomlásnak van kitéve, ameny-
nyiben a nátriumot a H cseréli fel, míg a Na a felszabaduló kova
savat csapja ki, amely így mint amorph kovasav a legfelső réte
gekben halmozódik fel és keletkezik a szolod keresztszelvényű 
talaj, amely már erősen hasonlít a podsol-szelvényhez, habár ke
letkezési körülményei mások. 

Tehát így a Na-al telített adszorbeáló komplexum idézi elő 
azt a talajszelvényt, amely a solonec- 1 és szolod-talajoknál elő
fordul. 

Vizsgáljuk már most meg, hogy mi történik abban a talaj
ban, amelyben az adszorbeáló komplexum hydrogénnel van te
lítve. Természetesen ez az adszorbeáló komplexum csak akkor 
alakulhat ki, ha a talajból az összes földalkali és alkáli ionok ki
mosódtak, ami csakis humid éghajlat alatt (lehetséges, ami megint 
legjobban igazolja, hogy az éghajlat milyen hatással bír a talaj
nem kialakulására. Az a talaj, amelyben az adszorbeáló kom
plexum hydrogénnel van nagyrészt telítve, savanyú humusszal is 
bír, amely aztán a döntő ok, hogy egy különleges talajszelvény 
alakul ki. A hydrogénnel telített adszorbeáló komplexum tudni
illik szintén nem állandó valami és elég gyorsan bomlik és szét
esik kovasavra Al ( O H 3 ) és Fe ( O H s ) ,

 1 habár ez a szétesés tá
volról sem olyan gyors, mint a Na-al telített adszorbeáló kom
plexumnál. Ezek a talajkölloidok a talaj legfelső rétegeiben ta
lálkoznak azzal a savanyú humusszal, amely savanyú humuszt a 



talaj felületén levő nyers humuszból vagy száraz tőzegből a csa
padékvíz kimosott, amely kimosás már azért is lehetséges, mert 
a savanyú humusz vizes oldatban igen könnyen erős kolloidális 
oldatot képez. Ez a talajba kerülő savanyú humusz most már 
az adszorbeáló komplexumból felszabaduló talajkolloidokat védő 
kolloid gyanánt körülfogja úgy, hogy a legfelső talajrétegből a 
humid éghajlat miatti nagyobb szivárgó vízmennyiség ezeket a 
kolloidokat a feltalajból a mélyebb rétegekbe mossa ki, amely 
rétegekben vannak azok a sók, amelyek a humusz-zeolith kom
plexumnak hydrogénnel való telítése előtt kimosódtak. 

A felülről vándorló talajkolioidok ebben az alsó rétegben, az 
ott levő ionok hatása folytán koagulálnak, mert ezek a nagyobb 
mennyiségben jelen lévő kalionok a humusz védő kolloidhatását 
megszüntetik. Ezen talajkolloidok kicsapódása a rétegben azon
ban más okokból (vízhiány miatt) is bekövetkezhet. így aztán a 
hydrogénnel telített adszorbeáló komplexum esetén két talaj
réteg alakul ki ilyen talajban'és pedig a felső, amelyből a talaj-
kolloidok kimosódnak, ez az A réteg, amelynek felső része elég 
humuszt tartalmaz (A) és alsó része, amelyben humusz nincs 
(A2) és amely teljesen ki van fehéredve, mert Fe (OH3) nagy 
része kimosódott belőle. A második alsó kialakuló rétegben vi
szont felhalmozódnak a felülről jött talajkolloidok, amelyek ki
csapódnak és a felhalmozódási szint vagy a B szint alakul ki. 
Ha akicsapódó talajkolloidok (humusz Al (OH 3), vashydroxyd), 
ebben a rétegben a málladékszemeket összekötik, akkor különle
ges körülmények között (homoktalajban a kőfok (orstein) ala
kul ki. Ez alatt a B rétég alatt van aztán az anyakőzet, a C ré
teg és így a H-el telített adszorbeáló komplexum A, B, C réte
ges talajt, a podsolos jellegű talaj szelvényt alakítja ki. Minél 
több H kerül az adszorbeáló komplexumba, annál erőteljesebb a 
podsolos szelvény kialakulása, amely a degradált tschernosemtől 
a szürke erdei talajon és a mérsékelt podsolos talajokon keresz
tül aztán a jellegzetes podsolba megy át igen erős kőfok kialaku
lásával. Tehát végeredményben 'a podsolszelvény keletkezése a 
H-el telített adszorbeáló komplexumnak köszönhető, mert köny-
nyen elbomlik és csak mikor a bomlás alkalmával felszabadulnak 
az ásványi eredetű talajkolloidok, akkor kezd működni a sa
vanyú humusz, hogy ezen kolloidok kimosását védő kolloid szere
pével erősen elősegítse. 



Vizsgáljuk most már meg, hogy az adszorbeáló komplexum 
milyen hatással van a talajok termőképességére. Jó termőképes
ségű tudniillik az a talaj, amelynek fizikai tulajdonságai folytán 
a talaj szerkezete, vízháztartása és levegőháztartása megfelelő, 
továbbá sok könnyen felvehető tápanyagot is tartalmaz. A köny-
nyen felvehető tápanyagok jelenléte rendkívül fontos tényező, 
amennyiben a talaj a kémiai analízis adatai alapján tápanyagban 
igen dús lehet és a növény dacára ennek belőlük nem vehet fel 
semmit, mert ezek a tápanyagok nincsenek könnyen oldható ál
lapotban. A könnyen oldható állapot azonban másrészt a táp
anyagok szempontjából óriási veszélyt jelent a talajra, amennyi
ben a csapadékvíz azokat a mélyebb rétegekbe kimossa, ahol a 
növény részére elveszettnek tekinthetők. Hogy ez a kimosás nem 
következik be, ez a humusz-zeolith komplexumnak köszönhető, 
amely a könnyen oldható tápsókat a Ca és K-ionokat adszorpció 
útján leköti úgy, hogy azok a csapadékvíz kimosásának ellent 
tudnak állni, azonban ugyanakkor nincsenek olyan erősen le
kötve, hogy a növényzet őket az adszorbeáló komplexumból fel
venni ne tudná. Tehát legjobb termőképességű talajok csak azok 
lehetnek, amelyekben az adszorbeáló komplexum igen nagy 
mennyiségben fordul elő és így a kémiai mállásnál felszabaduló 
tápanyagokat egész tömegében le tudja kötni. Hogy pedig a ta
lajban az adszorbeáló komplexum felhalmozódhasson, annak nél
külözhetetlen feltétele, hogy Ca-al telítődjön, mért csak az ilyen 
komplexum állandó. Miután pedig semi humid és semi arid ég
hajlat alatt a különleges mezőségi vegetációból hatalmas humusz
tömegek halmozódnak fel, amelyek természetesen Ca-al vannak 
telítve és így ezek a humuszanyagok képezik az adszorbeáló kom
plexum túlnyomó részét, tehát ezek a talajok nagyon termőképe
sek, ilymódon tehát a mezőségi talajban rengeteg tápanyag van 
felhalmozva az adszorbeáló komplexumban, amelyet a víz ki
mosni ugyan nem tud, azonban a növények gyökerei azt kétféle 
módon felvehetik. Vagy direkt veszik fel az ionokat az adszor
beáló komplexumból, ami valószínűleg kisebb mértékben törté
nik, vagy pedig az adszorbeáló komplexumnak organikus része 
mikroorganizmusok által szétbomlik és a felszabaduló már le 
nem kötött tápanyagot veszi fel a vegetáció. A mezőségi talaj-



ban az adszorbeáló komplexum túlnyomó része humuszból áll és 
annak a lassú bontását a talaj mikroorganizmusai végzik el és 
így a talaj folytonosan, hosszú éveken keresztül, ha igen nagy a 
humusztartalma, adhat a növényeknek tápanyagot anélkül, 
hogy trágyázni kellene a talajt. Miután azonban a mikroorga
nizmusok erőteljes működése csak nedvesebb esztendőkben jelent
kezik, mikor sok növényi tápanyag szabadul fel az adszorbeáló 
komplexumból, azért ilyen években a tschernosem bámulatos ter
meseket ad minden trágyázás nélkül és ilyen években a műtrágya 
nem nagyon érezteti a hatását, amennyiben műtrágya nélkül is 
igen magy mennyiségű vízben oldható tápanyag kerül a talajba. 
Szárazabb esztendőkben (értendő ez alatt nem a, teljesen csapa
dékmentes esztendők) a könnyen oldható műtrágyák (nitrátok, 
amoniatrágyák, szuperfoszfát) rendkívül éreztetik a hatásukat a 
tuhernosemen is, mert azokat a kevesebb csapadék segítségével 
is a növény felveheti. Különben is, hogy miként befolyásolják 
a talaj termőképességét a tschernosemen éppen a talajban végbe
menő mikrobiológiai jelenségek, látható legjobban abból, hogy az 
oroszországi tschernosemek eltérően viselkednek a nehezen és 
könnyen oldódó műtrágyával szemben. így már az orosz degra
dált tschernosemen a majdnem oldhatatlan nyers foszfátok is 
érenetik a hatásukat, amennyiben ott a talaj nikroorganizmusai 
a nedvesebb éghajlat alatt úgy látszik annyi savat termelnek a 
talajban, hogy az ezeket a foszfátokat is részben fel tudja oldani, 
nem szólva az erősebb podsolos talajokról, amelyeken a nyers 
foszfátok igen jó hatásúak. A hatalmas és a közönséges tscherno
sem területén ezek a nyers foszfátok már semmi hatással nin
csenek, mert a talaj aktivitása sokkal gyengébb, azonban annyi 
sav még mindig keletkezik a talajban, hogy a Thomas-salak is 
oldható állapotba kerül és igen jó a hatása. A tschernosem déli 
területein a mikroorganizmusok működése már olyan gyenge, 
hogy itt már csak a könnyen oldódó szuperfoszfát mutatja a 
hatását. 

így tehát a termőképesség szempontjából is a legjobb tala
jok a mezőségi talajok, ha nagymennyiségű organikus eredetű 
Ca-al telített adszorbeáló komplexumot tartalmaznak, amennyi
ben ezek nagymennyiségű latensen elraktározott tápanyagot tar
talmaznak, továbbá műtrágyázás esetén nem kell attól félni, 



hogy a műtrágya nagyon hamar ki fog mosódni a talajból, mert 
éppen az adszorbeáló komplexum azt leköti. 

Ha azonban semi humid és semi arid éghajlat alatt a sós és 
szikes talajok képződnek, amelyekben az adszorbeáló komplexum 
Na-alvan telítve, akkor ezeknél a talajoknál az adszorbeáló 
komplexumban lehet elég adszorbeált tápanyag, azonban ennek 
a növényzet semmi hasznát sern veheti, amennyiben ilyen tala
jok fizikai tulajdonságai és vízháztartása igen rossz. 

A termőképesség szempontjából más helyzet előtt ál'.u .k a 
humid podsol-talaj oknál. Ezeknél a kémiai elmállás folyamata 
alatt képződött adszorbeáló komplexumból nagyon hamar ki-
mosódnak az adszorbeált bázisok és helyettük H kerül be az 
adszorbeáló komplexumba és az enyhe humuszából savanyú, telí
tetlen humusz képződik. Az ilyen adszorbeáló komplexum igen 
hamar szétesik és így a talajban belőle nagyon kevés lesz úgy, 
hogy az ásványi szilikátokból felszabaduló bázisok nem marad
hatnak meg a talajban és kimosódnak. Miután azonban a sa
vanyú humusz erős sav, amely, nemcsak az adszorbeáló kom
plexumot bontja szét, hanem a még el nem mállott ásványi sili-
cálokat is a leggyorsabban szétbontja, azért az összes tápanya
gok a talajból gyorsan kimosódnak). így tehát a podsolos talaj 
aránylag igen rövid idő múlva nemcsak a könnyen felvehető 
tápanyagokat veszíti el, hanem a silicatokban még a lekötött ne
hezen oldódó tápanyagokat is elveszíti, még mielőtt kialakulna a 
podsolos szelvény és azért az erősen podsolos talaj éppen a benne 
végbemenő nagymérvű kémiai átalakulás miatt leghamarább 
veszti el termőképességét. Az ilyen talajon a műtrágyázás ugyan 
segit, csak nagyon drága eszköz, amennyiben a vízben oldódó mű
trágyák csak egy kis részét tudja felvenni a növényzet, a túl
nyomó része azonban az adszorbeáló komplexum hiánya folytán 
kimosódik a talajból és azért ilyen talajokon sokszor kell kevés 
anyaggal trágyázni. Azért ilyen talajoknál az adszorbeáló kom
plexum tömegének emelését kell elsősorban elősegíteni olyan 
módon, hogy erősen és többször meszezzük a talajt. Ezzel a sa
vanyú humuszt közömbösítjük úgy, hogy annak az adszorbeáló 
komplexumra való további bontó hatása, szintén úgy a még el 
nem bomlott silicatokra való erős savas hatás is megszűnik és 
azoknak lassúbb bomlása folytán adszorbeáló komplexum képző-



dik, amely a mész hatása alatt Ca-al lesz telítve és így állandóbb 
marad. Azzal azonban tisztába kell jönnünk, hogy csak mesze-
zéssel ilyen talajon nagyobb termést elérni nem tudunk, miután 
a képződő adszorbeáló komplexumban a Ca-n kívül kevés más 
nélkülözhetetlen bázis van, amelyek nem elegendők arra, hogy 
nagyobb termést adjanak. Az adszorbeáló komplexum tömegé
nek emelését aztán a podsolokban úgy végzik, hogy nagy istálló
trágyatömegeket hoznak a talajba, amely trágyából a meszezés 
folytán bázisos humusz és belőle az adszorbeáló komplexum or
ganikus része keletkezik, mely mésszel van telítve. Miután azon
ban humid területen a Ca kimosása elég gyors és az istálló
trágyából savanyú humusz keletkezne a Ca hiány miatt, azért 
podsol-talajokon a meszezést nem lehet eléggé ismételni, nemcsak 
azért, mert a talaj savanyúságát szüntetjük meg vele, hanem a 
mésszel tesszük lehetővé, hogy az istállótrágyából nem H-el telí
tett, hanem Ca-al telített adszorbeáló komplexum képződik, amely 
nélkül normális és gazdaságos termelés el sem képzelhető. így 
aztán megérthető, hogy a podsol-talajon miért olyan nagy jelen
tőségű a meszezés és az istállótrágya is és hogy külön-külön miért 
nem érünk el eredményt meszezéssel és istállótrágyával. A nát
riummal telített talajok meliorációja is mésszel történik, csak az 
kevesebbe kerül, amennyiben a Na-ot,.tartalmazó komplexumok 
olyan éghajlat alatt képződnek, amely alatt az egyszerű mesze
zés igen hosszú ideig tartja meg a hatását, mert a mész nem lesz 
kimosva, míg a podsolon a meszezést mindig újból ismételni kell, 
nehogy egyszerre azon vegye magát észre a gazda, hogy az 
adszorbeáló komplexum H-el telítődött már és ebből most már 
évről-évre mind kevesebb lesz a talajban. 

Vizsgáljuk már most meg, milyen kapcsolat van az adszor
beáló komplexum, a talaj víztartalma és a növények vízfelvétele 
között. 

A. növény a gyökereivel veszi fel a vizet a talajból azáltal, 
hogy a gyökérsejtek szívóhatást gyakorolnak a talajban levő 
vízre. Ez a szívóhatás úgy jön létre, hogy a növény a szajadék-
nyílásai segítségével transzpirál, amely transzpiráció folytán 
a transzpiráló sejtben az ozmotikus nyomás nagyobbodik és ezek 
a sejtek a szomszédságukban levő belső sejtszövetre, amelyek a 
vizet a vízvezető edényekből kapják, szívó hatást gyakorolnak. 



Ezáltal a vízvezető edényekből a víz a transzpirációs sejtekhez 
kerül. így a levelektől egészen a gyökerekig szívó erő működik, 
amely a legerősebb a levelekben és amely a gyökerek felé mind 
gyengébb lesz. A gyökérsejtek így aztán egy bizonyos szívóhatást 
gyakorolnak a talajra és vizet vesznek fel belőle. Ha már most 
a szajadéknyílások több vizet transzpirálnak, mint amennyi vizet 
a gyökér a szívóhatásánál fel tud venni, akkor a sejtekben az 
ozmotikus nyomás növekedik és a gyökérsejtek szívó nyomása is. 
Azonban az ozmotikus nyomás növekedésével a szajadéknyílások 
záró sejtjei elvesztik duzzadtságukat, miáltal a szajadéknyílások 
bezárulnak és így a transzpiráció automatikusan gyengül és így 
a vízháztartás a növényben szabályozva van. A szajadéknyílások 
záródása folytán az asszimiláció és lélegzés is gyengül és azért a 
növény növekedése is csökken. Minél nagyobb az ozmotikus nyo
más a növény sejtjeiben és minél erősebb a növény szívó hatása 
a talajra és minél jobban zárulnak a szajadéknyílások, annál 
gyengébb lesz a növény életfunkciója, míg végre 58.5 atmoszféra 
ozmotikus nyomás és szívóhatás mellett a növény életfunkcióját 
befejezi. Ez az 58.5 atmoszféra a növény életében egy kritikus 
nyomás, amely a növényzetre határértéket képez, amelynél a nö
vény a talajra a maximális szívóhatást gyakorolja és amely 
maximális szívóhatásnál a növény egy latens állapotba kerül, 
amelyből újból életre ébredhet a növény, ha a növény újból több 
vizet vesz fel a talajból és ezáltal benne az ozmotikus nyomás 
csökken. A víznek a hiányzó mennyisége, amely a növényben az 
58.5 atmoszféra ozmotikus nyomást idézi elő, különböző növé
nyeknél más és más lehet, így sivatagi növényeknél ez a víz
mennyiség igen nagy, viszont hygrophytáknál már sokkal keve
sebb víz idézheti elő azt a latens állapotot, amely 58.5 atmoszféra 
nyomás mellett a növények életfunkciójukat ideiglenesen beszün
tetik, de a növekedésük is megszűnik. Ezt előrebocsátva, magá
tól értetődik, hogy a növény csak akkor vehet fel vizet a talaj
ból, ha a gyökereinek szívóhatása nagyobb, mint azok az erők, 
amelyek a talajban a vizet lekötik. Sekera újabb vizsgálatai, de 
régibb vizsgálatok is azt mutatják, hogy a növény nem tudja á 
talaj vízkapacitásának megfelelő egész vizet felvenni és már rég
óta tudják, hogy pl. agyagtalajon mennyivel sokkal több víz 
szükséges ahhoz, hogy a mag kicsirázzon, mint mondjuk homok-



talajon, amennyiben kötött agyagos talajon a víz annyira le van 
kötve, hogy azt a mag felhasználni nem tudja, továbbá ismeretes 
az a tény is, hogy kötött agyagos talajon milyen nagy víztartalom 
mellett szárad el a növény, amely víztartalom mellett homokos 
talajon a növény viszont a túl sok víz miatt elpusztulhat. Vagyis 
már régóta tisztában voltak azzal, hogy nemcsak a talajban levő 
víz mennyisége (vízkapacitás) fontos a növény élete szempont
jából, hanem az is, hogy ebből a vízből a talaj mennyit fog át
engedni a növénynek. Tudniillik már régóta a talaj legfelső ré
tegeiben előforduló vizet két részre osztják és pedig a hygroszkó-
pikus vízre, amelyet gazdasági növényeink felvenni nem tudnak 
és a kapillális vízre, amelyről szintén tudva volt, hogy azt a nö
vények teljes egészében felvenni nem tudják, mikor kitűnt, hogy 
a gazdasági növényeink már akkor nem tudtak vizet felvenni a 
talajból és elpusztultak, mikor a hygroszkópos víz 2—3-szorosa 
volt a talajban, amely víz csak a kapillális víz részét képezhette', 
azonban dacára ennek, ezt a növény felvenni nem tudta. 
A hygroszkópos víz Mitscherlich deffiniciója szerint az a víz
mennyiség, amelyet a talaj 10%-os kénsav felett vesz fel, amely 
víz a talaj felületén fellépő vonzó erők hatása alatt kondenzált 
alakban jelentkezik. Vageler és Altén vizsgálatai azt mutatják, 
hogy a hygroszkópos víz fogalma Mitscherlich szerint már nem 
megfelelő, mert annak túlnyomó része semmi összefüggésben 
nincs a talaj felületén fellépő vonzóerőkkel olyan értelemben 
véve, ahogy ezt Mitscherlich gondolja, hanem az a talaj adszor
beáló komplexumával van szoros összefüggésben, Tudniillik az 
adszorbeáló komplexum ultramikronjai adszorbció útján lekötik 
a Ca, Mg, Na és H ionokat, azonban ezek vízhártyával hydratá-
ciós kártyával veszik maguk körül és ez a hydratációs vízhártya 
képezi a hygroszkópos víz túlnyomó részét. Miután azonban a Ca, 
H és Na ionok hydratációs mennyisége más és más, természetes, 
hogy aszerint, hogy milyen ionokkal van az adszorbeáló kom
plexum telítve, más és más lesz a talaj hygroszkopicitása is. 

így Vageler és Altén vizsgálatai azt mutatják, hogy legke
vésbé hydratizál a Ca ion pro mili aquivalent kationra csak 
5 mili. mol,vizet, a H. 8 mili molt, míg a Na 70 mili mol vizet 
vesz fel pro mili sequivalentre. 

így aztán meg tudjuk érteni, hogy egy vályogos podsol 



hygroszkopicitása miért nagyobb a vályogos tschernosem 
hygroszkopicitásától és miért olyan nagy a solonec-talajok 
hygroszkopicitása. Itt azonban meg kell említeni, hogy a tscher
nosem hygroszkopicitása azonban még mindig sokkal nagyobb, 
mint pl. egy homokos podsol-talaj hygroszkopicitása, amennyi
ben a homokos podsolban igen kevés az adszorbeáló komplexum, 
míg a tschernosemban az adszorbeáló komplexum tömege igen 
nagy. Sokora és Vageler szerint a hygroszkopikus víz a talajban 
58'5 atmoszféra szívónyomásnak felel meg és azt a mezőgazda
sági növények egyáltalában felhasználni nem tudják, amennyi
ben azok gyökereinek szívóereje 4—15 atmoszférának felel meg 
és a hygroszkópos víz állítólag csak egyes részét sivatagi növé
nyek vehetik fel, amelyek gyökereinek szívóhatása egész 100 
atmoszférát is kitehet. 

Miután azonban a kísérletek azt mutatják, hogy a növény 
elpusztul, dacára annak, hogy a talajban a hygroszkópos víznek 
2—3-szorosa is megvan, vizsgálatok történtek azirányban, hogy 
ezen kapilláris víz fel nem vehető részével jöjjenek tisztába. 
Ezekkel a kérdésekkel Sokora foglalkozott nagy eredménnyel, 
mikor kitűnt, hogy a kapilláris víz fel nem vehető része is szo
ros kapcsolatban van az adszorbeáló komplexummal. 'Sokora tud
niillik meghatározta a talajvíz kiadósságát, tudniillik azt a víz
mennyiséget, amelyet egy gyökérmodel segítségével egy 'óra alatt 
1 cm2 területről a talajból ki lehet szívni. E vizsgálatok alkal
mával kitűnt, hogy a falajból először elég gyorsan szívható ki a 
víz, aztán a víz kiszívása lassabban történik, míg végre bekövet
kezik egy pillanat, amely után a további vízleadás hatalmasan 
csökken és csak igen kis mennyiségek szívhatók ki lassan tovább 
a talajból. Vagyis látható a vízkiadósság meghatározásaiból, 
hogy bizonyos idő múlva a talajban egy pillanat következik be, 
amelynél a talaj további vízszolgáltatása már csak igen kicsi és 
igen lassan történik és amely pillanatban a talaj víztartalmát 
Sokora kritikus víztartalomnak nevezett el. Ilyen módon tehát a 
vízkiadósság vizsgálata is azt mutatja, hogy a kapilláris víz két 
részből áll, amennyiben az egyik részt 'a talaj gyorsan és köny-
nyen leadja, míg a másik rész, amely akkor van "bent a talajban, 
mikor a kritikus víztartalom bekövetkezett, csak igen nehezen 
szívható ki a kapillarekből. Hogy ez így Van, igazolják Gradmann 



kísérletei is, aki a talajok párolgását vizsgálta, mikor kitűnt, 
hogy a talajok párolgása bizonyos pontig nagymérvű, hogy aztán 
a párolgás körülbelül ott, ahol a víz kiadóssági vizsgálatánál a 
kritikus víztartalom áll be, a párolgás is hirtelen csökken és a 
további párolgás már csak igen lassan 'megy végbe. Ilyen módon 
kétféle módszerrel is be van bizonyítva, hogy a kapilláris víz egy 
könnyen leadható 'és ' egy igen nehezen leadható részből áll. 
A kritikus víztartalom egyidejűleg az a határ, ameddig a nö
vény gyakorlati szempontból véve, a vizet a talajból fel tudja 
venni és a kritikus víztartalom áll a hygroszkópos vízből és a 
kapilláris víz azon részéből, amely már csak igen nehezen vehető, 
fel. :Nézzük most már meg, mi az oka annak, hogy a kapilláris 
víz egy része olyan nehezen mozgékony a talajban. E kérdésre 
választ ad az adszorbeáló komplexum modern magyarázata. Tud
niillik az ultramikrónok adszorbció útján lekötik az ionokat, ame
lyek körül vízburkok vannak. Ezek a hydrotált ionok eléggé erő
sen kapcsolódnak az ultramikronokhoz, ami által ezek megakadá
lyozzák a közöttük áramló talajvíznek a szabad mozgását, miután 
nem tudnak a lekötöttségüknél fogva a Vízzel együtt mozogni. 
Ilyen módon az ultramikronok körül bizonyos szélességben a ka
pilláris víz csak1 igen lassan mozog, miáltal a kapillárisban a 
szabadon mozgó víz mennyisége jelentősen csökken és így a ka
pilláris víz szempontjából egy egész 'új jelenséggel állunk szem
ben, amennyiben a víznek mozgása a talajban ezek után nemcsak 
a kapilláré keresztmetszetétől függ, hanem attól, hogy mennyi az 
a víz, amelyben még a hydratált ionok is vannak. Az ulrta-
mikronok által lekötött vízburkos ionok befolyása alatt álló, igen 
lassan mozgó kapilláris vizet rajvíznek nevezik. A rajvíz, vagyis 
a nehezen mozgó kapilláris víz tömege 'annál nagyobb lesz, mi
nél jobban van disszociálva az adszorbeáló komplexum, továbbá 
minél nagyobb az ultramikronok által lekötött ionok vízburka, 
mert annál kisebb lesz a két ultramikron között áthaladó ka-
piliáréban a szabad kapilláris vizének tömegei. 

így hát most már természetesnek kell venni azt, hogy ha 
az adszorbeáló komplexum Ca, H 'és Na-al van telítve, akkor a 
rajvíz tömege más és más lesz. A legtöbb rajvíz akkor fog kép
ződni, ha az adszorbeáló komplexum Na-al van telítve, mert hi
szen a Na ion vízburka a legnagyobb. 'Kevesebb lesz a rajvíz, ha 



H-el telítődik az adszorbeáló komplexum, míg a legkevesebb 
rajvíz a Ca-al telített adszorbeáló komplexum esetén fog kiala
kulni. Ezeket előrebocsátva, most már meg fogjuk érteni a 
Ca-al, Na-al és H-el telített adszorbeáló komplexumot tartalmazó 
talajok eltérő vízháztartását is. így Sokora kimutatta, hogy egy 
Na-al telített 1 szolonecben, amelynek vízkapacitása 47% térfogat
százaléknak felelt meg, a növények vízfelvétele igen hamar meg
szűnt és a növény elpusztult, amennyiben kitűnt, hogy ebből a 
47%-ból csak 7% volt a szabad, könnyen mozgó kapilláris víz, 
amelyet a növény fel tudott venni, míg a hygroszkópos és nehe
zen mozgó kapilláris víz (rajvíz) 40%-ot tett ki. így már most 
megérthető, hogy pl. a tiszántúli mészmentes solonec-talajókon 
miért szenvednek a növények annyit a szárazságtól, amennyiben 
ezekben a talajokban, dacára, hogy a talajok vízkapacitása nagy, 
abból a növényeknek haszna nincs, amennyiben a víz hygroszkó
pos és rajvíz alakjában Van túlnyomórészt jelen. Sokora egy nor
mális tschernosemet is megvizsgált, amelyben az adszorbeáló 
komplexum Ca-al van telítve, mikor kitűnt, hogy 46%-os Víz
kapacitásnál a szabad kapilláris víz tömege 24.3%-ot, míg a 
hygroszkópos és rajvíz csak 21'7%-ot tett ki. így most már a 
vízháztartás szempontjából is megérthető, hogy a meszezéssel 
miért javul meg a mészmentes szolonecek vízszolgáltatása, 
amennyiben a Ca ionok túlsúlya folytán ezek lépnek be az adszor
beáló komplexumba, miáltal a hygroszkópos, de a rajvíz tömege 
is erősen csökken, míg a szabad mozgású kapillárvíz tömege 
emelkedik. Ha az adszorbeáló komplexum H-el van telítve, akkor 
a nodsolos talajokon a hygroszkópos és rajvíz egyes ultra
mikronok közül több, mint mondjuk a tscherosemben, azonban 
miután a legújabb vizsgálatok szerint ilyen savanyú talajokban 
igen sokszor F és Al ionok kapcsolódnak , az ultramikronokhoz, 
amely ionok vízburka rendkívül kicsi, azért ilyen talajoknál sza
bad Al és Fe ionok esetén a szabad kapilláris víz tömege na
gyobb lesz. Ezzel magyarázható az is, hogy savanyú podsolos ta
lajoknál a meszezés után a szabad kapilláris víz tömege sok eset
ben nemcsak hogy nem növekedik, hanem csökken, amennyiben 
a meszezéssel az ultramikronok körüli Al és Fe ionok is ki lesz
nek cserélve, miáltal a belépő Ca ionok a nagyobb vízburkuk 
miatt nagyobbítják a hygroszkópos és a rajvizet. így tehát lát-



ható, hogy az adszorbeáló komplexum szerkezetének modern ma
gyarázatával a talaj vízháztartásában is egyes dolgokat meg tu
dunk magyarázni, amelyeket előbb 'nem tudtunk. 

így tehát az adszorbeáló komplexumról (humusz-zeolith 
komplexum) dacára annak, hogy s truktur összetételéről kémiai 
szempontból alig tudunk valamit és csak azt tudjuk, hogy a leg
nagyobb mennyiségben a talajnak 0:002 mm-nél kisebb málla-
dékai között fordul elő, mégis azt kell mondani, hogy áz adszor
beáló komplexum a talajnak tulajdonképpeni protoplazmája, 
amennyiben az szabályozza a talajok struktúráját , a tápanyagok 
körfolyamatát a talajban, azután nagy hatással van a talajok 
vízháztartására, de a talajok megműyélhetősége is szoros kapcso
latban van vele. 



A Bakony-hegység és a Bakonya l ja 
természeti emlékei 

(Folytatás.) 

írta: Földváry Miksa. 
F) Külföldi, különleges, rendellenes növésű fák. 

a) Gymnocladus canadensis Lamb., agancsfa, vasfa a vesz
prémi várban, dr. Radványi Viktor apátkanonok kertjében. A fa 
meilmagassági kerülete 293 cm, magassága 16 m, 3 m magasság
ban nyolcfelé ágazódik, koronája nem igen terebélyes. A törzs 
keleti oldalán forradásos seb van, mely nagyon helyesen cement
tel van kitöltve és bemeszelve. 

Nyugati felén repkény borostyán futott fel rajta és sűrűen 
ellepte. A fa a kertben méltó környezetben van, honnan gyö
nyörű kilátás nyílik a szép fekvésű város nyugati és déli részére, 
tovább a Jeruzsálem-hegyre, a Csatárhegyre és Szentgál vi
dékére. 

b) Paulownia imperiahs Sieb. et Zucc, császárfa a vesz
prémi püspökség sümegi kastélyának kertjében. A kert bejáratá
nál két fa áll, az út két oldalán. Az idősebb fa mellmagassági 
kerülete 268 cm, magassága 10 m. A fa már kezd betegeskedni, 
odújában vadméhek tanyáznak. A másiknak mellmagassági ke
rülete 110 cm, magassága 8 m. 

Ez a fafaj Kína középső részében honos, majd Japánba ke
rült, honnan a mult század elején Siebold hozta Európába a mag
ját. Virágja igen szép, kehelyszerű, vöröses lila színű. 

Magról igen könnyen szaporítható. A sümegi kastély belső 
udvarán, jó messze a fától, a ház falának lábazatába, sőt az ud
vari lépcső téglaréseibe furakodott be a magja, ott kikelt és jól 
fejlődik több hatalmas levelű csemete. 

c) Sequoia gigantea Lidley et Gordon, kaliforniai mammut-
fenyő, Károlyi József gróf lesencetomaji kastélyának parkjában. 



Három fa áll egymás mellett, melyek közül kettő egyforma, a 
harmadik némi eltérést mutat. A. fák magassága 18—20 m, mell
magassági kerületük 225, 310, 350 cm. 

d) Tilia Tankaeana Wagn. a Tilia argentea és cordata kom
binációjából keletkezett és Tanka Sándor veszprémi káptalani 
főerdőmérnök nevéről és tiszteletére elnevezett korcs, mely a 
Veszprém város melletti Jutas-puszta közelében áll, az uradalmi 
réten. A fa mellmagassági kerülete 275 cm, magassága 15 m, 
koronája terebélyes, északi oldala az uralkodó bakonyi szél ha
tására fejletlen. 

e) Sorbus bakonyensis Jáv. a bakonyi berkenye a botaniku
sok szerint „a típustól nagyobb, szélesebb levelével és hegyesebb 
levélkarabélyaival különbözik". Keszthely feletti meszes, erdős dom
bokon, Sümeg körül, Márkónál, a Kápolnadomb feletti erdőben 
stb. találták. 

f) Rendellenes növésű fákat láttam a veszprémi püspökség 
farkasgyepüi Peres erdejében, a csurgóúti rét felett, hol egy 
gyertyán és egy vadkörte közös tőből eredve 2 m magasságig 
egybeforrott, azután a két fa elválik egymástól, 5 m magasság
ban a vadkörte 2 ágával mint karokkal átöleli a gyertyánt, majd 
újból elválnak egymástól. A gyertyánfa mellmagassági kerülete 
60 cm, a vadkörtéé 35 cm, magasságuk 18 m. 

ű) Ugyanitt két egymásba nőtt bükk is van. Az öreg bükk 
átmérője 80 cm, a kisebbiké 16 cm. A föld feldszínén a két fa 
egymástól való távolsága 50 cm. 3 m magasságban a kisebbik 
két ágra szakadva, mindkét ággal hozzásimul a nagy bükkhöz, 
feljebb egyik ágával teljesen belenőtt a nagy bükk törzsébe. Még 
feljebb a kisebb bükk külön ága belenőtt a nagy bükk egyik ol
dalágába. Ugyanott találkozik a nagy bükk harmadik ágával, 
amellyel ugyanazon helyen ismételten összenőtt. 

h) A veszprémi püspökségnek Farkasgyepü határában levő 
Hallgató erdőrészében, a dr. Vass József gyermeküdülőtelep és 
erdei iskola belsősége mellett bükk-, gyertyán-, szil-, juhar-, hárs
faállományban van egy kandeláberszerű öreg bükk, melynek 
mellmagassági kerülete 370 cm, magassága 32 m, 6 m magas
ságban 3 egyenlő ágra oszlik, melyek egyenesen felfelé törnek. 
Terebélyes egészséges fa. . ,,, . . . 



Gymnoeladus canadensis, Radvány Viktor veszprémi kanonok kertjében. 
(Földváry Miklós felv.) 

i) Ugyancsak a veszprémi püspökség íarkasgyepüi erdő
gondnokságában, Csehbánya község határában, az üzemterv sze
rint kezelt erdő 66. tagjában van egy 156 cm mellmagassági ke
rületű erdei fenyő, melyre egy 46 cm kerületű gyertyán kigyó 
módjára rácsavarodott. Mindkét fa egy tőből nőtt, 2 m magas
ságig D. irányban, a gyertyán rálapul az erdei fenyőre, azután 
É. felé csavarodva teljesen körülöleli a fenyőt, míg 5 m magas-



Összenőtt gyertyánok a sáskai erdőben. (Földváry Miksa felv.) 

ságban elhajlik tőle és vele párhuzamosan halad felfelé. Az erdei 
fenyő 24 m, a gyertyán 15 m magas. 

j) Esterházy Pál gróf uradalmában, a kenyéri birkaakolnál, 
hol a Bakonyból kilépő s itt már alacsony partú Guha csendben 
folydogál, áll egy kislevelű hárs, melynek mellmagassági kerü-



Savanyú Jóska akasztófája, összenőtt bükkök a székesfehérvári püspökséf 
tési erdejében. (Földváry Miksa felv.) 

lete 430 s mely 2 m magasságban két irányban teljesen 
vízszintesen bocsájt ágakat. Ezekből felfelé 4 ág nőtt ki, melyek 
20 m magasságig emelkednek. 

k) Két érdekesen összenőtt öreg bükkfát láttam a székes
fehérvári püspökség tési erdeje, B) gazdasági osztályának 13/d. 



, Kandeláber hárs 02 Agártető alatt. (Földváry Miksa felv.) 

részében, 30 éves bükk-, cser-, juhar-, lúc- és feketefenyő-faállo
mányban. 

, Az egyik bükk mellmagassági kerülete 242 cm, a másiké 
300 cm, magassága 30 m; 2-5 m magasságban egy 24 cm át-



mérőjű ággal mintegy vízszintes híddal egymáshoz vannak kap
csolva, mely ág mindkét fa törzsébe úgy van benőve és össze
forrva, hogy észre sem vehető, melyik fa bocsájtotta ki az ágat. 

A vékonyabb törzsön mintegy 3 m hasadék látható, melyet 
cementtel be kell tapasztani. 

Az összenőtt bükkökről azt mesélik, hogy Savanyú Józsi 
betyárvezér erre a hídra akasztatta az árulókat. 

Ezért ma is Savanyú Józsi akasztófájának hívja a nép. 
I) Az Esterházy hercegi hitbizománynak Diszel község ha

tárában elterülő sáskai erdeje szélén, a sáskai erdőőri lakás mel
lett, van két összenőtt gyertyán. A tőből két fa sarjadzik, me J 

Ivek mellmagasságban összenőttek, mintegy t/2 méternyi hosszú
ságban egy fát alkotnak, azután legyezőalakban 7 ágra szakad
nak. A kerülete mellmagasságban 210 cm. Körülötte még több 
girbe-görbe, ágas-bogas festői alakú gyertyán áll. 

m) Ugyancsak az Esterházy hercegi hitbizománynak sáskái 
erdejében, a Felső-Szarvasvölgy fejénél, van egy érdekes növésű 
kislevelű hárs. Ez tulajdonképpen bizarr külsejű csonka törzs, 
melyből egyenesen felfelé 4 ág nőtt a magasba. A főtörzs mell
magassági kerülete 335 cm, közepén egy 30 cm átmérőjű kör
alakú üreg van, 

G) Nevezetes források. 
A Bakony közismerten vízben szegény; igen kevés forrás 

van, legalább is a Nagy-Bakonyban, ami a tömegét alkotó dolo
mit és mészkőkőzetből természetszerűleg következik. Bővizű for
rások inkább a Bakony alján törnek elő, míg a hegység belsejé
ben csak a lakott helyek közelében találunk forrásokat, kuta
kat, melyek mellé települtek annakidején és a víz igen nagy fon
tosságára való tekintettel a kutat a község nevébe is felvették. 

Itt nem ezeket a nyilvános kutakat fogjuk tárgyalni, hanem 
inkább azokat a forrásokat, amelyek az erdők mélyén, a lakott 
helyekről távolabb eső zugokban buggyannak elő, vagy amelye^ 
ket még kegyelet és poézis övez. 

1. A gyertyánkúti forrás a veszprémi káptalan erdejében,; 
az erdőőri lakás alatt, az E/2, cím alatt tárgyalt nagy bükkfa 
tövében. Mintegy 5000 kh. területen ez az egyetlen forrás, mely 
télen-nyáron s a legnagyobb szárazságban is ontja a hideg vizet. 



2. Bájos,környezetben jön a napvilágra a Csurgókat Ma-
gyarpolány község határában, a zirci apátság erdejében. Valóság
gal dzsungelszerű, kúszó növényekkel sűrűn benőtt bozótban 
ered a forrás, melynek kristálytiszta vize mintegy tíz lépésig sze
rényen csörgedez az indák és virágok tövében, hogy azután négy 
sugárba oszolva, mintegy hat méter magas szikláról levesse ma
gát a mélységbe. A kíváncsi iszalag mindent legyűrve kapaszko
dik a vízesés körül őrködő égerfákra, hogy minél több része le
gyen ebből a kétségtelenül pazar pompájú látványból. A vízesé
sen alul csobogva nyaldos a tisztavizű csermely egy szürke szikla
tömböt, mely a magasból ide lebukva búsan lapul meg a völgy 
ben. Idillikus hely a völgy is, messze elnyúló tarkavirágú erdei 
rétjével pihentető, csendes, szép magány. 

A völgy két oldalán sűrű erdő, a magyarpolányi oldalon 
ugyancsak keskeny sáv, mely azonban meredek hajlaton terül éi. 
Egyrészt ebből az okból, másrészt a forrás védelmére, de táj 
szépészeti szempontból is célszerű volna az erdőből minteg> 
10 kh.-t véderdőnek, illetve rezervációnak kijelölni és fenntartani, 
annál is inkább, mert többféle fafaj van itt képviselve, ú. m. 
lucfenyő, bükk, nyír, éger, hárs, fűz stb. 

3. Elhanyagolt helyen van s meg nem felelő gondozásban 
részesül Ugod határában, a vadkerti major és az ugodi vasúti ál
lomás között lévő vadkerti forrás, pedig nem is közönséges a 
vize, hanem savanyú. Cementoszlopba van foglalva, körülötte je
genyenyárfakoszorú, de gondozatlan hely. Mindenesetre jobb 
sorsot érdemel ez a természeti kincs, amely remélhetőleg hama
rosan visszakapja régi díszét és hírét. 

4. A legendás bakonybéli Borostyánkútról, melyet a kör
nyékbeli lakosság általában csak a Szentkút néven ismer, az A) 
fejezetben már megemlékeztünk, mégis olyan meghatóan szép 
és felemelően hangulatos ez a hely, a sziklás, erdőborította Kál
váriadomb, a tövénél fakadó hármas forrás, hogy itt is külön 
kell érintenünk azt. 

5. Ugyancsak szó volt már a Lesence völgyében levő Szent
lélek?' forrásról, mely szintén nagy múltra tekinthet vissza a 
szentléleki Pálos-kolostor mellett, de amelyet éppen erre való 
tekintettel és tájszépészeti szempontból is á jövőben nagyobb 
gondozásban kell részesíteni. 



Véndoki Szentkút forrása. (Földváry Miksa felv.) 

6. Szentkút a neve annak a forrásnak is, mely Tapolcától 
északra, a véndeki hegy alján, a veszprémi püspökség erdejének 
szélén szépen van foglalva. Két oldalán egy-egy kereszt áll, to
vább néhány öreg gyertyán-, szil-, juhai- és cserfa. Nagyboldog
asszony napján szokták ezt a helyet a környékbeli hívők szívesen 
felkeresni. 

7. A veszprémi püspökség sümegi erdejében van egy híres 



forrás, melyet inkább a kirándulók látogatnak, ez a sarvalyi for
rás, mely szépen van foglalva. A föléje emelt építményen a kö- % 
vetkező felírás olvasható: Sarvaly insontis natura flore creato, 
presule sub Makay dona priora parit. Anno 1825. 

Sokáig próbáltak ennek a latin szövegnek értelmet adni, 
de nem sikerült. Végre egy nyelvtudós felfedezte, hogy idők fo
lyamán a „dona" szót valaki egy „t" betűvel megtoldotta, mely 
azt jelenti: „ajándékozza", míg a „dona" szó „ajándékot" jelent; 
a „t" betű elhagyásával helyesen volt lefordítható. 

A forrás néhány száz négyszögölnyi kiterjedésben be van 
kerítve, mely a benne álló mintegy 40 drb öreg fával az ú. n. 
kútkert. A fák legnagyobb része hárs, de van több szil és gyer
tyán is a forrás körül. 

8. A tálodi forrás szintén nagy múltú. A hagyomány szerint 
a Dalmáciába menekülő IV. Béla királyunk is csillapította szom
ját üde vizével és pihent mellette. Ez a forrás Esterházy János 
gróf pulai erdejében van, a tálodi Pálos-kolostor romja mellett 
igen szép helyen, öreg fákkal övezve. 

9. A szentmiklósi forrás Vállus község határában, Festetics 
Tassiló herceg erdejében, szintén a régi Pálos-kolostor romja mel
lett fakad; a romok azonban már alig találhatók. A forrás a vi
déknek vízben való szegénységéhez képest szokatlanul bővizű. 

10. A gyenesdiási Szent János-forrás a Kesselő-hegy déli lábá
nál fakad. Dr. Dornyay Béla azt írja, hogy ez a forrás, helye
sebben mondva forráscsoport, melyek igen szép környezetben, 
szőlőhegyek és gyümölcsösök szomszédságában törnek a felszínre, 
oly bővizűek, hogy igen kis távolságra már malmot hajtanak. 
Mintegy száz évvel ezelőtt Talabér János egy faragott kőoszlo
pot állíttatott a forrás mellé, az oszlopra Nepomuki Szent János
szobrot helyeztetett a következő felirattal: , 

N : Talabér János 
K: buzgósága 
Nep. S. János 
Tiszteletére 
Emelte 1828. 

11. Király kútja Lovas község határában, a veszprémi káp
talan csopaki erdőgondnokságának kezelése alatt álló s beerdősí-



tendő területén, Felsőörs közelében van. Ez a hármas forrás, mely 
kristálytiszta, bővizű, eredetileg a dolomitszikla tövéből fakadt, 
utóbb alább három helyen tört elő a víz. 

A forrást előbbi helyén újból meg kell nyitni, megfelelően 
foglalni, a környékét rendezni és csinosítani s akkor ez a forrás 
ismét méltó lesz nagy múltjához és Mátyás király, emlékéhez, aki 
ennél a forrásnál vadászatai alkalmával megpihent. 

A forrás felett festői sziklacsoport ad szép keretet, melyet 
iszalag, cserző, szömörce és sóskaborbolya lepett el. 

Dr. Dornyay Béla szerint a Királykút völgyében Magyar
országon a maga nemében páratlanul álló triasz-feltárást látha
tunk, mely 1—2 kivétellel magában foglalja a bakonyi triásznak 
csaknem összes rétegcsoportjait biztosan követhető sorrendben. 

12. A Somlóhegy ÉK lábánál, a Somlóvár alatt, szőlők kö
zött van a már századok óta ismert és említett Szent Márton
forrás, mely mellett a Szent Mártonnak szentelt kápolna és egy 
kereszt áll. Ez a forrás a híres vásárhelyi apácáknak birtokához 
tartozott, melyről már a XIV. századbeli okleveleink is említést 
tesznek. 

(Folytatjuk.) 



A vasúti talpfák készítésével 
kapcsolatos tervezési munkálatok 

í r ta : Plauder Nándor. 

A m. kir államvasutak talpfaszükséglete az elmúlt négy 
esztendő alatt, — a hivatalosan közzétett versenytárgyalási ada
tok szerint — a következőképpen alakult: 

1929-ben 675.000 drb talpfa és 4930 m 3 váltótalpfa 
1930-ban 411.000 „ „ „ 1970 m 3 

1931-ben 344.000 „ „ „ 3370 m 3 

1932-ben 512.000 „ „ „ 4040 m 3 

A közölt talpfaszükséglettel szemben Csonkamagyarország 
erdőgazdaságai és talpfatermelő cégei 1930-ban 900.000 drb-t, 
1931-ben 778.311 drb-t, 1932-ben 868.706 drb hazai származású 
talpfát ajánlottak fel. Váltótalpfánál, csak az utolsó 2 év adatait 
közölve: 1931-ben a szükséglet 3370 m3-el szemben 12.000 m3 

tisztán hazai származású. 1932-ben 4040 m3-el szemben 11.487 m 3 

majdnem kizárólagosan magyarországi származású váltótalpfára 
tettek ajánlatot. A felajánlott mennyiségek világosan mutatják, 
hogy a MÁV és a többi vasúttársaság összes szükségletét ki tudja 
elégíteni hazai származású fából. 

Az utolsó, 1932. évben a MÁV a meghirdetett 512.000 drb 
talpfa és 4040 m s váltótalpfával szemben beszerzett 506.220 drb 
talpfát és 5050 m* váltótalpfát, összesen 2,375.455 P értékben, 
ebből az összegből a hazai erdőgazdaságok és cégek 2,297.475 P 
értékben kaptak megrendelést. 

A közölt statisztikai adatokból láthatjuk, hogy a vasúti 
talpfa termelése a mai viszonyok között is igen jelentős jövedelmi 

Megjegyzés: A statisztikai adatokat a Magy. Faipar és Fakereske-
'delmi c, szaklap 1931. és 32. évfolyamaiból vettem át. 



forrása az erdőgazdaságoknak. így talán nem lesz érdektelen, ha a 
talpfakészítéssel kapcsolatos tervezési munkálatokat ismertetem. 
A talpfakészítésnél is, mint minden más választéknál az a cél 
kell. hogy vezesse az erdőgazdát, hogy lehető legkisebb termelési 
költségek mellett minél nagyobb kihozatali százalékot érjen el 
nemcsak mennyiségileg, hanem minőség tekintetében is. 

A legkisebb termelési költség előfeltétele a munkabérek ol
csósága mellett, a készítéshez használt munkaszerszámok —eset
leg gépek — helyes megválasztása és főleg a munka menetének 
célszerű szervezése. Ez a kérdés azonban inkább az időtanulmá
nyok (Zeitstudien) körébe tartozik, amiért is itt ezzel bővebben 
nem foglalkozom.1 

Kétségtelen, hogy a legkisebb termelési költség elérése mel
lett elsőrendű törekvés a kihozatali százalék emelése. Legnagyobb 
kihozatalt akkor érünk el, ha a készítendő választékhoz úgy vá
lasztjuk meg a szükséges faátmérőt, hogy belőle minél több tiszta 
árut hozhassunk ki, azaz minél kisebb legyen a termelési apadék. 

ÍÍ A vasúti talpfák készítésénél minőség, alak és méret tekin
tetében mindig az illető vasúttársaság szabványai irányadók. 
A m. kir. államvasutak által 1927-ben kiadott, — a bükk és 
tölgy közbenső és váltótalpfákra vonatkozó — szabványok sze
rint jelenleg a következő keresztmetszeti alakok és méretek van
nak használatban. 

Alak tekintetében a közbenső talpfák keresztmetszete lehet 
téglalap, ötszög és hatszög. Az ötszög és hatszög keresztmetszetű 

ÉieséKí. Kéttompaélű. Egytompaélű. 
1. sz. aora. 

talpfák vastagsági oldala sík részének, v-nek legkisebb mé
rete légszáraz állapotban keményfáknál 3 cm. Az egytompaélű 

. 1 Dr. vitéz Török Béla adjunktussal egyetemben a közel jövőben a 
talpfakészítésre is kiterjesztjük sorozatos időtanulmányi vizsgálatainkat. 



talpfáknál a tompaélnek a szélesség síkjába eső vetülete „gs" a 
szabványok szerint az alsó szélesség 115-nél nem lehet nagyobb, 
tehát a felső szélességi oldal sík része ^ > 0 -8-sa. 

A váltótalpfák keresztmetszeti alakja többnyire téglalap, 
vagy esetleg hatszög, ez utóbbi esetben, mint az alábbi táblázat
ból látható, a tompáéi nagysága igen kicsiny, mégpedig az egyik 
oldalra eső tompaság nagyságának a szélesség síkjába esc vetü
lete a teljes szélesség 0 -08—0 • 1 része szokott lenni. 

1, sz. láblázat. A MÁV talpfáinak méretei légszáraz és élönedves állapotban. 
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Vasúti talpfát többnyire csak akkor készíttetünk, ha arra 
megrendelésünk van. Készletre nem érdemes dolgozni, mert az át
adás idejével kötve vagyunk. A talpfa készítésre alkalmas fa mi
nőségi feltételeivel, valamint a kész talpfa átadási feltételeivel e 
helyen nem akarok foglalkozni, mert erre nézve a MÁV-szabvá
nyok úgyis kimerítő feletetet adnak. 

Egy-egy megrendelést kielégítendő, a megadott alak-, méret
es készítési feltételek szerint a szükséges mennyiségű talpfát ki 



kell termelni. A fa ledöntése után a kéregnélküli felső átmérő, 
alak (egyenesség), ágasság, egészségesség, épség és szöveti szer
kezet alapján elbíráljuk, hogy a fának mely része alkalmas talp
fakészítésre. Mivel mindig a talpfatönk felső átmérője határozza 
meg, hogy belőle hány darab és milyen méretű talpfát tudunk ké
szíttetni, — feltéve, hogy a fa egyébként alkalmas talpfának •— 
tudnunk kell, hogy bizonyos adott méretű talpfa készítésére mi
lyen átmérőjű fa szükséges. Itt kapcsolódunk be a tervezési mun
kákba. Természetes dolog, hogy a tervezésekkel járó számításo
kat, vagy szerkesztéseket nem a helyszínen végezzük el, hanem 
előre megállapítjuk magunknak a szükséges adatokat, melyeket 
táblázatba foglalva átadunk a termelést vezető erdőőrnek. 

A Fakereskedelmi Szokványok 120. §-a értelmében: „Az 
egyes talpfák, vagyis az olyan vékonyabb törzsekből, vagy törzs
részekből készített talpfák kivételével, amelyekből vastagság irá
nyában csak egy talpfa kerül ki, az összes talpfákat a fa belén 
keresztül kell metszeni". Eme rendelkezés értelmében tehát egy-
egy törzsből csak 1, 2 vagy 4 talpfa készíthető. Ha egy törzsből 
több talpfát készítünk, rendszerint mind egyforma keresztmet
szetű. Természetesen kivételesen, ha a gömbölyű fát tökéleteseb
ben ki akarjuk használni, különböző keresztmetszetű talpfákat is 
lehet tervezni. Ez utóbbi esetben a talpfapoligon kialakítása jó
val nehezebb. Legtökéletesebben akkor használjuk ki a fát, ha 
fűrésztelepen készíttetjük a talpfákat, mert a talpfák mellett 
esetleg még fűrészelt árúkat is termelhetünk. 

Akár vasúti talpfa, akár más választék készítéséről legyen szó, 
fontos, hogy a kereskedelemben előírt méreteket betartsuk. Mind 
a budapesti fakereskedelmi szokványokban, mind — jelen eset
ben — a MÁV szabványaiban megállapított méretek légszáraz 
állapotra vonatkoznak. Ritka kivétellel a különböző választékok 
kialakítására felhasznált fát majdnem mindig a légszáraz álla
potnál jóval több vizet tartalmazó állapotban vesszük munkába. 

Élőnedves állapotban, tehát közvetlenül a döntéskor a ke
ményfák átlagosan és kereken 43, lágyfák 48, fenyőfák 50 bruttó 
százalék vizét tartalmaznak. A döntéstől a már teljesen kész, fel
használásra alkalmas állapotig (élőnedvestől légszárazig) a fa 
eredeti víztartalmának az összes fák átlagában kereken 39%-át 
veszíti el. Természetes, hogy ennek a nagy vízvesztésnek követ-



kezménye a térfogat csökkenése lesz. Már most, ha a választék 
kialakítása a döntés után azonnal, vagy pedig egy bizonyos ideig 
való száradás után történik, a fent elmondottakból önként kö
vetkezik, hogy a választékok méretezésénél a víztartalomcsökke
néssel járó térfogatváltozásra, azaz a méretek összezsugorodására, 
összeaszására tekintettel kell lennünk. 

A víztartalomcsökkenéssel járó térfogat-, ill. méretveszteség 
nagyon is ismert fogalom a gyakorlatban működök előtt. Figye
lembe veszik és számolnak is vele olyanformán, hogy a választé
kokat éppen erre való tekintettel túlméretezik. Kérdés most már 
csak az, hogy ez a túlméretezés nem kisebb értékű-e, vagy eset
leg, túlzott óvatosságból — nem nagyobb mértékű-e, mint 
amennyit a fa faja és víztartalmi állapota megkíván? 

A MÁV-nak a bükktalpfára vonatkozó szabványaiban szó-
szerint a következőket olvashatjuk: „Szabálynak kell tekintem 
azonban azt, hogy a készítésnél a talpfák magassági méretét t/2* 
a szélességi méretét pedig 1 cm-el nagyobbra kell venni a táblá
zatban kitüntetett méreteknél, azonban ez a túlméret a magas
sági méretnél összesen 1 cm-el, a szélességi méretnél pedig össze
sen 2 cm-el nagyobb nem lehet". Kétségtelen, hogy az itt megál
lapított túlméret arra szolgál, hogy a talpfa összeaszása követ
keztében előálló méretveszteség után is a száraz állapotú mére
tek meglegyenek. 

Vizsgáljuk meg elméletileg, hogy mekkorának kell lenni a 
túlméretnek. A keményfák átlagos térfogati összeaszása élőned
vestől légszáraz állapotig átlagosan és kereken 11, lágyfáká 10. 
fenyőké 8 bruttó százalék. Az összeaszásra való tekintettel na
gyobbított méretek kiszámításánál azonban nem a térfogati, ha
nem a vonalas összeaszási százalékokkal kell dolgoznunk, mert 
hiszen a választékok szélességi és vastagsági méreteit, — kör
keresztmetszetű bütüt véve alapul — részben húr, részben sugár 
irányban mérjük ki, míg a hosszúsági méretet a tengely irány
ban. Ez utóbbival azonban kicsinységénél fogva nem számolunk. 
Elméletileg minden méretet a neki megfelelő vonalas összeaszási 
százalékkal kellene átszámítani. Ez azonban nem gyakorlatias s 
ehelyett az egyszerűség kedvéért csak a négyzethúr irányú száza
lékkal számolunk. Ezt nyugodtan tehetjük, mert az összes vona
las irányú (négyzethúr, sugár, rost) összeaszási százalékok kö-



zött a négyzethúré a legnagyobb és így ezzel dolgozva feltétlenül 
elegendő biztonsággal járunk el. 

A keményfákból készült talpfák nyers állapotú méreteinek 
megállapíthatása céljából ki kell számítsuk a keményfák négyzet
húr irányú összeaszási százalékát. - Tegyük fel, hogy a fa víztar
talma a munkábavételkor élőnedves állapotban van. A húr irányú 
összeaszás bruttó százalékát legegyszerűbben a 

Z ' = ZV—II. iv 

képlettel számítjuk ki, amelyben zV—II a fa térfogati összeaszá-
sának felvett bruttó százaléka és Cv a négyzethúr összeaszásának 
a térfogatihoz hasonló viszonyszáma. 

Ha az általános képletbe behelyettesítjük a szükséges adato
kat, azaz keményfákra nézve zV—II = 11-0 bruttó százalék, 
í r = 0 -6, 2 akkor a keményfák négyzethúr irányú összeaszása lesz: 

z ' = 11-0.0-6 = 6:6% (bruttó). 
Tehát a keményfákból készült talpfák száraz állapotú mére

teit az összeaszásra való tekintettel 6 -6%-al nagyobbítani kell, 
feltéve, ha a gömbfát a döntés után azonnal, vagy rövid ido 
múlva feldolgozzuk. 

Ha az 1. táblázatban közölt száraz állapotú méreteket a fenti 
értékkel nagyobbítjuk, azaz az élőnedves fából készítendő talpfák 
keresztmetszeti méreteit, az ú. n. nyersméreteket a 

képlettel kiszámítjuk és a két víztartalmi fok közötti méretkü
lönbségeket megállapítjuk, majd összehasonlítjuk a MÁV szabvá
nyok előírásával, t. i., hogy a vastagsági (magassági) méreteket 
V2, a szélességi méreteket 1 cm-el nagyobbra kell venni, akkor 
láthatjuk, hogy ezek a túlmérétek nem túlzottak, sőt még a szük
séges értékeket sem érik el. A kiszámított különbség alsó határa 
0 - 6 m-es nyomtávú vasúti talpfáknál vastagságban 0-8 cm, (ter
mészetesen ez a különbség a nyomtávval növekszik) felső határa 
l - l cm. A szélességnél szabályként megállapított 1 cm túlméret 
a normál nyomtávú vasúti talpfáknál a kiszámított különbségnek 
csak az alsó határával egyezik, egyedül a 0*6 m-es nyomt. talp-

2 Megjegyzés: A víztartalmi, vízvesztési és összeaszási %-okat Krip-
pel Móric főisk. tanár úr táblázataiból vettem át. 



fáknál van fölötte a szükséges méretkülönbségnek (0-7 cm), 
míg a felső határ közbenső talpfáknál 1 ;8 cm, váltótalpfák
nál 2-1 cm. Igaz ugyan, hogy a MÁV szabványok vastagságban 
1 cm, szélességben 2 cm túlméretet megengednek, mint legna
gyobb értékeket, de ezek csak megtűrt és nem előírt értékek. 
Nem valószínű, hogy a talpfatermeléssel foglalkozó erdőgazdasá
gok vagy cégek nagyobb túlmérettel termeltessenek, mint ameny-
nyit éppen megkívánnak. Éppen ezért a magam részéről helye
sebbnek tartom, hogy a tervezés előtt minden légszáraz állapotú 
méretet a megadott százalékkal átszámítani, vagy a még meg
tűrt túlmérettel készíteni, mert akkor sem a készíttető birtokost, 
sem pedig az átvevő vasúttársaságot károsodás nem éri. 

Adott méretű talpfa készítéséhez szükséges felső átmérő 
megállapítása történhetik szerkesztéssel és számítással. Mivel egy 
tönkből 1, 2, vagy 4 darab, rendszerint egyforma keresztmet
szetű talpfát szoktak készíteni, a tönkátmerő megállapítását is 
külön-külön fogom tárgyalni aszerint, hogy egyes, kettős v. né
gyes talpfa készítéséről van-e szó. 

Egyes talpfa készítéséhez szükséges átmérő megállapítása szer
kesztéssel és számítással. 

Egyes talpfát csak élesélű, vagy kéttompaélű keresztmet
szettel készítünk, természetesen eszerint módosul a szerkesztés, 
ill. számítás menete is. 

Szerkesztéssel. 
Az átmérő megállapításhoz legcélszerűbb milliméterpapírt 

használni, mert így a lépték készítését megtakarítjuk és az ered
ményt a rajzról közvetlenül leolvashatjuk. Az élesélű vasúti 
talpfa készítéséhez szükséges felsőátmérő megállapításához cél
szerű az ú. n. sugárvonalrendszeres tangens szerkesztést alkal
mazni. A szerkesztés lényege a következő: felveszünk egy derék
szögű tengelyrendszert, az abszcissza tengelyre felhordunk, — a 
könnyű leolvasás végett lehetőleg nagy léptékben — 100 egysé
get, a végpontban merőlegest emelünk s erre ugyanabban a lép
tékben felmérünk vasúti talpfáknál tg « = értékeket, a fel
rakott pontokat összekötve a tengelyrendszer középpontjával, ka-



punk egy sugárrendszert. E sugárrendszer segítségével bármely 
méretű talpfa készítéséhez szükséges felső átmérőt megállapít
hatjuk úgy, hogy először képezzük a tg « értékeket s ennek meg
felelő sugárvonalra az abcissza-tengely léptéke szerint felvetít
jük a talpfa szélességét; a sugárvonalfcól a felvetítéssel lemetszett 
érték szolgáltatja a keresett átmérőt, melyet kényelmesebb leol
vasás végett leforgatunk az abszcissza-tengelyre. 

10 ZO 

2 . ábra. Sugárvonalrendszer a vasúti talpfák készítéséhez szükséges 
faátmérő meghatározására. 

Pl. 2:6 m-es, v„ = 16-1 cm, s„ = 26-8 cm, d = ? 
t g « = 16-1:26-8 = 0-6 



Ha a feladatunk az volna, hogy adott átmérőjű tönkből kell 
megállapítani a belőle készíthető talpfa méreteit, akkor fordítva 
járunk el. A tönk átmérőjével mint sugárral kört rajzolunk, a 
körív metszi a felrajzolt sugárvonalakat, a metszéspontokat leve
títjük az abszcissza-tengelyre, ahonnan közvetlenül leolvashatjuk 
a sugárvonal által meghatározott viszonyú talpfa szélességét. 
A talpfa vastagságát az oldalak arányából könnyen kiszámíthatjuk' 

Kéttompaélű (hatszög keresztmetszetű) talpfa készítéséhez 
szükséges átmérő megállapításához célszerű a szerkesztést minden 
egyes keresztmetszetre külön-külön elvégezni. A szerkesztés me
nete a következő: felvesszük a talpfa szimmetria-tengelyét s a 
szimmetria-tengely jobb- v. baloldalára felrajzoljuk a talpfa fél
keresztmetszetét, nyers állapotra átszámított méretekkel. A ke
resztmetszet alsó és felső szélességi oldalának végpontjait összer 
kötjük és a távolság (húr) felezőpontjában merőlegest emelünk, 
ahol a merőleges metszi a szimmetria-tengelyt, ott kapjuk a kör
keresztmetszetű tönk középpontját (1.3. ábrát). Tulajdonképpen 
az alsó és felső szélesség által megadott nagyságú, — de kereszt-
metszetenkint változó — húrhoz keressük a hozzá tartozó körívet. 

Mivel a kéttompaélű talpfa keresztmetszete hatszög s így az 
alsó és felső szélességi oldalakon kívül a vastagsági oldal sík ré
szének nagyságát is bizonyos esetekben számításba kell venni. 
A fenti szerkesztési módnál a vastagsági oldal sík része nem le
het nagyobb annál a távolságnál, mint amekkorát az alsó vastag
sági oldal végpontjára emelt merőlegesből a húrhoz tartozó körív 
lemetsz. Ez az érték keresztmetszetenkint változó, így 2 -60 és 
2 -50-es talpfánál a teljes vastagság 0 -63-része, 2 -40-esnél 0 -74 v, 
2-30-asnál 0-78 v, 2-20-asnál 0-74 v, 1-70-esnél 0-67 v, 1-50-es-
nél 0 -73 v, 1 -20-asnál 0 -77 v, váltótalpfáknál: 15/30-asnál 
0 -70 v, 15/25-nél 0 ;75 v, 14/25-nél 0 -71 v, 14/20-nál 0 -81 v. 
Ebben a határhelyzetben úgy is végezhetjük a szerkesztést, hogy 
a csonka vastagsági oldalt, vagy a tompaélt vesszük húrnak; 
egyébként mindkét esetben az előzővel azonos eredményt kapunk 
(1. 3 b) sz. ábra). Ha a vastagsági oldal sík része az itt közölt 
értékeknél nagyobb, akkor ez utóbbit vehetjük húrnak, egyébként 
a szerkesztés menete az előzővel azonos, azonban ebben az eset
ben a szükségesnél valamivel nagyobb átmérőt nyerünk (1. 3. d) 
sz. ábra). 



Egyes talpfa készítéséhez szükséges felső átmérő megállapítása 
számítással,. 

Élesélű talpfánál az átmérőt Pythagoras tételével határoz
zuk meg: 

. 2 

ahol „s" a talpfa szélessége, „v" a vastagsága, természetesen a 

3. ábra. Kéttompaélű egyes talpfák készítéséhez szükséges faátmérő 
meghatározása. 

a) amikor v < vh, b) v = v f t, c) v > vh 

képletbe mindig élőnedves állapotra átszámított értékeket helyet
tesítjük be. 

A kéttompaélű talpfák készítéséhez szükséges átmérő kiszá
mításánál —• a szerkesztéses megoldáshoz hasonlóan — kétféle 



képletet kell használni, aszerint; hogy a vastagsági oldal sík része 
kisebb, avagy nagyobb az előzőkben említett határértékeknél. 

Ha a vastagsági oldal sík része egyenlő, vagy kisebb, mint 

4. sz. ábra. 

az említett határérték, akkor az alsó és felső szélesség végpont
jait összekötő egyeneshez, mint húrhoz keressük a hozzátartozó 
körívet. A képlet megállapíthatása céljából rajzoljuk meg a 



talpfa keresztmetszetét és végezzük el a szerkesztést (4. sz. ábra). 
Jelöljük a talpfa felső szélességét s/-el, az alsó szélességet sa-val, 
a teljes vastagságot v-el, a vastagsági oldal sík részét v-el, ez 
utóbbit vegyük fel a MÁV-szabványok által meghatározott min. 
értékkel. 

Az OHB derékszögű háromszögből 

r = m 2 

,2) 

A DKB derékszögű háromszögből 

2 h = yv*+.8'i 

Az OHJ derékszögű háromszögből 
m = cos. a, 

cos. « értéket kifejezhetjük az OHJ háromszöggel hasonló DKB 
derékszögű háromszögből (a két háromszög szárai egymásra me
rőlegesek, tehát hasonlók) 

Ezen értékeket behelyettesítve a kiindulási egyenletbe és a gyök
jel alatt a négyzetreemelést elvégezve 

A közös nevezőre hozás és az összevonások után 
1 

r = - V 2 + S ' 2 + s , ^ 1 + _ 

Az átmérő pedig: 

V 2 - F - s ' 2 + S •2 J 
l 1

 ^ v* 
, , , Sq— Sf S f l.-f Pf 

ahol s = — g — s = —~2 
Ha a kéttompaélű talpfa vastagsági oldalának sík részét 

egyenlőnek vesszük a közölt határértékkel s ehhez mint húrhoz 
keressük a hozzátartozó körívet, akkor az OIB derékszögű há
romszögből : 



Ez a képlet v = határhelyzetben az előzővel teljesen egyenlő 
eredményt ad. 

Hogy azonban ezt az utóbbi, egyszerű képletet használhas
suk, meg kell állapítani ^ értékét, mely egyugyanazon kereszt
metszeti alaknál a teljes vastagság és a felső szélesség szerint 
változik. A MÁV-szabványok e csonka vastagsági oldalra csak 
annyit mondanak, hogy nem lehet kisebb 3 cm-nél, tehát csak a 
legkisebb adott, ill. a legnagyobb értékét is ismerjük, mert ez az 
utóbbi egyenlő a teljes vastagsággal. Nekünk viszont az alsó és 
felső szélességi oldal végpontjait összekötő egyeneshez, mint húr
hoz tartozó körív által meghatározott csonka vastagságra, azaz 
\~h -ra van szükségünk, mert hiszen ennél a határértéknél kisebbre 
nem érdemes készítenünk a csonka vastagsági oldalt; ha kisebbre 
is vesszük, akkor is csak ugyanolyan átmérőre van szükségünk, 
legfeljebb a tompáéi nagysága lesz nagyobb, ami viszont meg-
ókolatlan munkatöbbletet jelentene. Nagyobbra készíthetjük 
ugyan a vastagsági oldal sík részét, ez azonban még inkább indo
kolatlan, ugyanis ekkor az átmérő megállapításához a csonka ol
dalt kell felvennünk húrnak s ehhez keresni a körívet, ez az eljá
rás. •— tisztán a csonkaoldal kedvéért —, mint azt a szerkeszté
ses megállapításnál láttuk (3. c) ábra) a szükségnél nagyobb át
mérőt eredményez, ami viszont a kihozatali százalékot csökkenti. 

Az OGI derékszögű háromszögből: 

„r" értékét helyettesítve, majd a szükséges összevonások után 
„v*"-t kifejezve: 

' A gyök jel alatti zárójeles (sarkos zárójel) tag nem egyéb, 
mint az átmérő képlete. Ha tehát az átmérő kiszámítására szol
gáló egyszerűbb képletet akarjuk használni, — amelyben szerepel 
a érték — akkor v^-t most levezetett hosszadalmas képlettel 
előbb ki kell számítanunk, de mivel a sarkos zárójeles tag kiszá-

ahol 



mításával már az átmérőt is meghatároztuk, így az egyszerűbb 
képletet csak akkor érdemes használni, ha Th .értékek adva van
nak. Hogy a gyakorlatban mégis használni tudjuk az egyszerűbb 
képletet, a vastagsági oldal határértékeit minden keresztmet
szetre külön megállapítottam a fenti képlettel, majd viszonyítot
tam a teljes vastagságokhoz és az értékeket a szerkesztéses át
mérő meghatározásánál mint viszonyszámokat közöltem. 

(Folytatjuk.) 

E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K 

Jegyzőkönyv 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1933. évi 
augusztus hó 3-án Budapesten, az Egyesület székházában t a r to t t ren
des üléséről. 

Megjelentek: báró Waldbott Kelemen alelnök, Ajtay Jenő, Béky 
Albert, báró Biedermann Imre, gróf Esterházy Móric, Fekete Zol
tán, Fiedler Jenő, Földváry Miksa, Fröhlich Brúnó, Huszár Tibor, 
báró Inkey Pál, Ivanich Ferenc, Kallivoda Andor, gróf Károlyi Gyula, 
Kovács Gábor, ifj. gróf Mailáth József, Mihalovits Sándor, Onczay 
László, Orosz Antal, Osztroluczky Miklós, Papp Béla, őrgróf Pallavi-
cini Alfonz Károly, báró Prónay György, Rimler Pál , Rónay György, 
Róth Gyula, Sipos Antal, 'Schmid Ernő, gróf Széchenyi Aladár, gróf 
Széchenyi Károly, Takách Zsigmond, Véssey Ferenc, Vuk Gyula és 
Zügn Nándor vál. tagok, Biró Zoltán ügyvezető és Lengyel Sándor 
segédtitkár. 

Báró Waldbott Kelemen mint elnök: Van .szerencsém a megjelent 
u raka t üdvözölni és az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választ
mányának a mai n a p r a kitűzött ülését megnyitni. 

Megállapítom, hogy a választmányi ülés időpontja a választ
mányi t ag urakkal részint távirat i lag, részint expressz-ajánlott le
vél út ján még a mult hó 29-én közölve lett, s hogy az ülés a megjelen
tek számára való tekintet tel határozatképes. 

Távolmaradásukat kimentet ték: Térfi Béla alelnök ú r őexcellen
ciája, gróf Andrássy Sándor, Karaf iá th Jenő, gróf Keglevich Gyula, 
Kiss Ferenc, Kozma István, Matusovits Péter , Molcsányi Gábor, 
herceg Montenouvó Nándor, Papp-Szász Tamás, Schmidt Károly és 
gróf Teleki József választmányi tag urak. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Ajtay Jenő és Véssey Ferenc vá
lasztmányi tag urakat kérem föl. 



A választmányi ülés összehívására Rimler Pál választmányi tag 
úr és 215 egyesületi t ag aláírásával beküldött indítvány szolgált ala
pul, amely indítvány lényegében azonos a Felsődunántúli Erdészeti és 
Vadászati Egyesületnek és több dunántúli erdőbirtokosnak a földmí
velésügyi miniszter úrhoz intézett előterjesztésével. 

Az emlékirat, néhány kisebb jelentőségű kérdéstől eltekintve, 
olyan tárgyakkal foglalkozik, amelyeket az Egyesület igazgató-választ
mánya már régebben is tárgyal t és azokban állást is foglalt. 

Mindenesetre olyan kérdésekről van i t t szó, amelyeknek helyes 
vagy helytelen megoldása nemcsak a most értékesítésre váró tűzifa ár-
kérdését, de a magyar erdőgazdaság jövőbeni értékesítési lehetőségeit 
van hivatva (megfelelően szabályozni, s esetleg olyan mederbe terelni, 
hogy a jövedelmező erdőgazdaság űzése lehetővé váljék, s a birtokos 
ne legyen kénytelen termelt vagy lábon álló fakészleteit értékükön 
alul elvesztegetni. 

Ügy vélem, hogy valamennyiünknek az álláspontját szegezem le 
akkor, amikor utalok az igazgató-választmánynak kb. egy évvel ez
előtt kelt ha tározatára , amelyben egyhangúlag állást foglalt az ellen, 
hogy a belföldi fa értékesítésének joga monopóliumszerűén egy vál
lalkozóra ruháztassék. 

A magam részéről ma sem tudok elképzelni olyan megoldást, 
amely a magyar erdőbirtokost vagy termelőt kötelezi arra, hogy kész
leteit csak egy bizonyos vállalkozás útján értékesíthesse és köteles 
legyen azokat ennek a vállalkozásnak megvételre felajánlani. 

Másrészről azonban utalnom kell az igazgató-választmánynak egy 
másik ülésén hozott és a közgyűlés által is megerősített határozatára, 
amely szerint szükségesnek tar t ja a tűzifa árvédelmét biztosítani 
olyan szervezet beállítása útján, amely kötelezettséget vállal arra, 
hogy a magyar tűzifát, ha azt neki a birtokos önként felajánlja, 
előre megállapítandó áron megvásárolja és a r r a megfelelő előleget 
adjon. 

Nyilvánvaló, hogy az erdőbirtokosságnak csak egy közös célja 
lehet és ez a magyar erdőgazdaság jövedelmezőségének biztosítása és 
nézeteltérés csak aközött lehet, lehet, hogy melyik úton haladjunk. 

Nagy vonalaiban áz Egyesület hozott határozataiban már megje
lölte azt az utat, amelyen haladva keresni kellene a megoldást és 
ennek alapján felkérte a kormányt a további szükséges intézkedések 
foganatosítására, ami meg is történt. 

Tisztélt Igazgató-választmány! A most beküldött indítvány 
megint azt javasolja, hogy térjünk le arról az útról, amelyben az 
Országos Erdészeti Egyesület már előbb hozott határozatában meg
állapodott. Csak örömmel veheti mindenki, akinek az erdőbirtokosság 
sorsa szívén fekszik, hogyha egy új, jobb, célravezetőbb és praktiku
sabb javaslatot hallanánk, amely garantálja a termelési hitelek biztos 
és azonnali folyósítását, az árak javulását és stabilizálását s ezeket 



most még az őszi beszerzési idény beálltával defaetó biztosítja. Egy 
Lyen javaslatot nagyon szívesen tárgyalnánk. 

Ha azonban, ez a kitűzött célunk ezzel nem volna biztosítható, 
úgy nem szabad a tervezett akció megvalósítását tovább kitolni, mer t 
hiszen látjuk, hogy az árak lemorzsolódása egyre folytatódik, s hogy 
azalatt, amíg mi it t tanácskozunk és vitatkozunk azon, hogy miképpen 
lehetne megmenteni a gyermeket, az közben a vízbe fog fulladni, 
hogyha most úgyszólván a tizenkettedik órában nem fogjuk magunkat 
a mentésre elhatározni. 

A helyzet igen súlyos és ezért ebben a kérdésben már most 
végleg dönteni is kell, mert minden további halasztás beláthatatlan 
kárt okozna a magyar erdőbirtokosoknak. 

Ezekután fölkérem ügyvezető urat , hogy jelentését megtenni 
szíveskedjék. 

Biró Zoltán ügyvezető mindenekelőtt az (Egyesület anyagi helyzetét 
ismerteti. Az 1933. évi július hó 31-iki állapot szerint a tényleges bevé
tel 22.670 P 98 filk, a tényleges kiadás pedig 38.392 P 71 fill. volt. 
A hiány 15.721 P 73 fill. Reméli, hogy az egyébként elég nagymérvű 
hiány az Egyesület által vezetett különböző akciókból fedezetet fog nyerni. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután a m. kir. földmívelésügyi miniszter úrnak a ga

bona-jelzálogról szóló törvény rendelkezéseinek a faanyagokra való ki
terjesztése tárgyában az Egyesület elnökségéhez intézett leiratát ismer
heti. A leirat szerint a földmívelésügyi miniszter úr felkérte az igazság
ügyminiszter urat arra, hogy a gabona-jelzálogra vonatkozó rendelkezé
seknek az erdei termékekre való kiterjesztése iránt tett javaslatát tegye 
megfontolás tárgyává és a teendő intézkedések megtárgyalására mielőbb 
ankétet hívjon össze, amelyre az Egyesület kiküldötteinek a meghívását 
is kérte. 

Örvendetesen tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután a földmívelésügyi miniszter úrnak az Országos 

Erdészeti Egyesületnek a külkereskedelmi tanácsban való képviseltetése 
ügyében az Egyesülethez intézett leiratát ismerteti. A leirat értelmében 
az Országos Erdészeti Egyesület a külkereskedelmi tanácsban — te
kintve, hogy báró Prónay György a külkereskedelmi tanács elnöke és an
nak tagjai közül pedig báró Biedermann Imre, báró Inkey Pál és báró 
Waldbott Kelemen az Egyesületnek is tagjai, — kellőképpen képviselve 
van, így a külön képviseletre vonatkozó kérést nem teljesítheti. 

Sajnálattal tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután bejelenti, hogy a földmívelésügyi miniszter úr ar

ról értesítette az Egyesületet, hogy az Egyesület részéről Karsay Károly 
a román tűzifa elhelyezésére elhatárolt területen eladott magyar tűzi
fára vonatkozó kötleveleket és a szállítási igazolvány igényléseket elbíráló 
bizottság tagjává kijelölte, helyettesítésével pedig Balogh Ernőt és Ajtay 
Jenőt bízta meg. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután a „Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületéinek 

az Egyesülethez intézett megkeresését ismerteti. Nevezett Egyesület ki
indulva abból, hogy a magyar gazdasági őstermelés csak szoros összeköt
tetés fenntartásával, egymást támogatva tudja érdekeit kellő erővel 
megvédeni, a testvéregyesület jóindulatába ajánlja magát és egyben 



a r r a kéri az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy létérdekeinek védel-
mezésében szíveseit támogassa. 

Báró Waldbott Kelemen mint nevezett Egyesület elnöke egyben arról 
is értesíti az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy fontos gazdasági 
kérdésekben mindenkor számíthat erkölcsi támogatására annál is inkább, 
mert az összes őstermelők egy hatalmas blockba való tömörítése, minden 
•egyes gazdasági ágnak csak előnyére válhat. 

Ügyvezető javaslatára az igazgató-választmány egyhangúan elhatá
rozza a testvéregyesületnek meleghangú átiratban való üdvözlését és a 
maga elé tűzött célokban való erőteljes támogatását. 

Ügyvezető ezután bemutatta a földmívelésügyi miniszter úr leiratát, 
melyben értesítette az Egyesületet a m. kir kereskedelemügyi miniszter 
úrnak arról az elhatározásáról, hogy a hazai erdei fenyőrönkből előállí
tott fűrészárú igazolt vásárlása a vevő számára az Ausztrián kívüli 
egyéb országból származó fűrészárú behozatalára nézve ugyanolyan igény
jogosultságot biztosítson, mint az osztrák fűrészárú behozatala. 

A kereskedelemügyi miniszter úr 1600 tíztonnás vagonban állapította 
meg azt a magyar fenyőrönkből előállított fűrészárúmennyiséget, amely 
után a fenti igényjogosultság biztosítva van. 

Örvendetes tudomásul szolgál. 
Ügyvezető ezután a Társadalmi Egyesületek Szövetségének az Egye

sülethez intézett megkeresését mutatja be. Említett Szövetség megválto
zott alapszabályaira való figyelemmel az Egyesületet, mint a nemzeti 
társadalom egyik értékes szervezetét, a TESz tagjai sorába meghívta és 
közölte, hogy az Egyesület két tagot jogosított a TESz választmányába 
delegálni Az Egyesület évi tagdíja pedig 20 pengőben lett megállapítva. 

Ügyvezető javaslatára az igazgató választmány egyhangúan oly
képpen határoz, hogy az Egyesület a TESz kötelékébe lépjen be és az 
elnökséget egyben felhatalmazza arra, hogy két tagot delegáljon. 

Ügyvezető ezután a földmívelésügyi miniszter úrnak az Egyesülethez 
intézett azt a leiratát mutatja be, amelyben a földmívelésügyi miniszter 
urat a magyar származású rönkből előállított fűrészárúra megállapított 
vasúti fuvardíjkedvezménynek a nyers parkettafára való kiterjesztése 
ügyében megkereste. 

Ügyvezető javaslatára az igazgató választmány egyhangúan felkérte 
báró Waldbott Kelemen elnök úr őméltóságát, hogy a kereskedelemügyi 
miniszter úrnál ez ügyben interveniálni szíveskedjék. 

Ügyvezető jelenti továbbá, hogy a Magyar Erdőbirtokosok Országos 
Gazdasági Szövetségének megszervezése érdekében a körlevelek elküldet
tek. Az erdőbirtokosok legnagyobb része azonban még nem válaszolt a 
felhívására. Nem hiszi, hogy ily körülmények között az alakuló gyűlést 
ez évi október hó közepe előtt meg lehessen tartani. Egyben kéri az 
igazgató választmány hozzájárulását ahhoz, hogy az elnökség az akciót 
továbbfolytassa és az alakuló gyűlést — amint lehetséges lesz — 
összehívja. 

Az igazgató választmány ily. értelemben határoz. 
Báró Waldbott Kelemen elnök egyben arra kéri a választmányi tag 

urakat, hogy amennyiben egyes urak még nem válaszoltak volna, legye
nek szívesek választ adni, az akciót megfelelően támogatni és közben
járni aziránt, hogy az erdőbirtokosok mielőbb válaszoljanak. 

Ügyvezető ezután herceg Festetich Tasziló, az Egyesület alapító tag
jának, továbbá Köllő Pál, dr. Hoffmann Gyula egyesületi tagok elhuny
t á t jelenti. 

Az igazgató választmány ügyvezető javaslatára elhunytuk feletti 
•őszinte részvétének a jegyzőkönyvben való megörökítését határozza el. 



Ügyvezető végül néhány oly statisztikai adatot hoz az igazgató vá
lasztmány tudomására, amelyekről az Erdészeti Lapokban még nem volt 
alkalma beszámolni. 

Az 1933. évi május 15-iki bejelentések szerint az előző évi termelés
ből visszamaradt készletek betudásával az ország területén rendelkezésre 
állott 192.240 normál vasúti kocsirakomány tűzifa, amiből 98.430 vasúti 
kocsirakomány kerül a bejelentések szerint vasúton vagy hajón való el
szállításra. Az összes bejelentett készlet tehát 23.700 kocsirakománnyal, 
a vasúton szállítandó készlet pedig 27.570 kocsirakománnyal kevesebb, 
mint 1932 május 15-én. 

Összehasonlításokat eszközölt az 1931/32. és 1932/33. tüzelési idő
szakok (július 1-től június 30-ig) fogyasztásai között. Az 1931/32. 
idényben behoztunk 60.140 v. külföldi fát, szállításra került 84.474 v. 
belföldi fa, ami 144.614 vagonnak s a MÁV-szükséglet betudásával 
157.614 vagonnak felel meg. Az 1932/33. évi idényben behoztunk 21.005 
vagon külföldi fát, forgalomba került 115.920 v. belföldi fa, ami együtt 
136.925 vagont s a MÁV-szükséglet betudásával 149.925 vagont tesz ki. 
A behozatal apadt 39.135 vagonnal, a belföldi szállítás emelkedett 31.446 
vagonnal, az összes vasúti szállítás visszaesett 7.689 vagonnal. Ennek 
számottevő része azonban tengelyen jutott el a közeli piacokra s így a 
vasúton fogyasztásra kerülő famennyiség egy időszakban 150.000 vagon
nal vehető számításba. Ha a belföldi fakészleteket az augusztus ll-i álla
pot szerint hasonlítjuk össze, kiderül, hogy az 1932. évben rendelkezésre 
állott kereken SO.OOö vágón vasúton szállítható fakészlettel szemben az 
1933. évben 63.039 vagon, vagyis kereken 27.000 vasúti kocsirakomány
nyal kevesebb áll rendelkezésre. 

Véssey Ferenc a közölt adatokkal kapcsolatban annak a nézetének 
ad kifejezést, hogy a közölt statisztikai adatok nem fedik a tényállást és 
véleménye szerint ezek alapján nem lehet elindulni. 

Papp Béla tájékozásképpen közli, hogy a fakereskedők telepein fekvő 
készletek nem szerepelnek a közölt statisztikai adatokban. Véleménye sze
rint e készletek a termelés szempontjából nem bírnak jelentőséggel. 

Ügyvezető véleménye szerint a raktári készletek nem szolgálhatnak 
az összehasonlítás alapjául. Ezek úgyszólván állandó stockkot képeznek, 
melyek a fogyasztást nem befolyásolják. Azelőtt is figyelmen kívül let
tek hagyva. 

Báró Prónay György semmi akadályát sem látja annak, hogy a rak
tár i készleteket, amelyeknek megállapítása véleménye szerint nagy fon
tossággal bír, be ne jelentsék. Gondoskodni kellene arról, hogy a raktári 
készletek bejelentési kötelezettsége a Statisztikai Hivatal munka
programjába felvétessék. Javasolja, hogy az Egyesület a kormányhoz 
intézendő megfelelő előterjesztésben kérje a raktári fakészletek adatai
nak összegyűjtését, illetve ezek összegyűjtésének a Statisztikai Hivatal 
munkatervébe való felvételét. 

Az igazgatóválasztmány egyhangúan a javaslat értelmében határoz. 
Ezután Rimler Pál terjeszti elő a következő indítványt: 
Méltóságos Elnök úr! Tekintetes Igazgatóválasztmány! Méltóztas

sanak megengedni, hogy mielőtt a Felsődunántúli Erdészeti Egyesület és 
az ahhoz csatlakozó magyar erdőbirtokos osztály indítványára rátérnék, 
megindokolhassam azt, amiért az: igen tisztelt igazgatóválasztmány ülé
sének összehívását a legsürgősebben voltunk kénytelenek kérni. 

A napilapokból és egyébként is arról értesültünk, hogy a magyar 
tűzifa monopóliumát egyes érdekcsoportok a maguk részére kívánják 
megszerezni, dacára annak, hogy most egy éve épp az Országos Erdé
szeti Egyesületnél több mint 400.000 kt. holdat képviselő magyar erdő-



birtokos osztály jelentette be a magyar tűzifára adandó mindennemű 
monopólium ellen való tiltakozását. 

Legnagyobb meglepetésünkre oly sajtóközlemények is jelentek meg, 
amelyek szerint a magyar tűzifára kért monopóliumhoz maga az Orszá
gos Erdészeti Egyesület, sőt annak ügyvezetője, Biró Zoltán úr őméltó
sága is külön csatlakozott, vártuk, hogy az Országos Erdészeti Egyesület 
akár közgyűlés, vagy akár választmányi ülés formájában tárgyalás alá 
veszi a kérdést, nehogy ugyanoly helyzet elé állíttassunk, mint a Tiszán
túlnak tüzifagazdaságilag Romániához történt csatolása alkalmával, 
amidőn az Egyesület ezen mindenki által tudott és ismert kérdéssel csak 
ugyanakkor foglalkozott, amidőn egy órával korábban azt a miniszter
tanács már jóvá is hagyta. 

Tudva azt, hogy Térfi alelnök úr őexcellenciája augusztus hó 6-ig 
távol van, bármennyire is sürgősnek tartottuk a kérdést, nem kívántuk 
őt pihenésében megzavarni és épp ezért az igazgatóválasztmány össze
hívását folyó hó 7—10-e közötti időre kértük. Indítványunknak 8-ik 
pontja akként hangzik, hogy az igen tisztelt igazgatóválasztmány tegye 
magáévá álláspontunkat és hívja fel az általa a Fagazdasági Tanácsba 
delegált urakat, hogy ott e kérdésben elfoglalt álláspontunkat tegyék 
magukévá. Legnagyobb meglepetéssel értesültünk azonban arról, hogy az 
Országos Fagazdasági Tanács ülését a Fagazdasági Tanács elnöke: 
Waldbott báró úr, aki egyszersmind alelnöke is Egyesületünknek, augusz
tus hó 3-ára, tehát korábbi időre hívta össze, mint amily időre mi — az 
«lső alelnök úr iránti tiszteletből — a választmányi ülés összehívását 
kértük, ami által az alelnök úr részéről egyszerűen lehetetlenné tétetett 
volna az, hogy a Fagazdasági Tanácsban az Országos Erdészeti Egye
sület álláspontja érvényesülhessen, annál is inkább, mert az ez ügyben 
való előzetes megnyilatkozástól az Országos Erdészeti Egyesület már 
eleve elzáratott volna. 

Ezért voltunk kénytelenek, hivatkozással az alapszabályok 31. §-ának 
2-ik bekezdésére, kérni a választmányi ülésnek a mai napra való azon
nali összehívását. Úgy véltük, hogy ezzel nemcsak az általunk képviselt 
erdőgazdaságoknak, hanem a magyar erdőgazdaság egyetemének teszünk 
szolgálatot, mert ily fontos kérdésben legelsősorban az Országos Erdé
szeti Egyesület véleményének kell megnyilatkoznia. 

A Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület A legnagyobb 
aggodalommal látta azt a tülekedést, ami a magyar tűzifa monopóliumá
nak elnyeréséért folyik, szükségét érezte ennek a kérdésnek részletas 
megfontolását annál is inkább, mert a földmívelésügyi miniszter ú r 
őexcellenciája az állami költségvetés tárgyalása során nyilt felhívást in
tézett a magyar erdőbirtokos osztályhoz, hogy tegyenek a kormányhoz 
javaslatot az erdőgazdaság védelme és jövedelmezőségének biztosítása 
érdekében. A Felsődunántúli Erdészeti Egyesület már június hó folya
mán részletesen foglalkozott mindezen kérdésekkel, valamint az egyes 
érdekcsoportoknak a magyar tűzifa monopóliumára való törekvéseivel, 
amidőn is ezirányú álláspontjait részletesen kifejtette és csatlakozásra 
kérte fel azon magyar erdőgazdaságokat, amelyek nemcsak helyi értéke
sítésre, hanem tényleges közfogyasztásra termelnek. A Felsődunántúli 
Erdészeti Egyesület álláspontját 664.000 kat. hold magyar erdőgazdaság 
tette^ magáévá és ezen álláspontokat indítvány formájában 236 Országos 
Erdészeti Egyesületi tag, magánerdőbirtokos, valamint azok képviselői 
tették magukévá, ami a magánerdőbirtokot képviselő egyesületi tagoknak 
szintén túlnyomó többségét képezi. 

Melyen tisztelt Igazgatóválasztmány! Mindezek előrebocsátása után 
indítványunkat pontról pontra terjesztem elő és indokolom meg. 



Közös indítványunk első pontja: „A tüzifaimport csak oly mérték
ben legyen eszközölhető, mint amennyire a magyar fogyasztásnak a ha
zai termelés mellett még esetleg szüKsége van. Amennyiben a Romániá
val érvényben lévő kereskedelmi egyezményben előírt export-import 
egyensúly Románia részéről be nem tartatik, a magyar tűzifa Tiszán
túlra való szállítási korlátozása megszüntetendő. A jövőre nézve kérjük, 
hogy a tüzifaimport lebonyolítása semmiesetre sem akadályozhassa a ma
gyar tűzifának Magyarország bármely területére való korlátlan és sza
bad szállítását.'" 

Úgy vélem, hogy az igen tisztelt igazgatóválasztmány egyetlen egy 
tagja sem lehet indítványunk ezen részével ellentétes állásponton, mert 
nem lehet vitás, hogy a belföldi szükségletet felülhaladó importkontin
gensek túlkínálatot eredményeznek, nem lehet vitás az sem, hogy az 
import-tűzifa érdekében eladatlanul maradó magyar fa, hogy az import-
tűzifa érdekében külföldre exportált magyar munkaalkalom semmi-* 
esetre sem szolgálhatja sem a magyar közgazdaság, sem a magyar 
erdőgazdaság érdekeit. Beigazolódott, hogy az az engedmény, hogy a 
Tiszántúlra csak két vagon román fa után szállítható egy vagon magyar 
fa, a magyar erdőgazdaság szempontjából Tiszántúlnak tüzifagazdasági-
Iag úgyszólván teljes mértékben Romániához való csatolását eredmé
nyezte, mert a Tiszántúlra eladott magyar fánknak alig néhány százalé
kára tudunk csak szállítási igazolványhoz jutni, ami a rendszeres erdő
gazdasági üzemet teljesen lehetetlenné teszi. 

Indítványunk második pontja: „Az egyes erdőgazdaságok rendes 
egy évi hozadékán felüli túltermelések csak az esetben és oly mértékben 
engedélyeztessenek, hogy az ország tüzifafogyasztásával szemben túl
kínálat ne származhasson." 

Az egyetemes magyar erdőgazdaságnak nemcsak érdeke, hanem a 
rendszeres magyar erdőgazdaságnak törvényes tétele, hogy a használatot 
az erdőgazdaság alapvető szabályai szerint, csupán a hozadék mértékéig 
eszközölje, ha pedig akár köz-, akár magángazdasági, de mindenesetre 
indokolatlan szempontból a rendes hozadéknál nagyobb termelések enge
délyeztetnek, ez íiemmi esetben sem történhessen oly módon, hogy abból 
túlkínálat és ezzel párhuzamosan természetszerűleg a tüzifaárak letörése 
bekövetkezhessen. Az ország szükségletén felül való túltermelések sem
miesetre sem egyeztethetők össze a magyar erdőgazdaság érdekeivel, mint 
ahogyan összeférhetetlen tehát az is, hogy az ily túltermelést eszközlők, 
vagy előmozdítók egyszersmind a magyar erdőgazdaság érdekképvisele
tét vállalják. Nem kerülhet hátrányba a rendszeresen termelő magyar 
erdőgazdaság csak azért, mert egyes erdőgazdaságok túltermeléseikkel 
túlkínálatot idéznek elő. Sajnos, a rendes évi hozadékon felül kitermelt 
magyar tűzifa által mesterségesen előidézett túlkínálat hátránya nem
csak abban jelentkezik, hogy a tűzifa ára általánosságban természete
sen alább száll, hanem egyenesen a törvény szerint gazdálkodó konzer
vatív erdőgazdaságok szenvedik meg annak kárát, mert aránylagosan 
kisebb termelésükre eső állandó regié folytán a rendes erdőgazda tőára 
jóval nagyobb mértékben csökkent, mint azoké az erdőgazdaságoké, 
akiknek aránylagos regieje sok évi hozadék egyszerre való kitermelésére 
oszlott meg. ' 

De rá kell mutatnom ar ra a veszélyre is, ami a túltermelések foly
tán a magyar erdőmérnöki kart is fenyegeti. 

Az új erdőtörvény tervezete, ha jól emlékszem, akként szól, hogy 
3000 holdnál nagyobb erdőbirtokos önálló erdőmérnököt tartozik alkal
mazni. Úgy vélem, szükségtelen rámutatnom arra , hogy ha az erdőbir
tokos faállományát 10 vagy 20 évre előre kitermeli, a következő évekre 



még akkora jövedelme sem marad, amiből az erdőgazdaság adóját fizet
hesse, hogy lehet majd tőle megkívánni azt, hogy midőn_ erdeje jövedel
met nem nyújt, abból még okleveles erdőmérnöknek is nyújtson kenyeret. 

Indítványunk harmadik pontja: „A hazai termelés és tüzifaimport 
összmennyisége a belföldi tényleges fogyasztással hozassák arányba. En
nek megállapítása ne csak az erdőtulajdonosok őrizetében, hanem a ke
reskedőknél lévő készletek összeírásával is eszközöltessék, a megállapítás, 
pedig akként történjen, hogy ahhoz helyzetüket legjobban ismerő vidéki 
erdészeti egyesület megbízottai is hozzászólhassanak." 

Bár úgy vélem, hogy indítványunknak ezen része sem találhat az 
igen tisztelt igazgatóválasztmánybán senki részéről sem ellenkezésre, 
mégis kénytelen vagyok rámutatni arra a szomorú eredményre,^ ami a.. 
kereskedőknél lévő készletek össze nem írásából, valamint az ország tüzi-
fászükségletének egyoldalú, talán jóhiszemű, de feltétlenül téves meg
állapításából származott. 

A kormány 1932. évre 100—120.000 vagon import tüzifaszükséglet 
alapján állapította meg a kontingenseket, holott ezzel szemben ugyan
ezen időben csupán 37.000 vagon import-tüzifa tudott bejönni, de az is 
csak úgy, hogy ennél sokkal számottevőbb mennyiségű magyar tűzifa el
adatlanul maradt. 1933. évre, dacára az általános elszegényedésnek, da
cára az egyéb tüzelési módok óriási térhódításának, az amúgy is indoko
latlanul behozott 37.000 vágón importfával szemben 50.000 vágón import-
faszükséglettel kalkulált, holott én, aki a Magyarországon még ma is 
eladatlan kétéves tüzifamennyiségeket ismerem, bátran állítom, hogy 
Magyarországnak 1933. évre tüzifaimportra szüksége egyáltlán nincsen. 

Azt hiszem, teljes mértékben jogos és indokolt azon kérésünk, hogy, 
a készletek összeírásánál ne csak az erdőtulajdonosok, hanem a kereske
dők kezében lévő készletek is figyelembe vétessenek és hogy az import
kontingensek megállapításánál a vidéki egyesületek véleménye is meg
hallgattassák. 

Indítványunk negyedik pontja: „Méltóztassék elvként kimondani, 
hogy a jelenleg érvényben lévő import tüzifa-koncessziónak ez év végén 
való lejárta alkalmával az a hazai erdőtulajdonosok és magyar fakeres-
kedők egy oly szervezetére bízassák, amely szervezet azonban import-
tüzifán kívül sem magyar tűzifa, sem bármely más hasonló erdei ter
mények értékesítésével nem foglalkozhatik." 

Dacára az Erdészeti Egyesület azirányú felterjesztésének, hogy a 
tüzifaimport monopóliuma az azt jelenleg élvező társaságtól megvonas
sák és oly csoportra bízassák, amelynek első érdeke a magyar tüzifater-
melés megvédése, eredménytelenül maradt, sőt a földmívelésügyi minisz
ter úr a költségvetési vita alkalmával saját maga mutatott rá arra, 
hogy az import-tüzifa monopóliumát azért adta továbbra is Rottmann 
Dezső és társainak, „mert az Országos Erdészeti Egyesület elnöke és 
alelnöke kivétel nélkül azt kérték, hogy a koncessziót az Egyesült Fa
behozatali Rt. részére hosszabbítsa meg." Nem kívánok a kérdés ezen 
részével ma foglalkozni, csupán rá kívánok mutatni arra, hogy ennek a 
társaságnak egyedüli érdeke és kereseti forrása mennél nagyobb tűzifa-
behozatal és miután a román fára korábban kapta meg a monopóliumot,: 
mint amikor Romániával a tárgyalások megkezdődtek, természetszerűleg 
igen nagy érdeke volt az, hogy Románia mennél nagyobb kontingenst, 
vagy egyenesen a Tiszántúl teljes lekapcsolását követélje. Úgy vélem; 
teljesen jogos azon kérésünk, hogy az import-tüzifa kérdése, amely sze
rintünk is monopóliumot igényel, oly szerv által bonyolíttassék le, 
amelynek érdeke nem a mennél nagyobb tüzifaimport. hanem annak épp 
az ellenkezője. 



Az import-tüzifa. monopóliumát azonban sem magyar tűzifa értéke
sítésével, annál kevésbé bármely burkolt formában magyar tűzifa mono
póliumával összekötni nem szabad. Nagyon természetes, ha bármely 
szerv egyszerre import- és magyar tűzifa eladásával is foglalkozik, azt 
fogja előnyben részesíteni, amelyiken többet keres és a magyar tűzifa 
túlkínálata mellett elsősorban azt a magyar fát fogja elhelyezni, ame
lyet neki önként átadnak, vagy amely erdőgazdaság a szervet semmiesetre 
sem a magyar erdőgazdaságot pártoló törekvéseiben jobban támogatja. 

Méltóztassanak a Tiszántúl mai helyzetét tekinteni, ahol a román-
tűzifa prioritást kapott, ahol módjában volna a mindkét tűzifát értéke
sítő szervnek magyar fát elsősorban azoknak adni, akik tőle importfát 
vásárolnak. Módjukban lenne egyenesen tönkretenni azt a magyar ke
reskedőt, módjukban volna egyenesen kiéheztetni azt a magyar fogyasz
tót, aki szükségletét magyar munkáskezek által termelt hazai tűzifából 
kívánja kielégíteni. 

De ilymódon teljesen lehetetlenné válna az import-tüzifa árának 
szabályozása is, mert ugyanakkor, amidőn a vevő külföldi és hazai tűzi
fát vásárol, módjában lenne a szervnek a magyar fáért névlegesen ala
csonyabb árat követelni, csak azért, hogy ezen árkülönbözetet az import-
tüzifára megállapított egységár tényleges betartásával egyensúlyozza. 

A külföldi és hazai tűzifának bármely módon egy kézből való érté
kesítése a magyar erdőgazdaság és magyar tüzifatermelés érdekeivel 
össze nem egyeztethető és csak további kútforrása lenne annak a víz-
özönnek, amely a magyar erdőgazdaságot épp a tüzifaimport miatt már 
amúgy is elárasztással fenyegeti. 

Indítványunk ötödik pontja: „A termelési hitel könnyebb megszerzé
sének elősegítése céljából a fennálló hitelügyi szabályok akként módosít
tassanak, hogy a cukorrépa zöldhitel analógiája szerint a magyar fa
termékek is ingó jelzálogként leköthetők legyenek." 

Javaslatunk annyira természetes kívánsága a magyar erdőgazdaság
nak, hogy azt az igen tisztelt igazgatóválasztmány előtt külön megokolni 
szükségesnek sem tartom. 

Előterjesztésünk hatodik pontja: „A fára nyújtott termelési előleg 
ellenében adott váltók, amennyiben azokat bármely első kategóriába so
rozott pénzintézet nyújtaná is be, a Magyar Nemzeti Bank által a meg
állapított hitelkereteken felül visszleszámítolásra elfogadtassanak." 

Már ismételten történt utalás arra, hogy épp a magyar tüzifaterme
lés az, amely az eladási értékhez viszonyítva az összes termelési ágak 
között a legnagyobb százalékban kizárólag abszolút hazai munkaalkalmát 
jelent. Ennek dacára a magyar erdőgazdaság a Magyar Nemzeti Banknál 
direkt hitelt egyáltalában nem élvez, holott ugyanakkor az ipari és ke
reskedelmi érdekeltségek a Nemzeti Bank aránytalanul magasabb hitelét 
élvezik. Méltán követelhetjük tehát, hogy a magyar erdőgazdaság leg
alább is oly elbánásban részesíttessék, mint az ipar, vagy kereskedelem, 
különösen akkor, amidőn a termelési előleg nemcsak az illető erdőgazda
ság által, nemcsak magával a lehitelezett faanyaggal, hanem még külön 
egy első kategóriába tartozó pénzintézet jótállásával is nyer fedezetet. 

Javaslatunk hetedik pontja: „A magyar tűzifának az ar ra kért mo
nopólium, vagy bármely központi értékesítés, vagy az erdőgazdaságok 
szabadságát bármely formában korlátozó mindenféle törekvésekkel szem
ben a leghatározottabban vagyunk kénytelenek állást foglalni. A ma
gyar erdőgazdaságok szabad faértékesítését korlátozó akár külön szállí
tási igazolványok, vagy bármely más formában kért előjogok engedélye
zéséhez a kormány hozzá ne járuljon, hanem minden magyar erdőgazda-



ság tűzifáját akkor, annak és oly módon adhassa el, ahogyan azt saját 
elhatározásából kívánja." 

A magyar tűzifának egy kézből való értékesítése mellett azt AZ ér
vet hozzák fel, hogy ilymódon a tűzifa ára felemelhető, vagy stabilizál
ható. Már előbbiekben rámutattam arra, hogy a rendes hozadékát ki
termelő magyar erdőgazdaság nem büntethető azzal, hogy túlkínálat 
esetén ne a rendes erdőgazda fája, hanem a túlhasználatokból szárma
zott tűzifa nyerjen aránylagosan, vagy elsősorban elhelyezést, jnert nem 
vitatható, hogy amíg a hazai termelés és az import-kontingens nincsen 
arányba hozva a tényleges hazai szükséglettel, addig a túlkínálatot 
semmiféle szerv sem lesz képes teljes mértékben elhelyezni. Amennyiben 
azonban a termelés és kínálat összhangba hozatik, egy kézből való, vagy 
monopolisztikus árusításra szükség amúgy sem lehet. Ily szervnek ön
költsége, regié, valamint nyeresége teljesen indokolatlanul ékelődik a 
termelők és fogyasztók közé és azt részben egyiknek, vagy másiknak, 
vagy mind a kettőnek kellene viselnie, kizárólag csak azért, hogy a szerv 
számadásai minél nagyobb nyereséggel zárulhassanak. Az ebből szár
mazó árdrágítás ódiuma feltétlenül az erdőtulajdonos osztályra hárulna 
át, mert ezt az ódiumot semmiesetre sem vállalná az értékesítő szerv, 
nanem éppen úgy, mint a mult évben a szénkartellnél történt, az árdrá
gítás ódiumát magukra a termelőkre kívánná áthárítani. 

Ily egy kézből való értékesítés a fa különféle neme, választéka, ter
melési ideje, szárazsági foka, különféle fuvarparitása, az egyes jobb, 
vagy rosszabb fogyasztási piacokhoz való fekvése miatt, de abból a 
szempontból is, hogy melyik erdőgazdaság fája értékesíttetik korábban 
vagy későbben, előnyösebben vagy hátrányosabban, igazságosan meg 
nem oldható, ellenben a legtágabb teret nyújtja arra, hogy az egyes er
dőgazdaságok megkárosíttassanak. 

Nincs az az akár állami, akár egyéb ellenőrzési lehetőség, amely 
ily egy kézből való értékesítés mellett az egyes erdőgazdaságok jogos és 
igazságos érdekeit garantálhatná; bármely szerv természetszerűleg első
sorban azokat a fakészleteket értékesítené, amelyekre előleget adott, 
vagy amely erdőgazdaságok nála tartoznak, amit ellenőrizni annál is in
kább sem lehetne, mert a különféle szállítási berendezések, útviszonyok 
és egyéb körülmények mellett egyetlen erdőgazdaságnak sem lehet elérni 
azt, hogy akkor és annyit szállítson, mint amily mennyiséget és mint 
amikor egy szerv azt neki előírta. 

Végül közös indítványunk utolsó pontjaként előterjesztem: 
„Hívja fel az Egyesület az igazgatóválasztmány által az Országos 

Pagazdsági Tanácsba delegált urakat, hogy ott az előbbiekben előter
jesztett álláspontjainkat képviselni szíveskedjenek." 

Véleményünk szerint a tekintetes igazgatóválasztmány által a Fa
gazdasági Tanácsba delegált urak ott az Országos Erdészeti Egyesületet 
képviselik, méltányos tehát az a kérésünk, hogy az Egyesület álláspont
já t igyekszik érvényre juttatni. 

Az Egyesület decemberi közgyűlése úgy az import-, valamint a ma
gyar tűzifa kérdését az alakítandó Erdőgazdák Szövetsége útján kívánta 
megoldani, amidőn is épp az Erdészeti Egyesület vezetősége részéről is
mertetett el, hogy ezen kérdések elintézése magát az erdőbirtokos osz
tályt illeti. Ugyanezen álláspontoknak adott kifejezést a földmívelésügyi 
miniszter úr őexcellenciája, amidőn a magyar magánerdőbirtokos osztályt 
hívta fel arra, hogy érdekei megvédése céljából javaslattal szolgáljon. 
Ez a kérdés tehát egyedül és kizárólagosan a magyar erdőbirtokos osz
tály kérdése éspedig azé a magyar erdőbirtokos osztályé, amely nemcsak 
helyi értékesítésre termel, mely tűzifáját legalább is nagy részben nem 



közvetlenül, hanem vasúti szállítás útján közfogyasztás céljaira termeli. 
A Fagazdasági Tanácsba az igazgatóválasztmány által delegált urakat 
nem maga a magánerdőgazdaság egyeteme, hanem kizárólag az igazgató
választmány delegálta. 

Most, amidőn a magyar magánerdőgazdaságnak közfogyasztásra ter
melő igen nagy többsége saját érdekei megvédésére minden hatalmi vagy 
egyéb befolyás nélkül állást foglalt, méltányos, hogy a Fagazdasági Ta
nácsba delegált urak az erdőbirtokos osztály túlnyomó többségének ezen 
kívánságait képviseljék. 

Igen tisztelt Igazgatóválasztmány! Az Országos Erdészeti Egyesület 
a magyar erdőgazdaság egyetemleges érdekeit van hivatva képviselni. 
Javaslatunkat 664.000" kat. hold oly magánerdőgazdaság megbízásából 
terjesztem elő, amely a közfogyasztásra termelő erdőgazdaság túlnyomó 
többségét képviseli, méltányos kívánságnak tartom, hogy önmaguk sorsá
ról azok döntsenek, akiket az elsősorban érdekel és kérem az igen tisz
telt Igazgatóválasztmányt, hogy a magyar magánerdőgazdaság ezen túl
nyomó többségének indítványát magáévá tenni és ily irányban a föld
mívelésügyi és kereskedelemügyi miniszter urak, valamint a miniszter
elnök úr excellenciájához felterjesztést intézni méltóztassanak. 

Ügyvezető jelenti, hogy a mai nap folyamán a Tiszajobbparti Vár
megyék Erdészeti Egyesületétől is hasonló tárgyú indítvány érkezett, 
amelyet a földmívelésügyi miniszter úr megküldött az Egyesületnek ja
vaslattétel végett. Közbevető indítványként javasolja a kettőnek együttes 
tárgyalását, amihez az igazgatóválasztmány egyhangúan hozzájárul. 

Az indítvány, melyet Lengyel Sándor segédtitkár felolvas, a kö
vetkező : 

Nagyméltóságú Miniszter Ür! A Tiszajobbparti Vármegyék Erdé
szeti Egyesületének egyhangú közgyűlési határozata értelmében van sze
rencsém a tüzifaértékesítés ügyében elfoglalt álláspontunkat — annak 
részletes indokolásával — Nagyméltóságod elé terjeszteni,. kérve, hogy 
az abban foglaltakat mérlegelés tárgyává tenni méltóztassék. 

A tüzifaárak az utolsó időkben olyan mértékben hanyatlottak, amely 
mérték már a jövedelmező erdőgazdálkodás lehetőségét veszélyezteti. 

Könnyen megállapítható, hogy azok az ártételek, amelyeket ma kü
lönösen a nagyobb fogyasztópiacoktól távolabb fekvő erdőgazdaságok a 
feladó állomáson vasúti kocsiba rakott tűzifáért elérnek, csak csekély 
összeggel haladják meg a termelés és szállítás tényleges költségeit. 

Kézenfekvő tehát a következtetésünk, hogy igen sok erdőgazdaság, 
amiknél ez a megmaradó összeg a mostani fokozott mérvű használat 
mellett elegendő is az egyéb állandó költségek fedezésére, mihelyst a 
rendes gazdálkodás mértékéhez fog visszatérni, veszteséggel zárja majd 
számadásait. 

Ha keressük ennek az áresésnek az okait, úgy azt két jelentős körül
ményben találjuk meg. 

Az egyik az, hogy A tüzifabehozatal mértékének szabályozása nem 
támaszkodott és nem támaszkodik ma sem a gazdasági életből' vett, tel
jesen reális adatokra; 

Sajnálatos következménye ez annak az eléggé nem kifogásolható kö
rülménynek, hogy még ilyen fontos közfogyasztási cikknél is, mint ami
lyen a tűzifa, az illetékes szakkörök állandó követelése és sürgetése da
cára sincs ma sem pontos termelési és fogyasztási statisztikánk. 

Az elmúlt év folyamán a kormányzat kétszer is összeírta a termelt 
készleteket s ez évben is megtörténtek az intézkedések az összeírás iránt. 
Az eredmény azonban még ma — másfél hónappal az összeírás határ
ideje után — sem ismeretes s így a szakközönség is a legteljesebb bi-



zonytalanságban van afelől, mit jelentenek az ország tüzelőellátása és a 
magyar tűzifa elhelyezése szempontjából azok a kötelezettségek, amelye
ket a tüzifabehozatal tekintetében a kormányzat a szomszédos államok
kal szemben vállalt. 

Ezért csak aggodalommal tudjuk nézni azt, hogy a kormányzat 
erre az évre — bár az első évben fennállott kötelezettségeknél kisebb,, 
de mégis igen jelentős mennyiségű külföldi tűzifa behozatalára vállalt 
kötelezettséget anélkül, hogy a belföldi termelés mérvét pontosan is
merte volna. 

Még nagyobb aggodalommal kell néznünk azt, hogy a román tüzifa
behozatal védelme érdekében a kormányzat olyan szokatlan intézkedéseket 
foganatosított, amilyenekre eddig a gazdasági életben példa nem volt. 

Feltétlenül szükségesnek tartjuk a behozatalnak az okvetlenül szük
séges mértékre leendő korlátozását, valamint azt is, hogy a magyar tű
zifa védett területei továbbra is fennmaradjanak és a külföldi tűzifa ár
alakulására a kormány erélyes és határozott befolyást gyakoroljon. 

A behozatal mértékét pedig csak akkor szabályozza a kormányzat, 
amikor a belföldi termelés eredményeit ismeri és arra a mértékre kor
látozza, amelyik mértékre az ország ellátása érdekében a belföldi termelé
sek eredményeinek a figyelembevételével elengedhetetlenül szükség van. 

Mivel a gazdasági élet eddigi tapasztalatai azt igazolják, hogy sem 
a behozatal irányítása, de különösen az árak megfelelő szabályozása a 
behozatal egységes megszervezése nélkül el nem érhető, feltétlenül fenn 
kell tartanunk azt az elvet, hogy a behozatalt egy szerv bonyolítsa le s 
ezt a lebonyolítást az állam úgy az elhelyezés, mint a követelt árak te
kintetében a legszigorúbban ellenőrizze. 

A másik ok, ami az áresést előidézte, kétségtelenül a magyar terme
lések részéről jelentkezett túlkínálat. 

Ha ennek okait kutatjuk, meg kell állapítanunk azt, hogy ezeket 
nem csupán a rendkívüli használatok által előidézett többtermelésben, 
hanem abban is véljük feltalálni, hogy az erdőbirtokos osztály, amely az 
elmúlt évben a mezőgazdaságból szokásos jövedelmeket majdnem teljes 
egészében nélkülözni volt kénytelen, az előző télen termelt jelentékeny 
készleteit ősszel és tél elején egyszerre dobta piacra. 

Ennek következtében időlegesen erős túlkínálat mutatkozott annál is 
inkább, mert a nehéz gazdasági viszonyok következtében csak igen kevés 
kereskedő volt abban a helyzetben, hogy nagyobb tétel tűzifát megvásá
rolni merjen és a birtokosok által majdnem minden esetben igényelt je
lentős előlegeket szolgáltatni tudja. 

Hogy ez a néhány cég a gazdasági helyzet teljes ismeretében nem
csak óvatos volt, de a helyzetet a maga előnyére kihasználni is iparkodott, 
azt csak természetesnek találjuk. 

A megszorult birtokos, akinek más értékesíthető árúcikkje mint 
tűzifa, alig volt, kénytelen volt a sokkal olcsóbb árajánlatokkal meg
elégedni, vagy igen terhes feltételek mellett bizományi szerződést kötni, 
csupán azért, hogy hozzájusson ahhoz az összeghez, amire legégetőbb 
tartozásának fedezésére elengedhetetlenül szüksége volt. 

Ezen a hátrányon jelentékenyen segített volna az, ha az Országos 
Erdészeti Egyesületnek a tűzifa hitelképessé tételére irányuló akciói 
eredményre vezettek Volna. j 

Első feltétele a tűzifa hitelképessé tételének az, hogy arra a hitelező 
követelését zálogjogilag is biztosítani tudja, s így feltétlen elsőbbséget 
szerezhessen más hitelezőkkel szemben. 

Maga az a körülmény, hogy a hitelező a maga követelését bekébe-



lezheti, nem elegendő arra, hogy a tőkét mai tartózkodó álláspontjának 
megváltoztatására bírja. 

Az erdőgazdasági hitelnek (1923. XXII. tc.) és gabonajelzálognál 
szerzett tapasztalatok mutatják azt, hogy az ilyen törvényes rendelke
zések nem járnak a kívánt eredménnyel, hacsak nem sikerül egyúttal 
biztosítani azt a tőkét, amely a jhitelt nyújtani nemcsak hajlandó, de 
egyúttal köteles is. 

Természetes dolog, hogy a tőke ezt a kötelezettséget csak megfelelő 
előnyös biztosítása esetén vállalja. 

A legkézenfekvőbb tehát az a gondolat, hogy azt a pénzügyi érde
keltséget, amelyik az állami ellenőrzés mellett egy kézbe összpontosított 
külföldi tüzifabehozatal előnyeihez jut, kötelezi a kormányzat egyúttal 
arra is, hogy a termelt tüzifakészletekre kellő biztosíték mellett meg
felelő előlegeket nyújtson. 

Ez a megoldás lehetővé teszi azt, hogy a birtokos készleteivel vár
hasson, s ne legyen azoknak ősszel egy tételben való értékesítésére rá
utalva, még mindig nem biztosítja azonban a kívánt árvédelmet teljes 
mértékben az erdőgazdaság részére. 

Ezt az árvédelmet teljes mértékben csak akkor lehetne elérni, ha 
ugyanez a vállalkozás kötelezettséget vállalna arra is, hogy az ilyen 
leelőlegezett készleteket — amennyiben azt a birtokos úgy kívánja — a 
megállapított árakon és feltételek mellett fel is vásárolja. 

A megoldásnak ez a módja azt a vállalatot, amelyik külföldi tűzifa 
behozatalát bonyolítaná le, igen erős kapoccsal fűzné a magyar termelés 
érdekeihez. 

Így nem állana a vállalat lérdekében az, hogy túlzott behozatallal, 
vagy a külföldi faárnak leszorításával megnehezítse annak a magyar 
tűzifának az elhelyezését, amelyben jelentékeny előlegei feküsznek, s 
melyet a megállapított áron átvenni köteles. 

Másrészről az erdőbirtokos és a kereskedelem szabadsága is men
tesülne a korlátozástól, mert hiszen az erdőbirtokos fáját annak adhatná 
el, akinek akarja, s a fakereskedőnek is módja volna bármelyik belföldi 
termelőnél vásárolni. 

A megállapított ár egyúttal irányárul szolgálna nemcsak a szabad
kézből eszközölt eladásoknál, de a versenytárgyalásoknál és főként a ; 

bizományi eladásoknál is, amely utóbbiak a mostani gazdasági bizony
talanság mellett elég nagy mértékben foglaltak tért. 

Tudomásunk szerint vannak ajánlkozó tőkés csoportok, amelyek a 
megoldásnak ezt a módját vállalni hajlandók. 

Azért arra kérjük tisztelettel Nagyméltóságodat, szíveskedjék az 
alábbiakban részletezett kérésünket magáévá tenni, s a magas kormány
nál támogatni: 

1. vezessen a kormányzat állandó és pontos összeírást a belföldi — 
úgy a termelőnél, mint a kereskedőnél lévő — készletekről és szükség
letekről; 

2. a kereskedelmi tárgyalások megindítása előtt vessen pontosan: 
számot, — az országos és a vidéki erdészeti egyesületek bevonásával, —-
hogy a belföldi készletek akadálytalan értékesítése mellett a belföldi 
piac mennyi tüzifabehozatalt bír el és a szerződések keretén belül csak 
ennek a minimális mennyiségnek a behozatalára nyújtson lehetőséget; 

3. a magyar tűzifa részére továbbra is biztosítani az eddigi védett, 
területet és a budapesti fogyasztásban való megfelelő részesedést, s ha: 
a Romániával érvényben lévő kereskedelmi egyezményben előírt export
import egyensúly Románia részéről nem lenne betartva, a magyar tűzifa 
szállítási korlátozását a (Tiszántúlra szüntesse meg; 



4. az importtüzifa vámtételét a legközelebb megújítandó vámtár
gyalások során emelje fel az autonóm vámtarifa eredeti 50 aranykoronás 
vámtételére; 

5. a külföldi tűzifa behozatalát és értékesítését adja az állam szi
gorúan ellenőrzött vállalkozás kezébe annak a kikötésével, hogy: 

a) ez a vállalkozás a tűzifát csak a mostaninak megfelelő összeté
telű ellenőrző bizottság által megállapított módon, helyeken és ártételek 
mellett értékesítheti; 

b) köteles a magyar erdőbirtokosok vagy termelők által neki önként, 
saját elhatározásából felajánlandó tüzifakészleteket az Országos Fagaz
dasági Tanács által megállapítandó ártételek mellett megvásárolni és 
a vételre vonatkozólag az ugyancsak a Fagazdasági Tanács által meg
állapítandó kollektív szerződést megkötni; 

c) köteles az értékesítési időszak végéig az így megvásárolt készle
tekre előre megállapított mérsékelt kamat ellenében megfelelő előleget 
nyújtani; 

6. terjessze ki a kormányzat az 1932. évi XXII. tc.-nek a gabona
jelzálogra vonatkozó rendelkezéseit a tűzifára is olyformán, hogy a ter
melt fakészletekre bárki által nyújtandó előlegek ezáltal a kézizálogba 
adás joghatályával legyenek biztosíthatók; azonfelül pedig, hogy a fára 
nyújtott termelési előleg ellenében adott váltók — amennyiben azokat 
valamely első kategóriába tartozó pénzintézet nyújtja be — a Magyar 
Nemzeti Bank által visszlcszámitolásra elfogadtassanak; 

7. találjon a kormányzat ennek a megoldásnak a keretén belül mó-
dott arra is, hogy az Alföld-fásítás, az erdészeti kísérletügy, szakoktatás 
és szakirodalom támogatására, illetőleg foganatosítására, s az erdőgazda
ság érdekében elodázhatatlan egyéb intézkedések foganatosítására szük
séges összegeket intézményesen biztositsa. 

Ezek az intézkedések lehetővé tennék nemcsak azt, hogy az erdő
gazdaság nyugodt mederben mozogva a mostani súlyos gazdasági válság 
még hátralévő éveit rázkódtatás nélkül átélhesse, de módot nyújtanának 
egyúttal a r ra is, hogy a kormányzat megfelelhessen azoknak a fontos 
kötelezettségeknek, amelyek az erdőgazdaság fejlesztése és a mai gaz
dálkodás hiányainak tekintetében re.áháramlanak, s ezáltal megalapozza 
a boldogabb magyar jövendőt. 

Tolcsva, 1933. évi július hó 16-án. A Tiszajobbparti Vármegyék Er
dészeti Egyesülete nevében: br. Waldbott s. k., elnök; L. Wittenberger 
Géza s. k., titkár. 

Ezután elnök az indítványok feletti vitát megnyitja. 
Elsőnek báró Prónay György szól a kérdéshez. Helyesnek tartja, 

hogy mind a két egyesület indítványa egyszerre vehető tárgyalás alá. 
A két indítványt egymással szembeállítva, megállapítja, hogy mindkét 
indítvány több azonos kérdést tartalmaz, sőt olyan kérdések is szere
pelnek bennük, amelyeket az Egyesület és a Fagazdasági Tanács is már 
letárgyalt. Elismeri, hogy ezek oly kérdések, amelyeket az ügy érdekében 
nem lehet eléggé sokszor hangoztatni. Mielőtt a kérdésekre áttérne, 
röviden megjegyzi még, bár nem kételkedik a Rimler által említett 
660.000 hold erdőbirtok képviseletében megjelölt 235 egyesületi tag 
számában, megállapítja, hogy több oly erdőbirtokos van, aki aláírta — 
megengedi, hogy jóhiszeműen — úgy a Felsődunántúli Erdészeti Egye
sület, mint az Általános Hitelbank beadványát. Amidőn ezt tényként 
megállapítja, úgy véli, hogy akkor az említett számadatokat redukálni 
kell. Elismeri azonban, hogy egy tekintélyes szám aláírása szerepel a 
Felsődunántúli Egyesület beadványán. Sokan azonban nem voltak kellően 



tájékozva. A való helyzet ismeretében elhatározásukat esetleg megvál
toztatták volna. 

A részletekbe menve mindenekelőtt megállapítja, hogy a felvetett 
kérdések végrehajtását feltétlenül szorgalmazni kell. 

Az import minimumra való szorításának elve helyes. Hogy a külföldi 
kötéseknél ezt az elvet — bármennyire óhajtanok — keresztül lehetne 
vinni, alig hiszi. A készletek összeírását és a termelési hitel nyújtását 
is helyesli. Ugyancsak helyesnek tartja a rendkívüli használatoknak 
a minimumra való redukálását. Ezzel kapcsolatosan, épp ő indítványozta 
volt, hogy a földmívelésügyi miniszter, mielőtt ily rendkívüli fahaszná-
latot engedélyezne, hallgassa meg a Fagazdasági Tanács véleményét. 
Fenti kérdésekkel teljesen azonosítja magát. (Egyes pontozatokkal szem
ben azonban állást kénytelen foglalni. 

A .Felsődunántúli Erdészeti Egyesület indítványának 4-ik pontjával 
kapcsolatban megállapítja, hogy a monopólium jelszavának a köztudatba 
való dobása nagyon sok erdőbirtokost félrevezetett. Véleménye szerint 
egyáltalán nem nevezhető monopóliumnak, ha az erdőbirtokos tetszése 
szerint felajánlhatja fáját a létesítendő szervnek, amely azt az előre 
megállapított áron átvenni köteles, avagy ha fáját minden felajánlás 
nélkül szabad kézből értékesítheti. Nagyon helytelen volt a monopólium 
jelszavát a közvéleménybe dobni, mert erről sem az Egyesületben, sem 
a iFagazdasági Tanácsban egyáltalában nem volt szó. Szükségesnek 
tartja, hogy a szerv a belföldi favásárlási kötelezettségét mindenképpen 
vállalja, mert ez a kötelezettség gátja lesz a külföldi fa behozatalának. 
Jelenleg a szervnek az a célja, hogy minél több fát hozzon be. Így 
azonban a behozatal kérdése önként fog szabályozódni. Az indítvány 
egyébként ellentétben van az Országos Erdészeti Egyesület múlt évi 
december hó 3-án" tartott közgyűlésének, valamint december hó 19-én 
tartott igazgató választmányi ülésének határozatával, amely az erdő
birtokosok szövetségére, illetőleg egy oly szervre kívánja a hazai és 
külföldi tűzifa értékesítését bízni, amely tőkeerőssége mellett a szüksé
ges termelési hitelt is rendelkezésre tudja bocsátani. Nem érti az erdő
birtokosokat. Nem előnyösebb-e rájuk nézve, ha egy szerv előre meg
állapított áron garantálja tűzifájuk átvételét ? Ha ily szerv nem létesül, 
megindul a féktelen verseny, mely az erdőbirtokosok kiuzsorázására ve
zet. Ezt igazolják az utolsó időben elharapódzott 16%-os bizományi üzle
tek is, amelyeket alig lehet másnak minősíteni. Egyben felhívja a figyel
met arra a jelenségre, hogy külföldi viszonylatban általában letérnek 
a szabad gazdálkodásról. Ily körülmények között a mai kicsiny ország 
határain belül a szabad gazdálkodásnak alig lehet létjogsultsága. Min
denütt tapsolnának, ha oly határozattal jönnének, hogy előre meghatá
rozott áron kell valamilyen terményt megvásárolni. A magyar földnek 
egyedüli terménye a fa, amelynél ezt meg lehetne valósítani. 

Javasolja, hogy a választmányi ülés a javaslat 4. pontjával szemben 
helyezkedjék ismét arra az álláspontra, amelyet .annak idején a közgyűlés 
és választmányi ülés is elfoglalt. 

Veszélyesnek tartja továbbá az indítvány 7. pontját. Kizárólag egy 
szempont lebeg szeme előtt, s ez a magyar erdőgazdaság rentabilitása. 
A szállítási igazolványokra az ellenőrzés szempontjából van szükség. 
Ha a faárak emelkednének, úgy a szállítási igazolványok költségei sem 
játszanának szerepet. Egyébként a fadrágítás minden ódiumát vállalja. 
Az erdőgazdálkodást mindenképpen meg kell menteni. 

A 7. pont utolsó bekezdését illetően inkább formai szempontból az 
a megjegyzése, hogy a Fagazdasági Tanács érdekelt tagjait a föld
mívelésügyi miniszter úr nevezte ki, s a Tanácsba nem az Egyesület 
delegálta őket. A kinevezett tagokat legfeljebb fel lehetne kérni az in-



dítványba foglaltak képviseletére. A maga részéről az erdőgazdaság 
érdekeit a legjobb lelkiismerete szerint képviseli a Tanácsban, és cselek
vési szabadságát fenntartja. 

Végül bocsánatot kér, hogy hosszasabban foglalkozott a kérdéssel. 
Ügy látja, hogy a. kérdés döntő stádiumba lépett, s ha nem foglalnak 
el megfelelő álláspontot, az erdőgazdaság nagyon is válságos helyzetbe 
fog jutni. 

Végeredményben mindkét indítványt nagyrészben helyesli, kivéve a 
Felsődunántúli Erdészeti Egyesület indítványának 4. és. 7. pontját, s áz 
utolsó bekezdés megfelelő módosítását kéri. 

Gróf Esterházy Móric a kérdéshez szólva kijelenti, hogy Prónay 
véleményében nagyrésziben osztozik. Köszönettel veszi, hogy az indít
ványt nem írta alá. Kívánatos lett volna, ha a Fagazdasági Tanács min
den tagja példáját követte volna. A kérdéssel kapcsolatban megemlíti, 
hogy értesülése szerint igen jónevű erdőbirtokos társai a tűzifa forgal
mának egyedüli irányítására részvénytársaságot kívántak alakítani, a 
elgondolásukkal bejárták a Dunántúl nagy részét. A tervezet szerint 
a részvénytársaság a monopóliumon túlmenőleg úgyszólván idiktatórikus 
jogokat gyakorolt volna. Erre kell véleménye szerint visszavezetni a 
megnyilvánuló idegenkedést. Beméli, ha ez a terv, illetőleg beadvány 
a Fagazdasági Tanács elé kerül, az nem fogja a szerinte elfogadhatat
lan tervet magáévá tenni. Véleménye szerint a vita tárgyát képező kér
déseket illetően azonban — személyes tapasztalatai alapján — óvatosan 
kell eljárni. Utal a kereskedelemügyi minisztériumban tartott ankéten 
a szállítási igazolványok kérdésében elhangzott ominózus passzusra, 
továbbá a Tiszántúli elhatárolt területre való szállításnál javaslatba 
hozott kategóriák sorrendjére, valamint a szállítási igazolványok kiosz
tásának nyilvánosságra való hozatala tárgyában a képviselőházban el
hangzott felszólalásra. Miután ezekből a miniszteri ígéretekből semmit 
sem tartottak be, személyes tapasztalatai óvatossá tették. A Prónay 
által említett szállítási igazolványok tekintetében aggályai vannak, mert 
azokat úgy leadminisztrálni, hogy hibák ne történjenek, teljesen lehetet
lenség. Többször hallotta hangoztatni, hogy a szállítási igazolványok 
után befutó pénz egy része az Alföld-fásításra fog fordíttatni. Nem 
látja be, hogy az erdőbirtokosok, akik fát szállítanak, miért kell köz
célra adakozzanak, mikor az Alföld-fásítás állami feladatot képez. 

A szervet illetően is aggályai vannak. Nem tudja mennyire jó, 
mennyire nem, elég tőkeerős-e a szerv arra, hogy a fa átvételét és 
kifizetését garantálni tudja ? 

Űgy a maga, mint a birtokosok részéről nagyon veszedelmesnek 
tartja a hozzájárulást. Végül köszöni Prónay tárgyilagos bírálatát. 

Báró Biedermann Imre Prónay indítványát az utolsó pontig elfo
gadja. A Fatanács a vonatkozó beadványokkal még nem foglalkozott, 
alig hiszi azonban, hogy azok mostani formájukban elfogadhatók volná
nak. Véleménye szerint itt nincsen monopóliumról szó. Az erdőbirtokosok 
egyrésze úgy látszik saját érdekeik ellen akarnak közbelépni. A maga 
részéről nem kíván más elvi kérdéssel foglalkozni, mint az erdei termei
vények árának fentartásával. A Felsődunántúli Erdészeti Egyesület 
indítványában leszögezett kívánság nem az erdőbirtokosság érdeke. 
Egyben arra kéri az igazgatóválasztmányt, hogy Prónay indítványát 
tegye magáévá és előlegezzen a Fatanácsnak, mely a kérdéssel beha
tóan foglalkozik, megfelelő bizalmat. A Fatanács az erdőbirtokosok ér
dekeit kötelességszerűen meg fogja védeni. 

Véssey Ferenc Prónaynak az aláírások számára vonatkozóan tett 
megjegyzésére válaszolva, nem hajlandó elismerni Prónay megállapítá-



sát . A néhány tényleg előfordult kettős aláírás nézete szerint nem 
szolgáltat elég okot á számadatokban való kételkedésre. Neki is fölkínál
ták az aláírást, de nem írta alá. A lényeg az, hogy az a Fatanács lesz 
hivatva döntésre, melyből 4 tag önmagára nézve kér monopóliumot. 
Többek kívánságára, névszerint gróf Mailáth Györgyöt, Bíró Zoltánt, 
mint az egri érsek és Onczay Lászlót, mint gróf Károlyi László kép
viselőjét említi meg, mint érdekelteket. A negyedik név hirtelen nem 
jutott emlékezetébe. 

Nem osztja továbbá Prónaynak a szállítási igazolványokra vonat
kozóan tett észrevételét, aki azt nyílt kérdésként kívánja kezelni. Vé
leménye szerint a szállítási igazolványok dolgában feltétlenül állást 
"kell foglalni. A Prónay által nyitva hagyni kívánt másik kérdés a szerv 
tekintetében sem osztja Prónay nézetét. Kérdi, nem-e monopólium az, 
ha az erdőbirtokosoktól megvonják a jogot, hogy a Tiszántúlra szállít
hassanak akkor, amikor mások szállíthatnak ? Rámutat egyben több 
olyan dologra és olyan választmányi határozatokra, amelyek véleménye 
szerint nem szolgálták az erdőgazdaság érdekeit. Rámutat továbbá 
arra is, hogy több, mint 660.000 hold erdőbirtok tiltakozik mindenféle 
szállítási igazolvány rendszer és minden monopólium ellen. Nagyon 
kéri, hogy most, mikor az erdőbirtokosok nagy csoportja nyilatkozik, 
ne hozzanak szótöbbséges határozatot, hanem tegyék magukévá a 
660.000 hold által elfogadott javaslatot. Kéri, hogy ne az állami tény
leges és nyugdíjas tisztviselők szavazataival döntsék el a kérdést. Ismé
telten kéri a javaslat elfogadását és szavazás esetén titkos szavazást 
kér. Végül annak az aggodalmának ad kifejezést, hogy ha a választ
mány az erdőbirtokosok érdekeivel ellentétes álláspontot foglal el, úgy 
megmondja, hogy az Egyesület válaszútra kerül. 

Báró Waldbott Kelemen elnök Vésseynek válaszolva, a törvényesen 
megválasztott választmány védelmében, a választmány megsértését ha
tározottan visszautasítia. Rimler arra vonatkozó célzására pedig, hogy a 
Fagazdasági Tanács ülésének terminusa meglepetésszerűen lett ki
tűzve, megállapítja a következőket: Még a látszatát is el akarja kerülni 
annak, mintha a terminus kitűzése körül valami szándékos kijátszás 
történt volna. Miután a Fagazdasági Tanács tett előterjesztéseire nem 
kaptak választ, írt Papp Bélának, hogy ha nem válaszolnak, 
le akarja vonni a konzekvenciákat, ő maga kérte fel az ügyvezetőt az 
ülésnek 3-ára való összehívására. Amikor ez már megtörtént, érkezett 
be a Felsődunántúil Erdészeti Egyesület indítványa. Az Egyesület a 
gyűlés összehívása iránt sürgönyileg intézkedett. Az Egyesület így 
semmiféle szemrehányással nem illethető. Az aláírásokat illetően 
őhozzá is fordultak, de szintén nem írta alá. Többen úgy látszik jó
hiszeműen írták alá. Megnyugtat egyben mindenkit, hogy a tanács
tagok legjobb meggyőződésük szerint járnak el. Fel fogja kérni őket, 
hógy a jövőben ilyeneket ne írjanak alá. 

Báró Inkey Pál felszólalva megjegyzi, hogy ezekben a kérdésekben 
már többször is nyilvánította véleményét. Egyébként sem az egyik, sem 
a másik álláspontot nem teheti száz százalékban magáévá. Most pedig 
figyelemmel arra, hogy az Egyesület ebben a kérdésben már egyszer 
állást foglalt, azt indítványozza, hogy a választmány térjen — már 
csak a közgyűlés és saját tekintélyének megóvása végett is — a kér
dés felett napirendre. 

Báró Prónay György Inkey indítványához csatlakozva saját indít
ványát visszavonja, s a kérdés felett a napirendre-térést javasolja. 
Kénytelen azonban még Vésseynek válaszolni, aki a Fagazdasági Ta
nács egyes tagjait oly színben tüntette fel, mintha a maguk szá-



mára kívánnának monopóliumot. Nem szeretné, ha Véssey megjegyzése 
elvetné a rágalom konkolyát. így visszaélni és - tekintélyrombolást vé
gezni nem szabad. Ez csak a helyzet elmérgesítésére vezet, s nem szol
gálja az egyetértést. 

Véssey Ferenc félreértett szavait rektifikálva, felszólalásának vo
natkozó részét tárgytalannak kéri tekinteni. 

Báró Prónay György köszöni, hogy Véssey tárgytalannak kérte te
kinteni szavait. Csak azért szólalt fel, nehogy bárki is azzal a gon
dolattal távozzék, mintha a Fagazdasági Tanács egyes tagjai egyénileg 
érdekelve volnának. 

Báró Waldbott Kelemen elnök a Véssey által kért titkos szavazás 
ügyében megejtett szavazás után határozatilag kimondja, hogy a 
többség nyílt szavazást kíván. 

Rónay György bár meg van róla győződve, hogy mindenkit a leg
jobb meggyőződése vezeti, az ellentétek kiküszöbölése érdekében azt in
dítványozza, hogy Inkey javaslata egészítessék még ki azzal, hogy az 
a szerv, amely átvételre megbízatást kap, ne ruháztassák fel a szál
lítási igazolványok kiadásának jogával. 

Báró Waldbott Kelemen elnök tájékoztatásul közli, hogy a föld
mívelésügyi miniszter úr a Fagazdasági Tanácshoz intézett vonatkozó 
leiratában a szállítási igazolványok kiadásának jogát, amennyiben 
szállítási igazolványok kiállítására a magyar tűzifa árvédelme és érté
kesítésének biztosítása céljából feltétlenül szükség lenne, magának tar
totta fenn. A földmívelésügyi miniszter úr ebben a kérdésben tehát 
már előre leszögezte álláspontját. 

Rónay György azt a felfogást vallja, hogy szállítási igazolvá
nyokra nem lesz szükség. 

Báró Prónay György elfogadja Inkey indítványát. Hogy szállítási 
igazolványokra lesz-e szükség vagy sem, nem tudja. Az igazolványok 
nehézkes leadminisztrálása miatt is azonban, ha lehetséges, azon lesz, 
hogy azok kiküszöböltessenek. S azon is rajta lesz, hogy a szerv azo
kat ne kapja meg. 

Gróf Károlyi Gyula javasolja, hogy az igazgatóválasztmány a 
földmívelésügyi miniszter úrnak a szállítási igazolványokra vonatko
zóan a Fagazdasági Tanácshoz intézett leiratában kifejtett álláspont
ját helyeslően vegye tudomásul és az Egyesület erről az állásfoglalás
ról a földmívelésügyi miniszter urat megfelelően értesítse. 

Báró Waldbott Kelemen az indítványok feletti szavazás megköny-
nyítése szempontjából, figyelemmel arra, hogy a Tiszajobbparti Vár
megyék Erdészeti Egyesületének indítványa a Felsődunántúli Erdészeti 
Egyesület indítványával — a 4-ik és 7-ik pontot kivéve — egyezik, az 
igazgatóválasztmány egyhangú hozzájárulásával az indítványok egybe
hangzó részeit elfogadottnak jelenti ki. 

A Felsődunántúli Erdészeti Egyesület indítványának 4-ik és 7-ik 
pontjára vonatkozóan megejtett szavazás után az igazgatóválasztmány 
nagy többséggel elfogadja Inkey indítványát, azaz a 4-ik és 7-ik pontot 
elutasítva, azok felett napirendre tér és ragaszkodik a közgyűlés által 
elfoglalt állásponthoz. 

Gróf Károlyi Gyula indítványát pedig az igazgatóválasztmány egy
hangúan magáévá teszi. 

Végül Biró Zoltán ügyvezető a személye ellen elhangzott táma
dásokra egyénileg is válaszol. Az ülés terminusának megállapításával 
kapcsolatosan megjegyzi, hogy a 3-ik terminust az elnök úr őméltó
sága állapította meg, s ez a rendelkezés akkor érkezett, amikor Rimler 
Pál és társainak a választmányi ülést a 7—10-iki határidőre kérték 



összehívni. Ő, mint a Tanács ügyvezetője, természetesen:. -végrehajtotta 
a kapott rendelkezést. A váddal szemben épp ellenkezőleg,, ő tehetne 
szemrehányást, mert a Felsődunántúli Egyesületnek a miniszter úrhoz 
intézett emlékiratát mindenki megkapta, csak : az Egyesület néni1. Ami
kor Esterházy Móric őexcellenciája teleforion érdeklődött a választmányi 
ülés határideje iránt és kérdezte, miért nem tárgyalta ezt a kérdést 
eddig a választmány, akkor közölte iőexcellenciájával, hogy az emlék
iratot az Egyesület addig sem látta. Ekkor azután ,egy órán belül 
megkapta az Egyesület a beadványt Véssey választmányi tag aláírá
sával akkor, amikor a választmányi ülés összehívására vonatkozó in
dítvány három napja az Egyesületnél volt. ő az ülést rögtön össze
hivatta volna. Amikor 4-ike és 7-ike között kérték az. ülés . össze
hívását, még aznap expresszlevélben értesítette erről a távollévő Térfi 
őnagyméltóságát, s amikor Véssey telefonon kérte a határidő megváltoz
tatását, táviratilag kért intézkedést. A Rimler által hivatkozott sajtó
közleményekről tudomása nincs, hiszen nincs és nem is lehet módjában 
minden lapot elolvasni. Ha Rimler korrektül és kollegiálisán akart volna 
eljárni, előbb meg kellett volna kérdeznie a vezetőséget és az ügy
vezetőt, igazak-e a vádak, azután továbbadni azokat. így módot nyúj
tott volna a cáfolatra is. 

A Hitelbank felhívásának aláírásával kapcsolatosan elhangzott 
vádra megjegyzi, hogy a felhívást sem az egri érsek úr, sem 
őexcellenciája megbízásából más alá nem írta. Az érsek úr őnagy-
méltósága egy levélben, amelynek hiteles másolatát bemutatja, közölte a 
Hitelbankkal, hogy az erdőbirtokosoknak egy szövetségbe leendő tömö
rítésére irányuló akciót helyesli, szükségesnek tartja, hogy a' magyar 
tűzifa árvédelmi kérdésébe a földmívelésügyi miniszter szalbályozólag 
és segítőleg nyúljan bele. Az uradalom érdekeinek az illetékes tényezők 
előtt leendő képviseletével pedig az ügyvezetőt bízza, meg. 

Nemcsak saját személyére, de az Egyesületre is megtisztelőnek 
tartja, hogy őexcellenciája írásban is magáévá tette a közgyűlés állás
foglalását, s képviseletével az ügyvezetőt bízta meg. 

Ugy véli, az Egyesület is csak megnyugvással veheti tudomásul, 
hogy vannak többen a birtokos urak közül, akik gazdasági kérdésekben 
is bizalommal fordulnak az ügyvezetőhöz. Tudja, hogy ez némelyeknek 
nem tetszik, de állítja és kész bizonyítani, hogy — bár teendői az 
Egyesületnél ma a régi teendők tízszeresét is meghaladják, — soha az 
Egyesület ügyei ezért háttéribe nem szorultak. Egyébként úgy érzi, 
hogy az ilyen tanácsadás mint ügyvezetőnek egyik legfontosabb teendője. 

Az igaztalan vádakat pedig a legridegebben visszautasítja. 
Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja. 
K. m. f. 

Válasz to t tb í ráskodás i Központ. Tisz te le t te l fe lhívjuk t ag ja ink 
szíves f igyelmét a nem régen mega laku l t Válasz to t tb í ráskodás i 
Központra (Budapest, VI., Gróf Zichy Jenő-u. 4. Tel.: 113-^30.), a 
gazdasági érdektestületek közös szervére, amely a r ra kéri t. tagjain
kat , hogy szerződéseikbe a lka lomadtán az a lan t i vá lasz to t tb í róság i 
szerződési záradék-mintát befoglalni szíveskedjenek: 

„Jelen szerződésből származó mindennemű vitás ügyben, bele
értve a jelen szerződés netalán beálló érvénytelenségével, illetve ha
tályvesztésével kapcsolatos vitás kérdéseket is, a felek kölcsönösen alá
vetik magukat a Választottbíráskodási Központ kebelében és ügyrendje 



szerint alakuló és eljáró választottbíróság kizárólagos hatáskörének 
és végérvényes, fellebbezhetetlen ítéletének. A választottbíróság két 
bíróból és egy elnökből alakul, ha azonban a vitás ügy értéke 2000 
pengőt nem halad meg, úgy a választottbíróság egytagú lesz. 

Felek megegyeznek abban, hogy a polgári perrend 1011:1. t.-c. 
787. §-ában körü l í r t rendes bíróságként kölcsönösen alávetik magukat 
törvényszéki ha táskör esetében a budapest i kir . törvényszék kizáró
lagos hatáskörének és illetékességének, já rásbí rósági ha táskör eseté
ben pedig a budapest i központi kir. j á rásb í róság kizárólagos hatás
körének és illetékességének. 

Kelt 
Előt tünk t anuk : 

A fentieket kötelezően elfogadom. 

Kelt 

Előttünk t anuk : 

Kedvezményes tűzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. Az i l le tékes v a s ú t i igazga tóságok l apunk legutóbbi 
közlése óta a következő állomásokat vet ték fel a kedvezményes tüzifa-
száll í tásra jogosult féladóállomások so rába : Berhida, Egervár , Erdő-
bénye-kőrakodó, Gacsály, Rácalmás és Szikszó. 

Kedvezményes fürészelt és faragott faszállításra jogoisult 
újabb feladó vasúti állomások. Az i l le tékes vasú t i igazga tóságok 
lapunk legutóbbi közlése óta a következő állomásokat vették fel a 
kedvezményes fűrészelt és fa rago t t faszáll í tásra jogosult feladóállo-
má_sok sorába : Hódmezővásárhely, Kéthely, Marcali, Mesztegnyő és 
Vinyesándormajor . 

írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdésze t i Egyesü le t 1930. 
évi május hó 3ö-án t a r to t t igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 1930. évi júl ius 1-től kezdődően az Erdészet i La
pokban megjelenő cikkekért írói t iszteletdíjat fizessen. És pedig: a 
szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas 
ívenként 64 pengőt, fordí tásokért vagy átdolgozást nem igénylő cik
kekér t 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 16 
oldalas ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: a 
kiadóhivatal . 



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. földmívelésügyi miniszternek 38.500—1933. számú ren
delete a vadászati tilalmi idők módosítása tárgyában. 

Az 19i25 : XXIV. t.-c. 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján 
a vadászati tilalmi időket a következőképpen szabályozom: 

1. §• 
Az általános vadászti tilalom január 1. napjától július 31. nap

já ig bezárólag tart , amely idő alatt hajtókutyákkal (kopó, tacskó, a g á r 
vagy egyéb hajtóebbel) egyáltalán nem szabad vadászni. Az általános 
vadászati tilalom idején is szabad kotorékebekkel kotorékmunkát vé
geztetni, vizslával, valamint pórázon vezetett vérebbel és friss disznó-
(medve-) nyomra eresztett „disznós kutyával" vadászni. 

Tekintet nélkül az általános vadászati tilalom idejére, tilos 
vadászni: 

a) szarvasbikára október 16. napjától, szarvastehénre és szarvas-
borjúra február 16. napjától augusztus 15. napjáig bezárólag; 

b) dámbikára december 1. napjától augusztus 15. napjáig bezá
rólag, dámtehénre és dámborjúra február 16. napjától október 15. 
napjáig bezárólag; 

c) őzbakra október 16. napjától április 15. napjáig bezárólag, 
özsutára és gidára december 16., napjától október 15. napjáig be
zárólag ; 

d) zergére december 1. napjától július 31. napjáig bezárólag, 
zergegidára minden időben; 

e) muflonkosra február 1. napjától október 31. napjáig bezáró
lag, muflonjuhra és bárányra minden időben; kosra külön földmíve
lésügyi miniszteri engedély nélkül csak a telepítőnek szabad vadászni, 
továbbá annak a birtokosnak (tulajdonosnak, haszonélvezőnek, bérlő
nek), akinek vadászterületén a muflon már legalább öt éve állandó 
vad és ez a körülmény a vadászat megkezdése előtt a m. kir . földmí
velésügyi miniszternél hatóságilag igazoltatik; 

f) mezei nyúlra február 1. napjától augusztus 31. napjáig be
zárólag ; 

g) siket- és nyírfajdkakasra június 1. napjától március 31. nap
jáig bezárólag, mindkét fajd tojóra és jércére minden időben; 

h) császármadárra november 1. napjától augusztus 15. napjáig 
bezárólag; 

i) túzokka,kasra június 1. napjától március utolsó napjáig be
zárólag, tojóra és jércére minden időben; 

j) fácánra február 1. napjától szeptember 30. napjáig bezárólag; 
k) fogolyra, fürjre és harisra j anuár 1. napjától július 31. nap

jáig bezárólag: 
l) erdei szalonkára ápril is 16. napjától augusztus 16. napjáig 



bezárólag; az ország északi részén '—.-ha;,a vonulás\későre esik—• 
külön miniszteri engedéllyel április 30. napjáig bezárólag szabad 
vadászni; 

m) nyári lúdra és tőkés kacsára március 1. napjától június 30. 
napjáig bezárólag; 

n) egyéb vízimadárra április 16. napjától június 30. napjáig 
bezárólag, gémekre csak halastavaknál szabad vadászni; 

o) vándorsólyomra, kerecsensólyomra és hollóra március 16. nap
já ig bezárólag; 

p) házi galambra, éneklő madárra , valamint a kis és nagy kó
csagra, kanalasgémre, üstökös gémre, ba t lára vagy Íbiszre, reznek
túzokra, gólyatöcsre, gulipánra, nagy godára és ugar tyúkra , továbbá 
a bíbicre, kisvércsére, vörös vércsére, kék vércsére, az egerész ölyvre, 
a baglyok minden fajára és a sirályra minden időben. 

A barátkeselyű, fakókeselyű, kígyászölyv, darázsölyv, szirti sas, 
réti sas és ráró (Vagy halászsas) min t r i tka ragadozómadarak csak a 
földmívelésügyi miniszter engedélye alapján lőhetők, a rét i sas és 
ráró pedig csak halastavaknál. 

A tilalmi idők alat t sem a vadak fiait, sem a madarak fészkeit 
szándékosan érinteni, vagy tojásaikat elszedni tilos. A m. kir. föld
mívelésügyi miniszter a madarak tojásának kizárólag vadtenyésztés 
céljából gyűjtését megengedheti . Ily gyűjtésre vadászati jog bérlője a 
bérbeadó hozzájárulásának igazolásával kaphat engedélyt. 

2. §. 
Az 1. § n) és p) pontjában meghatározott vadászati tilalom nem 

terjed ki és t i l to t t időszak alat t is szabad vadászni a seregekben vo
nuló vadludakra és vadkacsákra, a téli búvár-fajokra, a kányák 
fajaira, a karvalyra, a héjára, a réti héjákra, a gatyás ölyvre, továbbá 
a szarkára, szajkóra, a varjakra, a verebekre és a közönséges sere
gélyre, a közönséges seregélyre azonban csak a szőlőkben és gyümöl
csösökben 

3. §. 
Hasznos vadra fényszóró alkalmazásával minden időben tilos va

dászni. Szarvast, dámot, muflont és őzet csak golyóval szabad lőni. 
4. §. . 

Haj tokkal hasznos vadra — kivéve a vízimadarakat — április 16 
napjától július 31 . napjáig bezárólag tilos vadászni. 

5. §.-
Ez a rendelet 1933. évi augusztus 1-én lép életbe. 
A 60.600—1932. F . M. számú rendelet hatályát veszti. 
Budapest, 1933. évi július hó 18-án 

Dr. Kállay Miklós s. k., 
m. kir. földmívelésügyi miniszter. 



A roimán fa részére fenntartott területre szóló szállítási 
igazolványokat szétosztó bizottság határozatai. A román fa r é 
szére fenntar tot t terüle t re szóló szállítási igazolványokat szétosztó bi
zottság legutóbbi ülésén a következő határozatokat hozta: 

1. A bizottság az egyes üléseken csak azokat az igényléseket tár
gyalja, amelyek az ülést megelőző napon déli 12 óráig futottak be az 
Országos Erdészeti Egyesülethez. A később beérkező igénylések csak 
a következő ülésen kerülhetnek tárgyalás alá. '. 

2. A bizottság csak a termelők igényléseit, vagy olyan kereske
dők igényléseit veszi tárgyalás alá, akik a fá t tő mellett vásárolták 
s így az állomásra való kiszállítást és feladást maguk végzik, vagy 
pedig egy termelőtől legalább 50 vasúti kocsirakomány tűzifát vá
sároltak azzal a kötelezettséggel, hogy a szállítási igazolványokat ők 
kötelesek beszerezni és ezt hiteltérdemlően igazolják. Az ilyen szállí
tási igazolványok is a termelő nevére lesznek — mint feladóéra •— 
kiállítva és a termelőnek ju tó igazolványokba beszámítanak. 

3. Uradalmak, vagy termelő vállalatok különböző intézményeinek 
(erdőgondnokság, üzem, faraktár , rakodó, stb.) külön-külön beadott 
igényléseit a bizottság összesíti és egy tételben tárgyal ja . 

I R O D A L O M 
Fors t l i che R u n d s c h a u . Ber ich te über die gesamte fors t l i che 

Li te ra tur des In- und Auslandes. Herausgegeben von Professor dr. 
Heinrich Weber, F re iburg in Breisgau, Band 5. Heft 3—4. Verlag 
von I. Neumann, Neudamm. 

Ezzel a kettős füzettel lezárul az 1932. évi kötet, amely immár 
az ötödik. 

Az egész föld azon erdészeti irodalmának hosszabb-rövidebb 
ismertetését találjuk ebben a kötetben, mely irodalom az 1932. év 
folyamán akár külön könyvben, akár valamely szakfolyóiratban nap
világot látott . 

A következő országok erdészeti irodalma szerepel ebben a munká
b a n : Dánia, Nagybr i tannia és gyarmatai , Franciaország, Belgium,' 
Jugoszlávia, Észak-Amerika, Norvégia, Lengyelország, Románia* 
Oroszország, Csehország, Magyarország. 

Az irodalom ismertetése az alábbi csoportokra oszlik: 
Általános erdészeti irodalom, talaj ismeret, éghajlat, vegetáció

ismeret, erdőmívelés, védelem és használat, mechanikai é s kémiai 
technológia, fakereskedelem,. erdőrendezés, erdészeti jövedelemszámí-



t á s és erdőértékszámítás, erdőgazdasági politika, erdészeti igazgatás 
és történelem. 

A magyar irodalmat Mayer Zoltán ismerteti . 
F. M. 

Bánya- és kohóbalesetek elhárítása. A bányász és kohász biz* 
fymságának kiskátéja. A magyar királyi pénzügyminisztérium és a 
„Magyar Bánya- és Kohóvátlalatok Egyesületé"-nek kiadása. í r t ák : 
Alliquander Ödön miniszteri tanácsos és Tassonyi Ernő bányaható
sági főtanácsos; 232 oldal, 108 képpel. A képeket rajzolta Börtsök 
László. M. Kir. Állami nyomda, Budapest, 1933. 

Ez a régóta vár t és igen nagy hézagot pótló Kiskáté, mely — mi
ként a Bevezetésben olvassuk — a balesetek és az azok nyomán fakadt 
könny, szenvedés és nyomorúság megszüntetése ellen aka r küzdeni, s 
a gyakoribb balesetek példáinak felsorolásával igyekszik a balesetek 
elleni védekezés módjára a munkás t megtaní tani , egyes vonatkozásai
ban igen közelről érinti az erdőgazdaságokat is. 

A három részből álló Kiskáté I. részéből az erdőgazdaságokat 
főleg az I—V. (külszíni munkák, — a kézi-szerszámok, létrák, állvá
nyok, — erőműtelepek, — emelőszerkezetek és felvonók), továbbá a 
VI I . és IX. (szállítás, — rakodás és a faterén előfordulható), a II. 
részből a XXIV. (a villamos-áramütési) balesetek, s végül a III. 
részből pedig az „Elsősegély-nyújtás, men tés" c. fejezetek érdeklik. 

Az erdőgazdasági munkák igen nagy része veszélyes és balese
tekkel j á r . A Kiskátéban- közölt különféle balesetek ismertetése és a 
kapcsolatos példák leírása az erdőgazdasági munkák végzésénél rend
kívül tanulságos. Szükséges és kívánatos tehát, hogy üzemvezető erdő-
mérnökeink e Kiskátét mielőbb megismerjék, s annak ú tmuta tása i t 
az erdőgazdasági munkákra is alkalmazzák. • Hisszük és reméljük, 
hogy ebbéli eljárásukkal az erdőgazdasági üzemeknél is előfordulható 
balesetek száma évről-évre csökkenni fog. 

Megjegyezzük, hogy e könyvecskét a pénzügyminisztérium a 
bányászat- és kohászatnál kötelezőleg elrendelt munkásoktatás vezér
fonalául adta ki. E Kiskátéban minden egyes munkás megtalálja a 
munkakörét illető és őt munkája közben érhető esetleges balesetekre 
vonatkozó tudnivalókat. Ügy tudjuk, hogy a bánya- és kohóvállalat 
köteles minden egyes munkását e Kiskátéval ellátni; a munkás pedig 
köteles a reá vonatkozó részeket szorgalmasan olvasgatni, és ismere
teiről időnként az üzemvezetőnek s a bányahatósági kiküldöttnek 
beszámolni. A munkást az illető bánya- és kohóüzem vezetője, illetve 
a megbízott főaknászok, aknászok tar toznak kioktatni a szükségesekre. 

íme, ilyen hasznos, gondos és sokatérő rendelkezések a munkások 
egészsége és életbiztonsága érdekében! 

A kiváló tudással és ügyszeretettel megír t Kiskáté szerzőit szí-



vélyesen üdvözöljük, s fáradságos munkájukért elismerésünket fe
jezzük ki. 

A tetszetősen kiállí tott Kiskátét a M. Kir . Állami Nyomdában 
(Budapest, I., Vár, Kapisztrán-tér 1. sz.) példányonként 40 fillér áron 
lehet beszerezni. 

Dr. Tomasovszky Imre. 

Wald und Holz. E in Nachsch lagebuch für die P r a x i s d e r 
Fors twir te , Holzhándler und Holzindustriellen. Herausgegeben von 
dr. Lorenz Wappes. 15. Lieferung. Verlag von I. Neumann 
Neudamm. 1933. 

A nagy műnek most megjelent 15. füzete a második kötet negye
dik füzete, amelyben zárul a faipar ismertetése. Ez a fának szeníté-
sét tárgyalja, ismerteti a cellulózé gyár tásá t s megemlékezik cukor
nak fából való készítéséről. Majd á t t é r egy újabb fejezetre: az erdő
gazdasági politika tárgyalására . Inkább táblázatokban kimutat ja az 
erdészeti statisztika részletes adatait , az erdők területi megoszlását 
Németországban és Ausztriában tulajdonjogi minőségük szer int s kü
lönféle erdőrendezési, faipari és fakereskedelmi táblázatokat hoz. 
Azután az egész Föld erdészeti statisztikáját tárgyal ja főbb voná
sokban. Legvégül Németország és Ausztr ia nagyobb magánerdő
birtokosairól és közbirtokosságairól közöl stat iszt ikai adatokat. F. M. 

Útmutatás az Alföld fásításának munkájához. É r t e s í t j ük t . 
tagjainkat, hogy Béky Albert „Útmuta tás az Alföld fásításának mun
kájához" című munkájának I l - ik kiadása is megjelent. A könyvet a 
debreceni m. kir. erdőigazgatóság az érdeklődőknek egyszerű levelező
lapon történő kérésére is ingyen megküldi. 

K Ü L Ö N F É L É K 

SZEMÉLYI H Í R E K . 
A Budapesti Közlöny ezévi augusztus hó 25-iki lapszámából 

vettük a következő h í r t : 
„A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére dr. 

Fehér Dániel magyar királyi bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai 
rendes tanárnak az V. fizetési osztály jellegét adományozom. 

Keit Budapesten, 1983. évi július hó 26. napján. 
Hor thy s. k. 
Dr. Kállay Miklós s. k ." 

A Ikülföldön is elismert nevű főiskolai tanár-kollégánk ki tünte
téséhez a magunk részéről is őszinte örömmel gratulálunk. 



Halálozások. ]Dr. Höffmann Gyula m: kir . gazdasági főtanácsos, 
ny. m. ki r . főerdőtanácsos-erdőfelügyelő , jú l ius hó 16-án vára t la 
n u l e lhuny t . A k incs tá r i és községi erdészetnél és különösen a 
k i r . 1 erdőfelügyelőségnél te l jes í te t t hosszú szolgála ta a la t t , módjá
ban volt Magya ro r szágnak majdnem minden erdős vidékét meg
ismernie , s egyike volt azoknak a szak tá r sa inknak , akiknél a szé
leskörű elméleti és gyakor la t i t udás kiváló t ap in t a t t a l és megér
téssel t á r su l t , s aki igen sok, szinte mego ldha ta t l annak látszó 
nehéz ké rdés t oldott meg h iggadt , de szükség esetén erélyes köz
belépésével . Megnyerő, kedves modora , e lnyűhete t len jó kedélye, 
ragyogó szel lemessége igen sok jóba rá to t szerze t t nemcsak neki 
magának , de r a j t a keresztül az egész erdészetnek is. L a p u n k ol
vasói i smer ik őt szellemes s í rverse i rő l is, "mellyel e lhunyt neve
sebb ka r t á r sa ink ró l emlékezet t meg. Legutolsó s írverséből (Köllő 
Pa l i f e j fá já ra ) m á r kicsendül az elmúlás előérzete. Ide ik ta t juk 
a hagya t ékában t a l á l t s í rverse t , amely ta lá ló jellemzője mély 
va l l á sosságának és pá r a t l an , meleg kollegiális szeretet től fűtöt t 
j ó szívének: 

A MAGAMÉRA: 

; Jaj! ha számonkéri, . •, 
:. Mit mondjak majd Néki. . .? 

. . . N e m tettem legalább 
Rosszat senkinek sem. 
Ha jót nem tehettem. 1932. XI I . 31. 

Éle t ra jz i a d a t a i t röviden a következőkben foglal juk össze, 

Kalocsán 1868-ban születet t , a főiskolát 1889-ben végezte, 
erdészet i á l lamvizsgát 1891-ben te t t . 1893-ban szerzet t jog- és 
á l l amtudomány i absolutor iumot , s a dok to rá tus t 1895-ben t e t t e 
le. Ál lamszolgá la tba 1890-ben lépett , m in t műszaki díjnok a ba
l a s sagyarmat i , utóbb a losonci e rdőgondnokságnál , 1893-ben mint 
I. o. gyakornok az ungvár i erdőgondnoksághoz, 1895-ben min t 
erdészje löl t a besz te rcebányai e rdőigazgatósághoz kerül t , ahon
n a n 1897-ben min t m. ki r . erdészt a min i sz té r iumba helyezték át, 
1899-ben nevezték ki II . o. a lerdőfelügyelővé, s min t ilyen, előbb 
a min i sz t é r ium erdőfelügyelet i osztá lyában, később pedig a nagy
szebeni, kolozsvári és máramárossz ige t i erdőfelügyelőségnél 
(utóbbi helyen m á r min t I. o. a lerdőfelügyelő) te l jes í te t t szolgá
latot , 1914-ben, máramárossz ige t i , 1915-ben nagyvárad i ki r . erdőr 
felügyelővé nevezték ki, s i t t é r t e 1918-ban a főerdőtanácsos i ki
nevezés is. Az összeomlás u tán , 1921-ben a szekszárdi erdőfel-
ügyelőségnéj nyer t beosztást, majd 1922-ben a szombathelyi er
dőfelügyelőség' é lére kerül t , s i t t k a p t a a m. ki r . gazdasági fő
t anácsos i .címet. 1925-ben vál t meg a tényleges szolgálat tól , s-
azóta jobbára csa lád jának és igen k i te r jed t ba rá t i összeköttetéj-



seinek élt, de közben gyakran végzet t ér tékes szakszerű munká t 
is. Tevékeny részt vet t az új e rdőtörvény- tervezet elkészítésében 
is. Egyesü le tünk buzgó, régi tagjá t , az e rdész tá rsada lom pedig a 
felej thetet len, hűséges ba rá to t s i ra t ja benne . 

Dr. H. Gyí FEJFÁJÁRA: 

Elpattant a húrja, elnémult al lantod, 
Megtaláltad már a nyugtot adó hantot, 

: Látó szemmel látod, amit mi csak sejtünk! 
Fájó szeretettel kísérünk az útra, 
Te is azzal várjál bennünket ott túlra, 
Jövünk mi is, jövünk .-.. s-addig se felejtünk! 

Létz Lajos minisz ter i t anácsos , egyesüle tünk rendes tagja , ez 
évi augusz tus hó 5-én, életének 56-ik évében Pes t szen t lőr incen , 
hosszas szenvedés u tán e lhunyt . 

Megboldogult k a r t á r s u n k Budapes ten születet t , az Erdésze t i 
Akadémiá t Selmecen 1899-ben végezte el és az erdészet i á l lam
vizsgá t 1901-ben t e t t e le. Állami szolgála tá t min t m. kir . erdő
gyakornok a szászsebesi m'. kir . e rdőhiva ta lná l 1900-ban kezdte. 
1904-ben a máramárossz ige t i e rdőigazgatósághoz helyezték á t . 
1909-ben min t m. kir . s. e rdőmérnököt a t i szabogdáni m. kir . 
e rdőgondnokság vezetésével bízták meg. Mint kiváló szakember t 
1912-ben a földművelésügyi minisz tér ium erdészet i I / B . főosztá
lyára rendel ték be, majd 1914-ben a l ip tóujvár i m. kir . főerdő-
hivatal központjába helyezték á t sa já t kére lmére . 1917-ben fő-
erdőmérnökké léptet ték elő. Az összeomlás után 1921-ben Süt tőre 
került, ahol az Országos Faértékesítő Hivatal ottani erdőkiter
melését vezet te . 1922-ben m i n t e rdő tanácsos t i smét berendel ték 
a földművelésügyi min isz té r iumba, még pedig a X. főosztályba, 
illetve a je lenlegi I I I . csoport 2. ügyosztályába, ahol most bekö
vetkezet t ha lá lá ig odaadó buzgósággal , nagy hozzáértéssel , fel
sőbbségének tel jes megelégedésére, min t erdőmérnök szakember, 
főleg a rét- és legelőgazdasági kérdésekkel foglalkozott . 1928-ban 
főerdőtanácsossá nevezték ki s közvetlen elhalálozása előtt mi
niszter i tanácsos i címmel le t t k i tün te tve . : 

A megboldogult egyike vol t a legkiválóbb t isztviselőknek, 
aki úgy mint a t i szabogdáni erdőgondnokság, majd min t a süt tői 
üzem vezetője szakértő, miniszteriális beosztásában- pedig szer
vező és adminisz t rác iós működésével m a r a d a n d ó érdemeket szer
zett. Mintaképe volt a szerényen, csendben dolgozó melegszívű 
jóbará tnak, ki t úgy kollégái , min t ismerősei n a g y r a becsül tek. 

A megboldogult hű l t te temét augusz tus hó 7-én a pestszentr 
lőrinci temetőben, hozzátar tozóinak és nagy számban megjelent, 
kollegáinak őszinte részvéte mellet t helyezték örök nyuga lomra . 

Bálint Andor m. kir. erdőmérnök, egyesületünk rendes tagja, 



a tapolca i m. k i r . e rdőh iva ta l vezetője ez évi j ú l iu s hó 12-én, 
é l e t ének ,39 . évében Tapolcán e lhunyt . — Béke hamva ik ra . 

Fischer-Colbrie Emil főhercegi főerdőtanácsos, több külföldi 
magas rendjel tulajdonosa, egyesületünk rendes tag ja ez évi augusz
t u s hó 13-án, hosszas betegeskedés után 67 éves korában, uradalmi 
szolgálatának 45-ik évében Magyaróváron elhunyt. 

A megboldogult Zilizen, Borsodmegyében született 1867-ben. 
Középiskolai tanulmányai t Egerben és Kassán végezte. A Selmec
bányái erdészeti akadémiának ki tűnő eredménnyel való elvégzése 
után 1888-ban a főhercegi uradalom szolgálatába lépett, ahol a bélyei 
uradalomban kapott beosztást. Már szolgálatának elején, érdemei el
ismeréséül folytonos előléptetésben részesül. 1892-ben a maisi erdő
gondnokság vezetője lesz, 1894-ben pedig a sokkal kiterjedtebb 
dályoki erdőgondnokság vezetését bízzák rá . 1899-ben eléri a főerdészi 
rangot, 1901-ben az egész nagydályoki kerület erdőfelügyelője. 37 
éves korában, 1904-ben a főhercegi bélyei uradalom egész erdészeté
nek a főnöke, a főherceglaki főerdőhivatal vezetője lesz. 1907-ben 
a magyaróvár i erdészeti hivatal vezetésével bízatott meg, ahol halá
láig a magyaróvár i uradalom erdeinek és kiterjedt vadgazdaságának 
viselte gondját. 1917-ben kinevezték erdőtanácsossá, 1931-ben pedig 
főerdőtanácsossá. 

Kiváló szakember volt, aki rajongásig szerette a természetet. 
Vadászkörökben kiváló szaktekintélynek örvendett . A főhercegi u ra 
dalom nagy vadászatai, amelyeken számos külföldi uralkodó, többek 
között a német császár, spanyol király és több fejedelem vet t részt, 
szerezték meg számára a porosz, bajor és spanyol ki tüntetéseket . 
Mint ember azok közé a kevesek közé tartozott , akik az egész életet 
egészen különös magas erkölcsi szemszögből szemlélték és ítélték 
meg. Az abszolút korrektség volt egyik főjellemvonása. Szolgálata 
teljesítésében nem ismert fáradságot. Erdészeti szakképzettsége pár 
j á t r i tk í to t ta , de érdekelte az erdészettel kapcsolatos minden más 
tudományág is, különösen a meteorológia. Különféle társadalmi pro
blémákkal is foglalkozott. Visszavonult, mondhatni zárkózott élete 
mellett is melegen érdeklődött a vármegyei és városi közügyek iránt 
s egy ideig szorgalmas tagja volt a városi képviselőtestületnek. A tár 
sadalmi és kul túrmozgalmakat mindenkor melegen támogat ta . Néhai 
Fischer-Colbrie Ágoston kassai püspök a tes tvérbátyja volt. 

Halálát mély és őszinte részvéttel gyászolta fenséges kenyéradó 
gazdája, Fr igyes királyi" herceg, ki legrégibb és leghűbb vadászmes
terét veszí tet te el benne. Ugyanoly mély és őszinte részvéttel kísérte 
el utolsó ú t j á ra a ka r t á r s á t gyászoló uradalmi t iszt ikar s Magyar
óvár egész közönsége a „fejedelmek örök nyugovóra tér t fővadász-
mesterét ." 



Vadas Jenő emléktáblájának leleplezése. A Tisza jobbpar t i 
Vármegyék Erdészeti Egyesülete 1933. évi jún ius hó 29-én Lillafüre
den t a r to t t a meg ezévi vándorgyűlését, amelyet Vadas Jenő, a m. kir . 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola 1922-ben elhunyt nagynevű 
t aná ra emléktáblájának leleplezése követett . 

A vándorgyűlésen megjelent előkelő és szépszámú közönség az 
emléktábla leleplezése előtt t a r to t t ülésen vita tá rgyává te t t országos 
fontosságú erdőgazdasági problémák, valamint az egyesületi életet 
érintő belső kérdések letárgyalása után kegyeletes ünnepi hangulat
ban a Hámor község alat t csobogó pa tak part ján, fehér mészkő
sziklák közé helyezett emléktáblához zarándokolt. 

A nagynevű professzor emlékének megörökítésére h ivatot t em
léktáblát a Tiszajobbparti Erdészeti Egyesület állította fel a miskolci 
m. kir. erdőigazgatóság által rendelkezésre bocsátott erdőkoszorúzta 
vadregényes helyen. 

A magasröptű, mély gondolatokban gazdag, Vadas Jenő egyéni
ségét, jellemét, elévülhetetlen érdemeit hiven méltató, ünnepi emlék
beszédet Czillinger János ny. m. kir . erdőfelügyelő t a r to t t a . A nagy
hatású emlékbeszédet a „Magyar Erdőgazda" idei 2-ik számában 
egész terjedelmében hozta. A jól sikerült ünnepi beszéd után az em
lékezéstől, a megboldogult professzor i ránt i mély tisztelettől és hálá
tól á tha to t t közönség előtt a lepel levétele u tán megjelent fehér már
ványtáblán Vadas Jenő profil-relifje, az alanti aranybetűkkel ékes
kedő fel írással : 

1857. Pro Memória 1922. 

Hámor nagy szülöttének, 
VADAS J E N Ő 

főiskolai tanárnak, 
a magyar erdészet kiváló taní tómesterének 
emlékére hálás kegyelettel elhelyezte a Tisza
jobbpar t i Vármegyék Erdészet i Egyesülete. 

1933. VI. 29. 
Nemes emléke szentelje meg a magyar erdé
szet munká já t ! Neki zöldeljen minden magyar 
erdő és neki viruljon a bükki Tempe minden 

v i rága . 

Ezután Onczay László, a Tiszajobbparti Erdészet i Egyesület 
ügyvezető alelnöke kegyeletes szavak kíséretében az egyesület ara
nyos babérkoszorúját , majd Biró Zoltán, az Országos Erdészet i Egye
sület ügyvezetője az Országos Erdészet i Egyesület koszorúját he
lyezte el az emlékmű a l a t t ; Biró Zoltán a koszorú elhelyezése közben 



meghatot t szavakkal mél ta t ta a tudós professzor, a jóbará t Vadas 
Jenőnek az érdemeit és emlékét. 

Papp Béla miniszteri tanácsos, a földmívelésügyi minisztérium 
erdészeti főosztálya, Fekete Zoltán rektor pedig a m. ki r . bányamér
nöki és erdőmérnöki főiskola koszorúját helyezte el meleg, kegyélet
teljes szavak kíséretében. • l 

A megjelenésben betegsége mia t t akadályozott Vadas Zoltánnak, 
a professzor f iának és özvegyének koszorúját az elhunyt nagy pro
fesszor unokaöccse, Szeöts Béla m. kir . erdőtanácsos helyezte el a 
Vadas család képviseletében. A koszorú szalagján a következő felirat 
volt olvasható: „A felejthetetlennek felesége és gyermekei" . 

Ezu tán báró Waldbott Kelemen, a Tiszajobbpart i Vármegyék 
Erdészet i Egyesületének az elnöke az emléktáblát kegyeletes szavak 
kíséretében á t ad ta a miskolci m. kir . erdőigazgatóságnak, kérve, 
hogy azt megóvni, megőrizni és ápolni szíveskedjék. Az erdőigaz
gatóság nevében Hepke A r t h u r miniszteri tanácsos, m. kir . erdőigaz
gató vette á t az emléktáblát, igérve, hogy annak szeretetteljes ápo
lására, megőrzésére mindenkor gondot fognak fordí tani , amin t azt 
az áldottlelkű professzor emléke megérdemli. 

Végül Zólomy Imre uradalmi főerdész Selmecbánya Város volt 
közönsége nevében emlékezett meg Vadas Jenőről, aki Selmecnek 
25 éven á t városi bizottsági tagja volt. 

A lélekemelő, szép és megható ünnepség a Himnusz eléneklésével 
é r t véget, amely u tán az emlékezés, kegyelet s hála érzéseitől á tha
tot t ünneplő közönség visszatér t Lil lafüredre. 

Nem volna teljes h í radásunk, ha meg nem említenők, hogy az 
emlékmű "Kun József szobrászművész jólsikerült alkotása, amelynek 
hivatása a nagynevű professzor emlékének örök időn á t való h i r 
detése. 

A - f e h é r gólya tá jékozódása vonulás közben. A gyűrűzés i kí
sérletek eredményei alapján tudjuk, hogy a fehér vagy házi gólya 
Dél-Afrikában tölti a telet. I t t telelnek Németországnak azok a gó
lyái, amelyek a Weser folyótól keletre költenek, továbbá Dánia, Svéd
ország, Lengyelország, Magyarország és az ezektől délre fekvő orszá
gok gólyái. A fészkelő területtől a téli szállásig a magyar gólyák kb. 
12.000 kilométeres u ta t tesznek meg. Tavasszal ugyanazon az úton 
érkeznek vissza és ugyancsak a gyűrűzési adatok tanúsága szerint a 
gólyafiókák nagy többsége visszatér a szülőföldjére. 

Fölmerül természetszerűleg az a kérdés, hogyan találnak oda és 
vissza?,Hogyan tájékozódik a gólya vonulás közben? Vájjon ösztönö
sen odatalál-e a /gólya, vagy pedig az u ta t a már több ízben megjárt 
és tapasztalt öregek vezetik a fiatal nemzedéket, amely majdnem 
szintén már mint tapasztalatokra támaszkodó öreg madár továbbítja 
az út isméretét a következő nemzedéknek. ; 



E r r e nézve most érdekes kísérletet végez a Königsberg közelében 
levő Rossitten német madárvárta . Keletporoszország egyes; gólyafész
keiből összeszedett 92: fiókát, azokat a madárvár ta területén fölnevelte 
s most rövidesen kb. szeptember 12-én szabadon! bocsátja — hadd vo
nuljanak el, hadd lássuk, hogy eltalálnak-e maguktól is a délafrikai 
téli szállásba? Tudvalevő dolog, hogy az öreg gólyák a fiatal nemze
dékkel együtt már régebben elköltöztek, tehát a most' űtrakelő fiatalok 
teljesen magukra vannak hagyatva a tájékozódás tekintetében. A kí
sérlet van hivatva annak a kérdésnek az eldöntésére, ösztönös-e ez a 
tájékozódás, vagy pedig a tapasztalt öreg madarak, által közvetített 
oktatás — nemzedékről-nemzedékre átszármaztatot t hagyomány — 
eredménye ? 

Ezzel párhuzamosan másik érdekes kísérletet is végez a rossit-
teni madárvárta . Németország nyugati és délnyugati részéből a gó
lyák nem vonulnak délkelet felé, tehát Magyarországon, Bulgárián, 
Kisázsián át, hanem délnyugat felé Spanyolországon keresztül. Föl
merül az a kérdés, mi t csinálna a Keletporoszországban kelt gólya-
fióka, ha nyugati Németországba viszik és az ottani gólyák elvonulása 
után bocsátják szabadon, hadd találják meg az uta t a téli szállásba. 
Merre fog elvonulni ? Délkelet felé, amerre szülei és testvérei szoktak 
elvonulni, vagy délnyugat felé, ahová az új hazája gólyái szoktak vo
nulni? Hová fog visszatérni, a szülőföldjére, vagy az új hazába? 
E r r e a kísérletre szintén szeptember 12 körül 165 keletporoszországi 
származású gólyafiókát fognak szabadon bocsátani Essen ruhrvidéki 
városból. 

Az érdekes és nagyon jelentős eredményeket ígérő kísérlet csak 
úgy végződhetik eredményesen, ha annak híre minél szélesebb körök
ben ismeretessé válik. A Magyar Királyi Madártani Intézet (Buda
pest, II., Hermán Ottó-út 15.) kéri mindazokat, akik ezekkel a kísér
leti madarakkal bármi úton-módon vonulási útjuk alkalmával talál
koznak, hogy azokról haladéktalanul h í r t adjanak. Valamennyi kísér
leti gólya viseli a rossit teni madárvár ta gyűrűjét a lábán — ennek 
pontos fölirata szükséges —, továbbá a hasa ta rkára van festve, 
úgyhogy az átvonuló madáron ezt a színt meg lehet állapítani. E r r e 
nézve is fontos a bejelentés, hogy milyen színnel volt megjelölve a 
kísérleti gólya. A kísérleti madarak megjelenése főleg Felsőmagyar
ország és Erdély területén várható. A madárvonulási kuta tás terén 
Magyarországnak igen jó nemzetközi neve van — sokat várnak 
tőlünk. Schenk Jakab. 

r 

A soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola új 
dékánjai. A. m. k i r . pénzügyminisz tér ium, a m. kir. földmívelésügyi 
miniszter úrral egyetértőleg jóváhagyólag tudomásul vette, hogy a 
főiskola tanácsa az 1933. évi július hó 28-án ta r to t t rendes ülésén az 



1933—34. tanévre a bányamérnöki osztály dékánjává dr. Walek 
Károly, a kohómérnöki, osztály dékánjává Pattantyús Á. Imre és az 
erdőmérnöki ogztály dékánjává Modrovich Ferenc főiskolai nyilv. ren
des tanárokat választotta meg. 

Alföldfás í tás i t a n u l m á n y u t a k . Mint a Szentesi H i r l ap júl . 
2-iki és a Marosmenti Gazda aug. 2-iki számából értesülünk, sikerült 
erdőgazdasági és alföldfásítási propaganda tanulmányutakat rende
zett a szentesi m. kir. erdőhivatal. Előbbit a Csongrádmegyei Gazda
sági Egylettel együtt rendezte gróf Károlyi Imre nagymágocsi ura
dalmába, hol 60 gazda bejár ta a 800 katasztrális holdat kitevő, 
legnagyobbrészt új erdősítéseket, faiskolákat, fácánnevelést, miköz
ben Scherg Károly m. kir . főerdőmérnök adott szakszerű felvilágosí
tásokat . A Szentesi Hirlap többek között így ár erről az ú t ró l : „ I t t 
is láttunk gyönyörű tölgyeseket, új akácvetéseket, mezőgazdasági 
köztes használattal művelve, fenyveseket, melyek közül az ezüst- és 
díszfenyők gyönyörű színpompája ragadot t meg bennünket. A 
Mágocs-ér két oldalán elterülő erdők, nyiladékaival, gyönyörűen veze
tet t útjaival, változatos, szakszerűen r i tk í tot t és nyesett faállományá
val, orgona és mahonia alaptelepítéseivel, rengeteg vadjával meggyőz
tek bennünket, laikusokat is arról, hogy az Alföldön is lehet fásítani , 
lehet gyönyörű, hasznot hajtó erdőt telepíteni és mint néhány szikes 
résznek amerikai kőrissel való sikeres betelepítése muta t ta , még a 
haszontalan területeket is lehet széppé és hasznothaj tóvá tenni, csak 
érzék, pénz és fáradtság kell.hozzá. 

Ezután az egész tá rsaság átrándult örökös díszelnöke, dr. 
Cicatricis Lajos felsőházi tag tibortelepi birtokára, ahol a 14 kat. 
holdas gyümölcsös és díszfaiskolában és az 5 kat. hold erdőban, 
továbbá a gazdaság körüli fásításokban példáját láttuk annak, hogy 
abból a sok szépből, amit gróf Károlyi Imre uradalmában sok pénzzel 
összehalmozott, hogyan és mit lehet a kisebb birtokon alkalmazni." 

A másik tanulmányutat a „Marosmenti Gazda" írja le. Ezt a 
Gsanádmegyei (Makói) Gazdasági Egylet rendezte, kik autóbuszon 
Orosházáról érkeztek a fábiáni csemetekertbe, hol az erdőhivatal ve
zetője szívélyes szavakkal üdvözölte a megjelent csanádmegyei nagy
gazdákat, majd bemuta t ta a 20 holdas csemetekertben készített 
minta-fásításokat, gyümölcsfa-szegélyeket, élősövény- és lugas-min
tákat s mintegy 50 fajta csemetét. Mintegy 2 órá t időztek a makóiak. 
A tanulságos bemutató után dr. Cicatricis Lajos felsőházi tag és 
Scherg Károlyné áltál megvendégelve, a legjobb hangulatban, mara
dandó emlékekkel távoztak, mi t bizonyít, hogy a „Marosmenti Gazda" 
a csemetekertben látottakról 3 egész oldalon emlékezik meg, a legna
gyobb elismerés hangján. 

Ilyen tanulmányutak sokat használnak és előbbreviszik az úgyis 
nagyon mostohán kezelt Alföld-fásítás ügyét. 



Az erdész-vitézek névsora . A Vitézi Rend 10 éves f enná l l á sa 
alkalmából az Országos Vitézi Rend főszéktartósága által összeállí
tott és ez év február havában kiadott Vitézi Rend Szaknévsorából kö
zöljük a vitézzé avatott erdészek névsorát annak bizonyságául, hogy 
szakunknak a világháborúban szép számmal szerepelt tagjai közül 
sokan kiváló hőstetteket hajtot tak végre, amely hőste t tek elismeréséül 
vitéz nagybányai Hor thy Miklós, Magyarország kormányzója őket 
vitézekké avatta, illetve a Vitézi Rend tagjai sorába iktat ta . 

Az erdész-vitézek megyénként elkülönített névsora a következő: 
Budapest: vitéz Ortóy Zsigmond erdőmérnök, I., Hor thy 

Miklós-út 80. I I I . 80, vitéz Szilágyi Ilosvay Lajos erdőfőm., VI., 
Benczúr-utca 37. (földm. min.) 

Abaúj vármegye: vitéz Balog András erdőőr, Füzér, u. p. Füzér
komlós. 

Baranya vármegye: vitéz Dunaszentgyörgyi Gusztáv erdőtaná
csos, Pécs, Klimó-u. 2. 

Békés- vármegye: vitéz Makrai Dene vadőr, Szeghalom, Magos
puszta, vitéz Szabó Imre vadőr, Füzesgyarmat, vitéz ifj. Szabó Imre 
erdőkezelő, Pusztahagymáz, vitéz Szerdahelyi Is tván vadőr, Békés, 
Tarhós-puszta. 

Bihar vármegye: vitéz Stubnyay János erdőmérnök, Szikszó. 
Borsod vármegye: vitéz Borsay Ferenc erdőmérnök, Parasznya, 

vitéz Dudás Gergely erdőőr. Harsány, vitéz Fejes József erdőmérnök, 
Kisgyőr, Mocsolyás-telep, u. p. Harsány, 

Csongrád vármegye: vitéz Takács Ferenc főerdőmérnök, Szeged. 
Délpest vármegye: vitéz iSzabó István Sándor erdőmérnök, Hajós, 

vitéz Újvári Géza erdőmester, Dusnok. 
Északpest vármegye: vitéz Ortutay Pá l erdőmérnök, Gödöllő, 

Hor thy Miklós-út 56, vitéz Telgárthy Jenő erdőmérnök, Visegrád. 
Fejér vármegye: vitéz Izmindi Is tván vadőr, Csákvár, vitéz 

Végh Imre vadőr, Fehérvárcsurgó. 
Győr vármegye: vitéz Cseh Kálmán erdőőr, Ráró, vitéz Nagy 

Lajos erdész, Balatonendréd. 
Hajdú vármegye: vitéz Sóváry Géza erdőmérnök, Debrecen, 

vitéz Szuchai Miklós erdőőr, Tiszacsege, vitéz Tury Elemér erdőmér
nök, Püspökladány, vitéz Tikos Béla erdőmérnök, Debrecen, Hüve
lyes-utca 8. T. : 30—-14 

Heves vármegye: vitéz Endrész Ferenc vadőr, Vámosgyörk, 
vitéz Hajnal Ferenc erdőőr, Demjén, vitéz Körösi András erdőőr, 
Egerbakta, vitéz Lőrincz József erdőőr, Felsőtárkány, vitéz Lukács 
Károly főerdőmérnök, Sirok. 

Sopron vármegye: vitéz Bokor Rezső erdőmérnök, tanársegéd, 
Sopron, Frankenburg-u. 17, vitéz Mihalka Gyula erdőőr, Nagylózs, 
vitéz Tamás József erdőmérnök, Sopron, Városháza, vitéz Török Béla 



..erdőmérnök, tanársegéd, Sopron, Erzsébet-u, 27, vitéz Vásváry Hugó 
erdőmérnök, /Sopronkövesd. . 
•... Somogy vármegye: vitéz Bácsi ;Ferenc erdőőr, Kapoly, vitéz Bors
fái János erdőőr, Szenyér, vitéz Csepeli György erdőőr, Középrigóe, 
vitéz F ü r y Mihály erdőmérnök, Gyöngyös-puszta, vitéz Kesztyűs 
.József erdőőr, Somogyvár,: vitéz Kovács .Mihály erdőőr, Pusztaszemes, 
vitéz Kristófy. Gyula eldőmérnök, ^Kaposvár, Tallián-u. 72, vitéz Mezei 
János erdőőr, Marcali, vitéz Rhédey László erdőmérnök, Vízvár, vitéz 
Szabó László erdőőr, Mesztegnyő, vitéz ifj. Tengerdi-Magyar Ferenc 
oki. erdész, Marcali, vitéz Végvári János erdőőr, Mezőcsokonya. 

Tolna vármegye: vitéz Bédi Árpád erdész, Dúzs 
Veszprém vármegye: vitéz Faragó Endre erdőmérnök. Veszprém, 

vitéz Rabb János erdőmérnök, Bakonyszentlászló, vitéz Tóth László 
erdőtanácsos, Budapest (földmív. min . ) . 

Zala vármegye: vitéz Cziráki Gábor erdőőr, Bak, vitéz Ferencz 
György erdőőr, Oroszlánmajor, Lórántháza, u. p.' Tófej, vitéz Horváth 
József erdőőr, Kistolmács, uv.p.. Borsfa, vitéz Káli János erdőőr, Pet i-
bükk, u. p. Szentadorján, vitéz Kerekes Gyula erdőőr, Kerkaszent-
miklós, vitéz Ker t tő i . János erdőőr, Gosztola, u. p. Lenti, vitéz Kiss 
Lajos főerdőmérnök, Zalaegerszeg, Erzsébet királyné-út. 

A fa tűz el leni védelme. Az I n t r a m m o n és Locron nevű favédő-
szereknek a piacon való megjelenése alkalmával már egy újabb és 
sokoldalúbb favédelmi szerről lehetett h í r t hallani . Most, amint a 
„Holz Zentralblatt"• ' .Stuttgartból jelenti, ez a védőszer végre megje
lent. A védőszer neve „Intraván". A szer magasértékű ammóniák-
sókat és más oly vegyszereket tar talmaz, amelyek a sóknak a fába 
való gyors, mély és egyenletes behatolását elősegítik. 

A fának meggyulladás elleni Int ravánnal való biztosítása, amely 
a fát emellett a házigomba ellen is megvédi, a fát jótulajdonságaiban 
semmiféle tekintetben nem befolyásolja. A meggyulladás elleni 
Intraván-kezelésnek, amelynek a fán kívül még mindenféle beépített 
és fel nem dolgozott állapotban lévő cellulózé-tartalmú rostszövetek-
bőil előállított könnyű építési lemezek, szigetelőlemezek, táblalemez
készítmények, továbbá a fagyapot is alávethető, főelönyei a követ
kezők : a könnyű alkalmazhatóság éppúgy festéses és permetezéses el
járással, min t impregnálással és belúgozással; a poralakban szállí
t á s ra kerülő szer oldatainak 35%-ig terjedő magas koncentrációja; 
alkalmasság a poros, piszkos, vagy karbolineummal bemázolt fának 
kezelésére (az olajfestékkel tör tént bemázolás jelentékényen akadá
lyozza az oldatnak a beha to lásá t ) ; a fának akadálytalan további fel
dolgozhatósága (pl. az Intravánnal kezelt fát tetszés szerint olajfes
tékkel vagy lakkal be lehet vonn i ) ; a határ ta lan tar tósság az eső ál
tali kimosás elleni védelem esetén; a fa elszíneződésének elmaradása; 
az emberekre és állatokra való. ár talmatlanság. Az Intravánnak vízben 



való feloldása alkalmával egy t iszta folyadék képződik, amely legfel
jebb nagyon könnyű üledéket hagy vissza. Az Intraván-kezelés külö
nösen érdes, gyalulatlan fánál alkalmas, míg a sima és t iszta fa vé
delmére, mint pl. az új fedélgerendázatánál a z általunk előbb mái-
részletesen ismertetet t tűzelleni védőszer, az úgynevezett Locron H. 
inkább ajánlható. , 

A permetezés vagy bemázolás útján való lntraván-kezelésnél, 
vagyis a legegyszerűbb és legolcsóbb kezelési módnál, amelynél 1 kg 
Intraván-sóhoz pontosan 2 li ter vizet kell használni, főleg kész tá r 
gyak, mint fedélszék, lépcsők stb. veendők figyelembe. Esetleges 
por- vagy iszaprétegeknek költséges eltávolítására nincs szükség. Az 
Intraván-felvétél a permetező- vagy mázoló-eljárásnál a fának tulaj
donsága szerint különböző. Gyalulatlan vagy érdes fa háromszori 
bepermetezéssel m 2 -kint mintegy 250 gram szilárd Intraván-sót szíhat 
fel. Ily háromszori kezelés mellett át lagban 150 gram szilárd Intra-
ván-só felhasználásával kell m 2 -kint számolnunk. 

A belúgozási eljárás az Intraván kiváló behatolási képességénél 
fogva főleg vékonyabb deszkáknál, léceknél a nyomás útján való 
impregnálási eljárással azonos hatás t fejt ki. A belúgozott anyag 
tökéletesen tűzbiztos,, amint a fának belúgozás útján való súlygyara
podása mintegy 6—8%-ot elért. Vastagabb fánál a belúgozás alkal
mával a külső réteg csak 15—25 mm-ig itatódik át Intravánnal, a 
fájjak többi belső része azonban csak kevés vagy egyáltalában semmi 
védőanyagot nem kap. Az ilymódon elért tűzelleni védelem a gya
korlati követelményeknek egyáltalában megfelel, úgy, hogy még vas
tagabb fánál is többnyire a belúgozás alkalmazható az impregnálás 
helyett, amelynél mindenesetre ügyelni kell ar ra , hogy a tá rgyat utó
lagosan le ne gyalulják vagy szét ne darabolják. A belúgozás legcél
szerűbben 30—'35%-os Intraván-öldatban hajtható végre, tetszés sze
rinti nyitot t beton-, fa- vagy fémedényekben, hideg belúgozás, vagy 
meleg belúgozás, vagy leforrázás útján. A meleg belúgozás jelenté
kenyen 'rövidebb időt igényel és nagyobb behatolási mélységet ered
ményez, mint a h ideg eljárás. A kezelés tar tóssága az oldat hőmér
sékletén kívül a fafajtól és a metszett irányától is függ. Például az 
alatt az idő alatt, míg egy vékony bükkdeszka az Intravánból saját 
súlyának mintegy 10%-át szívja fel, hasonló méretű lúc- és jegenye-
fenyődesz'ka az Intravánból saját súlyának csak 8%-át, feketefenyő
deszka csak 6%-át és tölgydeszka csak 3%-át veszi fel. A belúgozó 
eljárással 1 m 3 , mintegy 500 kg súlyú fához csak mintegy 10-—20 kg 
szilárd In t ravánra van szükség. 

Az impregnálással való teljes telítésnél, amely azonban csak nagy 
üzemben haj tható végre, az Intraván a fa testében egyenletesen 
oszlik é l . Az Intravánnal telített faanyagot később fel lehet darabolni 
vagy meg lehet gyalulni anélkül, hogy védő hatásában kár t szen-



vedne. Az impregnálással való teljes telítésnél az Intraván-felvétel a 
fa súlyának mintegy 8—10%-át teszi. 

Más anyagoknak Intravánnal való biztosítása, amelyek a fához 
viszonyítva többnyire jelentékenyen nagyobb felszívóképességgel bír
nak, csak lúgozó vagy permetező eljárással történik. Ez esetben a 
fentemlítettnél hígabb oldatok nyernek alkalmazást. Tájékozásul né
hány példával szolgálunk: A könnyű építési lemezeknél az anyag töké
letes á t i t a tásá t úgy biztosítják legjobban, ha az anyagot több órán 
át 70—80 fokos 10—15%-os Intraván-oldatban áztatják. Kevesebb só 
használatánál, amikor közönséges hőmérséklet mellett csak 15—2ő 
százalékos oldattal dolgoznak, kizárólag csak a külső rétegek nyernek 
elegendő védelmet. Kartonlemezeknél 60-—7!0 fokos 25%-os oldatban 
való hosszabb áztatás ajánlatos. Hullámos kartonlemezeknél 20%-os 
oldatban mintegy negyedórai áztatás elegendő. A fagyapotnak Intra
vánnal való megvédése csak 15—20%-os hideg oldatban való rövid 
ideig ta r tó áz ta tás t igényel. 

Az Intravánnal való kezelés költségeit az egyes speciális esetek
ben a fenti adatok figyelembe vételével, továbbá a poralakú szernek 
alant közölt ára i alapján könnyen ki lehet számítani. 

Egy kiló In t raván á ra 25 kg rendelésénél 2 RM., 50 kg rendelé
sénél 1.75 RM. frankó csomagolással egyetemben. 

(Fen t i közleményt a Wiener Allgemeine Fors t und Jagd-
Zeitung ezévi augusztus hó 25-iki számából vettük.) 

Árvízkárosítások az orosz Kárpátokban. Az utóbbi hetek idő
járási viszonyai a keleti Kárpátokban nagy árvizeket okoztak, ame
lyek óriási pusztításokat végeztek. Egyedül a Tisza völgyében több, 
mint 20.000 m 3 fenyőfát vi t t el a víz. Számos erdei út, gá t és raktár 
ment tönkre. Az erdei vasutak is erősen megrongálódtak. A károk 
megállapítása folyamatban van, de a végeredmény megállapítása még 
hosszabb időt vesz igénybe, 

(A Wiener Allgemeine Fors t und Jagd-Zeitung 1933. évi 31. 
számából.) 

Orosz fakiviteli adatok. Orosz je lentések szer in t 1993. év első 
hónapjában az előző év ugyanezen időszakához viszonyítva (a záró
jelben lévő számok) a kivitel a következőképpen aakult. Az összes fa-
kivitel 1,016.466 tonnát (982.880 t ) te t t ki, 14.9 millió rubel (18.3 
millió) értékben. Az érték szempontjából a kivitel 3.4 millió rubellel 
csökkent. A kivi t t összes anyagból 418.719 t (437.538 t ) fűrészáru, 
558.547 t (497.775 t ) gömbfa, 39.200 t (47.567 t ) zárléc volt. A Hol
landiába való kiviteli forgalom emelkedett legjelentékenyebben, még 
pedig 241.806 t - ra (108.973 t ) és Németországba 131.005 t-ra 
(85.302 t ) , míg a 'Belgiumba való kivitel változatlan maradt. Az 

Angliába való szállítások erősen csökkentek, 93.903 t-ra (283.156 t ) . 
(A Wiener Allgemeine Forst und Jagd-Zeitung 1933. évi 32. 

számából.) 
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Új erdészeti statisztika Németországban. A „Deutsche Forst-
wir t" legutóbbi számában közli, hogy a birodalmi statisztikai hiva
talnál az erdőgazdasági statisztika és fapiac megfigyelésére önálló 
osztályt létesítettek. Az osztály feladata az egész erdőgazdaság ré 
szére szakszerű adatokat 'szolgáltatni. Az összes állami és magán
erdőbirtokosokat a r ra kötelezték, hogy együttműködést fejtsenek ki. 
Tájékoztatás ceTjából előreláthatólag a Breslaui Német Erdészeti 
Egyesület ülésén egy általánosságban tájékoztató előadást fognak 
tar tani ; 

(A Wiener Allgemeine Fors t und Jagd-Zeitung 1933. évi 32 . 
számából.) 

400 faház az orosz Kárpátok árvízterületén. Amin t közöltük, 
a Tisza völgyében a Kárpátokban óriási áradások puszítottak. Amint 
értesülünk, a csehszlovák kormány 600.000 Kc-t engedélyezett 400 
faház felállítására, amelyek az árvízterületen a víz által elpusztított 
házak helyén, az állami erdőbirtokokon lesznek felállítandók. A fahá
zakat teljesen előkészített állapotban a Tiszán szállítják felfelé és a 
helyszínén állítják össze. 

(A Wiener Allgemeine Fors t und Jagd-Zeitung 1933. évi 3 3 . 
számából.) 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI SZOL
GÁLAT KÖRÉBŐL. 

Szíves közlés végett értesítem, hogy Kacsóh András m. kir. főerdő-
tanácsost hasznos és buzgó szolgálatainak elismerése mellett 1933. évi 
augusztus hó végével saját kérelmére végleges nyugalomba helyeztem. 

Budapest, 1933. évi augusztus hó 21-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Fröhlich 
miniszteri tanácsos. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Veszprém vármegye területén az 
állami erdőfelügyelői teendők ellátásával Tóber Samu m. kir. erdőtaná
csost bízta meg. 



Fa- és építési anyagok fájékoztató árai 
szeptember havában. 

I. Faárak: 
termelők és nagykereskedők 

közötti forgalomban: 

^1) 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—24 
Gyertyán 25 cm felül. . . . 20—30 
Kőris 30 cm felül 15—36 
Kőrisfpurnier 60—70 
Jávor 30 cm felül 4 0 - 5 5 
Szil 30 cm felül 8 - 1 5 
Éger 26 cm felül 30—35 
Nyár (gyufafa) 17—22 
Nyár 50 cm felül . . . . . . 30 -40 
Kőris bognárfa 10 t vg. 300—350 
Akác „ 10 „ „ . 280-320 
Akácoszlop . 10 „ „ . 300—320 

2. Fürészelt lombfaanyag. 

m 3-ként budapesti paritásban 
-f- forgalmi adó. 

Pengő 

Tölgy, merkantil, széle
zetlen . . . . . . . . 80—100 

Kőris I o 100-120 
Szil — 
Gyertyán 80 -90 
Jávor I. o 120—130 
Éger 90-120 
Nyár — 
Hárs -
Bükk, gőzölt, I. o . . . 90 -100 
Bükk „ szélezetlen — 
Bükk gőzöletlen „ — 

3. Tűzifa. 
Belföldi ab feladóállomás 80 P 

fuvardíj mellett vagonléteiben. 
Pengi 

Bükk, 1931/32. évi hasáb 200—215 
„ 1932/33. „ „ 180—185 

dorong „ 145—150 
Cser, tölgy 1931/32. évi 

hasáb 160-165 
1932/33. évi . . 135-145 

Cser, tölgy, dorong „ . . . 120-125 
Gyertyán, 1931/32. évi 

hasáb 160—165 
Gyertyán, 1932/33. évi 

dorong 140—145 
Akác, hasáb 150—160 

„ dorong. . . . 130—145 
Hántoltfa, friss 160-170 
Erdélyi tűzifa helyt le

adóállomás 285—320 
Szlovenszkói tűzifa budapesti 

(I. o. bükkhasáb . . . . 295 
tfeban Kövezetvámot 

tvevó fizeti 
Jugoszláviai tűzifa ab m. 

határ 180—200 
4. Kicsinybeni tűzifaárak 

Budapesten: 
A gőzfavágó telepéről egész fuvar
tételben, házhozszállítva, forgalmi 

adó nélkül. 
Aprított bükkfa q-ként Pengő 

kiskereskedők 3.80 
fogyasztóknak 4.00 

5. Egyéb faanyagok: 
Bükk keréktalp db (f) 
Kőris „ „ „ 
Nyíríarúd „ „ — 
Tölgydonga I-a akója . — 
Tölgy donga ll-a „ 
I-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-detaüárak 

rrfi-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. 

a) Erdélyi áru: 
Pengő 

Penge hullólúc (építkez. 
aayag m.) 95—100 

Lúc, építési anyag . . . . 78—82 
Román IV. oszt. lúc. , . 68—70 
Román V. oszt. jegenye 42—44 

Pengő 
Léc, zárléc 40—42 
Zsaluzó áru 28—30 
Faragott fa 23—28 
Fenyőrúd 7—8 cm. fm. 0-21—0.22 

9-11 „ „ 0-28-0.30 

b) Osztrák áru: 
ab Budapest Pengő 

Széles építési anyag . . 44—46 
Keskeny „ „ , , 33—35 
Léc, zárléc 48 — 50 
Faragott fa 22-28 

8. Faszén: 
Pengő 

Belföldi I-a 10.000 kg . . 480-520 
Román faszén I- alO.OOO kg 500—540 
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 IX. 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 
ennél 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 egy szó 12 fill., 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.) 

Megvételre keres erdészeti tachyméter-teodolitot, csakis ga
r a n t á l t a n k i fogás ta lan , kétoldal i leolvasású, á t c sapha tó távcsővel 
bíró műszert . Szatmári Püspökség Erdőhivatala, Bükkzsérc. (4) 

Állást keres szakvizsgázot t erdőőr, 38 éves, nős, csa ládta lan , 
s ze rény igénnyel . Kovács Fe renc , Sződliget, Pes t ni. (7. II—1.) 

„Kutyatenyésztés" felelős szerkesz tő je : Dr . Rai t s i t s Emil. 
Szerkesz tőség: Budapest , VII., I s tván -ú t 2. Távbeszélő: József 
308—30. Kiadóhiva ta l , ahová a félévi, 5 P előfizetési díjak kül
dendők : „Ku tya tenyész t é s " k iadóhivata la , Budapest , V., Csáky-
u tca 10. 



293/1933. sz. 

H I R D E T M É N Y . 
A soproni m. kir . Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola 

kvesztori hivatala ezennel közhírré teszi, hogy a m. kir . Pénzügy
minisztériumnak f. évi 80.624/XV. a. számú rendeletével a főiskola 
könyvkiadó alapjában az 1932. év végéig megjelent és alább felsorolt 
könyvek ezentúl 40 (negyven) százalékos árengedménnyel árus í t ta t -
nak a főiskola kvesztori hivatalában. 

Eredeti ár Uj ár 
Fűzve Kötve Fűzve Kötve 

P P P P 
Kövesi Antal: Szilárdságtan. 25.— 15.— 
Cotel Ernő: A hengerlés alapelvei. 14.— 16.— 8.40 9.60 
Fekete Zoltán: Az akácsorfa növekvési táblái. 3.— 1.80 
Krippel Móric: Erdészeti kereskedelemtan. 23.— 25.— 13.80 15.— 
Boleman Géza: Elektrotechnika. 35.— 21.— 
Vági István és Fehér Dániel: 

A talajtan elemei. 40.— 24.— 
Finkey József: 

Az ásványszenek brikettezése. 10.— 6.— 
Falk Richárd: Grafikus kötél tábla. 4.30 2.60 

Sopron, 1933. évi szeptember hó 5-én. 

EMLÉKMŰ-PÁLYÁZAT. 

Az Országos Háborús Műszaki Emlékmű Bizottság pályázatot 
hirdet a Budapesten felállítandó műszaki emlékműre. 

A pályázaton résztvehet minden magyarhonos művész. 
A pályázat 1933 október hó 28-án j á r le. 
A bizottság a pályamunkák díjazására a következő díjakat tűzte 

k i : I. díj 2000 P , I I . díj 1500 P, I I I . díj 1000 P és legfeljebb 3 meg
vétel egyenként 700 P. 

A részletes pályázati feltételek 2 P ellenében, a m. kir . „Bor
nemissza Gergely" 1. honvéd utászzászlóalj parancsnokságánál II. , 
Pálffy-tér, Radetzky-laktanya I. em.) vehetők át a helyszínrajzzal 
együtt . 

Erdőlegényi á l lás t keresek oly erdőgazdaságban, ahol 3 évi 
gyakorla tom után az erdőőri és vadőri v izsgára képes í tés t nye
rek. Fizetési igényeim: teljes ellátás, némi csekély pénz, mely 
lehet kártékony vad lövődíjában is megállapítva. Életkorom 
21 év. Megbízhatóságomat és hűségességemet igazolni tudom. Az 
erdőgazdaságban előforduló asz ta losmunkáka t örömmel és díj ta
lanul fogom végezni. Címem: gyufkó Tó th József, Sávosd, Fehé r 
megye. (8) 



Adóügyekben előfizetőinknek dí jmentesen szolgál felvilágosí
tássa l az Adó és Könyvvitel szerkesztősége. Budapest , VIII., Rá-
kóczi-út 11. szám. Telefon: 32-2-60. 

„Az Esztergomi Székesfőkáptalan Tapsonyi Erdőhiva ta láná l" 
kegydíjazás folytán megüresede t t erdőőri á l lás ez év október hó 
1-ével betöl tésre kerül . í rásbel i pályázatok szeptember hó 20-ig 
nyúj tandók be az alábbi c ímre : Székesfőkáptalani Erdőhivata l 
Tapsony, Somogy vármegye. (5) 

Tölgy makk, csertölgy makk, fenyőmagvak, 
lomhfamagvak és gyümölcsfamagvak, 
erdészeti csemetéket, sorfákat, díszfákat 
és gyümölcsfákat szállít erdészeti magper-
getőjéből és faiskolájából 

K E I N E R R E Z S Ő 
TELEFON ; 5 5 - 6 - 4 1 o k l . e r d ö m é r n é k 

(2. vi- 1.) B u d a p e s t , l . ,Fery O s z k á r - u . 3 4 

MAGYAR T Ű Z I F Á T 
előnyös áron, minden mennyiségben 

vásárol 

WINTER HERRMANN 
R . - T . 

Budapest, V., Vilmos csásszár-út 72 
Telefon: (lut. 11—2—69. 

Termelések financirozását elvállaljuk! 
(5. K-2.) 



Aa 933. évi IX. füzetének tartalma: 
Nyilt levél 889 
Krónika 891 
Röth Gyula: Megjegyzések az „Utóhang a főiskola kettéválasztá

sához" című cikkemhez 897 
Dr. Fehér Dániel: Az erdőtalaj kálium- és foszforsavgazdálkodása 

és annak gyakorlati jelentősége. (Befejezés) 901 
Dr. Tomasovszky Imre: A világkereskedelem érdekesebb tengeren

túli és exotikus fái. (Folytatás) 915 
Vági István: Az adszorbeáló komplexumról (humusz-zeolitok) és 

annak jelentőségéről a talajban. (Befejezés) 925 
Földváry Miksa: A Bakony-hegység és a Bakonyalja természeti 

emlékei. (Folytatás) 948 
Plauder Nándor: A vasúti talpfák készítésével kapcsolatos terve

zési munkálatok 954 
Egyesületi közlemények: Jegyzőkönyv az Országos Erdészeti Egye

sület igazgató-választmányának 1933. évi augusztus hó 3-án, 
Budapesten az Egyesület székházában tartott rendes ülésé
ről. — Választott bíráskodási központ. — Kedvezményes tü-
zifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti állomások. — 
Kedvezményes fűrészelt és faragott faszállításra jogosult 
újabb feladó vasúti állomások. — írói tiszteletdíjak . . . 967 

Hivatalos közlemények: A m. kir. földmívelésügyi miniszternek 
38.500/1933. számú rendelete a vadászati tilalmi idők módo
sítása tárgyában. — A román fa részére fenntartott terü
letre szóló szállítási igazolványokat szétosztó bizottság ha
tározatai 987 

Irodalom: Könyvismertetés: Forstliche Rundschau (F. M.) — 
Bánya- és kohóbalesetek elhárítása (Dr. Tomasovszky Imre) 
— Wald und Holz. (F. M.) — Útmutatás az Alföld fásításá
nak munkájához 989 

Különfélék: Személyi hírek. — Halálozások. — Vadas Jenő emlék
táblájának leleplezése. — A fehér gólya tájékozódása vonu
lás közben. (Schenk Jakab.) — A soproni m. kir. bányamér
nöki és erdőmérnöki főiskola új dékánjai. — Alföldfásítási 
tanulmányutak. — Az erdészvitézek névsora. — A fa tűz el
leni védelme. —• Árvízkárosítások az Orosz Kárpátokban. •— 
Orosz fakiviteli adatok. — Új erdészeti statisztika Német
országban. — 400 faház az Orosz Kárpátok árvízterületén. 991 

Változások és kitüntetések az erdészeti szolgálat köréből . . . . 1003 
Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 1933. évi szeptem
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Tapsonyi Erdőh iva ta 
őőri á l lás ez év októb 
ázatok szentemhov. i- -' 


