


A z Országos Erdészeti Egyesület 
Pécsi Közgyűlésének napirendje. 

1. nap, június hó 28-ánt pénteken. 
Érkezés Pécsre a délben befutó vonatokkal. Fogadás a pálya

udvaron. Külön villamosvasúti kocsik állnak a résztvevők rendelke
zésére. A résztvevők elszállásolása, podgyászaiknak a szálláshelyekre 
való szállítása. 

13.30 órakor ebéd az elsőrendű éttermek bármelyikében (Corso, 
kiosk, Nádor, Pannonia-pince, Széchenyi-kert, Vasúti étterem, Virág-
csokor-ikert kerthelyiség) a résztvevők szabad választása szerint. 

16 órakor az Egyesület közgyűlése a Városi székház dísztermében. 
18 órakor körséta a város nevezetességeinek megtekintésére. 
19.30 ómkor térzene az Erzsébet-sétányon (a Dóm előtt). 
20 órakor ismerkedési társasvacsora az Aranyhajó kerthelyisé

geiben, esős idő esetén a Nádor szálló télikertjében. 

2. nap, június hó 29-én, szombaton. 
7.45 órakor gyülekezés Széchenyi-tér északi (felső) részén. 
8 órakor indulás autókon és autóbuszokon a tanulmányi kirándu

lásra. Ütirány: E r d e i műút, a Mecsek Egyesület menedékháza, Lapis-
kunyhó, csemetekert, Kozári vadászház. Pécs szab. k i r . város erdő
gazdaságát Rábay Gyula városi erdőmester mutatja be s az erdészeti-
leg fontos és érdekes állományokat rövid tájékoztató vonalán 
ismerteti. 

10 órakor villásreggeli a Kozári vadászház erdei parkjában. 
11 órakor indulás a Pécsi Székesegyházi Uradalom Erdőgazdasá

gának megtekintésére. Űtközben Európa egyik legmodernebben meg
épített és berendezett bányaműve, az uradalom tulajdonát képező és 
a Dunagőzhajózási Társaság bérletében levő Szent István-akna kül
színi berendezésének bemutatása. 

K b . 12 órakor az uradalom „B" , majd „ A " gazdasági osztálya 
különféle származású, korú és fanemű állományainak megtekintése 
Kolossváry Andor uradalmi erdőtanácsos tájékoztató ismertetésével. 

K b . 14.30 órakor a mintegy 3 k m hosszú igen könnyű gyalog
túrával a Kőlyuknak nevezett cseppkőbarlang megtekintése. Innen 
15 percnyi séta után autókkal és autóbuszokkal indulás Sikonda-
fürdőre. 

18 órakor a telep megtekintése és fürdőzés, utána közös estebéd 
Sikonda szálló nagytermében. 

3. nap, június hó 30-án, vasárnap. 
7.30 órakor találkozás a Széchenyi-téren a villamosvasúti meg

állónál és indulás villamosokon a főpályaudvarra. 



K b . 8 órakor indulás — legalább 100 résztvevő esetén külön
vonaton Siklósra. 

K b . 9.30 órakor érkezés Siklósra. Innen kocsikon gróf Benyovszky 
Móric nagybirtokos és Siklós nagyközség erdejének bejárása, Hendrey 
József m. k i r . főerdőmérnök vezetésével. 

Mindkettő jellegzetes Dráva-menti síkvidéki erdő, melynek talaja 
lépten-nyomon változik és a legelsőrendű humusztól a sivár homokig 
magában foglalja a síkvidéken előforduló összes talajféleségeket. 
A különféle talajokon mezőgazdasági közteshasználattal kapcsolatban 
a talajviszonyoknak megfelelő fanemekkel (kocs. tölgy, csertölgy, 
magas- és amer ika i kőris, szi l , amerikai dió, fekete-, erdei- és vörös
fenyő, akác) megtelepített fiatalosok és különböző korú állományok 
megtekintése. 

11 órakor az erdőben villásreggeli. 
K b . 13 órakor indulás vonaton Harkány fürdőre. 
14 órakor társasebéd Harkányon. Innen a délutáni, vagy az esti 

órákban induló vonatok egyikével indulás Pécsre, az innen a haza
utazásra igénybevenni szándékolt vonatok bármelyikéhez való csat
lakozással. 

Tudnivalók. 
A közgyűlés résztvevőinek utazását és Pécsett való ellátását 

Pécs szab. k i r . város Idegenforgalmi Irodája (Pécs, Városháza 73. 
Telefon: 22—74) intézi. 

A közgyűlési tagok családtagjainak szórakoztatásáról a helyi 
bizottság gondoskodik. 

A résztvevők elhelyezésére vonatkozó kívánalmakat az Idegen
forgalmi Iroda a jelentkezések beérkezésének sorrendjében teljesíti. 

A jelentkezők hozzátartozóikkal együttesen, illetve egy szobában 
nyernek elszállásolást. Önállóan jelentkezők lehetőleg külön szobák
ban, de a szükséghez képest együttesen helyeztetnek el, azonban soha
sem többen, mint ketten egy szobában. A z Idegenforgalmi Iroda az 
ilyen csoportosításoknál természetesen figyelembe veszi az egyéni 
kérelmeket, amennyiben ezek vele idejében közöltettek. Magánhelye
ken az Idegenforgalmi Iroda nem szállásol el . Lépéseket tettünk az
iránt, hogy a közgyűlés résztvevői és azok hozzátartozói ez alkalom
mal is bármely menetrendszerű vonat használatára szóló kedvezmé
nyes vasútijegy váltására jogosító igazolványt kapjanak. 

A részvételi díjakban bentfoglaltatnak az összes adókkal és bor
ravalókkal — a szállás és élelmezés árán felül •— a közgyűlés egész 
tartamára Pécs szab. k i r . város egész területére szóló passepartout, 
amely a különben csak belépődíj mellett megtekinthető nevezetességek 
látogatására jogosít és a villamosvasutak összes vonalaira szóló sza-



badjegy ára. A kirándulásokon résztvenni szándékozók részvételi 
jegyeiket az Idegenforgalmi Iroda kirendeltségénél (Nádor szálloda) 
is megválthatják. Ugyanit t az Iroda kirendeltsége készséggel áll az 
érdeklődők rendelkezésére a közgyűlés rendezéseire vonatkozó min
dennemű felvilágosítással és útbaigazítással. Ugyanit t válthatók 
vissza a fel nem használt és még esedékessé nem vált étkezési 
szelvények. 

A közgyűlésen résztvenni szándékozók jelentkezéseiket a 
csatolt és a lapból kivágható megfeleló'en kitöltött nyomtatvá
nyon közöljék Pécs szab. kir. város Idegenforgalmi Irodájával 
mieló'bb, de legkésőbb 1935. évi június hó 15-ig. A jelentkezéssel 
egyidejűleg személyenként legalább 10 pengő ellátási költség
előleget kell az irodának befizetni akár postautalványon, akár 
postatakarékpénztári átutalással az Irodának 47.529. számú 
csekkszámlájára. 

A z Iroda az ellátási szelvényfüzetet, valamint a kedvezményes 
vasútijegy váltására jogosító igazolványt azoknak, akik az ellátás 
teljes árát befizették — díjmentesen —, azoknak pedig akik csak 
előlegett küldtek a hátralékos tartozás utánvételezése "mellett küldi 
meg a szükséges tájékoztatókat, prospektusokat pedig az érkezéskor 
nyújtja át. 

Amennyiben a jelentkezők száma nem érné el a százat, úgy a 
siklós—harkányi kirándulásra személyenként 1 pengőt kell ráfizetni, 
mert a Máv. csak 100 résztvevő esetén nyújtja a számítás alapjául 
vett kedvezményt. 

A z Országos Erdészeti Egyesület és Pécs sz. k i r . város Ide
genforgalmi Irodája megjegyezni kívánja, hogy a késésekért, veszte
ségekért, károkért, valamint előre nem látható eseményekért nem 
szavatol, ezek veszélyét a résztvevők viselik. 



Pécs szab. k ir . város tekintetes Idegenforgalmi Irodája 

Pécs. 
Az Országos .Erdészeti Egyesületnek Pécsett, 1935. évi június 

hó 28-tól 30-ig tartandó közgyűlésen való részvételre jelentkezem. 

Egyedül jelenek meg. 
A közgyűlésen 

kíséretemben lesznek: 

összesen tehát személy. 
Pécsre érkezem 1935. évi június hó . . . . napján órakor. 
Igényt tartok a programszerű ellátásra: 
Csak az első napon (ebéd, vacsora, éjjeli szállás, reggel i pogy-

gyász be- és kiszállítás, passeparto ít, villamosvasúti szabadjegy) 
I. 11.90 pengő, II. 10.20 pengő, III. 8.70 pengő. 

Csak a második napon (2 reggeli , villásreggeli i t a l l a l , est
ebéd i t a l l a l , autóbuszjegy, éjjeli szállás, poggyász be- és kiszállí
tás, passepartout, villamosvasúti szabadjegy) I. 16.20 pengő, 
II. 13.80 pengő, III. 12.30 pengő. 

Csak az első és második napon (2 reggel i , 1 villásreggeli 
itallal, 1 ebéd, 1 estebéd, 1 vacsora, autóbuszjegy, 2 éjjeli szállás, 
poggyász be- és kiszállítás, passepartout, villamosvasúti szabad
jegy) I. 22.90 pengő, II.) 19.50, III. U6.50 pengő. 

A közgyűlés egész tartama alatt 3 napra (2 reggel i , 2 villás
reggeli i t a l l a l , 2 ebéd, 1 estebéd i t a l l a l , 1 vacsora, 1 autóbusz
jegy, Harkány vasútijegy oda-vissza, 2 éjjeli szállás, poggyász 
be- és kiszállás, i passepartout, villamosvasúti szabadjegy) I. 

28.30 pengő, f i . 24.90 pengő, III. 21.90 pengő. 
(Az I. a la t t i ellátásban szállodai elszállásolást, a II. a la t t i 

ban kollégiumi elszállolást és reggeli t , a III. a la t t iban Pécs szab. 
kir. város diákszállójában való közös elszállásolást és reggeli t 
nyújtunk.) * 

*) Elszállásolásomat szállodában, egyágyas szobában kérem, 
és ezért éjszakánként a megjelölt részvételi díjon felül 1.— P 
pótdíjat térítek. 

*) Azoknál, ak ik egyedül érkeznek a közgyűlésre. ( H a egye
dül való ellszállásolásom nem lehetséges, úgy amennyiben erre mód 
nyilik ' kartársam
mal egy szobában való elszállásolásomat kérem. 

*) A programszerű kirándulásokon kívül a város nevezetes-



ségeinek megtekintésére nyitott személyautókon rendezendő autó
körsétán i s részt óhajtok venni . A z ezért járó 2.201 P részvételi 
díjat egyidejűleg megküldöm. 

*) A Sikonda gyógyfürdőre és Harkány-fürdőre tervezett k i 
ránduláson fürödni is óhajtok. A kedvezményes fürdőjegy-szel
vényért egyidejűleg 1.20 P-t küldök. 

Egyidejűleg beküldöttem a 47.529 sz. postatakarékpénztári 
csekkszámlára való átutalással (postautalványon) az Önök címére a 
fentebb megjelölt ellátásra: 

a jegyfüzet árának teljes kiegyenlítése fejében P-t, 

előlegül személyenkét . . . . P-t, összesen P-t. 

Kérem, hogy a részemről megjelölt ellátás utalványait tar

talmazó jegyfüzetet, va lamin t állomásról 

Pécsre és vissza kedvezményes vasúti jegy váltására jogosító iga
zolványt nekem (hátralékos tartozásom utánvételezése mellett) 
megküldeni szíveskedjék. 

K e l t . . 1935. évi hó . . . n. 

Olvasható aláírás: 

Pontos c ím: . . . 

*) A nem kívánt részt tessék törölni. 



Krónika 
1. Az 1935. évi IV. t.-c. az erdőkről és a természetvédelemről. 

A Kormányzó úr ő Főméltósága ez évi április hó 17. nap
ján Budapesten kelt legfelsőbb elhatározásával szentesítette a 
törvényhozás két háza által elfogadott erdőtörvényjavaslatot és 
azt, mint 1935. évi I V . t.-c.-et iktatták be a magyar törvénytárba. 

E z év nyarán lesz 55. éve annak, hogy a magyar erdőgaz
dálkodás alapját megvető 1879. évi erdőtörvény életbelépett és 
mi reméljük, hogy erre az 55-ik évfordulóra már felváltja a régit 
az addigra életbelépő új erdőtörvény. 

Meghatottan állunk meg a kettős fordulónál, amelyik ked
vező és kedvezőtlen eseményekben egyaránt gazdag multat zár 
le és sötét felhőkkel borított égbolt alatt nyitja meg a jövendő 
útjait. 

Erdőkben is gazdag, nagy kiterjedésű, még érintetlen ős
erdőkkel rendelkező, megcsonkítatlan országot talált a régi erdő
törvény s nemcsak annak intézkedései, de a későbbi évtizedek 
gazdasági politikája is az elrabolt területek erdőgazdálkodására 
helyezte a fűsúlyt. 

A mai Csonkaország akkor még jóval nagyobb kiterjedésű 
erdőterületei, a hegyvidék fabősége mellett, nem játszottak túl
zottan nagy szerepet az ország ellátásában. 

Köztudatba ment át az a birtokpolit ikai elgondolás, amely 
az erdőt a síkvidékről a hegyvidékre kívánta átszorítani s a sík
sági és dombvidéki erdőkben csak a gazdasági fejlődés és a helyes 
birtokpolitika akadályait látta. 

H a nem is ez a teljesen kifejezett célzat hatotta át az intéz-



kedéseket, mégis azok eredménye nagyjában ezt a felfogást 
igazolta. 

Nem voltak mentesek az alól a gazdasági irányzat alól az 
állami erdőbirtokok sem, hiszen a bánáti, bácskai és egyéb mé
lyebben fekvő kincstári birtokok közül nem egyet használtak fel 
telepítés és parcellázás céljaira. 

Trianonnak kellett jönnie és még utána több mint másfél 
évtizednek, hogy a magyar közgazdaság ráeszméljen arra, milyen 
fontos szerepet hivatott az erdő ezeken a részeken is betölteni. 

Mert hiszen már egy évtizeddel ez előtt is hangos volt az 
ország az előrelátóbbak jajszavától, akik félve a békekötés kö
vetkezményeinek hosszantartó hatásától, ennek az erdőszegór.y-
ségnek az orvoslását a legfontosabb közgazdasági intézkedések 
közé sorozták. 

(Sok volt a megértés szóban és írásban, de annál kevesebb 
cselekedetekben. 

Vérző szívvel gondolunk még ma is vissza arra, mit lehe
tett volna elérni, ha az, állampénztár néhány évelötti óriási 
feleslegének csak 3%-át fordították volna arra, hogy a behoza
tali mérleget átlagban 12—13 %-al terhelő fabehozatal kiküszö
bölésére új erdők telepítésével törekedjenek. 

Pedig ennek a befektetésnek a 4—5^-os kamata is ele
gendő lett volna arra, hogy évente 15—20 ezer kat. holdat 
fásítsunk lehetőleg gyorsan növő fanemekkel és ma már az első 
gyérítések is legalább 5—6 ezer vasúti kocsirakomány különböző 
választékú fával csökkenthették volna a behozatalt s ezt a 
mennyiséget 5—6 év múlva már az első főhasználatok a 4—6-
szorosra fokozhatták volna. 

De ne emlegessük a mult hibáit, hiszen tulajdonképpen 
örvendenünk kell annak, hogy az új törvény legnagyobb részben 
megszűntette a régi intézkedések hiányait. 

A z egyik legfontosabb és legjelentősebb eredménynek te
kintjük azt, hogy az új törvény az ország mai erdeinek terület
állományát mint minimumot lerögzítette. 

Azok a rendelkezések, amelyek az erdő átalakítását mezőgaz
dasággá, terület cseréhez kötik, megvetik az alapját annak a 



rendszernek, amelyik mellett az erdőállomány csökkenését meg
lehet akadályozni akkor is, amikor az erdőgazdasági érdeknél 
Súlyosabban latba eső egyéb közgazdasági követelmények egyes 
erdőterületek átalakítását elodázhatatlanul szükségessé teszik. 

Nem volna azonban egész ez a rendelkezés, ha az üzemterv
szerű gazdálkodásra, valamint a rendkívüli használatok korlá
tozására vonatkozó rendelkezések nem tennék egyúttal lehetővé 
azt is, hogy a fatőke túlzott megcsonkítását még ilyen esetekben 
is el lehessen kerülni. 

H a még ezekhez a kérdésekhez hozzávesszük a szakszerű 
kezelés biztosítását, az állam fakultatív beavatkozási jogának 
lehetővé tételét a közérdeket érő sérelem elhárításánál, a termé
szetvédelemmel, a turiszt ika bizonyos mértékű szabályozásával 
kapcsolatos intézkedéseket, akkor úgy hiszem azzal a megnyug
vással nézhetjük az új törvényalkotást, hogy az elérte a fejlődés
nek azt a fokát, amire a maga idejében helyes, de bizonyos 
vonatkozásokban csak előkészítő intézkedéseket tartalmazó régi 
erdőtörvény alapján józanul számolhattunk. 

Nem lehet azt mondani, hogy minden eszményünk 100%-lg 
teljesedett be. 

Ha azonban számotvetünk azzal, hogy egy megcsonkított, 
anyagilag tönkrement, minden nehézséggel küzdő ország törvény
hozása alkotta meg az új törvényt, akkor be kell látnunk, 
hogy az áldozatkészség szempontjából mindegyik fél elment ad
dig, ameddig mehetett. 

Tisztelettel és elismeréssel adózunk: ezért itt nemcsak a 
törvényhozásnak, de a magyar birtokososztály túlnyomó több
ségének is. 

Meg van az alap, amelyiken a jövő fejlődése felépülhet. 

A fölmenő falak építése azonban már most kezdődik. 

Minden tételes törvény kézzelfogható eredményeit elsősor
ban a végrehajtás módja befolyásolja, annak az alapját pedig 
a végrehajtási utasítások alkotják. 

Ezeknek a megfelelő formában való megalkotása újabb 
súlyos feladat elé állítja a magyar erdőgazdaság összes tényezőit. 



Végrehajtási utasításhoz azonban csak annak lehet hozzá
szólnia, aki magát a törvényt alaposan ismeri. 

E r re akar az Egyesület — bár lényeges anyagi áldozat árán 
— módot adni, akkor, amikor mai lapszámunkhoz melléklet 
gyanánt csatolja az új törvény egy-egy hivatalos kiadását. 

Tesszük ezt abban a tudatban, hogy az új törvény, amely
nek bizonyos vonatkozásokban csak keretszerű intézkedései a 
fejlesztésre bőséges módot és lehetőséget nyújtanak, előre lát
hatólag évtizedeken át fogja a magyar erdőgazdaság fejleszté
sének alapját alkotni. 

Csatoljuk hozzá azt a kérésünket is, tanulmányozza át min
denki az abban foglaltakat részletesen és közölje az Egyesület
tel a végrehajtási utasításra vonatkozó esetleges óhajait vagy 
megjegyzéseit, hogy amikorra ez tárgyalásra kerül az Egyesület 
újból teljesen vértezve állhasson oda a a küzdő porondra. 

2. Tüzifa-tanfa. 
A z általános politikai hullámok akadályozták, hogy ezt a. 

kérdést hosszabb lejárattal rendezni lehessen s ezért a kormány
zat május hó elsejétől június hó végéig újabb két hónappal 
hosszabbította meg a szállítási díjkedvezmény időtartamát. 

Időközben elkészült az Államvasutaknak a tarifa emelésére 
vonatkozó javaslata. 

E z a javaslat az 50 km-es távolságon belül 10.000 kg-kint 
2 pengővel mérsékli az eddigi fuvardíjat, 51—64 km-ig az 
eddigi fuvardíjat változatlanul hagyja s 65 km-től 1 pengőtől 
kezdve emeli a díjtételeket úgy, hogy az emelés 100 km-nél már 
4 pengőre (51—100 km-ig átlag 2 pengő), 101—150 km 
között átlag 5 pengőre, 151—200 km-nél átlag 11 pengőre, 
201—250 km-nél átlag 12 pengőre, 2-51—300 km-nél átlag 15 
pengőre, 301—400 km-nél átlag 19 pengőre, illetőleg 380 km-en 
felül már egyaránt 20 pengőre rúg 10.000 kg-ként. 

Ezzel a beosztással 150 km távolságig visszaállítanák a régi 
15/c díjszabást s csak innen felfelé kapna a magyar tűzifa 
szállítási díjkedvezményt. 

Kezünk között van az Államvasutaknak a multévi forga
lomra vonatkozó táblázata, amely szerint az összesen kimutatott 
tüzifaszállításból 5.91% esik az 1—50 km-es, 13.31% az 



51—100 km-es, 15.56% a 101—150 km-es, 19.69% a 151—200 
km-es, 19.04% a 201—250 km-es, 11.47% a 251—800 km-es, 
10.07% a 301—400 km-es, 4.32% a 401—550 km-es szállítá
sokra és mindössze 4.6 vasúti kocsirakomány az 551 km-t meg
haladó szállítási távolságokra. 

Ha az emeléseket a %-kal arányosan beszorozzuk, azt lát
juk, hogy a Máv. Igazgatósága átlagosan 10 pengővel kívánja 
10.000 kg-kint emelni a tűzifa fuvardíját: 

Maga az Államvasút 1,684.855 pengőben mutatja k i az 
1934. évben a tüzifaszállításnál nyújtott kedvezmény értékét. 

Ez a számadat azonban egyszerűen úgy jött k i , hogy a Máv. 
Igazgatósága kiszámította mennyi lett volna a magyar tűzifa 
fuvardíja a régi 15/c. díjszabás szerint és ezzel szemben mennyit 
fizettek tényleg a kedvezményes díjtétellel a magyar tűzifa szál
lításáért. 

Ezt a számítási módot mi nem tudjuk helyesnek elfogadni, 
mert a tűzifa szállítási díjkedvezmény lehetővé tette azt, hogy el
szállítsák a magyar tűzifát igen nagy távolságokra és pedig sok
kal magasabb fuvardíjtétel mellett, mint amennyit ugyanoda a 
külföldi tűzifáért fizettek volna. 

Ugyanannak a földrajzi helynek (pl. Szentes, Békéscsaba, 
Szeged. Makó, Debrecen, stb.) a magyar tűzifával való ellátása 
lévén az Államvasút igen súlyos százezrekkel nagyobb fuvardíj
bevételhez jutott, mintha ugyanezeket a szükségleteket külföldi 
fával látták volna el. 

Ezeket a magas fuvardíjtételeket pedig az Államvasút csak 
azért kaphatta meg, mert a magyar tűzifa fuvardíját mérsékelte. 

Az eredeti fuvardíjtétel mellett ugyanis a magyar tűzifa 
egyáitalán nem tudott volna eljutni ezekre a távoli állomásokra. 

Véleményünk szerint a kedvezmény elbírálásánál ezeket a 
körülményeket is figyelembe kell venni. 

A Máv. által javasolt megoldási módot nemcsak azért tart
juk sérelmesnek a magyar erdőgazdaságra, mert minden ilyen 
emelés csak a külföldi tűzifa elhelyezésének malmára hajtja a 
vizet, de azért is, mert újból súlyosbítja a fogyasztó piactól na
gyon távol fekvő északi, nyugati és északkeleti magyar termeié-



sek helyzetét és fokozza azt a nagy különbséget, amely a közelebb 
és távolabb fekvő erdőgazdaságok között már így is megvan. 

Pedig mindnyájan tudjuk, hogy a távoli piacok ellátását túl
nyomórészben éppen ezek az erdőgazdaságok végzik. 

Reméljük, hogy a tárgyalások során sikerülni fog az eddigi 
állapotot továbbra is fenntartani. 



Vizsgálatok az alföldi h o m o k o s 
erdőtalajok phosphor és káli gazdál

kodásáról , különös tekintette l 
az alföldfásításra 

A M. kir. József Nádor Műegyetem Erdőmérnöki Osztályának 
Növénytarii Intézetéből. 
írta: Dr . Fehér Dániel. 

BEVEZETÉS. 

A z . alföldfásítás rendkívüli fontos problémája már hosz-
szabb idő óta foglalkoztatja a magyar erdészettudományt. így 
különösen kiválóan fontos annak az eldöntése, hogy mely fa
fajok lesznek azok, amelyek majd az Alföld különleges termő
helyeinek sokszor bizony nagyon nehéz viszonyaihoz alkalmaz
kodni tudnak. A m i n t tudjuk, az akác már több évtized óta fe
lette fontos szerepet játszik az Alföld homokos erdőtalajainak 
erdősítési munkálatainál, de viszont az is elismert tény ma 
már, hogy akácerdeink nagyon sok esetben már a második, har
madik fordulószak után kellemetlen és káros kihatású növeke
dési zavarokat mutattak, visszafejlődtek, úgyhogy elvégre 
mindezek a jelenségek a fakészlet apadását és a szóbanforgó 
erdőtalajoknak, illetőleg erdőállományok jövedelmeinek jelen
tékeny mérvű visszaesését idézték elő. 

Éppen ezért a vezetésem alatt álló intézet már több év óta 
rendszeresen foglalkozik az akácerdők talajának a vizsgálatá
val. Különösen behatóan vizsgáltuk azt, hogy a még be nem 
erdősült talajaink milyen mértékben lesznek majd erdősíthetők 
akáccal. Ezen több éves vizsgálataim alatt foglalkoztunk a ho
mokos talajok lélegzésével, illetőleg szénsavtermelésével, to
vábbá foglalkoztunk a homokos talajaink (természetesen az 
erdőtalajokat is beleértve) nitrogén gazdálkodásával és ennek 
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a fontos biogén tényezőnek a körfolyamatával . Megvizsgál tuk 
azután a homokos erdőtalajaink phosphor-tartalmát i s . M i n d 
ezekről a vizsgálatokról annakidején megfelelő fo rmában be
számoltam az Erdészeti L a p o k hasábjain. T e k i n t e t t e l azonban 
a r ra , hogy a legutóbbi időben a homokos erdőtalajok káligaz
dálkodását i s megvizsgáltuk, úgy a l k a l o m nyílik mos t már a r r a , 
hogy az egész problémát a m a g a teljességében, különös te-



kintettel annak gyakorlati vonatkozására, a gyakorlati szak
embereink számára hozzáférhető formában nyilvánosságra 
hozzam. 

Hangsúlyoznom kell, hogy természetesen nem célom az, 
hogy az egész kérdést a tudományos kutatások leírásának rész| 
letességével tárgyaljam. A fősúlyt inkább a gyakorlati ismer
tetésre fogom fektetni.* A következőkben, hogy a kép teljes 
legyen, elsősorban a már megvizsgált kérdéskomplexumokkal 
fogok foglalkozni, a vizsgálati eredmények tömör, rövid ismer
tetésével. Ezek a munkaterületek a homokos erdőtalajok szén
savtermelése és nitrogén anyagcseréje lennének. Ezután a káli-
és phosphorgazdálkodást fogom összehasonlítón tárgyalni él 
le fogom vezetni azokat a következtetéseket, amelyeket a gya| 
korlati erdőgazdaság szempontjából vonhatunk. 

A kísérleti területek részletes leírását az 1. sz. táblázat 
mutatja. 

I. 
A homokos erdőtalajok szénsavtermelése és baktériumtartalma. 

A homokos erdőtalajok szénsavtermelése természetesen 
ezen talajok mikroflórájának biológiai viselkedésével szoros 
összefüggésben van. Amin t a vizsgálatok eredményei mutatták 
(lásd 2. táblázatot), a homokos erdőtalajok baktériumflórája 
rendszerint számszerűleg a kötött erdőtalajaink mikroflórája 
alatt marad. Ennek az oka abban rejlik, hogy ezen talajok ki
tűnő levegőgazdálkodásuk és érvényrejutó nagyobb hőmérsék
letük következtében természetesen sokkalta élénkebb tevékeny
séget fejtenek k i , mint a kötött talajok. Ezért nem rendelkezvén 
akkora, humusztartalékkal, mint az előbbiek, természetesen a 
mikroflőra mennyisége is kisebb lesz. Ehhez a kisebbedéshez 
hozzájárul még a nyári szárazabb időszakok hatása is. De ettől 
eltekintve, a vizsgálatok azzal a rendkívül érdekes eredménnyel 
jártak, hogy ezen erdőtalajok mikroflórájának általános tevé
kenysége éppen az előnyös levegőkapacitás és a magasabb hő
mérséklet következtében rendkívül kedvező. Ezért felette ked
vező lesz az aerob és az anaerob baktériumok viszonya és en-

* A vizsgálatok részletes tudományos részére vonatkozólag utalok 
az éi'tekezés végén közölt irodalmi adatokra. 
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38 akácerdő 

Kecskemétnél . 5,800.000 7,000.000 12,800.000 1,211 0,725 — 0,596 1.011 6 ,821 \ 1928 VII. 30-től 
j VIII. 14-ig 39 akácerdő 

Kecskemétnél . 4,800.000 2,000.000 7,700.000 0,560 0,687 „ 0,66i 6 ,981 
\ 1928 VII. 30-től 
j VIII. 14-ig 

36 akácerdő 
Szegednél. . . 6,600.000 1,400.000 8,000.000 1,182 0,729 — 0,491 1.111 7.181 

1 1928 VIII. 31-től 
37 íeketefenyőerdő 

0,847 1,32*1 7,22i j IX. 7-ig Szegednél. . . 6,400.000 1,500.000 7,900.000 0,847 0,708 — — 1,32*1 7,22i j IX. 7-ig 
*40 fenyőerdő 1927 VII. 26-től 

Kiskomáromnál. 9,009.000 2,000.000 11,000.000 0,878 0,901 0,745 0,628 1,81 5,4 VIII. 8-ig 
41 tölgyerdő 1927 VII. 15-től 

Kiskomáromnál 36,000.000 8,800.000 44,800.000 1,057 0,843 0,732 0,478 1,73 5,2 VII. 25 ig 
42 lúcfenyőerdő 1928 VIII. 1-től 

botanikus kertben 8,000.000 1,800.000 9,800.000 0,924 — 0,935 — 1,90 6,74 VIII. 31-ig 
43 bükkfaerdő Hal- 1926 VII. 14 tői 

lands-Váderőben 11,500.000 3,000.000 14,500.000 0,870 0,779 0,748 0,669 4,2 5,2 VIII. 3-ig 
44 fenyőerdő Hal- 1926 VIII. 28-tól 

lands-Váderőben 2,950.000 500.000 3,450.000 0,298 0,707 0,677 0,627 0,5 4,2 IX. H- ig 
45 égerfaerdő Hal- 1926 VI. 19-től 

lands- Váderőben 5,700.000 5,000.000 10,700.000 0,237 0,641 0,578 0,537 8,6 4,1 VII. 7-ig 

* A 40—45. sz. kísérleti területek kötött agyagos talajokkal bírnak. 



nek megfelelőleg természetesen a talaj lélegzés kvantitatív me
nete is. A mikroflóra általános biológiai viselkedése szempont
jából tehát a homokos erdőtalajaink jó állapotban lévőknek 
mondhatók. 

I I . 

A homokos erdőtalajok nitrogén- és humuszgazdálkodása. 
A homokos enrdőtalajaink humusz- és nitrogéngazdálko

dása már bizonyos fokig eltérő képet mutat aszerint, hogy az 
erdők állományát az akác, vagy a feketefenyő alkotja-e. (Lásd 
8. sz. táblázatot). Én szándékosan csak ezzel a két fafajjal fog
lalkoztam, mert hiszen ezek azok, amelyek az alföldfásítás 
szempontjából elsősorban tekintetbe jönnek. A m i n t tudjuk, az 
akác gyökérrendszere egy baktériummal, a Bacillus radicolá-
val tart fenn symbiotikus együttélési viszonyt. Ennek követ
keztében nitrogén vegyületeit illetőleg nincsen ráutalva a talaj 
szervetlen nitrogén sóira,, vagy a mykorrhiza működésére, úgy
hogy számára meglehetősen közömbösek mindazok, az általános 
biokémiai és mikrobiológiai folyamatok, amelyek valamilyen 
mértékben a talaj nitrogén anyagcsere körfolyamatával függ
nek össze. Éppen ezért, miután a nitrifikáció a homokos erdő
talajainkban azoknak kedvező levegőgazdálkodása következté
ben amúgyis nagyon élénk, kétségkívül az akácerdők talajá
ban bizonyos mérvű nitrátfelhalmozódás fog előállni. Ezt 
egyébként is a vizsgálatok minden kétséget kizárólag beigazol
ták. Miután pedig az akác ezt a nitrátmennyiséget, minthogy 
erre szüksége nincs, hasznosítani nem tudja, úgy ez bizonyos 
fokig veszendőbe megy, mert hiszen a tavaszi és az őszi esőzé
sek a talajba mossák, ahol azután a denitrifikációnak esik áldo
zatul és végeredményben mint gázalakú nitrogén távozik. Ter
mészetesen azáltal, hogy az akác gyökerének egy része ezt 
a gázalakú nitrogént megint hasznosítani tudja, egyensúlyozza 
az ilyén módon előálló veszteséget, a valóságban azonban két
ségkívül bizonyos mérvű veszteséggel számolnunk kell. 

Hasonlóképpen beigazolták a vizsgálatok azt is, hogy az 
akác lombozatának gyér volta, továbbá a lombnak nagyon kis
mérvű lignintartalma az évről-évre lehulló lombmennyiség 
rendkívül gyors felhasználását vonja maga után. Éppen ezért 
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1 FenyőerdőkSopronnál Kis. ter. 
15/,, 15/a, 15/t és 14 0,0004774 0,00002509 1.98 6,51 10,6 9,776.000 9,142.500 633.500 120.000 22.400 590.000 144.400 

2 LomberdőkSopronnál Kis. ter. 
11 és 18 0,0004175 0,00002674 1.98 6,53 12,5 8,953.500 8,157.500 796.000 115.000 35.500 780.000 150.500 

3 Tarvágás (Sopron) 21 0,0003689 0,00003625 2,97 6,59 10,5 11,200.000 10,̂ 60.000 540.000 118.000 25.500 835.000 143.500 

4 Rét kísérleti ter. 22 
(Sopron) 0,0004299 0,00003345 2,36 6,50 13,6 11,200.000 10,500.000 700.000 100.000 25.000 830.000 125.000 

5 Akácerdők Kecskemét
nél. Kísérleti ter. 38 0,0002556 0.0Ü003250 1,01 6,82 2,780.000 2,600.000 180.000 44.000 44.000 460.000 88 000 

e Akácerdők Kecskemét
nél. Kísérleti ter. 39 0,0002403 0,00003169 0,66 6,98 — 3,400.000 2,800.000 600.000 240.000 220.000 640.000 460.000 

7 Kísérleti terület 38 és 39 0,0002484 0,00003169 0,83 6,90 - 3,100 000 2,700.000 400.000 140.000 140.000 550.000 280.000 

h Akácerdők Szegednél. 
Kísérleti ter. 36 0,0002517 0,00003120 1,11 7,18 — 4,000.000 3,500.000 500.000 220.000 44.000 620.000 264.000 

g Akácerdők. Kísérleti 
ter. 36, 38 0,0002501 0,00003144 0,91 7,04 — 3,500.000 3,100.000 400.000 180.000 100.000 575.000 280.000 

10 Feketefenyő-erdő Sze
gednél. Kis. ter. 37 0,0006213 0,00002490 1,32 7,22 _ 4,500.000 3,900.000 600.000 400.000 44.000 260.000 444.000 

1 Baktériumszám 1 gr földre vonatkoztatva. 
A kísérleti adatok az 1928—1929. években végzett sorozatos vizsgálatok átlagadatai. 



az akác humuszképző sajátossága nagyon kics i és feltétlenül 
mögötte marad ebből a szempontból a feketefenyő tartaléktáp
anyag felhalmozó képességének. A nitrogén- és a humuszgazdál
kodás terén tehát az akác feltétlenül a feketefenyő mögött ma
rad. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy amilyen káros 
az erdő talajára a túlságos humuszfelhalmozódás és a nyers 
humuszképződés, éppen olyan hátrányos az a körülmény is, ha 
a túlságos gyors feldolgozás következtében a talaj minden tar
talék tápanyagtól idő előtt meg lesz fosztva. 

Ezek a vizsgálatok tehát már bizonyos mértékben kedve
zőtlen eredménnyel zárultak az akácgazdálkodás szempontjá
ból. A z t azonban, hogy kiéli-e az akác a talajt vagy sem, ter
mészetesen véglegesen nem dönthettek el, mert hiszen éppen 
egy olyan biofaktor vizsgálatáról volt szó, amelynek tekinteté
ben az akác legalább közvetlenül a többi fafajjal szemben két
ségkívül előnyben van. Ahhoz, hagy az akácerdők növekedési 
zavarait megérthessük, egy lépéssel tovább kellett menni és ez 
volt az akác ásványi anyaggazdálkodásának a vizsgálata. 

I I I . 

A homokos erdötalajok phosphor- és kálitartalma. 
H a az előbb tárgyalt nitrogénfaktor hatásától eltekintünk, 

úgy kétségkívül a phosphor és a káli azok a biogén faktorok, 
amelyek úgy a mező-, mint az erdőgazdaságban a legnagyobb 
felhasználódásnak vannak kitéve és így ott, ahol hiányoznak, 
mint minimum tényezők, gátlólag hatnak. így mindenekelőtt 
jól el kell határolnunk a talajnak összes jelenlévő phosphor- és 
kálitartalmát ezen biogén faktor azon mennyiségétől, amely 
oldható vegyületek alakjában a növény gyökérzetének ren
delkezésére áll. 

Tekintettel a r ra a körülményre, hogy az alföldi erdőtala
jaink mészben rendszerint nem szűkölködnek, természetesen 
megvan a lehetősége annak, hogy a mikroorganizmusok, továbbá 
a kémiai és f iz ika i hatások eredményeképpen egy bizonyos 
mennyiségű oldhatatlan rész ezen faktor összmennyiségébe is 
oldható állapotba kerülnek. A valóságban azonban nekünk min
dig az oldható résszel kell számolnunk, amelyet megközelítő-
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13 Calamagrostis epigeios-Assz 0—50 13-07 4-69 3-11 4-21 106 30-04 8-20 2-7 

16 Salix rosmarinifolia-Assz. . . . 0-50 10-72 2-07 255 5-15 0-95 45-56 8-18 4-1 

18 Festuca sulcata-Assz 0-30 10-59 3-86 2-56 2-79 1-38 39-48 8-18 9-6 

11 Festuca vaginata-Assz 0-50 10-44 4-86 1-27 365 0-66 23-64 8-06 40 

15 Salix rosmariniíolia-Calamagrostis Assz. . . . 0-50 10-34 2-84 251 4-16 083 5191 8-17 4-8 

12 Festuca vaginata-Assz 0—50 10-34 4-18 2-85 3-01 0-30 2725 8-16 3-2 

10 Cynodon dactylon-Assz 0—50 10-31 117 4-45 4-12 0-57 40-06 8-05 3-0 

22 Festuca vaginata-Assz 0-10 9-90 4-14 2-87 254 0-35 26-01 8-15 3-2 

17 0—30 975 1-52 2-80 4-93 0-46 37-60 8-23 34 

23 0-10 9-51 2-35 3-90 275 0-51 46-20 8-11 3-2 

19 Fest.vag., F.sulcata, Andropogon ischaemum-Assz. 0-50 860 2-22 1-92 397 0-49 30-39 814 5 3 

14 Festuca vaginata, Fumana vulgaris-Assz. . . . 0-30 8-61 2-22 1-68 4-25 0-46 53-12 8-05 6-8 

24 Festuca vaginata, Fumana vulgaris-Assz. . . . 0-10 7-91 3-20 2-23 1-91 0-58 29-80 7-95 3-2 

21 0—50 7-42 1-61 2-58 2-53 0-70 36-81 8-02 5-6 

20 Cynodon dactylon-Assz 0-10 6-46 1-16 2-76 2-14 0-40 59-05 8-15 2-8 
Kc = 1% citromsavban oldható káli. Pc = 1 % citromsavban oldható foszfor. N . N = Nitrát. Nitrogén. 

H = Humusz. 



leg ezen biogén anyagnak az a mennyisége fejez k i , amely 
1%-os citromsavban oldódik. A z 1%-os citromsav hatása 
ugyanis nagyjában megfelel annak az oldóhatásnak, amelyet a 
különböző növények gyökérrendszere ezen biogén anyagokkal 
szemben a talajban k i tud mutatni. Természetesen hangsúlyoz
nom kell, hogy ez az eljárás nem tökéletes és csak megközelítő 
eredményekkel jár. De jobb hiányában ma még nem marad 
más hátra, mint ennek az eredményét alapul venni. 

A z t is hangsúlyoznom kell terméseztesen, hogy a phosphor 
és a kálium jelentékeny része a fiatal ágakban és a levelekben 
van. Éppen ezért normális erdőgazdasági üzemet feltételezve, 
csak azzal a phosphor- és káliveszteséggel kell számolnunk, 
amely a gyérítés faanyagával és az előhasználattal fa alakjában 
lesz végérvényesen elhordva az erdő területéről. 

Természetesen már itt az eredmények végleges tárgyalása 
előtt rá kell mutatnunk arra, hogy az akác rövid vágásfordu
lója, továbbá a rendszerint keresztülvitt sűrű gyérítések kétség
kívül azt fogják eredményezni, hogy az összes biogén anyagok 
szempontjából az akácgazdálkodás a többi fafajhoz viszonyítva 
többszörös anyagfelhasználással jár. Hiszen elegendő rámutat
nunk arra, hogy ugyanazon a talajon a tölgy és a feketefenyő 
a maguk 80—100 éves vágásfordulója mellett természetesen 
ezen hosszú idő alatt csak Vs-át, 1/4,-ét fogják annak az anyag
mennyiségnek felhasználni, amelyet az akác a maga rövid 
20—25 éves vágásfordulója mellett elhasznált. A z tehát, hogy 
az akác gyorsabban fogja a talajnak ásványi anyagkészletét 
kimeríteni, ezen fafaj gyors növekedésével áll összefüggésben. 
Minthogy pedig éppen a gyors növekedés az, amely az akác-
erdeink nagyfokú rentabilitását lehetővé teszik, úgy minden jó
zan számítás előtt világosnak kell lenni annak, hogy a gyors 
növekedéssel és nagyobb jövedelmezőséggel energitikai szem
pontból a nagyobbmérvű felhasználás fog együtt járni. 

A phosphor- és a káligazdálkodás felderítésére egy egész 
sorozat kísérleti területet vettünk vizsgálat alá, amelynek rö
vid leírását az 1. sz. táblázatban közöltem. A 4. és 5. sz. táblá
zatban közlöm a vizsgálatok eredményeit erdőtalajok és nem 
erdőtalajok szerint elkülönítve. Egyelőre általános szempontból 
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Taiaivegetáció 

1 Robinia pseudacacia 0-50 12-18 2-10 753 219 0-36 21.9 7-58 2-4 Festuca vaoinati assz. 

36 Robinia pseudacacia 0-10 11-50 1-85 4'94 4 06 0-65 43-96 6-96 — Anthriscus tnchospermus 

8 Betula penduia . . 0-50 9-67 4-96 2-29 219 0 23 33-59 780 3-9 Sal. rosmarinit'. — Poa 
compressa 

9 Pinus nigra . . . . 0-50 966 416 3-12 2-00 0-38 21-69 7-82 4-4 Talaj vegetáció nélkül 

37 Pinus nigra . . . . 0-10 8-91 1-85 2-30 3-93 0-83 38-08 6 02 — 

3 Robinia pseudacacia 0—50 879 1'63 3-22 3-65 0-29 34 98 7-88 1T Poa angustifolia assz. 

38 Robinia pseudacacia 0—10 8-66 1-72 2-35 3-94 0-65 51-92 6-76 — Füvek 

4 Robinia pseudacacia 0 - 50 8-51 215 3-03 2-70 0 60 1349 7-85 5-2 Fest. vaginata — Fumana. 
vulgáris assz. 

2 Robinia pseudacacia 0—50 8-26 1-85 3-60 2-44 0-37 30-4 7-80 25 Cynodon dactylon assz. 

7 Alnus glutinosa . . 0—50 8-13 2'28 2-38 296 0-51 .30-98 7-90 2-7 Sambucus nigra — Poa 
angustifolia 

6 Populus Alba . . . 0-50 812 314 1-82 2-22 0-94 35-83 7-93 3-2 Agropyron repens 

5 Quercus robur . 0-50 8-10 1-61 3-12 2-97 0-40 3622 777 2-7 Talajvegetáció nélkül 

39 Robinia pseudacacia 0-50 7-69 2-01 2-41 2-63 0-64 39-20 7-14 - Füvek 



U>aCd bődén. 
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kc=l%-os citromsavban oldható kálitartalom. 
Pc=l%-os citromsavban oldható Itálitartalom. 

NN=Nitrát-nitrogén tartalom. 

a 0—50 cm-ig terjedő gyökérteret vettem számításaim alapjául. 
A 6. sz. táblázatban most már azon talajoknak analytikai ered
ményeit közlöm, amelyek mikrobiológiailag is meg lettek vizs
gálva. A mélység szerinti eloszlást a szabadföldi talajok és az 
erdőtalajok átlagában az 1. sz. képben közlöm. Ez utóbbira vonat
kozólag röviden csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy itt az 
átlagadatok azt mutatják, hogy a káli és a phosphor-faktor között 
bizonyos fokú antagonisztikus jelenségek lépnek fel. A kálitar
talom úgy az erdőtalajoknál, mint a szabadföldi talajoknál körül
belül 120—130 cm mélységben éri el minimumát. Ezzel ellentét
ben a phosphortartalom már magasabban, 40—50 cm mélységben 
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Baktériumok 

Aerob Anaerob Összesen 

•a 2 

Q 

Baktériumok 

36 Ákácerdő 70-55 1-85 38-2 61-0 4-94 

37 Feketeíenyő-erúö 42-33 1-85 22-9 33-6 2-30 

38 Ákácerdő 56-44 1-72 32-8 18-1 2-35 

39 Ákácerdő 47-94 201 23-9 56-16 2-41 

20 Cynodon dacty
lon associácio 63-50 1-16 54-74 23-3 2-76 

21 
Salix rosmarini 

fólia Calamaj-
rostis epigeios 
Ass. 

79-2 1-51 5233 34-4 2-58 

22 Festuca vaginata 
Ass 

69-40 4-14 16-76 26-8 2-87 

21! Molinia coerulia 
Ass. 

97-36 2-35 41-43 26-6 3-90 

24 Festuca vaginata 
Fumana vulgá
ris Ass. 

73-36 4-52 16-23 21-0 2-23 

12-35 

14-60 

10-65 

7-700-65 

23-70064 

0-83J482-0 

376-0 

13-32 

9-35 

6-82 

5-91 

376-0 

371-039-20 

0-35 

0-51 

0-58 

43-964-056 

38-083-927 

|51-92 3-486 

7-550-39226-059.052-140 

0-701626-0 36-81 

2-626 

203-0S6-01 

527-046-202-746 

336-029-80, 

2-529 

2541 

1-911 

857 6-96 

12-676-02 

7- 2 

9-4 

3-8 

17-0 

8- 1 

11-4 

34-3 

6- 76 

7- 11 

8- 15| 

801 

8-15 

8.11 

7-95 

0-9 

0'8 

0-9 

P0 

2- 8 

5-0 

3- 2 

3-2 

3 2 

20,000.000 

22,900.000 

23,900.000 

21,000.000 

4,000.000 

4,100.000 

5,350.000 

4,350.000 
• 

4,400.000 

900.000 

1,500.000 

760.000 

1,000.000 

1,110.000 

550.000 

520.000 

630.000 

540.000 

20,9011.000 

24,050.000100.000 

24,660.000100.000 

22,000.000100.000 

5,111.000100.000 

4,650.000 18.000 

5,870.000100.000 

4,980.000100.000 

4,940.000 12.000 

100.000 100.000 

1,000 000 

100.000 

300.000 

10.000 

25.000 

18.000 

ll.dOO 
(1000) 
20.000 
(100D) 
20.000 
(2000) 
11.000 
(2000)' 
20.030Í 
(30) 
3.1001 
(100) 
3.0301 
(30) 

| 1.100] 
ÍO.OOOJ (1°°) 

I 1.000] 
25.0Ü0 (100) 

K c = : l % citromsavban oldható káli. Pc = l % citromsavban oldható foszfor. K g = összes kálitartalotm. 
Pg = összes phosphorsavtartalom. 



minimumba kerül. A szabadföldi talajoknál 50—60 cm mélység
ben egy átmeneti akkumulációt mutat, hogy ismét süllyedve 140 
—150 cm mélységben emelkedjen ismét. A biológiai elemzések 
viszont azt mutatják, hogy a mikroflóra kifejlődése és működése 
szempontjából természetesen az erdősítés kiváló és jelentékeny 
hatással jár, ami nemcsak a fokozottabb szervesanyag felhalmo
zódásra, tehát a kedvezőbb humuszgazdálkodásra, hanem egyút
tal a felsőbb rétegekben való kedvezőbb vízgazdálkodásra, tehát 
közvetve az erdő védő és árnyékoló hatására vezethető vissza. 

(Folytatjuk.) 



Növény szociológia és az erdőművelés 
írta: dr. Magyar Pál. 

M i k o r Aichinger, a kiváló osztrák erdészbotanikus 1930 
nyarán az osztrák erdészeti egyesület k lagenfur t i ülésezése a l k a l 
mával beszámolt növényszociológiai kutatásairól és azok erdő
művelési vonatkozásairól, egyik lelkes hallgatója, Hans Hufnagcl 
elragadtatásában annak az első p i l l ana tban talán merésznek 
tetsző véleményének adott kifejezést, hogy egy évtized múlva 
alig fogjuk tudni megérteni, miképpen volt lehetséges szakszerű 
erdőművelést űzni, anélkül, hogy kellő növényszociológiai isme
retekkel rendelkeztünk volna , vagy a növényszociológiai kutatá
sok eredményeivel tisztában leltünk vo lna . A következő évben a 
német „Arbeitsgemeinsehaft für forst l iche Vegetationskundé" 
keretében tanulmányutat tett éppen Aichinger kalauzolása m e l 
lett s az itt nyert tapasztalatok csak megerősítik őt előbbi véle
ményében. 

T u d j u k azt is, hogy m a Finnország egész erdőgazdasága a 
legnagyobb erdész növényszociológusnak, Cajctnder-nék ha ta l 
mas munkássága révén teljesen növényszociológiai a l a p o k o n áll. 

Különben nekünk, m a g y a r o k n a k nem is kel lene külföldi 
példákat keresnünk, mer t m i rendelkezünk ezen a téren az első 
Is legtanulságosabb példákkal. A k i ugyanis a m a g y a r Alföldön 
akár a homok , akár a szikesek fásításával kíván behatóbban fog
lalkozni , megfelelő növényszociológiai ismeretek nélkül m inden 
igyekezete csak sötétben való tapogatózás m a r a d s az i l y e n tapo
gatózást pedig drágán f izet ik meg a b i r tokosok . Ügy a h o m o k , 
mint a szikesek fásítása ugyanis növényszociolőgiai kutatások 
eredményein épült fel, tekintet tel a r ra , hogjr az ú. n . ősnövény
let, 111. a többé-kevésbé állandósult eredeti növényszövetkezet 
aránylag a legmegbízhatóbb és legegyszerűbb útmutatónak b izo 
nyult a termőhelyi v i szonyok megítélésénél. 



Hogy a növényszociológia eredményei általánosságban oly 
hathatós támogatói lehetnek az erdészetnek, az egészen termé
szetesnek látszik. A svájci növényföldrajzi, i l l . növényszociológini 
iskola egyik vezéralakja, Rubel szerint az erdész tulajdonképen 
és elsősorban alkalmazott növényszociológiát űz és az egész 
erdészeti tudomány végeredményben az erdőnek, mint növény
szövetkezetnek ökológiáján nyugszik. 

De tulajdonképen m i is a növényszociológia? A biológia 
általában két tudománycsoportra osztható. Az egyik csoport az 
egyes élőlények, fajok életjelenségeivel foglalkozik. Ezek össze
foglaló neve az idiobiológiu. A másik csoport az élőlények (embe
rek, állatok, növények) kisebb-nagyobb társadalmi egységének, 
több-kevesebb harmóniát mutató életközösségének megnyilvánu
lásait, törvényszerűségeit tárgyalja. Ezek képezik a szociológiát. 
Az emberi társadalomról szól a tulajdonképeni szociológia s 
ezenkívül van természetesen zooszociológia és növényszociológia. 

A jelen alkalommal nem részletezhetem az erdőművelésnek 
összes növényszociolőgiai vonatkozásait, mert az túlmessze váj 
zetne. A növény szociológia tárgykörébe tartoznak ugyanis mind
azok a biológied ismeretek, amelyek az erdővel, mint növény
szövetkezettel kapcsolatban állanak- így nem foglalkozhatom az 
erdő összetételével, az együttélés természetrajzával, ökológiájá
val, tehát az erdőnek és a termőhelyi tényezőknek egymásra gyáf 
korolt hatásaival, vagy az egyes erdőasszociációk elterjedési vi
szonyaival. Mindezeket, mint az erdőművelés biológiai alapjait 
megtalálhatjuk a modern erdőművelésnek első részében. A kö
vetkezőkben tehát a növényszociológiának az erdőműveléstannal 
kapcsolatos kevésbé ismert egyes konkrét vonatkozásairól fogok 
megemlékezni. 

Az erdőművelés, mint alkalmazott tudomány- természetsze
rűleg mindig szoros összefüggésben áll a biológia megfelelő ágá
nak fejlődésével. A növényszociológia körébe vágó és különösen 
az utolsó évtizedek alatt rohamosan gyarapodó ismeretek külön
böző összefoglaló nevek alatt kerültek a nagy nyilvánosság elé. 
Az ezzel párhuzamos fejlődési folyamatot megtaláljuk az idő
közben megjelenő erdőműveléstanokban is. 

Itt egy érdekes jelenségre mutathatunk rá. Amíg a tulajdon
képeni növényföldrajzi kutatók, — eltekintve a lengyel Paczosky 



és az orosz Krylov akkor még ismeretlen munkásságától — csak 
1920 körül, i l l . nem sokkal előbb jöttek rá a növéiryszociolőgia 
fogalmára, addig az erdész H. Mayr, ha nem is teljesen a mai 
értelemben, de már 1909-ben az ,-állományszociolőgiára" építi 
fel erdőművelési rendszerét. (A növényszociolőgia, mint össze
foglaló és önálló tudományág csak sokkal később, Braun-
Blanquet-iiak 1928-ban megjelent „Pflanzensoziologie'" című 
alapvető munkájával válik igazán elismertté.) 

Mayr munkássága nem keltette azt a hatást, amit megérde
meli volna. Tanítványai azonban tovább ápolták a növényszocio
lógiai, i l l . akkor még növényföldrajz néven ismert kutatások 
iránti érzéket. Közülök kerül k i Rubner, aki 1924-ben megírja 
„Die pflanzengeographischen Grundlagen des Waldbavis" című 
munkáját. Ennek a nagyszerű könyvnek 10 év alatt az elmúlt 
évben már harmadik, erősen kibővített és átdolgozott kiadása 
jelent meg „Die pflanzengeographisch-ökologischen Grundlagen 
des Waldbaus" cím alatt, mely eddig a legrészletesebb munka 
ezen a téren. 

A növényszociolőgiának különösen ökológiai része Dengler 
„Waldbau auf ökologischer Grundlage" című kitűnő könyvében 
szintén fokozott jelentőséggel szerepel. 

Ugyancsak a növényszociológiai gondolkodás dominál a leg
nagyobb orosz erdőművelő és növényszociológus, Morosow né
metre is lefordított ,,Die Lehre vom Walde" című munkájában. 
Ebben Morosow nyomatékosan hangsúlyozza, hogy az erdőmü
velés tudományos alapját az állománytípusok tanának kell ké
peznie. Az állománytípus pedig kifejezetten hövényszociolőgiai 
fogalom, mely magában foglalja úgy a faállományt, mint az 
aljnövényzetet, sőt az egész termőhelyet, melyek mind együtte
sen alkotnak egy harmonikus egészet-

Az erdészeti állománytípus megfelel a növényszociológia 
nsszociáció fogalmának. Mindkettő azonos összhatású termőhelyi 
viszonyok között fellépő, határozott összetételű és többé-kevésbé 
állandó jelleggel biró növényszövetkezetet jelez. Az állomány
típusnál, i l l . az erdőasszociációnál a vezérnövényt fafaj alkotja 
és az aljnövényzetet rendesen csak a szubasszociáció nevében 
találjuk feltüntetve, pl. Quercetum sessiliflorae myrtilletosum. 

Ezzel szemben Cajander feltételezi, hogy a termőhetyi té-



nyezők összhatásának hűbb kifejezője az aljnövényzet, mint a 
kultúrhatásoknak a n n y i r a kitett faállomány s szerinte a külön
böző faállományok lényegesen nem változtatják meg az alj
növényzetet. Cajandernek mindenesetre elévülhetetlen érdeme, 
hogy elsőnek ismerte fel azt a már anny i r a természetesnek 
látszó igazságot, hogy az erdő életéhez szervesen hozzátartozik a 
m i n d e n k o r i aljnövényzet, amely igen jelentős útmutatásokkal 
szolgál úgy az erdőrendezőnek, min t az erdőművelőnek. 

Cajander ú. n . erdőtipusai, amelyek Finnországban elsősor
ban a taxáciős céllal biró termőhelyi osztályozás alapjai , tekintet 
nélkül a faállományra az aljnövényzet vezéralakjától kapják ne
vüket, úgyhogy ezek az erdőtipusok, min thogy a faállomány
tól függetlenek s min thogy azt nem foglalják magukban , a nö
vényszociológia alapegységeivel csak nehezen egyeztet lietök 
össze. 

Cajander erdőtipusai általában élénk ellenállással találkoz
tak Finnország határain túl, így elsősorban a svédeknél, akik 
élükön Hessflmannal főleg azt igyekeztek bizonyítani, hogy a | 
erdőtipusok nem szolgálhatnak a lapul fatermési táblák felállítá
sánál, illetve speciális esetekben nem nyújtanak egészen meg
bízható támpontot a fatömegbecsléshez, o lyan erős kilengések 
muta tkoznak ugyanazon típuson belül, másrészt elterjedési hatá-i 
r a ikon a n n y i r a egymásba fo lynak a különböző típusok. Végül 
kétségbe vonták Cajandernek azt a megállapítását is, hogy a fa
fajok nem gyakoro lnak lényeges hatást az aljnövényzet, í 11. az 
erdőtipusok kialakulására. Viszont kétségtelenül elismerik az 
erdőtípusok gyakor la t i alkalmazhatóságát az erdőművelési be
avatkozásoknál. Kifejezetten hangsúlyozzák, hogy a svéd kísér
leti intézetek által régóta felkarol t és kutatás tárgyát képező 
erdőtípusokat m i n d i g azonos biológiai jellegű és azonos erdő
művelési beavatkozásra azonos módon reagáló kezelési típusok
nak (Behandlüngstyp) tekintették, szemben a f inn taxaciós osz
tályozási típusokkal (Boni t ierungstyp) . 

A német Rubner elsősorban azért nem fogadja el Német
ország számára a Cajander-féle erdőtipusokat. mert ott az utolsó 
150 évben nagyarányú állományátalakítások, főleg lúcosítások 
folytak, a Iúc pedig teljesen megváltoztatja a felső talajréteget s 
ennek humuszát és vele az aljnövényzet képét. 



Wiedemann viszont a szászországi lucosokra vonatkozólag 
elfogadja és bizonyítja a Cajarider-féle erdőtípusok széleskörű 
h a s z n á 1 b a t ó s á g á 1. 

Természetesen ezeken kívül a tárgyhoz számos hozzászólás 
történt. Általában a kutatók elismerik, hogy a Cajander-féle 
erdőtípusok rendkívül hasznos útbaigazításokkal szolgálnak 
nemcsak az erdőművelés, de még a taxáció szániára is olt, ahol a 
fafajok eredeti termőhelyükön állanak s főleg, ahol a lúcisítás 
nem következett be. 

Nálunk tehát feltétlenül hasznosnak látszik az erdőtípusok
kal való behatóbb foglalkozás (de természetesen nem egészen 
Cajander szellemében, hanem szigorúan növényszociológiai ala
pon, tehát az erdő valamennyi szintjének, így elsősorban a fa
állománynak figyelembevételével) annál is inkáb, mert a mi meg
maradt kb- 2 millió kat. hold erdőterületünkből csak 7.340 kat. 
hold a lúcos, tehát az egésznek csak közel 0.4%-a. 

Bizonyos, hogy a kultúrhatások, a természetes fafaj megvál
toztatása az aljnövényzetet is lényegesen átalakíthatja. A ter
mészet azonban mindig igyekszik visszaállítani a viszonyoknak 
leginkább megfelelő természetes állapotot s az aljnövényzetből 
rendesen maradnak vissza az eredeti állapotot jelző fajok, ami
ből a szakértő a multat többé-kevésbé rekonstruálni tudja- Ezek 
a visszamaradt jellegzetes növények (íeliktumok) igen fontos 
szerepet játszanak egyes fafajok eredeti természetes előfordulási 
halárainak megállapításánál, ami különösen az erdőművelés 
szempontjából bír jelentőséggel. Azt az erdőt ugyanis, melyről 
tudjuk, hogy fafaja messze kivül esik annak természetes előfor
dulási határain, nagyobb körültekintéssel kell megtelepítenünk 
és kezelnünk. Az ilyen erdő vágásfordulója sem lehet nagyon 
magas és főleg nem ajánlatos ilyen fafajból elegyetlen állományt 
képezni. A természet ugyanis ritkán tűri meg hosszabb ideig az 
ilyen természetellenes erdőtelepítéseket, különösen ha a/ok 
öagyarányúak. Az ilyen fafajok (pl. fenyők a lomberdők régió
jában) amennyire hasznos szolgálatot lehetnek az állomány érté
kének növelésével akkor, ha mérsékelten elegyítik a természetes 
előfordulású fafajok közé, ugyanúgy káros is lehet túlzott arányú 
elegyetlen telepítésük, úgy talajtani, mint erdővédelmi szem
pontból. 



A szakember sokszor kerülhet dilemma elé egyes fafajok ter-| 
mészetes előfordulásának kérdésénél- Így pl . a legutóbbi időkig 
vitás volt a .sopronvidéki iucosok és vörösfenyők természetes, i 
vagy mesterséges előfordulása. Ma már tudjuk Gayer Gyula nö-
vényszociológiai vizsgálatai után, hogy ezek mind mesterséges 
telepítések. Hasonló problémákat, ha nem is mindig kizárólag, 
de elsősorban növényszociológiai alapokon lehet megoldani. Az 
ú. n. asszociációreliktumok rendesen elárulják a multat. 

Mint említettük, Gay^er Gyula kutatásai nyomán megdőlt az 
a régebben vallott álláspont, mely a sopron- és vasmegyei domb
vidéki lúeosokat, szemben a hegyvidéki magasabb fekvésű töl
gyesekkel és bükkösökkel régióalávetődéssel magyarázta. 

Hasonló vizsgálatok illusztrálására megemlíthetjük, hogy 
Gayer növényföldrajzi kutatásai közben Szentgotthárd vidékén 
különösen három fajt talált, amelyek az egykori bükkösök elő
fordulásának rekonstruálásánál biztos segítséget nyújtottak neki, 
mert ahol ezek előkerültek, ott hamarosan felbukkantak egyéb 
bizonyítékok is- E z a három növény az Erythronium dens amis, 
a Primula vulgáris (acaulis) és a Cyclamen europaea volt. 

Az ilyen jellegzetes kísérő fajokat a növényszociológiában 
karakterfajoknak nevezik, amelyek tehát csak határozott nö
vényszövetkezetekben lépnek fel, azokra jellemzők, másutt csak 
kivételesen, vagy alárendeltebb szerepben találhatók. így vannak 
kizárólag bükköt, lúcot, tölgyet stb. kísérő karakterfajok. Ezek
nek a száma azonban rendesen igen kevés. Soó szerint pl. a Kár
pátok bükköseinek a mai Magyarországon is megtalálható ka
rakterfajai közül kizárólagosan bükköst kísérő faj csak a Luzula 
pilosa és az Allium ursinum. Ezeknek jelenléte tehát feltétlenül 
jelzi a bükknek ottani őshonosságát akkor is, ha ma már nem 
találunk a közelében bükköt. Így az ötvöskónyi (Somogy megye) 
tölgyesben 1934 nyarán botanizálvá Luzula pilos-ra bukkantaníi 
Azonnal keresni kezdtem a bükköt, amit addig nem láttam és 
csakugyan hamarosan sikerült is a közelben néhány fiatalabb és 
idősebb bükköt felfedezni. 

Vannak azonban kisebb területre szorítkozó olyan kísérő 
fajok, amelyek az adott területen belül határozottan jellemzők 
az illető növényszövetkezetre, azontúl azonban már sokkal ke
vésbé exkluziven viselkednek. Erre például szolgálhatnak Gayer 



Gyula fent említett kísérő növényei. Ugyanígy Rubncr a l engye l 
országi b i a l o v i z i erdőben azt tapasztalta, hogy a Pulmonaria 
obscura csak lomberdőben, míg a Pulmonaria áugüstifolia kizá
rólag e ide i fenyvesben lép fel , fordítva soha. Ugyanezek a fajok 
Németországban előfordulnak itt is, ott is. 

A z erdő aljnövényzetének ismerete egyébként rendkívül 
hasznos szolgálatokat tesz az erdőművelés egyik legszebb és leg
vonzóbb kérdéskomplexuma, a természetes felújítás terén is. 

Még azok is, a k i k általában kétségbe vonják az aljnövény
zetnek termőhelyjelző éitekét, mer t szerintök az aljnövényzet 
csak a talaj legfelső rétegeire lehet jellegzetes, — szintén el isme
rik, hogj ' a természetes felújításnál igen fontos szerepet játszha-
tik, egyrészt mer t hasznos útmutatásokkal szolgálhat a felszaba
dítás keresztülvitelénél, másrészt mer t az aljnövényzet az újulat-
nak védelmet nyu j iha t , de el is n y o m h a t j a azt, sőt már ke le tke
zését megakadályozhatja. 

Cajander Németországban a következő megfigyeléseket 
tette. A z Oxalis és Sanicula típusú, tehát a legjobb termőhelyű 
erdőkben a íarvágás utáni mesterséges telepítések annál kevésbe 
sikei ültek, minél gazdagabb volt a talaj- A tarvágás helyét 
ugyanis hata lmas g y o m vonja be, ame ly elfojtja a csemetéket s 
ptt aztán a l ig használ a sarlózás, vagy egyéb fajta védekezés. 

A Myrtillus típusnál, tehát a közepes és ennél gyengébb 
termőhclyeknél a tarvágás utáni telepítések m a r s o k k a l könnyeb
ben sikerülnek m i n d e n különösebb védekezés nélkül is, mer t itt 
a gyomosodás már nem o l y a n intenzív-

Természetesen még egj Tszerűbb a mesterséges felújítás a 
Calluna-;ípusnál. 

A csoportos természetes felújítás v iszont bujább termő
helyeken kitűnően sikerül mérsékelt megbontás mel le t t a bükk-
nél és jcgenyefenyőnél. Mindeneset re itt óvatosan k e l l eljárnunk. 
Csak a n n y i világosságot szabad az e időbe beengedni , a m e n n y i 
elég az újulat megtelepedéséhez, i l le tve fennmaradásához, de még 
kevés a gyomosodás veszedelmesebb arányú fellépéséhez. Annál 
nehezebcen sikerül a csoportos felújítás hasonló termőhelyen 
(Oxalis—Sanicu'a-típus) a fényigényesebb lűcnál. V i s z o n t már 
egészen jól megy az Oxalis—il/f/r/í'/iis-típusnál, még j o b b a n a 
tiszta il/üTfiíVus-típusnál. 



A schwarzwaldi szálaló vágásos felújítás annál inkább sike
rül a bujább termőhelyeknél, minél inkább túlsúlyban van a 
bükk és különösen a jegenyefenyő. Természetesen a felújítás itt 
csak igen lassú tempóban ha ladha t előre. V i s z o n t az Oxalis— 
Mgrtillus- és a iV/yrf i7/».s-típusnál annál j o b b a n sikerül, minél 
inkább a Iúc az ál lomány uralkodó fája. A felújítás és a felsza
badítás menete itt s o k k a l gyorsabb lehet. 

Wiedemann a szászországi Érchegység lúcosaiban végzett 
hasonló irányú megfigyeléseket és vizsgálatokat. E z e k eredmé
nye i t rendkívül szel lemesen, táblázatos kimutatásban foglalja 
össze. A függőleges osz lopok a talaj különböző nedvességi, a víz
szintes osz lopok a ta la jnak tápanyagban való különböző gazdag
ságának fokát j e l z ik . E z e n fokoza toka t mindenütt egy-egy jelleg
zetes aljnövényfaj képviseli. így a nedvességi fokoka t a követ
kező növények mutatják: Calluna, Dcschampsia flexuosa, Cala-
magrostis, Sphagnum. Természetesen a Calluna a legszárazabb 
S a Sphagnum a legnedvesebb talajt helyettesíti. A talaj táp
anyagtartalmának fokozódását a következő fajok tüntetik fel. 
Cladönia, Calluna, Myrtillus, Mgrtillus—Oxalis, Oxalis, Sanicula. 
A két utolsó, tehát a leggazdagabb talajoknál a természetes fel
újítás tarvágással, vagy gyors felszabadítással kapcso la tban csak
n e m lehetetlen a rendkívül erős gyomosodás miat t . A legszára
zabb f o l t o k o n ped ig semmiképpen n e m sikerül- A közepes ned
vességű t a l a jokon csak óvatos ernyővágással lehet boldogulni , a 
nedvesebb f o l t o k o n így is nagyon nehezen. 

A közepes minőségű talajoknál, tehát a Myrtillus—Oxalis és 
a MyrfzV/i/s-típusnál a gyomosodás csak a nedves f o l t o k o n veszé
lyes. A száraz termőhelyen vízhiány mia t t a természetes felújítás 
c s a k apró ta r ra vágott fo l tok, vagy gyorsan felszabadított sze
gélyvágás útján lehetséges. V i s z o n t a közepes nedvességű tala
joknál c s a k n e m m i n d e n felújítási f o r m a sikerül. 

A tápanyaghiány további fokozódásával gyorsan csökken a 
felújítás lehetősége a Iúc számára. E z e k e n a t a l a jokon az erdei 
fen3'ő veszi át a Iúc szerepét. 

Itt közbevetőleg megállapítjuk, hogy az újabb orosz iskola 
(Pogrebnyak stb.) teljesen hasonló a l apon áll. N e m erdő-, hanem 
ú. n . termőhelyi típusokkal do lgoz ik ugyan , de ezeket a típuso
k a t a természetes növényzetből, tehát növényszociológiai alapon 



állapítják meg. Szintén a növények jelzik ugyanis számukra úgy 
a talaj tápanyaggazdagságának, mint pedig vízgazdálkodása 
nak mértékét. 

A Börzsönyi- és a Bükkhegységben folytatott erdőtipusvizs-
gálataink közben „újabb probléma is merült fel. Hogyan hasz
nosíthatjuk legjobban a nagyarányú magtermésből keletkező 
újulatot? E z a kérdés természetszerűen elsősorban a tölgyeseknél 
lép fel, ahol a bőséges makktermés igen ritka, úgyhogy a termé
szetes felújítás sokszor rendkívül nehezen indul meg. Kívánatos 
tehát az olyan kivételesen gazdag makktermésből keletkezett 
újulatot, mint amilyen az 1926. évi volt, a legmesszebbmenőén 
kihasználni. Az újulat szempontjából természetesen az volna a 
legajánlatosabb, hogy 3—5 év alatt mindenütt felszabadítsuk. Ezt 
azonban az üzem tartamossága, az üzemtervi előírások, a piac 
stb. nem engedik meg. Nem marad tehát más hátra, mint a tar
talékolás. Ennek keresztülvitelénél pedig különösen figyelemmel 
kell lennünk a termőhelyi viszonyokra, i l l . az azok összhatását 
jelző aljnövényzetre, így a különböző erdőtípusokra. A kérdéssel 
kapcsolatosan végzett fény- és talajnedvességvizsgálataink arra 
.az eredményre vezettek, hogy az újulat fennmaradását a tölgye
sekben többnyire nem annyira a fény, mint inkább a talaj ned
vességgazdálkodása határozza meg. Teljesen azonos fényviszo
nyok között, pl. a teljes napfény 1 / 2 3 része mellett a csemeték a 
legkülönbözőbb fejlettséget mutatták. Az egyik az anyafák gyö-
kérkonkurrenciája következtében szárazabb folton m2-ként csak 
1 darab gyengén fejlett, míg a közelben egy kivágott fa tuskója 
körül m2-enként 38 darab szép, erős csemetét találtam. V i 
szont másutt 7i7 fénymennyiség, de kedvező talajnedvesség 
mellett még m2-enként 2—3 darab szépen fejlett újulat volt ész
lelhető. Nyilvánvaló tehát, hogy kevesebb fény-, de kedvező víz
gazdálkodás mellett az újulat sokkal hosszabb ideig képes fenn
maradni, mint több fény mellett, de szárazabb talajviszonyok 
között. Ha tehát arra törekszünk, hogy a gazdag makktermést, 
ill . újulatot minél jobban kihasználjuk, hogy a tartalékolt úju-
latból minél hosszabb ideig meríthessünk, nem marad más 
'hátra, mint a fentiek szem előtt tartása mellett előre megálla
pított egymásutánban, de mindig fokozatosan, legalább kétszerre 



s lehetőleg nem egyszerre szabadítsuk fel az állományok újula-
tait, — mindig előbb ott, ahol az anyafák gyökérkonkurrenciiija, 
III. a szárazabb viszonyok következtében egyébként hamarabb 
elpusztulna, tehát előbb a szárazabb, később a nedvesebb, előbb 
a sekélyebb, később a mélyebb talajokon stb. —- Ilyen mielőbb 
felszabadítandó újulatot mutat tölgyesekben a bokros, Genista 
pilosa, Luzula nemorosa s végül a Melica uniflora típus. Leg
tovább várhatunk az újulat felszabadításával a Poa nemoralis, 
Carex pilosa és az Asperula odorata típusnál. 

Néha már egy-egy növényfaj is igen hasznos útbaigazítást 
tud adni a termőhely valamilyen különleges jellegzetességére, 
amit a felújításnál ajánlatos figyelembe venni. így a soproni 
Dudlesz-erdő egyik foltján évek óta kísérleteznek különböző fa
fajokkal, amelyeknek gyökérzetét azonban a cserebogár pajodja 
köveikezetesen összerágja s a csemeték sorra kipusztulnak. A folt 
területét bejárva, megállapítottam, hogy az meglehetősen éles 
határokat mutat s csak addig terjed, ameddig az ott tömegesei} 
fellépő Scdum maximum jelzi, azon túl a cserebogár csaknem 
semmi kárt nem tett. Ügy látszik, a cserebogár ösztönösen rakja 
petéit a nagyobb mennyiségben elszaporodott Sedum maximum 
talajába, amely kétségtelenül a pajod számára is különösen ked
vező létfeltételeket nyújt. A Sedum maximum ugyanis csak m:-
szes, porhanyó, különösen megbolygatott és napos talajon sza
porodik el nagyobb mértékben s ugyanitt éizi jól magát a csere
bogár pajodja is, amelynek számára még kedvezőbbé alakul a 
helyzet azáltal, hogy a Sedum maximum gumói bőséges táplá
lékot nyújtanak a pajodoknak, ami azonban nem mentesíti a 
csemeték gyökérzetét sem a túlzottan nagymennyiségű pajod 
rágásától. A megfigyelésből tehát a következő gy-akorlati követ
keztetést vonhatjuk le. Ott, ahol a tölgyesben a normális körül
mények között igen elszórtan jelentkező Sedum maximum 1 aj 
gyobb mértékben lép fel, az állományt először vagy ieimészetes 
úton kell felújítani, vagy pedig alá kell telepíteni, mielőtt tarra 
vágnánk, mert a megtelepedett újulat között már sem a Sedum 
nem fog elszaporodni, sem a cserebogár inváziójától nem kell 
tartani. Hasonló talajon egyébként leginkább a mezőgazdasági 
köztes használat melletti felújítástól óvakodjunk. 



Visszatérve az erdőtípusok jelentőségére, rá k e l l m u t a t n u n k 
arra, hogy különösen a német s z a k i r o d a l o m b a n a természetes 
felújítási rendszereknek m a már terjedelmes v i t a i r o d a l m u k van , 
mindez főleg azért, mer t az egymással szemben álló felek ren
desen nem körvonalazták pontosan azokat a v i szonyokat , azokat 
az erdőtípusokat, amelyekre megfigyeléseik, vagy kísérleteik vo
natkoztak s amelyeknél elért sikerekből, vagy sikertelenségből 
azután általánosítottak. A vitázok s o k k a l hamarabb megértenék 
egymást, h a szakszerűen leírnák az egyes erdőtípusokat, ame
lyekre támaszkodnak- Igaz, hogy a k k o r legtöbbször n e m is ke
letkezne vi ta . S o k k a l könnyebben eligazodnánk a természetes fe l 
újítási rendszerek tömkelegében is, ha a szerzők megadnák az 
erdőtípusokat, amelyeknél az egyes metódusok alkalmazhatók, 
vagy alkalmazandók. Mindenesetre itt meg k e l l jegyeznünk, hogy 
az erdőtípusok elsősorban helyesen kezelt e vrdőkben nyújtanak" 
biztos tájékozódási-

Kétségtelen, hogy a gyakor l a t i szakember joggal vissza fog 
riadni, h a az újabban nagy fellendülésnek örvendő erdőtípus-
iradolmba betekintve, az erdőtípusoknak szinte végnélküli 
sorozatát látja. Természetesen, különösen a gyakor la t számára 
mindazoknak egymástól való elkülönítésére, elaprózására nincs 
szükség. Igen sok v a n közöttük o lyan , a m e l y e k k e l főleg a r i t k a 
ságokra vadászó bo tan ikus is csak elvétve találkozik. Egyébként 
az erdőtípusok i roda lma , i l l . ezeknek gyakor l a t i felhasználására 
irányuló törekvés, a finnektől el tekintve, mindenütt, így hazánk
ban is csak most van kialakulóban. Tehát m a még ki for ro t t 
rendszerről, határozottan k i a l a k u l t és körülhatárolt erdőtípusok
ról nem beszélhetünk. Európaszerte m a még ez irányban csak 
előmunkálatok, kutatások, részletes h e l y i felvételek fo lynak . 
Előbb ugyanis tudnunk k e l l , tulajdonképpen m i n k van . A fel
vételi anyag végleges rendezése, értékelése és rendszerbe fogla
lása csak ezután fog következni. A z i r o d a l o m b a n eddig felsorolt 
ú. n. crdőtípusból igen sok k i fog h u l l a n i s az ezen munkát 
végző erdészbotanikus (mert az illetőnek feltétlenül erdésznek és 
botanikusnak is k e l l lennie egy személyben) csak azokat a típu
sokat választja k i és hagyja meg, vagy vonja össze a gyakor la t 
számára, amelyeknek csakugyan k o m o l y gyakor la t i jelentősegük 



van s amelyeket ezután minden lermészettudományilag kellően 
képzett gyakorlati szakembernek is lehetőleg ismernie kell, leg
alább is hasznos ismernie. — Sohasem szabad szem elől tévesz
tenünk, hogy az erdőtípusok számunkra csak eszközt jelentenek 
az állományok, i l l . a termőhelyek közötti eligazodásra s nem 
képeznek célt. 

(Folytatjuk) 



Puszcza Bíalowieza írásban és képen 
frta: Petri János oki. erdőmérnök. 

Vadászat. 
A z elmondottakból már tudjuk, hogy Puszcza Biatowiezán tulaj-

donképenf nem az erdőgazdaság, hanem a vadgazdaság játszotta év
századokon keresztül a főszerepet és mint ilyen, híres vadászterületet 
ismerik világszerte. Noha láttuk, hogy a vadászat ilyen célkitűzés 
mellett homlokegyenest ellenkezik az erdőgazdaság érdekeivel, vala
mint az erdészet romantikájával, röviden foglalkozni szeretnék vele. 

Letűnt történelmi nevek és események, amelyek magyar vonat
kozással is bírnak, mindeddig megtartották a. nép emlékezetében 
ragyogásukat. 

Nagy Lajos halála után a „három tenger mosta ország" koronája 
leányára Hedvigre szállott, akit szívbéli kapcsolatok fűztek egy német 
uralkodó herceghez, de a nagy örökség érdeke megkívánta, hogy kezé
vel a félvad litván Jagelló Ulászlót ajándékozza meg. E z t az áldozatot 
a lengyel nép nem felejtette el és ma is mint szentet tiszteli Anjou 
Hedviget, akinek kedvéért férje és annak egész udvara áttért a 
keresztény hitre. A z akkori uralkodók udvaruk pompáját főleg vadá
szatokon csillogtatták. E g y ilyen nagy udvari vadászatot rendezett 
Jagelló Ulászló Bialowiezán. Ennek emlékét őrzi egy róla elnevezett 
tölgyfa. Még ma is ott áll a 600 éves öreg tanú egészségesen a P a r k 
Národowy-ban és várja a két testvérnép dicsőséges múltjának fel
támadását. 

Báthory Istvánhoz, királyunkhoz is tisztelet és dicsőség emléke 
fűzi Lengyelországot, szívesen beszélnek róla, mert tettei népmilliók
nak jelentettek boldogulást. A z erőskezű király ugyancsak előszeretet
tel fúvatta meg a „halalit" ebben a rengetegben. A dombocska, ahol 
sátorfája állott, az ő nevét viseli büszkén „Gor Báthorego" (Báthory 
hegy.) 

A z akkori vadászatok a résztvevőtől megkívánták, hogy egész férfi 
legyen. H a véletlenül nem annak bizonyult a vadász, ő lett a vad 
helyett a csata vesztese. 

A súlypont nem az elejtett vad számában, hanem az értékes tró
feákon és a vad minőségén feküdt, így ha példának vesszük az 1752-
ben megtartott vadászat feljegyzett eredményét, látjuk, hogy szám
szerint nagyon kevés vadat ejtettek el, mert a krónika mindössze 
42 drb bölényről, 13 drb jávorszarvasról, 2 drb őzbakról számol be. 

Gímszarvas, vaddisznó nem szerepel a listán, jeléül annak, hogy 
kevés ilyen vad volt. 



19. ábra. „Borús a Puszczának Kapitálisa". 

Későbben, orosz éra alatt, a vadászat nemes szenvedélye mészár
lássá fajult. A z udvari vadászatokon az elejtett mennyiséggel akartak 
egyes körök érdemeket szerezni. Tervszerűen megritkították a raga
dozó vadakat, hiuzt, farkast; az erdő minden részén etetőket, telcite-
tőket állítottak fel, amiáltal egy nagy vadaskert képét kapta. 

A vadállomány megszelídült, elvesztette mozgási kényszerűségét, 
az életküzdelem hiánya miatt nem tudott kiszelektálódni, az idegen 
területről beszivárgó vérfelfrissítés kevésnek bizonyult, eltűntek a 
kapitális bikák, a nagy vadkanok. 

Közvetlen a háború előtt 717 drb bölényt, 59 drb jávorszarvast, 
6778 drb gímszarvast, 1488 drb dámvadat, 4966 drb őzet, 2225 drb 
vaddisznót számláltak. A közölt létszám 1910 előtt még nagyobb volt, 
akkor azonban egy-két éves ragály alaposan megtizedelte az" állományt. 
A vadászatok izgalma a bölény elejtésében kulminált, évszázadokon át 
ez képezte az uralkodók kedvenc vadászzsákmányát. 

A mai tökéletes fegyverek mellett már sokat veszített érdekessé
géből az ilyen nagy vadra való törés, akkor, amikor egy szál lándzsá
val közelítették meg e félelmetes állatokat, azt hiszem a legbátrabb 
nimród is örült, ha már élettelenül maga előtt látta ezt az izom
hegyet . 

Bővebb, magyarázat helyett bemutatom a 19. sz. ábrán „Borúst", 
a vadaskert jelenlegi büszkeségét, a kapitális bölénybikát. 

Hajdan még fejlettebb példányokkal, dicsekedhetett.a Puszcza, 
mert jegyzetek szerint egy alkalommal 11.5 mázsás kolosszus került 
terítékre. Ne tévesszen meg bennünket ez az idomtalan test, mely lege-



20. ábra. „Bölénybaby az édesanyával''. 

lészve lomhán mozog, de veszély esetén bámulatos fürgeséggel, ugrás
szerű szökkenésekkel menekül, vagy nekiront az ellenségnek. 

Egy kifejlett bölény 3 m hosszú és 1.8 m lapockamagassággai bír. 
A bika robusztusabb, állán egy kis szakái látható. Rendszerint csor
dákban élnek, csak szeptemberben a folyatás után vonulnak vissza egy 
ideig remete életet élni, azonban a tél kezdetén újra csatlakoznak. 
A tehenek az áprilisi elles után 8 napig félrevonulnak a borjúval, 
majd annak megerősödésével megtartják a kicsi bemutatóját a 
rokonságnak. 

Ha szabadon tanyáznak, akkor csak minden 3. évben áll be sza
porulat, kisebb vadaskertben minden évben megtörténik ez az örven
detes esemény. A vörösesbarna kis borjú, ösztönszerűen kíséri el min
denüvé anyját- és ha veszélyt sejt, egészen hozzá lapul. 

Egy ilyen kedves családi jelenetet örökít meg a 20. sz. ábra. 
Erdélyben még a 18. század második felében pusztult k i a bölény, 

azóta Európában csupán Bialowiezán és a K r i m félszigeten dicseked
hetnek vele, mint a pusztulástól megmentett természeti ritkasággal. 

Bialowiezáról származnak a Tátra alján, Javorinán, herceg 
Hohenlohe tulajdonát képező példányok és az egy helyen Felsőszilé-
ziában lévők. Erről az állatról nemcsak, hogy egész irodalom keletke
zett, hanem Czerlankán 18&0-ban II . Sándor orosz cár szobrot is állít-' 
tátott neki, egy sikerült vadászat után. 

A német megszállás első heteiben számuk 121 darabra csökkent, 
a megmaradottakat szigorú katonai parancsban vették védelem alá és 
így meg is maradtak 1917 év végéig. A megszálló csapatok kivonulása 
után részint a vadorzók, részint az 1921-iki bolsewiki invázió teljesen 
kiirtotta őket. 



21. ábra. „Hóban delelő bölénycsorda". 

E nemes jégkorszakbeli vadat, amely annyira összeforrt a len
gyel szellemmel, nem akarván Bialowiezán nélkülözni, a lengyel kor
mány 1929-ben hozatott a Krimből 4 tehenet és 2 bikát. Azokat be
telepítették mintegy 100 hektár bekerített helyre, a Zwierzyniec-i ím 
erdőhivatal területén (lásd az 1. sz. térképet kettős körrel jelezve), 
ahol mindenki által megtekinthetők, azóta számuk 14-re szaporo
dott fel. 

Télen-nyáron kint tanyáznak a szabadban, egy téli szabadon való 
delelést a 21. sz. ábra mutat be. 

Nyáron maguk válogatják legelve dús füvekből a jó falatokat, 
télen pedig szénával, zabbal etetik őket. 

Kedvenc fűfajtájuk a Hierochloma odorata, az ottan közismert 
és a bölényről elnevezett „zubrowka" (zubr=bölény), amit a vodky 
színesítésére és illatosítására is használnak. Amellett nagyon szere
tik a fagyöngyöt, a fiatal hajtásokat és a rügyeket. 

A mocsaras erdő sűrűségével természetes otthont nyújt nekik, 
ahol a fejlődési lehetőségük is kitűnő. 

A bölény után a jávorszarvas következik, mint a legnemesebb 
ós ma már ugyancsak ritka állatfajta. Régebben az egész erdő
komplexum területén szép számmal fordult elő, azonban a túlságo
san elszaporodott szarvas, őz. disznó elől a mocsarakba húzódott, 
ahol embertől, állattól zavartalanul élheti utolsó napjait. Még mint
egy 40 drb-ot tartanak nyilván belőlük, a N i k o r főerdőhivatalban. 

A vaddisznó, szarvas, őz, dámvad szép számú előfordulása, ma 
is ide irányítja az erdőkincstár reprezentatív vadászait, bár amint 



22. ábra. „Elejtett hiúz". 

már említettem a mult bűne miatt, a vad minősége nem első
osztályú. 

A farkas és hiúz létszámát a többi vad érdekében erősen le
szállították, azonban nem mondható, hogy elfordulásuk ritkaság 
lenne. 

Amint a 20. ábrán látjuk, csak kerül szerencsés esetben puska
végre hiúz is, ami a többi Európai erdőkben elő nem fordul, a Kár
pátokat kivéve. A prémes állatok közül jelen van a nyest, nyuszt, 
vidra és a róka. A vadászat tárgyát képező madarak közül meg
említem a nagyszámban előforduló: siketfajdot, nyirfajdot, császár
madarat, szalonkát, vadlibát és vadkacsát, mindezekből páratlan szép 
példányokkal dicsekedhetik ez az erdő. 

A különleges madarak közül ott találjuk: a fekete gólyát, a 
fehér uhut és a szakálas uhut. 



Hogy annyi különleges állatfaj található még itt, az részben a 
természet nyújtotta kedvező életfeltételeknek köszönhető, részben a 
kincstár szigorú t i la lmi rendeleteinek. 

Reserwát vagy Park-Naroalowy. 
A z ember térhódítása és kulturális előrehaladása az őstermészet, 

de különösen az erdő rovására ment végbe. Hogy az utókor számára 
megmentsék egy-egy érintetlen darabját ősflórájával és faunájával, 
törvényben védelmet biztosítottak ezeknek a területeknek. így jöttek 
létre a „Reservátok", amelyeket a legtöbb helyen nemzeti parkoknak 
nyilvánítottak k i és így is neveztek el. 

A lengyelek nemzeti parkja, Park-Národowy-ja, a biaíowiezai 
Puszczában kapott menhelyet. Benne megszüntettek minden emberi 
tevékenységet és azt átengedték a természet zavartalan uralmának. 
E z a darab őstermészet megőrzője a diluviális erők működésének, 
azok által teremtett geológiai, botanikai és zoológiai viszonyoknak, 
amelyek esztétikai és tudományos szempontból megbecsülhetetlen ér
tékkel bírnak. 

A biaíowiezai Reservát, a községtől Északra alig V2 km-re fek
szik (lásd az 1. sz. térképet). Ennek a 4640 hektár területnek Nyuga
ton a Narewka, Északon a Gwósna patak nyújt természetes határt és 
védelmet, Délen éa Keleten pedig drótkerítés választja el a határos 
mezőgazdasági földektől és szomszédos főerdőhivataloktól. 

E g y külön főerdőhivatalt képez és ugyanavval az adminisztrá
ciós apparátussal bír, mint a többi, azonban az erdőtisztek és altisz
tek tevékenysége it t abban nyilvánul a többitől eltérőleg, hogy cem-
miféle gazdálkodást nem folytatnak, ellenkezőleg őrködnek annak a 
területnek háborítatlansága felett, továbbá ők bonyolítják le a tekin
télyes idegenforgalmat, ők kalauzolják és látják el magyarázattal az 
ideérkező idegeneket. 

A Nemzeti Park talaja ugyanazokat a változatokat tartalmazza, 
mint a Puszcza többi része. Megtalálni benne a száraz homoktól a 
legkötöttebb, ellaposodott agyagtalajig minden alakulatot. Ennek 
következtében faállománya, flórája és az állatvilága is hasonló. E l 
térés legfeljebb annyiban van, hogy amíg a többi területeken a múlt
ban is történtek kisebb használatok, ami természetesen meg is lát
szik rajtuk, addig a Reservát még soha nem lett megháborítva. En
nek következtében találni i t t olyan egészséges évszázados faóriásokat, 
amilyeneket sehol másutt. P l . a 28. isz. ábrán láthatunk egy 48 m 
magas, 32 m3-es lucfenyőt. I t t találni egy 600 éves, 37.5 m magas
ságú, 1.68 m átmérőjű, 35.25 m 3 köbtartalmú tölgyet a Jagelló töl
gyet. E g y 300 éves, .42 m magasságú 1.58 m átmérőjű, 29.6 m 8 köb
tartalmú hársfát, továbbá egy 400 éves, 37 m magasságú 1.17 m 
átmérőjű, 12.65: m ; i köbtartalmú hegyiszilt és még számos ilyen tekin
télyes öreg legényt . . . 



Emberi beavatkozás it t leg
feljebb abban az esetben törté
nik, ha a szél által kidűtött fa az 
úttestre esik, amit az idegenfor
galom érdekében kell járható ál
lapotban tartani, i lyen esetben 
onnét csak félrehúzzák. Egyéb
ként még a gombaszedés is tilos. 
Itt látjuk a már megemlített 
gleccserekkel levándorolt Linea 
Boreális nevő növénykét és it t 
fogják a jelenleg még vadaskert
ben élő bölényeket a jövőben sza
badon bocsátani. 

Község Biaíowieza. 
A Puszczának kellős közepén 

fekszik az egy utcából álló. 3000 
lakosú ősrégi település apró föld
höz lapuló faviskóival, amelynek, 
ha 1000 esztendős múltja van és 
számítva, hogy a faházak maxi
mális élettartalma 50 év, (elte
kintve tűzvész és háború okozta 
rendellenes pusztításoktól) már 
akkor is 20-szor épült fel újon
nan, mindig a természet által k i 
jelölt homokgerincen a Narewka 
jobbpartján ugyanazon a helyen. 
A szájhagyomány alapján nevét 
egy litván hercegi kastély fehér 
tornyától kapta (biala wieza = 
fehér torony). 

Hogy ma annyira közismert 
az ország határain túl is, azt nem 
a hangos propagandának, hanem 
természetadta és ember alkotta 
nevezetességeinek köszönheti. 
Előbbieket már ismertettem, 
utóbbiakat az alábbiakban fogom 
felsorolni. 

A Warszawaból induló személy
vonatnak közvetlen kocsija van 
nevezett községbe. Hajnówkánál 
elhagyja a L i d a — W i l n a vonalat 
és onnan egy kis szerelvénnyel 

$3. ábra. „U8. sz. magas lucfenyő 
a Park-Národowyban." 



2Jf. ábra. „A cári vadászkastély". 

megteszi a 20 km utat már a Puszcza erdején át, amíg Bialowieza 
végállomást el nem éri. 

Még nem is olyan régen, egyedül a cári udvar kényelmét szol
gálta a falábakon álló, deszkapadló,? perrón, ma már minden haiandó 
részesül abban a szokatlan, de kellemes meglepetésben, hogy a vonat
ból nem kell leszállania, hanem csak kilépnie. 

Tekintettel arra, hogy évenkint mintegy 5000 idegen látogatja 
meg, szükségesnek bizonyult, hogy minden vonat érkezésénél ott 
legyen az egy lovas „dugá"-s orosz fogat ( duga = a ló nyaka felett 
:a félköralakú fa szerszám, lásd a 6. sz. képet). E z lengyel részről 
nem reklámnak van szánva, hanem a hosszú orosz uralom el nem 
tüntethető eredménye . . . 

A volt cári megállótól Nyugatra 1.5 km-re, tőle Keletre 3 km-re 
nyúlik el a falu, amelynek egész élete két focus körül mozog. 

A keleti, az az itt székelő, egy parkban fekvő erdőigazgatóság, 
amely alá a Puszcza 18 főerdőhivatalán kívül, még 28 külső föerdő-
hivatal is tartozik. E z biztosítja nemcsak a falunak, hanem az egész 
környéknek anyagi jólétét, az it t dolgozó nagyszámú hivatalnoki kar 
pedig: színt, mozgást, kultúrát visz a különben primitív falusi életbe. 

Nyuga t i focusa a 200 holdas „Park" a benne lévő számos gyö
nyörű épülettel, azok között pedig a legszebbel a volt cári vadász
kastéllyal (lásd a 24. sz. ábrát). 

E z a község kulturális gócpontja. Istentiszteletek, ünnepségek, 
táncmulatságok, mozielőadások mind i t t folynak le és azokhoz tárva 



25. ábra. „Tórészlet a Pariiban". 

a kapu mindenki előtt. Megemlítésre érdemesnek tartom, hogy amíg 
a magánéletben a lengyel legkimondottabban arisztokratikus tulaj
donságokkal bír, addig a nyilvános mulatságokban a legszélsőségesebb 
demokrata . . . 

A m i az összes szlávoknál hiányzik, a vendégszeretet, az ugyan 
olyan mértékben van kifejlődve a lengyeleknél, mint akárcsak a 
magyaroknál. 

A k i rövid idő alatt meg akarja ismerni Puszcza-Bialowieza 
flóráját, az szórakozva, gyönyörű sétaúton megtekinti a 200 fa és 
cserje fajtából álló botanikus „Parkot", viszont faunájának komplett 
világa, a volt cári vadászkastély múzeumában látható. 

Egy bialowiezai kiránduláshoz még hozzátartozik a kajakozás a 
Narewka folyón és a „Parkban" lévő pompás tavon. Különösen a 
látogatóknak fiatalabb generációja az, amely el nem mulasztja annak 
szép emlékével gazdagítani önmagát. 

Kora reggeltől késő estig siklanak a karcsú járművek a kristály
tiszta víztükrön. 

Egy szép tórészlet a 25. sz. ábrán látható. 
A megelégedés nóta alakjában tör magának utat a jókedvű len

gyelekből. Igazuk van, örülniök kell az életnek, hiszen leghőbb vá
gyuk, amit a „Jeste Polska nie zginela"-ban óhajtottak az valóra 
vált, minden lengyel büszkén tartja magát egy 33 milliós erős nemzet 
hű fiának . . . 



A légi fotogrammetria érhődí stsi 
és várható jelentősége a/, erdörendezési 

m u n k a atok szempontjából. 
írta: Fodor Gyula in. kir. erdőmcrnök. 

(Befejező rész). 
A m i n t láttuk, a fénykép és a valóság között fennálló távlati vi

szony módot nyújt arra, hogy a légifelvételeket mérési cé okra is 
felhasználjuk. 

A z erdészeti gyakorlat szempontjából főleg a légi sík- és a légi 
sztereofotogrammetriai eljárások, — bizonyos körülmények között a 
földi sztereofotogrammetriai eljárások —, bírnak jelentőséggel. 

A sikfotogrammetriában egyszerű felvételeket, a sztereóiotogram-
metriában ugyanarról a terepről felvett két felvételt (sztereogrammot) 
alkalmazunk a kidolgozásnál. 

A síkfotogrammetriai eljárással előállított és az előzőkben leírt 
fotótérkép átmeneti alakja (kéknyomat) kiválóan alkalmas arra, 
hogy az erdőrendezési munkát teljesítő erdőmérnök, kezében ezzé! a 
kéknyomattal és bejárási jegyzőkönyvével, vegye fel a részletes erdő
leíráshoz szükséges összes külső adatokat. A z előzetes áttekintő be
járás egyszerűen mellőzhető; a részletes külső munkálatok gyors és 
eredményes lebonyolításánál pedig felbecsülhetetlen előnyt jelent szá
munkra a légi-fénykép, illetve a fotótérkép ama erdészeti szempontból 
kiváló tulajdonsága, hogy rajta nemcsak az utak, nyiladékok, patak
vagy gerincvonalak, nemcsak az erdő közé zárt rétek, legelők é: más 
művelésű területek, hanem a tag- ép erdőrészletképzés ezempontjából 
fontos határvonalak is szemünkbe tűnnek; igen sokszor az elegy -
arány — különösen lomb- és tűlevelű fákkal vegyes erdőknél — és 
az erdő zárlati viszonyai is megítélhetők; hozzávetőlegesen megálla
píthatók a felújítandó területek, pótlások; jól láthatók a kopár vagy 
vízmosásos területek stb. . 

A részletes felvételnél egy egyenletesnek látszó erdőrészlet gon
dos és alapos bejárása szinte feleslegessé válik, mert a szokásos és 
főleg a sűrűség és elegyarány megítélése céljából szükséges aprólékos 
bejárás mellőzhető akkor, amikor az erdőrészetből, amelynek talaján 



állok és a kezemben lévő fényképből, illetve fotótérképből biztosan 
meg tudom ítélni, hogy ez a részlet tegyük fel, teljesen egyenletes 
sűrűségű, korú, elegyetlen állományból áll. H a pedig az illető erdő
részlet változatos, akár az elegyarány, akár a sűrűség, kor, egészségi 
állapot vagy fejlődés tekintetében, ha benne gyér foltok, apróbb tisz
tások vagy más a bejárásoknál figyelmen kívül nem hagyható egyéb 
különbözőségek vannak, akkor meg a légifelvételek útján éppen nagy
szerűen figyelmeztetve vagyok arra, hogy mely részt kell gondosab
ban megtekintenem, alaposabban bejárnom. 

De a legnagyobb előnyt már az egyszerű felvételekkel dolgozó 
síkfotogrammetriánál is az erdőmérnök számára maga a térképezési 
lehetőség nyújt. Nem kell felmérni az erdő területét, hanem az erdő
rendezési külső munkálatok alkalmával, most már ugyancsak nagy 
figyelem fordítandó arra is, hogy a fotótérképet a részletes erdőle
írással kapcsolatos bejárás során mindazokkal a kiegészítésekkel el
lássuk, amelyekre az ebből készítendő vonalas rendszerű gazdasági-
térkép előállításánál szükségünk lesz. 

A határvonalak, erdei útvonalak netán bizonytalanul elhatárolt, 
elmosódó szélű részeit, a helyszínen való megtekintés után, élesebb 
vonallal megjelöljük; az erdőrészletvonalak vezetésében is a térkép 
bizonyára még sok kiegészítésre szorul, de ez a kiegészítés is legtöbb 
esetben csupán vázolásszerű, így külön felmérést nem igényel. A fotó
térképen lesznek bizonyára olyan foltocskák is, amelyeket az avatott 
6zem sem tud biztosan megítélni; ha ez valami olyan tereptárgyat 
látszik feltüntetni, ami erdészetileg esetleg fontos lehet, — mondjuk 
egy patakocskán átvezető kis híd —, akkor ezt a helyszínén a szoká-
i?os jelzéssel bevázoljuk. 

Ehhez hasonló kiegészítés után a fotótérképet odahaza vonalas
térképpé alakítjuk át s akkor, az előzőkben már leírt módon, a kék
nyomat elejtése mellett lefotografáljuk és sokszorosítjuk. 

Még áldásosabbnak ígérkezik az erdészet szempontjából a légi-
sztereofotogrammetriai eljárásokkal végzett térképezés, amit az e l 
mondottak szerint domborzattal bíró terep felvételénél alkalmaznak. 

Az eljárás fölényes biztonsággal alkalmazható akár a legszak-
gatottabb terepen is — ami pedig rendes körülmények között az 
erdőmérnök működési terének tudvalévőleg jelentékeny részét teszi 
ki •—, tehát még ott is, ahol a terep járhatatlansága miatt a műszer
rel való terresztrikus mérés sokszor szinte kivihetetlen. 

A sztereofotogrammetriai eljárással azonban nemcsak a mi cél
jainknak kiválóan alkalmas térkép készítése áll módunkban, de ma
guk a sztereogrammok mindig felbecsülhetetlen előnyt jelentenek szá
munkra, mert ha a kidolgozó készülék segítségével az ez alapon elké
szített erdőgazdasági térkép valamely részét, bármikor alaposabban 
szemügyre akarjuk venni, illetve nagyobb részletességgel akarjuk 



látni, akkor a kellő gondossággal megőrzött felvételpárt a kidolgozó
készülékbe, esetleg csak egy egyszerűbb sztereoszkópba behelyezzük 
és a terep művészi plasztikája modelljét szemeink elé tárva, abból 
olyan és annyiféle adatot olvashatunk k i , hogy ennek az eljárásnak 
az alkalmazását ez alapon is az erdészeti gyakorlat számára különös
kép előnyösnek kell mondani. 

A természetet, a m i érzékeink számára szinte jobban felfogható 
és könnyebben áttekinthető formában, kicsinyített valóságában, bár
mikor könnyűszerrel magunk elé varázsolhatjuk s ebből a kicsinyí
tett természeti képből, azonfelül, hogy rajta a kidolgozókészülék útján 
bármilyen mérési munkát elvégezhetünk ,s a történt és az ezután esz-: 

közlendő használatok területét, fekvését, irányát, a használat alatt 
álló területek helyzetét, záródási viszonyait is meghatározhatjuk, 
(s színtkülönbségek, lejtviszonyok, az erdőállomány magassága is 
megállapítható) az előző fejezetben felsorolt jellegzetességek még 
sokkal határozottabban, tagozottan és plasztikusan tűnnek elénk, a 
domborzati viszonyok pedig könnyen felfogható formában jelennek 
meg előttünk. M i v e l a sztereofotogrammetriai kidolgozókészülékek 
segélyével a rétegvonalakat — amint az előzőkben láttuk •—, a tér
képbe könnyű szerrel és gyorsan berajzolhatjuk, ez alapon megter
vezhetjük az erdei utakat, csusztatókat, görgőpályákat, gátakat, víz
művi berendezéseket, sodronykötélpályát stb. 

Túlhajtott dolog volna azt állítani, hogy ezekkel az eljárásokkal 
most már akár az erdőrendezési, akár az erdő feltárásával kapcsolatos 
munkák a rajzteremben volnának elvégezhetők, de el kell ismerni, 
hogy eme munkálatok — főleg a térképezés —, ezekkel az eljárások
kal jelentékenyen meg lesz könnyítve, amellett olcsóbb és gyorsabb. 
Dr . Nebel szerint a légifelvételek segítségével végzett erdőrendezési 
munka a terresztikus munkához viszonyítva időben 60% és költség
ben 40% megtakarítást jelent. 

A légi fotogrammetriai eljárások éppúgy alkalmazhatók a kul-
túrállamokban, mint az őserdők világában. H a olyan terepen dolgozik 
az erdőmérnök, ahol alapponthálózat egyáltalán nem áll rendelke
zésre, a légifelvételi eljárásokkal készített fotótérkép alapján az erdő 
kitermelési munkálatait, feltárását, szállító eszközökkel való berende
zését csakhamar eredménnyel megtudja kezdeni. Igaz, hogy ilyen 
esetben, ami a térképezést i l let i , a pontossági kívánalmak tekinteté
ben nagy igényeket nem támaszthatunk, de arra i ly esetben nincs is 
szükség: terresztrikus mérés mellett maga a térképezés, — ami nél
kül pedig i ly nagyarányú kitermelési munka el sem képzelhető —. 
töméntelen időt és pénzt emésztene fel. 

H a pedig az erdészeti terepfelvételi eljárásokat a kultúrállamok 
szempontjából vesszük szemügyre, ahol mindenütt megfelelő alap
ponthálózat áll rendelkezésre, az erdőrendezési munkáknál megkívánt 



pontossági kívánalmak is kielégítést nyernek, mert hisz az alappont
hálózaton belül észlelt hibák kiegyenlíthetők. 

N Amellett, hogy ezen eljárásokkal az erdészeti felméréseknél ed
dig alkalmazott módszerekkel ..elérhető pontosságot mindenkor bizto
sítani lehet, a légi fotogrammetria még más, erdészeti szempontból 
igen hasznos s az előzőkben felsorolt különös előnyöket is nyújt. 

Lássuk most még, hogy a fotogrammetria az egyes államokban 
mily fogadtatásra talált az első időben 8 milyen szerepet tölt az be 
mai fejlettségi foka mellett. 

Bár az eszme Franciaországból indult útnak, az Osztrák-Magyar 
monarchia a fotogrammetria terén hosszú ideig domináló szerepet 
töltött be. Természetesen akkori közjogi helyzetünknél fogva ebből a 
dicsőségből kevés jutott nekünk, magyaroknak. A háború utáni sze
rencsétlen helyzetében azonban Ausz t r i a sem fejlődhetett már e té
ren úgy, mint addig, mert a bécsi volt cs. és k i r . katonai földrajzi 
intézet maradványa, az ottani állami felmérési hivatal anyagi támo
gatás híjján egyideig csak a dicsőséges mult emlékein tengődött s 
lassankint tudott valamennyire magához térni. 

Ausztria közép- és magashegységi területein a földi szterefoto-
grammetriát igen előnyösen alkalmazzák. Repülőgépek hiányában 
azonban a légifelvételi eljárásokat csak az 1928. évben kezdték meg. 

A monarchia vezetőszerepét nemsokára Németország domináló 
szerepe váltotta fel. Míg a franciák a háború tanulságai alapján fel 
kapott légi fotogrammetriát eleinte főleg a sík terepek felvételénél 
alkalmazták, így tehát inkább a fényképek transzformálása útján való 
térképezéssel foglalkoztak, Németország mindjárt a hegységi terep 
térképezésével, így a sztereofotogrammetriai eljárásokkal foglalko
zott behatóbban. 

Németország optikai felkészültsége különben világviszonylatban 
is előljárt, ami nagyban elősegítette a fotogrammetriai műszerek 
szerkesztésében kivívott prioritását is. 

A jenai Zeiss-művek, a berl ini Goerz optikai intézet, a drezdai 
Heyde-gyár, a háború alatt s még inkább a háború után erős ver
senyre keltek a mindinkább tökéletesített különféle fotogrammetriai 
műszerek gyártásában s ennek a célnak több hírneves professzort és 
kiváló gyakorlati szakembert is sikerült megnyerniük. A fotogram
metria gyakorlati alkalmazására egyik magánvállalat a másik után 
alakult s ezek a müncheni műegyetemmel és más tudományos szak
intézetekkel állandó kontaktust tartanak fenn. Vállalnak topográfiai, 
műszaki és kataszteri felméréseket. 

Szükségesnek látszott azonban, hogy az anyagi érdekektől füg
getlenített és így tárgyilagosabb véleményt adó állami szervek ia 
megbízást kapjanak a fotogrammetriai eljárások tanulmányozására, 
így Németországban most már úgy állami intézmények, mint magán-



vállalatok karöltve fejlesztették a fotogrammetriai tudományokat. 
A légi fotogrammetria szolgálatában számos intézet, így a „Reich-
samt für Landesaufnahme Ber l in" , a „Breslaui légi térképészeti in
tézet", a „Photogrammetrie Grribh. München", a „Hamburgi városi 
mérnöki hivatal" stb. fejt k i buzgó tevékenységet. Városok, állam
építészeti hivatalok, erdészeti hivatalok a légi térképezést általánosan 
alkalmazzák. A z egyetemeken és főiskolákon a fotogrammetriát el
méleti, de gyakorlati alapon is előadják. 

Anglia szakközönsége szintén idejében meglátta a fotogram
metriai eljárások előnyeit. 

Indiában, Kanadában a még fel nem mért területek felvételénél 
megfizethetetlen előnyöket jelentett számukra a fotogrammetria » 
tai nyújtott gyorsaság és olcsóság. 

Eredményesen használták az angolok a légi eljárásokat az erdői 
gazdaság terén, Kanada, Burma, India beláthatatlan rengetegeinek 
a felvételénél is. 

Mive l azonban az anyaország területéről Angliában évtizedek óta 
igen szabatos térképek állanak rendelkezésre, így a fotogrammetriát 
az angolok inkább csak a gyarmatokon alkalmazzák, ott pedig az el
járás és az elérhető pontossági kívánalom is lényegesen eltér az 
európai viszonyoktól, ahol csekély kivétellel mindenütt bizonyos alap
ponthálózat áll rendelkezésre. 

Északamerika Egyesült államai szintén hamar felismerték a légi 
felvételi eljárásokban rejlő nagy előnyöket. Két állami hivatal: az 
U . S. Coast and Geodetic Survey és az U . S. Geological Survey már 
a háború előtt a topográfiai felmérések szolgálatában állt. Számos fél
hivatalos és magánvállalat készít légi térképeket. Nehezen járható, 
hegységi terepen, szakadozott szélű, sziklás partok felvételénél, ahol 
a földi mérés elé sokszor leküzdhetetlen nehézségek tornyosulnak, a 
sztereoszkópikus térképezést alkalmazzák. A légi fényképezési eljárá
sokat állandóan tökéletesítik. 

Franciaországban a Roussilhe mérnök által 1921-ben konstruált 
transzformátorral a sík területekről készített felvételeket tetszés sze
r in t i méretarányban átalakították ortogonális vetületekké. Bár nagy 
késedelemmel, de később a franciák is ar ra törekedtek, hogy az egy
mást fedő felvételpárokból a sztereoszkópikus hatás kihasználásával 
nemcsak a sík vidékekről, de a hegyi terepről is térképeket ké
szítsenek. 

Olaszországban a firenzei Instituto Geografico Mil i tare foto
grammetriai munkálatai már a 80-as években feltűnést keltettek. Az 
eszmének az olaszok lelkes hívei voltak kezdettől, de a sztereoeljáráso-
kat — ápúgy mint a franciák — eleinte ők sem érdemesítették kellő 
figyelemben. Közvetlenül a háború után azonban náluk már széltében 
alkalmazták a sztereofotogrammetriát is. 



Svájcban a fotogrammetria alpesi területek kataszteri felméré
sénél, mint a topográf iái-"felmérések nélkülözhetetlen segédeszköze 
szerepel. A magas hegységben a földi fotogrammetriai eljárásokat 
előszeretettel alkalmazzák, a légi sztereofotogrammetriát csak ott ve
szik igénybe, ahol a megfelelő álláspontok hiányzanak, továbbá erdő
vel borított- terepviszonyok között. 

Alpesi erdők és legelőterületek kataszteri felmérésénél a földi és 
légi fotogrammetriát -— mint láttuk — hivatalos eljárásként al-

. kalmazzák. 
Magyarországon a fotogrammetria iránti érdeklődés szintén már 

a háború előtti időkre visszavezethető. A z „Internationales Archív 
für Photogrammetrie" (a volt ausztriai fotogrammetriai társaságból 
alakult Nemzetközi Fotogr . Társaság közlönyének) I V - i k kötete sze
rint bágyoni Szabó Endre, a Selmecbányái erdészeti főiskola tanár
segéde, még az 1913. évi március 5-én a mérnök- és építészegyletben 
előadást tartott a sztereofotogrammetria jelentőségéről. 

Szabó Endrén kívül Hankó Géza, Jankó Sándor, K u r t z Sándor, 
Lendvay Károly, Medvey Aurél, dr. Rédey István, Szüts Lajos, 

E Tárczy-Hornoch A n t a l dr. stb. fejtettek k i igen eredményes munkás
ságot, Oltay Károly műegyetemi tanár úr pedig, úgyis mint a M a 
gyar Fotogrammetriai Társaság elnöke, a fotogrammetriai tudomá
nyok felkarolása és tökéletesítése terén úgy a tanszéken, mint i ro
dalmi téren kifejtett működésével elévülhetetlen érdemeket szerzett. 

A légi fotogrammetriát hazánkban gyakorlati lag csak a háború 
után kezdték alkalmazni, de a volt bécsi katonai földrajzi intézet 
egyeduralma idején erre nem is igen nyi l t alkalom. 

A z Állami Térképészet megalakulása után nemsokára a foto
grammetria terén is mintaszerűen berendezkedett és nagyban fellen
dítette a magyar fotogrammetria fejlődését. 

E helyen is hálás köszönetet mondok az intézet parancsnokságá
nak, hogy értékes berendezésének a megtekintésére szíves volt módot 
nyújtani. 

Sajnos, mai helyzetünk mellett a légi fotogrammetriának az er
dészeti gyakorlatba való bevezetése — amikor ezeknek az eljárások-

'nak ilyirányú alkalmazása nálunk egyelőre csak alárendeltebb mérv
ben jöhet számításba —, előreláthatólag még sok halasztást fog szen
vedni, már csak a nagy költséggel járó berendezkedés nehézségei 
miatt is. Minél gazdagabb egy nemzet erdőkultúrája, annál inkább 
kifizetődik ott egy i ly nagyszabású invesztíció. Nálunk tehát a közel
jövőben még csak arról lehet szó, hogy ott, ahol mód van reá, teszem 
azt, ha erdődúsabb vidékeken más ágazatok részéről légi felvételi el-

' járásokkal való térképezés folyik, az erdészeti szervek is iparkodjanak 
a maguk számára kiaknázni azokat az igen értékes lehetőségeket, 



amelyeket a légifényképek, illetve a fotogrammetriai eljárások nyúj
tanak, így a hosszantartó kísérletezéseken, a kezdet nehézségein túl 
lennénk már akkor, amikorra hazánk gazdaságilag fellendül és re
méljük, nemsokára újra régi fényében ragyog! 

A z aviatika az elmondottakon kívül egyéb erdészeti teendők el
látásával, így pl. az erdővédelmi szolgálatban — amint ez Német
országban, Amerikában dívik —, a káros lepkék hernyóinak mérges 
gázokkal való tömeges pusztításával és sok egyéb célkitűzésekkel is 
elő fogja mozdítani az értékesebb, nagyobb erdőségek erdészeti 
ténykedéseit. 

Bárha mielőbb újra magunkénak nevezhetnők régi hazánk ma
gyar verejtékkel ápolt, felbecsülhetetlen értékű erdőségeit, amelyeken 
— hisz nincs messze az idő! — ily nagyvonalú, modern berendezésről 
szó eshet. 

Bárha mielőbb újra magyar aviatikus keringene a Kárpátok el
rabolt bércei fölött! 



A z erdészeti szakoktatás 
az erdőtörvényben 

A közelmúltban többízben kerültek a m. k i r erdőgazdasági 
szakiskolát végzettek a nyilvánosság frontja elé főképen azért, 
mert az érdekeltek minden kínálkozó és nem kínálkozó alkalmat 
felhasználtak arra, hogy szavukat hallassák., A panaszhangoknak 
különféle skáláival találkoztunk szaklapokban és napilapokban 
egyaránt. 

Nem célom jelen alkalommal a panaszosoknak panaszát bí
rálni jogos-e vagy nem, csupán azért említem meg őket, mert a 
m. kir . erdőgazdasági szakiskola életbeléptetése intő példa arra, 
hogy a szakkörök megkérdezése nélkül nem megfelelő időben léte
sített intézmény nem életképes, különösen pedig akkor nem, ami
kor az iskolából kikerülő tanulók minősítése és képesítése 
100%-ig konkretizálva nincs. 

Nem bírálom most sem a hangot, sem a módszereket, ame
lyekkel az iskolát végzettek „sérelmeiket" a nyilvánosság elé 
dobták, csak ez a sajátos eset föltétlenül gondolkodásra kell hogy 
késztessen bennünket éppen most, amikor az új erdőtörvényben 
az erdőgazdasági személyzet címkérdése és hatásköre új köntöst 
kapott. 

1934 év októberében, kiadott törvénytervezet 48. §-a szerint 
erdőgazdasági segédszolgálatrá 20. életévüket betöltött oly ma
gyar állampolgárokat lehet alkalmazni, akik vagy a felállítandó 
kétéves tanfolyama hazai alerdész szakiskolán, vagy a tatai, ké
sőbb esztergomi m. k i r . erdőgazdasági szakiskolán, vagy a va
dászerdői m. k i r . erdőori szakiskolán és annak továbbképző tan
folyamán vagy a görgényszentimrei, vadászerdői, liptóújvári vagy 



királyhalmi erdőőri szakiskolán, vagy az esztergomi és királyhalmi 
erdőőri és vadőri iskolán nyertek képesítést, avagy az 1879. évi 
X X X I . t.-c. 37. §-ában megszabott erdőőri szakvizsgát letették. 

A 49. § szerint erdők őrzésére minden huszadik életévet be
töltött magyar állampolgárt lehet alkalmazni, aki szabadságvesz
tésre vagy hivatalvesztésre ítélve nem lett és erkölcsi tekintetben 
sem esik kifogás alá. 

H a a törvénytervezetnek ezt a két §-át az 1879. évi törvény
cikk 37. §-ávalhasonlítjuk össze, feltűnik: 1. hogy úgy erdőgaz
dasági segédszolgálatra, mint erdők őrzésére csak magyar állam
polgárokat lehet alkalmazni (ez a rendelkezés lesz hivatva segí
teni azon a bajon, aminek érdekében annak idején a m. k i r . erdő
gazdasági szakiskolát életrehívták); 2. a törvény életbeléptetése 
után csak hazai iskolán lehet képesítést szerezni; 3. különbséget 
tesz erdőgazdasági segédszolgálat és az erdők őrzése között 
(ennek hiánya, illetve pontos elhatárolása a múltban sok félre
értésre ési elkeseredésre adott okot): 4. az életkornak 24 évről 
20 évre való leszállítása. 

Mind a négy új intézkedés igen helyes és célravezető, mert 
a magyar állampolgárságnak és a hazai iskola elvégzésének meg
követelése nemzeti szempontból indokolt; a kezelő altiszt és az 
egyszerű erdőőr (helyesebben erdőkerülő) közötti különbség kon-
templálása már szintén sürgős volt és végül az az engedmény, 
hogy az iskolából kikerülő tanulók huszadik' életévükben esküt 
tett erdőaltisztek lehetnek, csak helyeselhető, mert mindezideig 
sokan sokszor voltak kénytelenek ideiglenes minőségben, eskü 
nélkül, igen szerény díjazás mellett 3—4 évig is szolgálni. 

A címkérdést is szabályozva látjuk az 58.. §-ban. „Alerdész, 
körerdész, pagonyerdész címet csak az használhat, akinek a 
48. § 1—2. pontjai alatt meghatározott valamelyik szakminősí
tése van. Erdőőr, főerdőőr címet csak az használhat, akinek a-
48. § 3—4. pontjai alatt meghatározott valamelyik szakminősí-' 
tése van. 

Alerdész (körerdész, pagonyerdész) tehát az lehet, aki leg
alább kétéves iskolát végzett és utána a megfelelő szakvizsgát le
tette. E z igazságos is, hiszen a cím bizonyos előképzettségre köte
lez. Azonban itt lenne egy megjegyzésem. Éveken keresztül, 



ihelyesebben 1928 óta, amióta a m. ki r . erdőgazdasági szakiskolába 
való felvétel szünetel; erdészeti szakképzést csak az egyéves m. 
kir. erdőőri és vadőri iskolákon lehetett, illetve lehet nyerni. A z i t t 
végzett tanulók egy része feltétlenül olyan qualítású, hogy módot 
kell nyújtani nekik is — ha egyébként a feltételeknek megfelel
jek — az alerdészi (körerdészi, pagonyerdészi) cím elnyerésére. 
Tekintve azt, hogy éveken át a két erdőőri és vadőri iskola éven
ként mintegy 70 tanulót képesített, akik közül évenként legalább 
10—15 jobb képesítésű volt, a kérdést csakis a numerus clausus 
elvével lehet mindenki megnyugtatására helyesen megoldani. 

Az csak egészen természetes, hogy minden olyan címet, 
amelyből magasabb erdészeti képzettségre lehet következtetni, az 
erdőaltisztek részére átengedni nem lehetett. 

Az erdészeti szakoktatás és az erdőtörvény kérdését úgy 
állíthatjuk egymással szembe, ha először is tudjuk, mit kíván a 
törvény az alkalmazottól. A törvény 40. §-a ezt mondja: „Az erdő
gazdasági segédszolgálat ellátása végett: 1. az az erdőtulajdonos, 
akinek erdeje legalább 1000 katasztrális hold, tekintet nélkül 
arra, hogy erdeje államerdészeti kezelésben van-e, vagy nem, a 
48. §-ban megszabott szakképzettségű alerdészt (főerdőőrt, erdő
őrt) köteles alkalmazni; 2. az az erdőtulajdonos, akinek erdeje 
1000 kataszteri holdnál kisebb, abban az esetben, ha erdeje állam
erdészeti kezelésben van és külön alerdészt (főerdőőrt, erdőőrt) 
nem alkalmaz, köteles a közös erdészeti segédszolgálati szerve
zetbe belépni. 

A törvény betűiből következik, hogy a létesítendő alerdészi 
iskolából kikerülő alerdészeknek az erdőmérnökök közvetlen irá
nyítása, vezetése és felügyelete alatt álló erdőgazdaságokban el 
kell látni a műszaki segédszolgálatot és megfelelő módon végre
hajtani az erdőgazdasági intézkedéseket. 

A feladatok megoldásához szükséges ismereteket az egyéves 
gyakorlati szolgálatból és az iskolai oktatásból fogják nyerni. A 
gyakorlati szolgálat ellen sajnos sok kifogás emelhető, mert ezt 
az erdőbirtokosok, helyesebben az erdőmérnökök nem veszik ko
molyan. A gyakornokot, vagy csak küldönci szolgálatra használ
ják fel (ez még a jobbik eset), vagy tisztiszolgaként alkalmazzák; 
ie hogy a. rendszeres erdőgazdaságban legalább a legfontosabb 



munkálatokat lássák és elsajátítsák, a legritkább esetben szokott 
előfordulni. Tisztelet a kivételnek, mert azért fehér holló is akad,' 
aki nemcsak a gyakorlati teendőkre avatja be, hanem a gyakor
nok elméleti tudását is igyekszik megalapozni. 

A z egyévi gyakorlati szolgálatnak ilyen formája, csak üres 
szalmacséplés. Ebben a tekintetben igen helyes intézkedés volt 
az, hogy a m. kir . erdőgazdasági szakiskola tanulójelöltjeit csak 
olyan erdőgazdaságokban helyezte el gyakornokként, ahol meg 
volt a kellő garancia a komoly foglalkoztatásra s azonkívül a 
jelöltek minden hónapban kötelesek voltak tevékenységükről 
naplót vezetni és azt beterjeszteni. 

Tudom, a nehéz gazdasági viszonyok nem teszik lehetővé 
azt, hogy az uradalmak anyagi áldozatokat is hozzanak a jövő 
generációja érdekében, de megkívánható föltétlenül, az erdőmér
nöknek legyen gondja a gyakornok minél többoldalú gyakorlati 
kiképzésére. 

A z iskolai oktatás elméleti és gyakorlati részből áll. A ta
nulók először az iskola padjai között tanulják meg az ismere
teket, majd ugyanazokat alkalmazva látják az erdőgazdaságban. 
A kiképzésnek természetesen rendszeres erdőgazdaságban kell 
történnie. 

A tanuló nem tudhatja, hogy az élet milyen feladatot fog 
kiróni részére, azért igen helyes lenne, ha mód nyújtatnék a 
tanulóknak egyik iskolából a másikba való áthelyezésére. Ugyan
ez a jog a jelenlegi erdőőri és vadőri iskola szabályzatában meg 
van, de azt megfelelő költség hiányában a m. ki r . földmívelés-
ügyi miniszter nem gyakorolta. Szerény véleményem szerint en
nek az elvnek gyakorlati keresztülvitele igen helyes -lenne, mert 
a két alerdészi iskolában mégis csak többet lehetne látni, tapasz
talni, elsajátítani. 

A m i az elméleti és gyakorlati oktatás anyagát illeti, kü
lönbséget kellene tenni az első és második tanév között. A z első 
tanév az alapismeretek és a nem szorosan vett szaktárgyak el
sajátítására lenne szánva, azonkívül az erdőgazdaságban rend
szeresen előforduló munkák elvégzésére. Alapismeretek alatt 
értem a növénytant, állattant, ásványtan-kémiát, mennyiség
tant stb., de csak addig a mértékig, ameddig azt a szaktantár-



gyak megkívánják. Nem szaktantárgyak lennének azok, ame
lyeknek ismertetését és megtanulását a minimális általános mű
veltség szempontja tesz szükségessé. 

így az első tanév aránylag nem lenne nehéz. De ez helyes, 
mert a kötelező V I . elemi iskolai előképzettséget véve figye
lembe, a tanuló 12 évesi korában végez tanulmányaival, az al
erdészi iskolába pedig csak betöltött 17 évvel kerülhet, 5 évig 
tanulás nélkül van és i ly nagy szünet után igen nehéz a rend
szeres tanuláshoz hozzászokni. Alapjában véve az első évfolyam 
előkészítő év jelleggel bírna. 

A második év a szaktantárgyaknak lenne szánva. Itt csupán 
csak annak a határnak megállapítása fontos, hogy meddig tanít
sanak, nem pedig az, hogy milyen tantárgyakat tanítanak. A z 
zal, hogy mérőszalagot, avagy iránykeresztet adnak a tanuló 
kezébe, még nem lesz belőle mérnök, de viszont, ak i a theodolit 
mellé állítja a növendéket, az túllő a célon. 

Sokszor lehet hallani a gyakorlati szaktársaktól ama vá
dat, a szakiskola „urakat" nevel. Urakat , akik nem szeretnek 
dolgozni, akik többet akarnak, mint amennyire munkakörük és 
képesítésük szól. Kétségtelen, hogy ez a vád igaztalan, de h i 
szem, ha az aierdészek minősítése és munkaköre félreismerhetet
lenül lesz körvonalazva, ilyen vád elhangzására többé alkalom 
nem fog nyílni. 

A szakiskolai szigorú fegyelmű oktatás sohasem szolgálta
tott tápot arra, hogy akár csak egy is a végzettek közül többre 
tartsa magát, min ami. Hogy vannak mégis rendbontók, akik elé
gedetlenségükkel mégis rászolgálnak az előbbi vádra, az abban 
leli magyarázatát, nem kívánatos elemek is olykor-olykor be
csúsznak. Ez t pedig meg lehet akadályozni a felvételi feltételek
nek és a felvételi vizsgának komoly szigorításával. 

A z eddigi erdőőri és vadőri iskolába való felvételnél előnyt 
jelentett az, ha a pályázó erdő- vagy mezőgazdasági alkalma
zottnak, erdő- vagy mezőgazdasági munkásnak vagy földmíves
nek gyermeke. A mai nehéz gazdasági viszonyok között ezek 
az igen szerény anyagi keresettel bíró emberek csak abban az 
esetben lesznek képesek a kétéves iskolába küldeni gyermekeiket, 
ha vagy az ellátási díj nem lesz magas, vagy ha fiaik jó elő-



menetel esetén valami kedvezményt fognak kapni, ösztöndíj, 
.vagy a tartásdíjnak akár teljes, akár részleges elengedése sze
r intem két szempontból volna egészséges gondolat: 1. mert lehe
tővé tenné a tehetséges, de szegénysorsú ifjaknak az iskolához 
való bejutását, 2. nemes versenyt keltene a tanulók között, az 
előny érdekében a jó gondolkodásúak a legjobbat adnák ma
gukból. 

A kívánatos) elemeknek az iskolába való bejutását elősegí
tené az is, ha az állam évenként az állami szolgálatba egyet-
kettőt a végzett tanulók közül felvenne. A tantestület feltélenül 
k i tudná választani azokat, akik az állami szolgálatra kiválóan 
alkalmasak lennének s így nemcsak a végzett tanuló jutna biz
tos kenyérhez, hanem az állam erdőaltiszti személyzete is válo

gatott egyénekből állana. 
Nem szabad figyelmen kívül hagyni a szakiskolai tanulók 

létszámát sem. Ennél a kérdésnél számolni kell elsősorban azzal, 
hogy a volt m. k i r . erdőgazdasági szakiskolát végzettek nagy
része, az erdöőri és vadőri iskolát végzettek egy része állás nél
kül van s így egyelőre a mérséklés csak helyénvaló. 

A z új erdőtörvény a kerületi alerdészek (főerdőőrök, erdő
őrök) létszámának megállapítását úgyis előírja, a nagyobb ma
gánuradalmaknál és az államnál szükséges állások száma pedig 
ismeretes, tehát az összes rendszeres állások után évenként mu
tatkozó utánpótlás — az előbbi bekezdés figyelembevételével — 
adná az alerdészi iskola tanulóinak létszámát. 

A z erdőtörvény nem egy évre szól, a létesítendő alerdészi 
iskola szabályzata sem, azért adott kívánalom, hogy az iskola 
célja, képesítése, a végzett tanulók jogköre egyértelműleg legyen 
megállapítva, mert nem lehet célunk az elégedetlenkedők lét
számának emelése. 

Ágfaivi Imre 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Jegyzőkönyv 
Az Országos Erdészeti Egyesület igazgatóválasztmányának 

Budapesten 1935. évi március hó 14-én az Egyesület székházában 
tartott rendes üléséről. 

Megjelentek: báró Waldbott Kelemen einök, gróf Teleki József 
alelnök, Biró Zoltán ügyvezető, A j t a y Jenő, dr. A j t a i Sándor, gróf 
Andrássy Sándor, Beyer Jenő, Czi l l inger János, gróf Esterházy 
Móric, Fiedler Jenő, Kal l ivoda Andor , Kársai Károly, gróf Keglevich 
Gyula, gróf Mailáth György, Molcsány Gábor, Nagyszalánczy Brúnó, 
Papp Béla, Rimler Pál, Véssei Mihály, Vuk Gyula választmányi 
tagok és Lengyel Sándor segédtitkár. 

Báró Waldbot t Ke lemen elnök: üdvözlöm a megjelenteket és az 
igazgatóválasztmánynak a mai napra kitűzött ülését megnyitom. 

Megállapítom, hogy a választmányi ülés határidejéről a tag Urak 
írásos meghívóval nyertek értesítést és, hogy az ülés a megjelentek 
számára való tekintettel határozatképes. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére gróf Mailáth György és A j t a y 
Jenő választmányi tag Urakat kérem fel. 

Távolmaradásukat kimentették: gróf Festetich Kristóf, Földváry 
Miksa, Huszár Tibor , Ivanich Ferenc, Matusovits Péter, herceg 
Montenuovó Nándor, Osztroluczky Miklós, őrgróf PaJlavicini Alfonz 
Károly, Papp-Szász Tamás, Pászthory Ödön, Roth Gyula, Schenk-
engel László, Takács Zsigmond, Urbánfy Ignác, Wal l a Ferenc, Zügn 
Nándor választmányi tag urak. 

Az utolsó választmányi ülésünk óta a törvényhozás felsőháza is 
letárgyalta az új erdőtörvényjavasiatot és változtatás nélkül fogadta 
el azt a tervezetet, amely a képviselőházban, mint az érdekeltek egy^ 
öntetü megállapodása, ment keresztül. 

^Csak a szentesítés van tehát hátra, hogy a tervezet, amiért 
az Egyesület annyit küzdött, törvényerőre emelkedjék, biztosítva a 
haladás útját s egyúttal azt a szilárd alapot, amelyre a jövő erdő
gazdaságot felépíteni lehet. 

Erősen hiszem, hogy a végrehajtási utasítás megalkotásánál 
ugyanazt az egyetértésre való törekvést és ugyanazt a megértést fog-



juk tapasztalni a kormányzati tényezők részéről, amiben a törvény
tárgyalás során részünk volt. 

A z időközben lezajlott kormányváiság megakadályozta azt, hogy 
az erdőgazdaság egyik legégetőbb és legfontosabb kérdésében, a 
tarifakedvezmények dolgában végleges döntést tudtunk volna elérni. 

A miniszterközi tárgyalások nagyon elhúzódtak úgy, hogy a 
kedvezmény lejárta előtt már nem is maradt idő az érdekeltség meg
hallgatására. 

így jött létre az átmeneti megoldás, hogy a kedvezményeket 
egyelőre az április hó végéig terjedő két hónapra meghosszabbították. 

Reméljük, hogy ez alatt az idő alatt módunkban lesz a végleges 
megoldást az erdőgazdaság érdekeinek megfelelően keresztülvinni. 

A gazdatiszti törvénytervezetre vonatkozólag megérkezett az 
O M G E értesítése, amely szerint a szolgálati viszony szabályozására 
és a gazdatiszti kamara megalakítására vonatkozó tervezeteket maga 
a gazdasági érdekeltség is elejtette és csupán a nyugdíjbiztosítás 
szükségességére mutatott rá a kormányzatnál. 

Ilyenformán a bizottsági tárgyalások, amelyekre a kiküldötteit 
Egyesületünk is megnevezte, majd csak akkor lesznek esedékesek, 
amikor a nyugdíjbiztosításra vonatkozó javaslatot a minisztérium 
újból kiadja az érdekeltségeknek. 

Egyébként erre a kérdésre az ügyvezető Űr is k i fog térni 
jelentésében. 

Súlyos csapás érte ez alatt az idő alatt nemcsak Egyesületünket 
és az igazgatóválasztmányt, de az egész magyar erdészetet Pech 
Kálmán ny. helyettes államtitkár, Egyesületünk választmányi tagjá
nak elhunytával. 

Mindnyájan ismerjük azokat a nagyon messzemenő és értékes 
szolgálatokat, amelyeket ő a magyar erdőgazdaságnak, különösen a 
1918. évi X I X . törvénycikk végrehajtása körül tett s nagyon fogjuk 
érezni a hiányát annak az önzetlen éj odaadó támogatásnak, amely
ben Egyesületünk és az erdőgazdaság ügyeit állandóan részesítette. 

Tisztelettel javasolom, hogy az igazgatóválasztmány az ő el
hunyta felett érzett őszinte fájdalmának a jegyzőkönyvben adjon ki
fejezést s mélységes és igaz részvétéről a gyászoló családot írásbán 
is értesítse. 

Amennyiben a t. igazgatóválasztmány indítványomat elfogadja, 
úgy azt egyhangú határozatként mondom k i . 

Ezek után áttérhetünk a tárgysorozat egyes pontjainak részletes 
tárgyalására. 

Felkérem az ügyvezető Urat , hogy a .tárgysorozat egyes pontjait 
ismertetni szíveskedjék. 

Biró Zoltán ügyvezető: mindenekelőtt az Egyesület anyagi helyzetéről 
tájékoztatja az igazgatóválasztmáríyt. Az Egyesület bevételei 1935. évi 
január hó 1-től ugyanezen év március hó 13-áig 15.734 P 54 fillért, ki
adásai pedig 1(0.434 P 02 fillért tettek ki . A bevételi többlet 5300 P 52 fill. 



Az anyagi helyzet a tagdíjbevételek következtében javult. A z Egyesület 
hátralékos tagjaihoz ugyanis leveleiket intézett és felkérte őket a hátralék 
megfizetésére. Többen ki is fizették a tagdíjhátralékukat, sokan annak bi
zonyos részletekiben való törlesztését vállalták. Reméli, hogy a tagdíjak 
a jövőben jobban fognak befolyni. Eigyben engedélyt kér arra, hogy a fel-

, hívást szükség esetén két-három hónap múlva megismételhesse. 
. Az igazgatóválasztmány a pénzügyi jelentés egyhangú tudomásul

vétele mellett a felhívásnak szükség esetén való megismétléséhez hozzá
járul. 

Ügyvezető: bemutatja a volt földmivelésügyi miniszter Űr leiratát, 
amelyben a tárca vezetésétől való megválása alkalmából őszinte köszönetet 
mond azért az értékes támogatásért, amellyel az Egyesület a magyar 

• mezőgazdaság érdekében kifejtett működését részesíteni szíves volt. Egy-
: ben bemutatja a földmívelésügyi miniszter Úrnak az elnökséghez intézett 
levelét, amelyben az Egyesület külön előterjesztésére válaszolva,'. meg
köszöni az abban foglalt elismerést és egyben afölötti megelégedésének 
ad kifejezést, hogy a magyar erdőbirtokosok és erdészek három legfonto
sabb problémáját, úgymint: az Alföld fásítását, az erdőlörvényt, valamint 
a tűzifa értékesítésének kérdését megoldania sikerült. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető: bemutatja dr. Darányi új földmívelésügyi miniszter Úr

nak a leiratát, amelyben kineveztetéséről való értesítése mellett arra kéri 
az Egyesületet, hogy a magyar földmívelésügy előmozdítására irányuló 
törekvéseit támogatásban részesíteni szíveskedjék. Egyben bemutatja az 

; új földmívelésügyi miniszter Úr másik levelét, amelyben a kineveztetése 
alkalmából a hozzáintézett meleghangú jókívánságokat jóleső örömmel 
vette és hálásan megköszöni. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető: ezután bemutatja a Budapesti Mémoki Kamarának az 

erdőtörvény 98. §-ában tárgyalt címkérdéssel kapcsolatos felterjesztését, 
amelyet a mérnöki kamara szíves tudomásul és támogatás végett az 
Egyesületnek is megküldött. Ügyvezető nézete szerint a 'kérdés, miután 
az erdőtörvényt a képviselőház és felsőház már letárgyalta, tárgytalanná 
vált. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 
Ügyvezető: bemutatja a Magyar Mérnök- és Építész-Egyletnek át

iratát,, amelyben a mérnökségnek a törvényhozás mindkét házában- a mai
nál naigyobbszámú képviseltetése érdekében a miniszterelnök Úrhoz inté
zett felterjesztésének megfontolását és a hozzá való csatlakozást kéri. 
Ügyvezető egy azonos tartalmú felterjesztés benyújtását addig, amíg az 
érdekképviseleteknek a törvényhozásba való bevonása komolyan szóba, nem 
ikerül, nem tartja időszerűnek s ezért javasolja, hogy az igazgatóválaszt
mány egyelőre a hasonló felterjesztéstől tekintsen el. 

Az igazgatóválasztmány egyhangúan a javaslat érteimében határoz. 
Ügyvezető: közli, hogy Ajtay Jenő az Egyesült Fabehozatali Rt.-ot 

ellenőrző bizottság rendes tagságáról, valamint Országos Fagazdasági 
Tanács-i póttagságáról nagy elfoglaltsága miatt lemondott. Mivel a föld
mívelésügyi miniszter Űr erre vonatkozó felhívása még nem érkezett le, 
Ügyvezető a megürült tagsági helyek betöltése feletti határozathozatalnak 
a következő választmányi ülésre való halasztását javasolja, hogy addigra 
a kijelölendő személyében megállapodás történhessék. 

Az igazgatóválasztmány egyhangúan a javaslat értelmében határoz. 
Ügyvezető: bemutatja a földmívelésügyi miniszter Úr leiratát, amely

ben az Egyesületet Wialla Ferenc földbirtokosnak az Országos Fagazda
sági Tanácsba póttagként történt kinevezéséről értesíti. 

Egyhangúan tudomásul szolgál. 



Ügyvezető: javaslatára az igazgatóválasztmány ezután báró Weissen-
bach Iván vármegyei főjegyzőt, ajánlja Földváry Miksa, továbbá Kováts 
Árpád oki. erdőimérnököt Honig Mór fatermelő és nagykereskedőt és 
Gereben János szigorló erdőmérnököt, valamennyit Ügyvezető ajánlja, 
egyhangúan az Egyesület rendes tagjad közé iktatja. 

Ügyvezető ezután a tűzifa és műfa szállítási kedvezmény ügyére át
térve közli, hogy az Egyesület már az elmúlt év decemberében a szállí
tási kedvezmény meghosszabbítása érdekéiben a szükséges felterjesztése
ket megtette. A politikai helyzet azonban úgy alakult, hogy a kérdést 
nem lehetett letárgyalni. Ezért átmenetileg a szállítási kedvezményeket 
ez évi április hó végéiig meghosszabbították. 

Ügyevezető: javaslataira az igazgatóválasztmány egyhangúan elhatá
rozza, hogy az Egyesület a szállítási kedvezmények meghosszabbítása 
érdekében forduljon újabb előterjesztéssel az illetékes miniszter Urakhoz. 
A z igazgatóválasztimány egyben újra felkéri mindazokat a választmányi 
tag Urakat, akik befolyásukat ez ügyben eddág is latbavetették, hogy 
illetékes helyen újból közbenjárni szíveskedjenek. 

Báró Waldbott Kelemen elnök; a kérdéssel kapcsolatban a szállítási 
kedvezmények fonfcosiságára hívja fel az igazgatóválasztmány figyelmét. 
Nézete szerint a kérdés kedvező megoldásától függ az erdőbirtokosok 
sorsa. Épp ezért arra kér mindenkit, hogy a vezetőséget tőle telhetőleg 
támogassa. 

Gróf Esterházy Móric: a tagdíjhátralékok nagyságára vonatkozó 
kérdésére ügyvezető közli, hogy a hátralék a leírandó tételeik figyelembe
vételével 35—36 ezer pengő. 

Gróf Esterházy Móric: a szállítási kedvezmények kérdésével kapcso
latban megjegyzi, hogy Amikor az illetékes minisztériumban eljárt kö
zölték vele, hogy a mult év márciusától november haváig a MÁV forgalma 
aroadt, amit a szállítási igazolván j'rendszernek tudnak 'be, tekintve, hogy 
fuvarral is szállítanak tűzifát. Egy másik dologról is hallott és pedig két 
minisztertől is hallotta, hogy a földmívelésügyi minisztériumot akarják 
megterhelni a szállítási kedvezményekkel. A földmívelésügyi minisztérium 
azonban tiltakozik ez ellen. A pénzügyminisztérium kívánja a kérdés ily 
megoldását. Ezekről a kedvezőtlen jelenségekről kötelességszerűen tájé
koztatja a választmányt. Egyben közli, hogy amennyiben a közbenjárására 
számítanak, kész örömmel vesz részt az értekezleteken. Felveti továbbá 
azt a kérdést is, hogy mi lesz azzal a még hátralévő 42% tűzifamennyi
séggel, amelyre. a szállítási igazolványokat még nem adták k i . Azt gon
dolják,, hogy ezt a mennyiséget fúliusig le tudják szállítani. Attól tart, 
hogy ennek nagy része el fog romlani, vagy nem bírja a frissfa versenyét. 
A z így előálló veszteségek az erdőbirtokosokat nagyon is súlyosan fogják 
érinteni. 

Ügyevezető: a felvetett kérdésekre válaszolva közli, hogy ott, ahol a 
vékony dcrong a készletek 20%-át meghaladta, a bizottság a romlandó 
választékokra külön %-ot állapított meg s hogy azok teljes mennyiségét 
jóformán el lehetett már adni. A még hátralévő tűzifa mennyiségére 
vonatkozóan megjegyzi, hogy bizonyítékok vannak arra nézve, hogy az 
teljes egészében sok helyütt nincs meg. A torlódás arra vezethető vissza, 
hogy a ^minisztérium december és január hónapban a kelleténél liberáli-
sabban járt el. Az t remélték, hogy a konjunktúra megjavul, az enyhe tél 
következtében azonban a szállítások visszaestek. Hogy a MÁV-nak nincsen 
igaza, számszerűen tudja igazolni. A kintlévő igazolványok szerint többre 
volt szállítási lehetőség, mint az előző években volt. A felvevőképtelen 
piac miatt azonban a fát nem lehetett lehívni. Meggyőzőidése, hogy a 
'-lenleg meglévő készlet a kimutatott 52.000 vagonnal szemben alig lesz 
valam':'* 1 több, mint amennyi tavaly ilyenkor volt. Reméli, hogy ez a 



mennyiség augusztusig elfogy. Hogy a friss fát ne engedjék korán piacra, 
az a gazdaságok érdeke, mert a magyar fa renoméját rontanák el vele. 
A helyzet mindenesetre kellemetlen. Kérdi azonban,, hogy mi történt 
volna akkor, ha a szorult kezekben lévő fát most tavsszal a piacra engedi-
dik ? Az árak feltétlenül lezuhantak volna! Véleménye szerint bizonyos 
áldozathozatal elől nem lehet kitérni. Ak ik előre vannak, a kiegyenlítés 
megtörténtéig várni lesznek kénytelenek. A félelemre semmiképpen sem 
lát ckot. A Faforgalmin kívül még ma is mintegy 5000 vagónos szállí
tási lehetőség áll fenn. 

Rimler Pál: az Ügyvezető fejtegetését 100%-ig magáévá tenné, ha 
nem tudna arról, hogy 41%-al több külföldi fát hoztak be, mint az előző 
évben. A Faforgalmit tudomása szerint azért létesítették, hogy a magyar 
fát megmentsék. A helyzet ma az, hogy a Faforgalmi Rt.-ban tömörült 
birtokosok szállíthatnak, a többiek pedig nem. A Faforgalmi minden ked
vezményt megkap. Kérdi, miért kell csak a Faforgalmit segíteni és miért 
nem segítik az adófizető termelő'birtokosokat. Esterházy fejtegetéseit 
magáévá téve, az Egyesülettől védelmet kér a. Faforgalmin kívülálló bir
tokosok részére, akik nagy szervezetet kénytelenek fenntartani, bár el
adni nem tudnak. 

Ügyvezető: Rimler szavadra reflektálva adatokkal alátámasztva kifejti, 
hogy az a beállítás, hogy a Faforgalminak az erdőbirtokosokkal szemben 
nagy előnye volna, nem állja meg a helyét. A birtokosok ugyanis az érté
kesítés terén a Faforgalmival szemben előnyösehb helyzetben vannak, anert 
amíg a birtokosok fajúikat kisebb tételekben a közvetlen fogyasztóknak is 
eladhatják, addig a Faforgalmi 25, 50. illetőleg 100 vagonnál kisebb téte
leket nem adhat el. A z enyhe tél és a felvevőképtelen piac még ezenfelül 
is megnehezítette a Faforgalmi helyzetét. 

A külföldi fa forgalmát illetően megjegyzi, hogy 4000 vágón a 
szállítási igazolványrendszer életbelépte előtt jött az országba. Az életbe
lépés után 5000 vag'ón jött ibe, a régebbi szerződésekre már kiszállított 
magyar tenmelvények kompenzációjaképpen nem a Faforgalmi Rt . útján, 
amelyből 1800 vaggon a Csehszlovákiába szállított disznók rekompenzá-
ciója fejében jött be. A románokkal kötött szerződós alapján a Tiszántúlra 
mintegy 3600 vaggont hoztak be. Emellett a határmenti forgalmat is 
figyelembe kell venni. A határmentén lévő kettős birtokosok is behozhat
ják saját szükségletüket kielégítésre szolgáló jelentős tételeket képező 
külföldi fájukat. A Rimler által említett többlet mindezekre a körülmé
nyekre vezethető vissza. A Faforgalmi csak annyi % külföldi fa behoza
talára kaphatott volna szállítási engedélyt, mint amennyi % belföldi fát az 
előző hónapiban tényleg leszállított. A 2(OJOOO vagónos behozatali kontin
gensből 12.300 vagonra járt volna, igazolvány, de csak 8700 voganra 
kapott, mert csak annyit tudott értékesíteni. A behozott mennyiség nem 
oly nagy, hogy a magyar piacon derutot tudott volna előidézni. A keres
kedelmi szerződéseket nem lehet figyelmenkivül hagyni. Véleménye szerint 
a mostani kedvezményeken túlmenő követeléseket nem lehet támasztani. 
Meri állítani, hogy a mostani lebonyolítási rendszer a magyar fára előnyt 
jelent. Belátja, hogy a helyzet kellemetlen. Nem tudja mit tartatii-k 
célszerűbbnek, a szállítási igazolványok kiadásával nagy mennyiségű fát 
piacra dobni és ezzel az árakat teljesen letömi. vagy a szállítási lehetősé
gek további megszorításával megvédeni a mai árszintet. H a jobb megoldást 
-tud valaki, foglaljanak amellett állást. 

Báró Waldbott Kelemen elnök: úgy véli, hogy az erdőgazdaság érdeke 
kell a szemünk előtt lebegjen. Ezt a célhoz vezető utat kell megkeresni. 
Tény, hogy az enyhe tél mellett visszaesett a f akereslet. Véleménye szerint 
a Faforgalmival kapcsolatos tárgyalások során: a kereskedelmet túlzott 
védelemben részesítették, ami odavezetett, hogy a Faforgalminak ma sem 
feaíbad 25, 50, illetőleg 100 vagonnál kisebb tételeket eladni és ezt is csak 



kereskedőnek. E z most visszafelé sült el, mert a kereskedelem nem vesz 
át most nagyobb tételeket a Faforgalmitól. Ha a fakereskedelem jogával 
élne s a fát a Faforgalmitól nagyobb tételekben átvenné, nem volna baj. 
Nézete szerint, ha a kereskedelem nem akarja a fát a Faforgalmitól át
venni, a Faforgalminak kell kisebb tételek eladására jogot adni. Erre a 
nagyon is komoly momentumra hívja fel a választmány figyelmét. 

Papp Béla: csodálkozásának ad kifejezést afölött, hogy éppen a birto
kosok részéről hangzik el kifogás. A kereskedelem védekezését megérti. 
A kereskedőknek sikerült a kereskedelmi miniszternél kivívni,, hogy a Fa-
forgalmi által eladható tételek csökkentéséhez ne járuljon hozzá. A kor
mány még nem intézkedett. Csodálkozik azon is, hogy a Tisznátúli szállí
tásokat is kifogásolták. Úgylátszik azért éri őket gáncs, mert a magyar 
fa eladását biztosították. 

Gróf Esterházy Móric: kijelenti, hogy sohasem vonta kétségbe, hogy 
a hivatalos körök a Tisznátúli szállításoknál vállalt kötelezettségek tekin
tetében nem részesítették volna a magyar termelést a legnagyobb mérvű 
jóindulatban,, éppen mert jóindulatra szükség volt, ez bizonyítja a rendel
kezés helytelen voltát. Viszont sajnos, maga is tapasztalta, hogy a magyar 
fa javára történt jóindulat más külkereskedelmi politikai tárgyalásoknál 
nagyon sokat ártott. Azt hiszi, hogy a •külföldi fára vonatkozó import
monopólium néni jelent nagy áldozatot a Faforgalminak. Egyébként 
szerte beszélik, hogy akik eladják fájukat a Faforgalminak és azt vissza
veszik, másszínű igazolványokkal szállíthatják a fát. Nem hiszi, hogy a 
Faforgalmi rosszabb helyzetben lenne, mint a külsők, míg az importfán 
többet keres, importra övé a monopólium. 

Ügyvezető: közli, hogy a kormány engedélyezte azt, hogy a Fafor
galmi Budapestre szóló szállítási igazolványokat kapott. Ez egyáltalában 
nem volt titok. ,Ma az a helyzet, hogy Budapesten kívül 40—50 vagóys 
tűzifatételeket alig lehet eladni. A konmány ezért szabadította fel a 
budapesti piacot. 

Báró Waldbott Kelemen elnök: leszögezi, hogy indítvány nem történt. 
Véleménye szerint mindent meg kell tenni, hogy az erdőbirtokosok érdekei 
megvédessenek. 

Ügyvezető: közli még, hagy a szállítási igazolványok terén az a hely
zet, hogy mintegy 3000 drb igazolvány, amelyikkel szállítani lehet, kéz
ben van, 2300 drb^ra van kiviteli lehetőség és ezekhez hozzá kell számí
tani a Faforgalmi eladásait. Véleménye szerint nagyobb eladási lehető
ség biztosítása derutot idézne elő. Nem hiszi, hogy ez az erdőgazdaság 
érdeke volna. 

Czillinger János: középutat ajánl. Azon az állásponton áll, hogy az 
erdőbirtokosok kívánságai elől nem helyes mereven elzárkózni. Úgy véli, 
hogy egy bizonyos % kiadását ne lehessen megtagadni. Egyben tájékozta
tást kér afelől, hogy milyen ellenőrzés van atekintetben, hogy a Fafor
galmi külföldi fáját, vagy magyar fáját adja el. 

Ügyvezető: közli, hogy a Faforgalmi külföldi fára a következő hónapra 
csalk oly arányban kaphat szállítási igazolványt, mint amilyen mértékben 
az előző hónapban magyar fát szállított. Az üzletkötés dolgát illetőleg 
közli, hogy a tél vége felé hosszabb időre előre nem szoktak üzletet kötni. 
H a kötések lettek volna, az igazolványokat feltétlenül kivették volna. 
Nem hiszi, hogy 4—5 hónapos üzletet most kötni lehessen. 

Czillinger János: felveti a kérdést, vájjon nem okozna-e közmegnyug
vást az, ha a szállítási igazolványok kiadásakor nyilvánosságra hoznák a 
Faforgalmi lehívásait és eladásait? 

Papp Béla: véleménye szerint ez túl nagy adminisztrációt kívánna. 
Czillinger János: fenntartja elgondolását és javasolja, hogy havonként, 

amikor a %-os kiosztásról értesítést adnak, hozzák nyilvánosságra a szá
mítási alapot is. 



Ügyvezető: nem látja akadályát annak, hogy ezeknek az adatoknak a 
közlését kérjék a minisztériumtól. Hogy a minisztérium szükségesnek 
tartja-e ezeknek az adatoknak közzétételét, vagy se, az a minisztériumra 
tartozik. Kérni lehet, de hogy hónaponként közöljék, sok értelmét nem 
látja. 

Papp Béla : az adatok közzétételét veszedelmesnek látja. Attól tart, 
hogy különböző félreértésekre fognak tápot szolgáltatni. 

Báró Waldbott Kelemen elnök: ágy látja, hogy indítványozó a nagy 
nyilvánosság megnyugtatását akarja. Csak az a kérdés, hogy a közlések 
pontosak lehetnek-e? Mert ha nem pontosaik, még nagyobb lesz a baj. 

. Az a véleménye, hogy ebben a kérdésben felterjesztést kellene a föld
mívelésügyi miniszter Úrhoz intézni. 

Gróf Esterházy Móric: aziránt intéz kérdést ügyvezetőhöz, hogy a 
Faforgalminál a számbavétel szempontjából eladottnak számítják-e az el
adott . és ismét visszavett famennyiségeiket. 

ügyvezető: közli, hogy két cég van, amelyeknek a Faforgalmi hely
hez kötött készleteket adott el. Ezeket különválasztották, de számottevő 
különbség nem mutatkozott. A különbség nagyon csekély. A l i g érte el 
a 0.3%-ot. 

Báró Waldbott Kelemen elnök: végül is megállapítja, hogy az igaz
gató választmány elfogadja Czillinger indítványát, s határ ozatilag k i 
mondja, hogy az egyesület az indítvány értelmében felterjesztést fog a 
földmívelésügyi miniszter Úrihoz intézni. 

Ezután Rimler Pál röviden ismerteti a Felsődunántúli Erdészeti és 
Vadászati Egyesületnek az Országos Erdészeti Egyesülethez intézett 
megkeresését, amelyben a Felsődunántúli Egyesület 

1. a magyar tűzifa egy részének a Faforgalmi részére való felaján
lási kényszere, 

2. a magyar tűzifa árának maximálása és 
3. a budapesti piacnak a Faforgalmi részére való átadása ellen foglalt 

álláspontjának lerögzítése mellett a földmívelésügyi miniszter Úrhoz inté
zett és az egyesületnek másolatban megküldött felterjesztésének ipárt-
fogolását kérte. 

Tájékozásul közli, hogy i l y értelmű közlemények egyes lapokban is 
megjelentek. Miután az említett tervek az erdőgazdaságokat erősen veszé-
helyeztetik, felhívták a Felső dunántúli Egyesület rajonjába tartozó erdő-
tiszteket és birtokosokat, akik mintegy 475.000 kat. hold termelő' és 
szállító erdőgazdaságot képviselnek,, hogy a felmerült tervekkel szemben 
állást foglaljanak. 

A földmívelésügyi miniszter Úrhoz intézett felterjesztés, amelyet az 
egyesületnek is megküldöttek, tartalmazza a Felsődunántúli Egyesületbe 
tömörült erdőbirtokosok állásfoglalását. Igaz ugyan, hogy az Országos 
Erdészeti Egyesület elnöke báró Waldbott Kelemen és Papp Béla, az 
erdészeti csoport vezetője, már nyilatkoztak ebben az ügyben és kijelen
tették, hogy i ly értelmű javaslatok nem érkeztek he s így a kérdés fel
vetése tárgytalannak látszik. Tekintve azonban, hogy a veszedelmet min
denképpen meg akarják előzni, kéri, hogy a Felsődunántúli Egyesület 
indítványát terjesszék pártolólag a földlmívelésügyi miniszter Úr elé. 

Ügyvezető: arra való figyelemmel, hogy a felterjesztésiben tárgyalt 
terveket életbeléptetni kívánó beadványokról nincsen tudomása, a maga 
részéről azt javasolja, hogy az igazgatóválasztmány helyezkedjék az előző 
ülésnek ebben a kérdésben elfoglalt álláspontjára. 

Véssei Mihály: a kérdéshez szólva javasolja, hogy a Felsődunántúli 
Egyesületben képviselt nagy uradalmaknak komoly kérését terjessze fel 
az egyesület pártolólag a földmívelésügyi miniszter Úrhoz. Úgy véli, ha 



a földmívelésügyi miniszter Úr elé terjesztik a Felsődunántúli Egyesület 
indítványát, abból kár nem szánmazhatik. A z együttműködés érdekében 
is javasolja a pártoló felterjesztést. 

Papp Béla: a miult ' választmányi ülés határozatának fenntartását 
javasolja. A z egyesület presztízse érdekében a Felsődunántúli Egyesület 
indítványának mellőzését kéri. 

Gróf Esterházy Móric: kijelenti, hogy ily tervekről határozottan szó 
volt. Ez tényként megállapítja. Hogy ezek konkrét formában nem kerültek 
az erdészeti osztály elé, azért azoknak, akik ezt megakadályozták, köszö
netét fejezi k i . Úgy emlékszák, hogy a mult választmányi ülésen ezekben 
a kérdéseidben nem hoztak határozatot. Csak az elnök és Papp Béla mon
dották azt, hogy i ly beadványok nincsenek. Egyben megemlíti, hogy arról 
a negyedik tervről is hallott, hogy a tarifakedvezményt kizárólag a Fa
forgalmi Rt. kapja meg. Talán ez sem fog nagyobb áldozatot jelenteni, 
mint az importmonopólium. 

Báró Waldbott Kelemen elnök: megjegyzi, hogy mindenkor az a cél 
vezette őköt, hogy az erdőgazdaság érdekeit megvédjék. Egyébként nem 
tartja célszerűnek, hogy az egyesület előre megkösse a kezét akkor, ami
kor még javaslat nincsen. 

Ügyvezető: közli, hogy a mult évi december hó 21̂ -én tartott választ
mányi ülés ezekben a kérdésekben az állásfoglalást nem tartotta szüksé
gesnek. A maga részéről nem tartja indokoltnak, hogy oly kérdésben fog
laljanak állást, amelyet még tényleg nem vetettek fel. 

Czillinger János: véleménye szerint az a kérdés, vannak-e ily törek
vések, vagy se. A szóbakerült törekvések ügyében nagyon fontos volna 
az egyesület álláspontjának ismerete. 

Papp Béla: közli, hogy sem a Fagazdasági Tanácsban, sem az Intéző 
Bizottság ülésein az említett tervek nem kerültek szóba, de nem is kerül
hettek szóiba, mert i ly beadványok oda nem érkeztek. 

Báró Waldbott Kelemen elnök: a Felsődunántúli javaslatával kapcso
latban ismételten kifejti azt a nézetét, hogy egyáltalában nem volna he
lyes, ha az Egyesület előzetes állásfoglalással megkötné a kezét. Java
solja, hagy ezekről a kérdésekről csak akkor tárgyaljanak és döntsenek, 
amikor tényleg felvetődnek. 

Czillinger János: a két álláspont összeegyeztetése érdekében, miután 
a Felsődunántúli Egyesület indítványa elől véleménye szerint kitérni nem 
lehet, javasolja, hogy az egyesület felterjesztésében kérje a földmívelés
ügyi miniszter Urat, hogy amennyiben i ly törekvéseik eléje kerülnének, 
közölje azokat az egyesülettel. 

r Ügyvezető: nem tartja szükségesnek a Felsődunán túli Egyesület 
indítványának előterjesztését, mert azt a Felsődunántúli Egyesület a föld
mívelésügyi miniszter Úrhoz már eljuttatta.. Javasolja,, hogy az egyesület 
oly kérelmet terjesszen a földmívelésügyi miniszter Úr elé, hogy "ha az 
említett kérelmek előtte feküdnének, azokat díintés előtt az egyesületnek 
adja le. A Felsődunántúli Egyesület indítványának előterjesztése ellen 
azért foglal állást, mert egyoldalú és oly dolgokat tárgyal, amelyeket nem 
tehet magáévá. A z indítványban foglaltakat nem tartja az erdőgazdaság 
érdekében 'állóknak. Hogy az indítványt felolvasás nélkül elfogadják, nem 
tudja javasolni. 

Gróf Esterházy Móric: nem hiszi, hogy az indítványban az erdő
birtokosokra káros kitételek foglaltatnál'ak. Megjegyzi, hogy az ügyvezető, 
aki a győri gyűlésen, ahol ezeket a kérdéseket tárgyalták, résztvett, a 
felvetett kérdésekhez nem szólt hozzá. Sajnálattal látja,, hogy a Felső-
dunántúli Egyesület beadványa nem talál meghallgatásra. 

Báró Waldbott Kelemen elnök: a Faforgalmival szemben is szüksé
gesnek tartja, hogy az egyesület egyelőre ne kösse le magát, kellően 



honorálja a Felsődunántúli beadványát, de praktikus szempontból nem 
helyesli. Az ügyvezető javaslatát elégségesnek tartja. 

Papp Béla: tekintettel arra. hogy az igaizgatóválasztmány már tá r 
gyalta a kérdést, az indítvány előterjesztését nem javasolja. 

Czillinger János : az indítvány előterjesztését javasolja azzal, hogy 
amennyiben ilyen kérdések felmerülnének, azokat hozzászólás végett az 
Egyesületnek adják le. 

Ügyvezető': végül is azt javasolja, hogy a Felsődunántúli indítványát 
sokszorosítva mindenegyes választmányi tagnak küldjék meg, hogy a leg
közelebbi választmányi ülésen hozzátudjanak szólni. 

Gróf Esterházy Móric: kéri, hogy az ellenészrevételeket is tegye meg 
és ezeket is közöljék a választmányi tagokkal. 

Vuk Gyula: ügyvezető javaslatét helyesli és elfogadását javasolja. 
Az igazgatóválasztmány ügyvezető javaslatát elfogadva, elhatározza, 

hogy az indítványt sokszorosítja s az ellenészrevételekkel együtt meg
küldi a választmányi tagoknak, hogy a kérdéshez a legközelebbi választ
mányi ülésen hozzászólhassanak. 

Ügyvezető: Esterházy Móric grófnak arra a megjegyzésére reflek
tálva, hogy az általa itt elmondottalkat a Felsődunántúli közgyűléseni is 
elmondhatta volna, .megjegyzi, hogy a Felsődunántúli Egyesület ezideig 
már kétszer is indított oly akciót, amellyel az Egyesületben elfogadott 
álláspont ellen foglalt állást. Mindkét alkalommal eredménytelenül kísé
relte meg még közvetítő indítvány elfogadását is, s így semmiféle k i 
látása nem volt arra, hogy az alig 30 erdiőtisztből és 5—6 kereskedelmi 
érdekeltből álló közgyűlés összetétele mellett (mert egyetlen birtokos 
sem volt ott) a legkisebb eredményt is elérhette volna. A z Országos 
Erdészeti Egyesülettel szemben előre megnyilvánuló hangulat tanújele 
volt az is, hogy az említett közgyűlés elnöki megnyitójában az erdő
törvénnyel kapcsolatban mindenkiről megemlékeztek, egyedül az Országos 
Erdészeti Egyesület munkájáról nem tör tént egy szó említés sem. Ezt 
joggal rossznéven vehette. A z alig 215 perces közgyűlés hangulatát nem 
aíkarta zavarni, s az adott helyzetben oéltlannak lát ta, hogy a kapacitáló 
szerepét játsza. 

Ügyvezető: ezután a gazdatiszti törvényjavaslatra át térve, bejelenti, 
hogy az O M i G E válaszaiban arról értesítette az Egyesületet , hoigy a szol
gálati viszony szabályozására és a gazdatiszti kamara megalkotására vo
natkozó tervezeteket maga a gazdsági érdekeltség is elejtette s 
hogy az OMGE csupán a nyugdíjbiztosítás szükségére mutatott rá a 
kormánynál. Ügyvezető véleménye szerint határozathozatalra azonban 
mégis szükség van. Javasolja, hogy az Egyesület ebben a kérdésben intéz
zen felterjesztést a földmívelésügyi miniszter Úrhoz és kérje az erdőtiszti 
nyugdíjbiztosításnak a gazdatisztivel együttes szabályozását- kérje továbbá 
ugyanazoknak a jogoknak, mint amilyeneket a gazdatiszteknek biztosíta
nak az erdőtisztek részére való biztosítását s végül kérje, hogy ott, ahol 
nyugdíjbiztosítás m á r van, a szabad elhatározási jogának biztosítását. Kér
jék egyúttal a tervezetnek az Egyesület részére való leadását, hogy hozzá
szólhassanak. Egyben pedig adjanak kifejezést annak a véleményüknek, 
hogy a szabályozást már most szükségesnek tart ják. 

Az ígizgatóválasztmány egyhangúan ügyvezető javaslata értelmében 
határoz. 

Több tárgy nem lé /én, elnök az ülést berekeszti. 
íK. m. f. 

Biró Zoltán s. k., báró Waldbott Kelemen s. k., 
ügyvezető. elnök. 

Ajtay Jenő s. k., gróf Mailáth György s. k., 
vál. tag. vál. tag. 



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 
A m. kir . kereskedelemügyi miniszter úr 16.667/1935. I. számú 
leirata a hazai tűzifaküldemények vasúti fuvardíjkedvezménye 

tárgyában. 

Országos Erdészeti Egyesületnek. 
Budapest, 

V . , Alkotmány-u. 6. 
A fent i számú felterjesztésére értesítem az Egyesületet, 

hogy a földmívelésügyi miniszter úrral egyetértőleg megenge
dem, hogy a hazai tűzifaküldeményekre a Vasúti és Közlekedési 
Közlöny mult évi 16. számában hirdetett és h iva ta l i elődömnek 
13.348/1935. I. sz. rendeletével a folyó évi április hó végéig érvé
nyesített fuvardíjkedvezmény, azonos feltételek és módozatok 
mellett a folyó évi május hó 1-től június hó végéig változatlanul 
megújíttassék. 

A m. k i r . államvasutak igazgatóságát a fentiekhez képest 
egyidejűleg utasítottam. 

Budapest, 1935. évi április hó 26-án. 
A minisz ter rendeletéből 

Darányi s. k. 
minisz ter i tanácsos. 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr 24.195/1935. I. számú 
leirata a magyar műfaküldemények vasúti fuvardíjkedvezmények 

tárgyában. 
Országos Erdészeti Egyesületnek 

Budapest, 
V . , Alkotmány-utca 6. 

A 605/1934. és 186/1935. szám alatt magyar műfára érvénye
sített vasúti fuvardíjkedvezménynek további egy évre való meg
újítása iránt elémterjesztett kérelmére értesítem az Egyesületet, 
hogy intézkedtem aziránt, hogy az osztrák és ezzel kapcsolatban 
a magyar műfára a folyó évi április hó végéig érvényesített fu
vardíjkedvezmények a folyó évi május hó 1-től július hó végéig 
változatlanul megújíttassék. 

Egyben értesítem, hogy a hazai tűzifa fuvardíjkedvezményé
nek megújítása iránt elém terjesztett kérelmére vonatkozó elha
tározásomról az Egyesületet külön fogom értesíteni. 

Budapest, 1935.'évi április hó 26-án. 
A miniszter megbízásából: 

Darányi s. k. 
miniszter tanácsos. 



A m. k i r . pénzügyminiszter úr 21.607/1935/VIII. b. számú rende
letié az 1934. évi 88.000. számú pénzügyminiszteri rendelet 10. §. 

(2) bekezdésének módosítása tárgyában. 

K ö r r e n d e l e t 
valamennyi m. kir. pénzügyigazgatóságnak és pénzügyigazgatósági 

kirendeltsé gnek 
Székhelyeiken. 

1. A z egyes állati és növényi eredetű nyersanyagok, erdőgaz
dasági termékek és az ezekből készült áruk) után fizetendő for
galmi adóváltságról szóló 1934. évi 88.000. számú pénzügyminisz
teri rendelet 10. §-ának (2) bekezdésében fog la l t rendelkezések 
módosításával megengedem, hogy a f o r g a l m i adóhivatalok — az 
érdekelt erdőbirtokosok kérelmére — tűzifának vagy gömbölyű
fának váltságmentes bérmunkában való feldolgoztatására jogo
sító engedélyeket egy-egy gazdasági évre szóló érvénnyel adhas
sanak k i . 

2. A váltságmentes bérmunka végeztetésére jogosító enge
dély kiadása iránt — az illetékes fo rga lmi adóhivatalhoz — be
nyújtandó kérvényben be k e l l j e len teni , hogy a fo rga lmi adóhi
vatal illetékességi területén mely községekben van a kérvény be
nyújtójának erdőbirtoka, s hogy az egyes erdőbirtokokról k i te r 
melt fát m e l y i k fűrésztelepen (telepeken) szándékozik az erdő
birtokos saját gazdasági és háztartási szükségletére váltságmen
tes bérmunkában fe ldolgozta tn i . H a a gazdasági év folyamán az 
erdőbirtokos bármily okból a kérvényben megjelölt fűrésztelepe
ken kívül más fűrésztelepen is óhajt bérmunkát végeztetni, ezt a 
körülményt legkésőbb a bérmunka megrendeléséig pótlólag be 
kell jelentenie az illetékes fo rga lmi adóhivatalhoz. A z engedély 
iránti kérvények gyorsabb elintézése érdekében kívánatos, hogy 
az erdőbirtokosok azoknak a községeknek elöljáróságával, ame
lyeknek területén erdőbirtokuk íekszik, magán a kérvényen, vagy 
az ahhoz mellékelt községi bizonyítvánnyal igazoltassák, hogy a 
kérvényükben fe lsorol t községek területén m i l y e n terjedelmű 
erdőbirtokuk van, s hogy az egyes erdőbirtokokon m i l y e n fane
meket (bükk, tölgy, akác stb.) termelnek. A kérvényben k i k e l l 
jelentenie az erdőbirtokosnak azt is, hogy a je len renedelet (6) 
bekezdésében előírt nyilvántartást pontosan fogja vezetni . A z az 
erdőbirtokos, ak i az említett nyilvántartást bármely okból nem 
vezeti, továbbra is csak az 1934. évi 88.000. számú pénzügyminisz
teri rendelet 10. §-ának (2) bekezdésében előírt módon, eseten
ként előterjesztett kérelemre kapha t váltságmentes bérmunka 
végeztetésére jogosító engedélyt. E z utóbbi esetben is a kérelmet 
soronkívül k e l l elintézni. 

3. A benyújtott kérvényeket a fo rga lmi adóhivatal soron-



kívül köteles elintézni s az engedélyre jogosult erdőbirtokosok
nak egy gazdasági évre szóló érvénnyel — 1-től kezdődő folytató
lagos folyószámok alat t — az engedélyt kiállítani. A folyó gazda
sági évben kiadandó engedélyek az 1935. évi június hó 30-ig 
érvényesek. 

4. A z engedélyekben az erdőbirtokos nevének és lakóhelyé
nek feltüntetése mellett a fo rga lmi adóhivatal igazolja, hogy az 
erdőbirtokos saját háztartási és gazdasági szükségletére a saját 
erdejéből ki termel t fát bérmunkában váltságmentesen jogosult 
feldolgoztatni . Magán az engedélyen ke l l f igyelmeztetni az erdő
birtokost az alábbi (6) bekezdésben előírt nyilvántartás pontos 
vezetésére is. A kiadott engedélyről az engedély számának és az 
engedélyes nevének, i l letve lakóhelyének közlése mellett azokat 
a fűrésztelepeket is értesíteni kel l , amelyeket az engedélyt kérő 
beadványában megjelölt. 

5. A kiadott engedélyekről az ellenőrzés céljára külön nyil
vántartást köteles vezetni a forgalmi adóhivatal. A nyilvántar
tásba a kiadott engedélyek folyószámainak sorrendjében az en
gedély számát, az erdőbirtokos nevét, lakóhelyét, a kérvényben 
megjelölt fűrésztulajdonosok nevét (cégét) és telephelyét és a 
kérvény iktatószámát kel l bejegyezni. A z időközi változások fel
tüntetésére megfelelő jegyzetrovatot is ke l l ta r ta lmaznia a ki
mutatásnak. 

6. A váltságmentes bérmunka végeztetésére jogosult erdő
birtokos az adóváltság lerovásának ellenőrzésére szolgáló, eddig 
vezetett feljegyzéseken (üzleti könyveken) kívül külön nyilván
tartást köteles vezetni a fűrésztelepnek (telepeknek) váltságmen
tes bérmunkában való feldolgozásra átadott fáról. A kimutatás
nak a következő adatokat ke l l t a r ta lmaznia : 1. a fűrésztulajdonos 
nevét (cégét) és a telep helyét; 2. a fűrésztelepnek váltságmen
tes feldolgozásra átadott fa nemét (bükk, tölgy, akác stb.) és 
mennyiségét; 3. az átadott faanyaggal végzendő munkát (pl. 
deszka-, lécfűrészelés, zsindely-, karókészítés, tűzifaaprítást stb.); 
4. a fűrészteleptől a munka elvégzése után átvett faáru megne
vezését és mennyiségét; 5. az átvétel idejét; 6. az átvett áru 
raktározási helyét, i l letve annak megjelölését, hogy az erdőbir
tokos az átvett árut hol és milyen célra használta fe l . 

7. A fűrésztelep a váltságmentes bérmunkában való feldol
gozásra átvett fáról átvételi elismervényt, az elkészített áruról 
pedig — legkésőbb az áru leszállításakor — a szállítójegy máso
latát köteles a megrendelő részére átadni. A megrendelő az át
vételi elismervényt és a szállítójegy másolatát a (6) bekezdés 
rendelkezése szerint vezetett nyilvántartás mellékleteként köteles 
megőrizni. A z átvételi elismervénynek az átvétel idejét, az átvett 
fa nemét és mennyiségét, a megrendelő nevét és lakóhelyét és a 



forgalmi adóhivatali engedély számát, a szállítójegynek pedig a 
szállítás idejét, a szállított áru megnevezését és mennyiségét, a 
megrendelő nevét és lakóhelyét és a forga lmi adóhivatali enge
dély számát ke l l ' tartalmaznia. A z átvételi eismervények, i l le tve a 
szállítójegynek megfelelő részletezéssel külön nyilvántartást köte
les vezetni a fűrésztelep a váltságmentes bérmunkára átvett, 
illetve váltságmentesen kiadot t árukról. A forga lmi adóhivatalok 
által kiadott engedélyekről a fűrésztelepeknek küldött értesítése
ket (4. bekezdés utolsó mondata) ennek a kimutatásnak melléke 
léteként ke l l megőrizni. A szállítójegy eredeti példányát ahhoz 
az adóbevalláshoz kel mellékelni, amelyben a fűrésztelep a bér
munkát váltságmentes tételként bevallot ta . 

8. A fűrésztelepeken kívül évenként legalább egyszer a bér
munkában dolgoztató erdőbirtokosokat is ellenőrizni ke l l , hogy a 
(6) bekezdésben előírt nyilvántartásokat megfelelően vezetik-e s 
hogy a bérmunkában előállított faárut valóban saját gazdaságuk
ban használják-e fe l . 

Meghagyom a Címnek, hogy je len rendeletem végrehajtására 
a forgalmi adóhivatalokat haladéktalanul utasítsa s egyidejűleg 
a mezőgazdasági kamarák, i l le tve a területén működő gazdasági 
felügyelők útján az érdekelt erdőbirtokosokat, a kereskedelmi és 
és iparkamarák útján pedig a fűrésztulajdonosokat megfelelően 
tájékoztassa. Budapest, 1935 április 26-án. A minisz te r helyet t : 
Jakab s. k. államtitkár. A másolat hiteléül: 

Budapest, 1935. évi május hó 5-én. 
Lehóczky János, 

min . shiv. igazgató. 



I R O D A L O M 

A m. k i r . bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola évkönyve az 
1933—34. tanévről. ( A z intézet fennállásának "171. éve.) 1935. 
Rötting-Romwalter Nyomda Bérlői, Sopron. 

Megszokott gazdag tartalommal vettük kézhez „Alma mater
ünk 1933—3U- tanévi működéséről szóló „Évkönyv''-et. 

A z „Évkönyv"-et Fekete Zoltán lelépő Rektor beszámolója vezeti 
be. A beszámoló a „József Nádor Műegyetem" Bánya-} Kohó- M 
Erdőmérnöki Karának 1934. évi megnyitó közgyűlésén lett elmondva. 

Az 1933—34. tanév a „M. Kir. Bányamérnöki és Erdő .-mérnöki 
Főiskola" utolsó tanéve volt. Igen fontos mérföldkőhöz érkezett el a 
Selmecről Sopronba menekült főiskola. A régi, nagymultú Főiskolá
nak intézményei most már egy közös kormányzatú, nagy egyetemi 
szervezetben egyesültek, hogy ezentúl már mint Egyetem fakultásai 
álljanak a magyar kultúra szolgálatába. A z új (1934—35.) tanév 
megnyitásakor a Rektor úr letette tisztjét s mondotta el érdekes bm 
számolóját. 

A beszámoló elején a volt Főiskola történetét részletezte, majd 
megemlékezett azokról, k i k az intézménynek alapításától annak Fő
iskolává fejlesztéséig közreműködtek. Jólesőleg olvastuk nagynevű' 
Professzoraink neveit a beszámolóból. Ezután Sopron város meleg 
vendégszeretetéről, dr. Thurner Mihály polgármester sikeres törekvé
seiről, Hóman Bálint kultuszminiszter úr nagyszabású •— s immár 
valóra vált tervéről; Szily Kálmán államtitkár, miniszteri biztos úr 
fáradhatatlan működéséről, meleg, elismerő és hálás szavakkal emlé
kezett meg. 

„A főiskola nem szűnt meg — mondotta a beszámolójában a le
lépő Rektor — csak más alakban él tovább. Változatlanul fenntartja 
régi, bevált tanítási rendszerét, s nagyobb zökkenők nélkül folytat
hatja eddigi munkáját. Az ifjúság is megőrizheti régi szokásait, 
hagyományait s ápolhatja a Selmecbányáról ide általhozott ősi baj
társi szellemét." 

A m. kir . pénzügyminisztériumnak és a m. k i r . földmívelésügyi 
minisztériumnak a Főiskola irányában mindenkor tanúsított jóindu
latú és lelkes támogatásáért és áldozatkészségéért a tanári testület 
legmélyebb háláját és köszönetét tolmácsolta. 

Végül pedig a „József Ná'dor Műegyetem" rektori tanácsának, 
tanári testületének és a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki kar elsí\ 



dékánjának üdvözlésével fejezte be beszámolóját Fekete Zoltán lelépő 
Rektor. 

A z „Évkönyv" következő részében „Kinevezések, nyugdíjazások 
és kitüntetések" címen az immár egyetemi átszervezéskor történt 
özemélyi változásokat közli. 

A Főiskola e tanévben Kápolnai Pauer Viktor m. k i r . főbánya-
tanácsos-előadót, a bánya- és kohógazdaságtani tanszék vezetőjét és 
dr. vitéz Török Béla előadót, a fatechnológiai tanszék vezetőjét vesz-

; tette e l ; nagy érdemeiket megfelelően méltatja az „Évkönyv". 
E tanévben a kohómérnöki doktor i szigorlatot Geleji Sándor ok i . 

vaskohómérnök kitüntetéssel tette le. 
Kutató ösztöndíjat ketten kaptak éspedig Ijjász Ervin m. k i r . 

s.-erdőmérnök (Tharandtba) és dr. Worschitz Frigyes oki . erdő
mérnök (belföldre). 

Dr. Fehér Dániel főiskolai ny. r. tanár szaharai tanulmány
újára — és dr. Mihalovits János főiskolai ny. r . tanár pedig a bécsi 
kamarai levéltárban a főiskola múltjára vonatkozó kutatásaira tanul
mányi, illetőleg kutatási segélyt kaptak. 

A „Bányászati és Kohászati Közlemények", továbbá az „Erdé
szeti Kísérletek" kiadására; az erdőmérnökhallgatók tanulmányúti 
kiadásai részbeni fedezésére, különféle kísérletekre, kutatásokra meg
felelő segélyek engedélyeztettek a pénzügyi- és földmívelésügyi min i sz 
tériumok részéről. 

„Néhány év tanulmányi eredményei" című rész igen tanulságos 
és érdekes összehasonlításokat közöl a hallgatók Sopronban való el
helyezésének és környezetének a tanulmányi előmenetelre való hatá
sáról. 

Az 1933—3U- tanévben a főiskola tisztikara a következő vo l t : 
Rektor: Fekete Zoltán; prorektor: Cotel Ernő; dékánok: D r . Walek 
Károly a bányamérnöki osztályon; Pattantyús Ábrahám Imre a 
kohómérnöki osztályon és Modrov ich Ferenc az erdőmérnöki 
osztályon. 

A főiskolán az 1933—3k. tanévben 26 endes tanár, 1 rendkívüli 
tanár, 12 adjunktus, 9 tanársegéd és 9 előadó működött. A főiskolá
nak 30 tanszéke volt. 

A főiskola tanárainak és segédtanszemélyzetének irodalmi és 
egyéb szakszerű működését; a tanulmányi kirándulásokat és gyakor
latokat; a „Növénytani intézet" és botanikus kert; a tanulmányi 
csemetekert és a vad- és halgazdaságot ismertető közleményeket tar
talmaz ezután az „Évkönyv", melyekben foglaltak m i n d amellett 
tanúskodnak, hogy „Alma mater"-ünk igen nagy lépésekkel v i s z i elő 
a szaktudományokat. 

Végül a „Főiskolai Ifjúsági Kör" — , valamint a „Főiskolai ath-
letikai és Football Club" működésének ismertetése után a „Függe-



ie'fc"-ben bő statisztikai adatokat találunk a főiskolai könyvtárról, 
a segélyző egyletről, a menza-alapról, a tandíj- vizsgadíj- és egyéb 
segélyekről, az internátusról, a dologi adományokról és ajándékokról, 
végül pedig a főiskolai személyzetről és hallgatóságról. 

Dr. Tomvasovszky Imre. 1 
Ashton Ruth, P lants of Rocky Mounta in Nat iona l Park. 

Washington. Government print ing office. 1933. 157. 1. 
A z Egyesült Államok parkszolgálata egyes nemzeti parkok nö

vényvilágáról évekkel ezelőtt igen értékes kisebbn-agyobb ismertető 
monográfiákat adott k i . Hosszabb megszakítás után jelent meg ez a 
munka, amely a Sziklás-hegység nemzeti parkjának növényzetét rend
szeres formában dolgozza fel. A munka a szerző személyes kutatásán 
alapul és részletesen foglalkozik a növényzettel. A könyv végén az 
amerikai irodalom kitűnő könyvészete 100 fénykép, 15 tábla díszíti 
a könyvet, amelynek ára 25 cent. A parkszolgálat kilátásba helyezte, 
hogy a még fel nem dolgozott nemzeti parkját, növényvilágát is is
mertetni fogja. Reméljük, hogy ez hamarosan meg is fog történni. 

(Br. W. I.) 
Mattoon W i l b u r és Mi l l er R. B. Forest trees of I l l inois . 7. ki

adás. Springfield. 1933. 34. 1. 
Illinois állam conservation departmentje a birodalmi erdőszol

gálattal együttesen megíratta az állam honos fáinak ismertetését. A 
célja az volt, hogy főleg kirándulókkal, cserkészekkel és táborozó ifjú
sággal ismertesse meg államának fás növényzetét. A két szerző, akik 
szakképzett erdészek, ennek a célnak derekasan megfeleltek. Könnyen 
megérthető nyelven részletesen ismertetnek minden Illinois állam
ban honos fát és bokorfajtát, a súlyt arra fektetve, hogy a leírások 
az egyes fajok meghatározására alkalmasak legyenek. Minden leírt 
faj levelének és termésének rajzolt — tehát az összehasonlításra 
alkalmas — ábrája díszíti a könyvet, amely ennek folytán gyakorlati 
meghatározásra igen használható. A könyv végén a francia harctéren 
elesett Joyce Ki imer költőnek Trees című csodás finomságú és mély, 
vallásos érzésből fakadó verse. A könyvet az erdészeti hatóság a kész
lete erejéig bárkinek rendelkezésére bocsátja. Népszerűségére vall, 
hogy néhány év alatt hét kiadást ért meg. Hasonló ismertetőkönyvet 
több állam is adott k i pl. Wisconsin, Oklahoma, Connecticut. Jellemző, 
hogy ezen a téren is mennyit elkövetnek az U . S. hatóságok, hogy 
a nép széles rétegeivel megismetessék és megkedveltessék a fát és 

.az erdőt. (Br. W. I.) 

„ A vadőr tudnivalói." I r t a : Festetics Pál gróf. 140 oldalas 
kézikönyv. 

A könyv, mint a Hubertus vadászkönyvtár II . kötete hagyta el 
a sajtót. A mű foglalkozik mindazokkal a kérdésekkel, amelyekre 
kezdő vadászoknak és vadőröknek feltétlenül szükségük van, ha a 



gondjaikra bízott területen eredményt akarnak elérni. A z egyes feje
zetek, úgymint a vadászati jog, a vad természetrajza, annak élete, 
a vadászterületek berendezése (etetők, lesek építése), a hasznos vad 
gondozása és óvása, a kártékony vad fékentartása, vadászatok rende
zése és ezenkívül egy külön részletes útmutatás, hogy miként visel
kedjék a vadőr a szolgálatában előforduló különféle helyzetekben, 
nemcsak kezdőknek, hanem a gyakorlott vadászoknak is értékes útba
igazításokat ad. A z író legfőképpen a hivatásos vadőrök és vadgon
dozók igényeit tartotta szem előtt és épp ezért egyszerű, keresetlen 
szavakban adja közzé hosszú évtizedes tapasztalatait mindazoknak, 
akik erre rászorulnak, vagy akiket a vadászat és a vad sorsa köze
lebbről érdekel. Ne mulassza el egy vadász sem úgy saját maga, mint 
vadászati személyzete részére e nélkülözhetetlen könyvecske beszer
zését, melyben sok öröme lesz úgy magának, mint személyzetének. 

A mű bolti ára 3.— P , megrendelhető a „Pátria" irodalmi válla
lat és nyomdai r.-t.nál (Budapest, I X . , Üllői-út 25. Telefon: 89-9-32). 



K Ü L Ö N F É L É K 

SZEMÉLYI HÍREK. 

A m. k i r . földmívelésügyi miniszter az erdőkről és a termé
szetvédelemről szóló 1935. évi I V . törvénycikkben megállapított 
új államerdészeti igazgatási szervezet előkészítése céljából Bálás 
E m i l éx. k i r . főerdőtanácsost Debrecenből Szegedre áthelyezte és 
megbízta a felállítandó szegedi m. k i r . erdőigazgatóság főnöki 
teendőinek ellátásával. 

A m. k i r . földmívelésügyi miniszter Takács János m. kir. 
erdőtanácsost Budapestről Szegedre az erdőigazgatósághoz és 
dr. Trauer E r v i n m. k i r . erdőmérnököt Miskolcról Budapestre a 
földmívelésügyi minisztériumba áthelyezte. 

A m. k i r . földmívelésügyi miniszter „Az erdőkről és termé
szetvédelemről" szóló 1935. évi I V . törvénycikkben megállapított 
új államerdészeti igazgatási szervezet felállításának előkészítése 
céljából Tajnafői József segéderdőmérnököt Lentiből Zalaeger
szegre a m. k i r . erdőfelügyelőséghez, Kósa Gyula m. k i r . segéd
erdőmérnököt Balatonboglárról Pétervásárára a m. k i r . erdőfel-
ügyelőségi kirendeltséghez, Baldóczy István >m. k i r . erdőmérnököt 
Győrből Békéscsabára a m. k i r . erdőfelügyelőséghez, Vendrő 
G y u l a m. k i r . főerdőmérnököt Körmendről Szombathelyre a m. 
k i r . erdőfelügyelőséghez, Kovács Lajos m. k i r . főerdőmérnököt 
Gödöllőről Szegedre a m. k i r . erdőigazgatósághoz, Gerencsér Ist
ván m. kir . segéderdőmérnököt Szentendréről Szikszóra a m. k i r . erdő
felügyelőséghez, Iványi Ferenc m. k i r . erdőmérnököt Szabadszál
lásról Kecskemétre a m. k i r . erdőfelügyelőséghez, Zsemlye Imre 
m. k i r . főerdőmérnököt Balassagyarmatról Salgótarjánba a m. 
k i r . erdőfelügyelőségi kirendeltséghez, Marscháll Ernő báró m. 
k i r . erdőtanácsost Gödöllőről Balassagyarmatra a m. k i r . erdő
felügyelőséghez, Görgényi E m i l m. k i r . főerdőtanácsost Balassa
gyarmatról Szegedre a m. k i r . erdőigazgatósághoz, Cserneczky 
Károly m. k i r . erdőtanácsost Putnokról Misko lc ra a m. k i r . erdő
igazgatósághoz, Olasz János m. k i r . erdőmérnököt Pétervásáráról 
Kecskemétre a m. k i r . erdőfelügyelőséghez, Muraközy Pál m. kir. 
főerdőmérnököt Debrecenből Szegedre a m. k i r . erdőigazgatóság
hoz és végül Mestyanek István m. k i r . segéderdőmérnököt Kisvárdá-
ról Nyíregyházára a m. k i r . erdőfelügyelőséghez áthelyezte. 



A m. k i r . földmívelésügyi minisz te r Szeesődy József m. k i r . 
I erdőtanácsost a szolgálat érdekében Vácról a m. k i r . állami és 

koronauradalmi erdőigazgatósághoz Gödöllőre áthelyezte. 

A nagyméltóságú m. k i r . belügyminiszter úr 5754/1935. III. 
számú rendeletével Mózs Ferenc m. k i r . főerdőmérnök családi 
nevét „Breznay"-ra változtatta. 

A m. k i r . földmívelésügyi min i sz te r Selmeczy Mihály m. k i r . 
erdőmérnököt Salgótarjánból a m. k i r . erdőigazgatósághoz M i s 
kolcra áthelyezte. 

Ezze l egyidejűleg az erdőkről és a természetvédelemről szóló 
1935. évi IV . t.-c.-ben megállapított új államerdészeti igazgatási 
szervezet előkészítése kapcsán Zsemlye Imre m. k i r . főerdőmér-
nöknek Balassagyarmatról Salgótarjánba történt áthelyezését is 

; hatályon kívül helyezte. 

Ke rne r Ede Kecskemét th-. város erdőmestere családi nevét 
8088/1935. III. sz. belügyminiszteri engedéllyel Ke r t ay - r a vál
toztatta. 

A MÁV. tüzifayerseny tárgyalása. A MÁV. igazgatósága áp
rilis 25-én versenytárgyalást tar tot t 11.933 v. hasáb és 614 v. 

I dorongfa szállítására. 
A nagyobb ajánlatokat a következő cégek tették: Kostol i tz 

László, Szombathely, 120 v. csh, 18 v. th, 30 v. td, 70 v. fh, Szombat-
! hely, th. 212 cstd. 189, csh. Celldömölk 211, Sopron 230, th. 230 pengő. 

M . K i r . erdőigazgatóság Miskolc , 176 v. csh, 430 v. th, 119 v. d, 
tcsh, 205 P , d, 161 P ab Disgyőr, Sajószentpéter. 

Heinrich Sándor és Rezső, Székesfehérvár, 100 v. csth, 20 v. d, 
iá Faforgalmi rt. eladási árainál 3 P-vel olcsóbb. 

Dukász F . , Nagykanizsa, 350 v. csh. Budapest 253 Pengő; 
Strém Károly Nagykanizsa, 320 v. csh. Budapest 254—255 P ; 
Slavonia Magya r Fa ipa r rt. Budapest, 900 v. csth, 50 v. d, csth 

Budapest 265, d 223 Pengő; 
Márer B . és társa Budapest, 153 v. csh, 25 v. th, 15. v. fh, 25 v. 

esd, 8 v. fd . Halasra csh 258, fh 234, fb 216, Szombathelyre th 212, 
fh 200, cstd 197, fd 175, Dombóvárra csh 209, fh 185, fd 167, Báta-
.székre csh 255 P ; 

Heltai Árpád tardi erdőgazdaság, 240 v. csh Budapest 265.50 P , 
'30 v. fd 217 P Székesfehérvár csh 247.50, fd 195 P ; 

Kun Nándor, Keszthely, 125 v. csh, 15 v. th, Budapest 256, 
Halas 266 P ; 

K i r . Közalapítvány 488 v. csh, 437 v. th, 20 v. fh, 92 v. cstd, a 
Faforgalmi átvételi árain felül 15 pengő. 

Nasici tanningyár rt. 200 v. csh, 50 v. fh, Budapest fh 274, 



Székesfehérvár 268, csh Szombathely 236, Pécs 247, Dombóvár 236, 
f Dombóvár 234 P ; 

Winter Hermann rt. 530 v. esh, 50 v. fh, csh Vác 260, Szolnok 
265, Hatvan 249, fh Szombathely 207 P ; 

Vágó Jenő, Budapest 200 v. csth juh, 169 aug., 175 szept. 181 P 
ab Ötvös. 

M . Erdőbirt. és Fáért. rt. Budapest, 150 v. csh, 1215 v. félsz, csh, 
268 v. th, 42 v. sz. fh. és 127 v. félsz. fh. Budapestre sz. est. 304 
f-sz. 275, félsz, csh 258—285. Székesfehérvár est 245, Győr est 248, 
Szolnok 263, Szeged 275, 281, Fabony csth 218, Hatvan 242, Vesz
prém 222, Pécs 217, Dombóvár 215, 218, Kaposvár 207, Bátaszék 
243 P ; 

Földes Ö. Ede 100 v. csh, 50 gy., 50 v. akh. Budapest csh 258, 
Vác 251, gyh. 272, ákh. Hatvan 254 P ; 

Stropek M . Pécs, 265 v. cser, 255 v. th Budapest 260 P ; 
Erdőbirtokosok és Fakareskedők Faforgalmi rt., Budapest össze

sen csth 7690 v., d 835 v., fh. 68, ákh. 673, ákd. 95, csthsz. 1360 v | 
összesen 10.671 vagon, külf. bh. 2130, d 54 v., összesen 12.855 v. 
Árak: 

Csth Budapest 266—274.30, cstd 224—232.30, Székesfehérvár 
222.60—248.1O,- cstd 180.60—195.60, Győr 226.60—252.60, cstd 
202.60—210.60, Halas 254.60—267.60, d 220.10—212.60, Monor csth 
260—269.10, Vác csth 245.60—271.10, d 210.90—222.60, Szolnok 
260.60—271.10, d 218.60—220.60, Cegléd csth 262.60—274.10, d 
220.60—231.10, Nagykáta 262.60—270.10, d 220.60, Szeged 
271.10—278.10, d 228.10—237.60, Miskolc 245.60—264.60, d 203.60— 
222.60, Szerencs 250.60, d 179.60—225.60, Hatvan 233.60^-244.60, d 
191.60—204.60, P szbh 204.60—260.60, d 190.60—208.60, Celldömök 
210.60—254.60, d 172.60—201.60, Sopron 228.60—265.60, Veszprém 
198.60—238.60. d 165.60—179.60, Pécs 225.60—253.60, d 182.10— 
202.10, Dombóvár 226.10—254.10, d 184.10—215.10, Kaposvár 
206.60—242.60, d 176.60—197.60, Bátaszék 238.60—267.10, d 
201.10—221.10 P ; 

Fenyőhasáb Budapest 275, szf 243.60—253.60, Szombathely 
209.60—237.60, Celldömölk 219.60—228.60, Veszprém 226.60—245.60, 
Győr 243.60—249.60, Sopron 235.60—255.60 P : 

Akáchasáb. Szolnok 294.60—203.60, d 260.60, Füzesabony h 
278.60—301.60, d 244.80, Hatvan h 268.60—278.60, d 234.60, Székes
fehérvár h 256.60—278.60, d 222.60—244.60, Celldömölk h 251.60— 
294.60, d 217.60—260.60, Veszprém h 263.60—272.60, d 229.60-
238.60, Dombóvár h 240.60—290.60, d 213.60—256.60, Kaposvár h 
234.60—281.60, d 200.60—246.60, Sopron h 270.60—275.60, d 
236.60—241.60, Pécs h 267.60, d 233.60, Bátaszék h 269.60, d 235.60, 
Vác h 277.60, d 243.60, Monor h 203.60, d 269.60, Szombathely J 



241.60—264.60, d 214.60—230.60, Győr h 272.60—274.60, d 238.60— 
240.60, Miskolc h 298.60, d 264.60 P ; 

Száraz csth Budapest 310, Székesfehérvár 276.60—282.60, d 
288.60, Celldömölk h 255.60, Pécs h 250.60—,253.60, Dombóvár h 
276.60—281.60 P ; 

Külföldi száraz bükkh. Debrecen 308.54, ezt 288.44, szbd 293.47, 
Püspökladány sz. bh 309.55, sz. th 289.45, bd sz. 294.47, Békéscsaba 
sz. bh 330.65, t 315.58, sz. bd 315.58 P ; ' 

A MÁV szükségletének fedezésére felajánlottak összesen az i t t 
fel nem sorolt ajánlatok figyelembevételével együttesen: 2130 v. 
bükk, 90 v. gyertyán, 12.512 v. cser, 1882 v. tölgy, 2935 v. cser-tölgy, 
673 v. akác, 25 v. kőris, 50 v. szi l , és 439 v. fenyőhasábfát, 54 v. bükk, 
835 v. gyertyán, 361 v. cser-tölgy, 95 v. akác, 15 v. kőris és 47 v. 
fenyődorongfát. 

A felajánlott 20.736 v. hasáb és 1407 v. dorong összesen 22.143 
v. tűzifából 18.606 v. hasáb és 1353 v. dorong, őszesen 19.959 v. 
hazai származású, a különbözetet képező 2130 v. bükkhasáb és 54 v. 
bükkdorong, összesen 2184 v. pedig külföldi tűzifa. A MÁV szükség
leteinek a fedezésére tehát csekély hiánnyal kétszeres mennyiséget 
ajánlottak fel. 

Villámcsapások az erdőben. Dr. Ass-mann tanár titkos tanácsos 
a meteorológiai intézetnél egy németbirodalmi biztosító intézet ré
szére kifejtett véleményében az általános felfogással szemben tagadja, 
hogy a villámcsapások az erdőket erősebben veszélyeztetnék. Véle
ménye szerint tapasztalatok bizonyítják, hogy egy közel egyenlő 
magas fákból álló zártállományban villámcsapások aránylag ritkán 
fordulnak e'ő. A villámcsapások az erdőt inkább akkor fenyegetik, ha 

| % fák között nagyobb tisztások vannak, avagy ha egyes fák környeze-
zetükből erősen kimagaslanak. 

Az egyszintben lévő sok facsúcs többnyire kiegyenlítő hatást 
gyakorol az elektromos feszültségre. A z erdőbe csapó villámok feltét
lenül valamelyik fán futnak végig és a gyökereken át a földbe távoz
nak. Az erdőben a fák között tartózkodó embernek ezek szerint a 
villámcsapásoktól kevésbé kell tartania. 

(A Wiener Allgemeine Forst- und Jagdzeitung 1935. évi 10. 
számából.) 

A fcímeretek szabályozása Németországban. 

A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 1935. évi 11. szá
mából vettük a következő közleményt: 



Értesülésünk szerint a németbirodalmi minisztériumok, a német
birodalmi vasút, az erdőgazdaság, továbbá a fürészipar és fakereske-
delem, valamint az építő- és fátfeldogozó-iparok képviselői ez évi 
február hó 15-én közös ülésben a gerendák, zárlécek és lécek, továbbá 
a deszkák és pallókra vonatkozóan szabályokat állapítottak meg, ame
lyeket a D . I. N . 4070. és D . I. N . 4071. számú szabványlapokban 
tettek közzé. 

A D . I. N . 4072. számú lap ezenkívül a gyalult és gyalulatlan 
fenyődeszkák szádalásának a szabályait is tartalmazza. 

A világháborúban letarolt angol erdőségek további felújításáról. 

Angliában a világháború alatt egyrészt az elzárás következtében, 
másrészt különféle célokra szükséges nagy famennyiségek biztosí
tása céljából az erdőket erős mértékben kiirtották. Közvetlenül a 
háború után egy bizottságot létesítettek, amelyet az erdők mielőbbi 
programszerű felújításának lebonyolításával bíztak meg. A fel
újítási munkálatok nagyobb részét úgyszólván már végre is hajtot
ták. A z idén is folytatták ezeket a munkálatokat, amelyek a tél 
folyamán sem szüneteltek. A z elmúlt hónapokban mintegy 21.000 
acres kiterjedésű területet erdősítettek be. A beerdösített területek 
egyes részei Angliában, Walesben és a skót tengerparton terülnek el. 

( A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 1935. évi 11. 
számából.) 

A talaj javítómunkálatok mechanizálása. 
A z orosz erdőgazdaságban a talajjavítás jelentékeny fejlődését 

bizonyítja a gépeknek fokozottabb mértékben való alkalmazása. Az 
újabban használatos gépek közül különösen említésre méltó egy 
bokorvágógép, amely 14 cm átmérőjű törzseket is elvág, s amelyet 
már sorozatokban is gyártanak, továbbá egy irtógép, amelyet az 
előbbihez hasonlóan vontatógéphez csatolható kivitelben gyártanak 
Ezidőszerint mintegy 500 ily gép áll üzemben. A z orosz erdőgazda
ságok különböző típusú árokásó-gépekkel végeznek eredményes kí
sérleteket. Ezek közül egy Martin-féle árokásógép bizonyult jónak 
100—150 folyóméter óránkénti teljesítménnyel. Emellett más rend
szerű, főleg importált árakásó-gépeket is vizsgálnak, így pl . a Ran-
sorn angol cégnek a gépét, a Ritscher Károly-féle német árokásó
gépet, a Parson-féle amerikai kotrógépet stb. 

( A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 1935. évi 14. 
számából.) 

A madárvonidás újabb vizsgálatairól. 
A madártani vizsgálatok terén a madarak vonulásánál a vonu

lási irány megállapításának a kérdése már régtől fogva széles kör-



ben mozog. Ujabban mind nagyobb teret hódít az a nézet, hogy a 
madarak öröklött vonulási irányösztönnel bírnak. E z t a feltevést 
egyes tények igazolják, így p l . az ázsiai vörösfarkú gébics vonulásá
nál a fiatal madarak az öregek vezetése nélkül komplikált, egymástól 
szögletesen elhajló vonulási utakat követnek. De az irányösztönnél 
is bizonyos ingerre van szükség, hogy egy meghatározott irány kö
vethető legyen. 

Dr . Drost Rudolf, a helgolandi madárvárta tanára úgy véli, 
amint azt a Sziléziai Ornithologusok Egyesületének közleményeiben 
kifejti, hogy ez az inger a melegeloszlás elterülési különbségeiből ered. 

Drost hosszú éveken át ismételten megállapította, hogy a vonulás 
ősszel a melegebb tájak felé tart és hogy a melegebb tájaknak terje
delme és időszerint változó helyzete sok esetben a vonulási iránnyal 
megegyezik, sőt azt meghatározza. A feltevés helyességét bizonyítja 
az a tény, hogy a kora ősszel vonuló madarak, tehát oly fajok, ame
lyek tőlünk rendesen augusztusnál nem későbben távoznak, mint a 
feketehomlokú gébics, kárminszínű pirók, a törpelégykapó, a p in 
tyőke és kakuk inkább délnek vagy délkeletnek, míg a később vonuló 
fajok mindinkább -nyugat felé húznak. A vonulás irányának elhajlása 
mindenekelőtt a későn vonulóknál, mint a pintynél, pacsirtáknál, 
barázdabillegetőknél és irigóknál válik nyilvánvalóvá. 

Drost feltevését a következőképpen foglalja össze: a madarak
nak megvan az ösztöne a melegebb tájak irányában való röpülésre 
és sokan természetesen, öntudatlanul és ösztönszerűen a melegebb 
tájak helyzete szerint határozzák meg vonulási irányukat, amelynek 
ott kell lennie, ahonnan tapasztalat szerint a melegebb levegőáramlá
sok jönnek. 

A tengeri hajózás és a madárvilág. 

A z északi és keleti tengerparti madárvárták közleményei szerint 
a tengeren elterülő nagy olajmezők következtében évenként ezrével 
pusztulnak el a- különböző tengeri madarak, úgymint: a sirályok, 
búvárok stb. E z a jelenség oly mértékben terjed, hogy már olaj
pestisről beszélnek. A madarak pusztulását a hajókról a tengerbe ön
tött olajmaradványok okozzák. A z olajtömegek nagy összefüggő mező
ket alkotva úsznak a vizén s magukhoz csalják a tengeri madarakat, 
amelyek élelmet keresve, azokra lecsapnak. A z olaj a madarak tollára 
ragadva, szárnyaikat annyira össze tapaszt ja, úgyhogy többé fel
repülni nem tudnak. A tengeren számos madarat lehet így elpusz
tulva látni. Más, még élő madarak az utolsó erejüket összeszedve 
szárnyaikkal csapkodnak, de a víz felületétől tenyérnyi magasságra 
sem tudnak felemelkedni. 



A helgolandi madárvárta, amely különösen a nagyon ritka ten
geri sirály megmentése érdekében kemény küzdelmet folytat, &z 
utóbbi években ismét megállapította ennek a jelenségnek hatalmas 
terjedését. 

( A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 1935. évi 12. 
számából.) 

A z „Erdőről és a Természetvédelemről" szóló 1935. évi IV. 
törvénycikk 'rendelkezése értelmében az. 1928. év óta szünetelő ni. 
k i r . erdőgazdasági szakiskola, nemkülönben a m. k i r . erdőőri és 
vadőri iskolák 1935. évi augusztus hó végével megszűnnek s helyet
tük 1935. évi szeptember hó 1-én Esztergomban és Szeged—Király
halmán kétéves tanfolyama m . k i r . alerdész-szakiskolák nyílnak 
meg. 

A szakiskolákban való felvételi kérvényeket 1935. évi június 
hó 30-áig ahhoz a szakiskolához ke l l benyújtani, amelyikbe a pá
lyázó felvételét óhajtja. 

A részletes pályázati feltételeket az érdeklődők 40 fillér elő
zetes beküldése ellenében az esztergomi vagy a Szeged—királyhalmi 
m. k i r . erdőőri és vadőri iskolától szerezhetik meg. 

Budapest, 1935. évi május hó 7-én. | 
M . kir. földművelésügyi miniszter. 



Fa- és építési anyagok tá jékoztató ára i 
május hónapban . 

I. Faárak: 
termelők és nagykereskedők közötti forgalomban: 

A) Lombíaanyagok. 
1. Gömbfa m'-ként 
ab feladóállomás. Pengő 

Tölgy 30 cm felül 25—35 
Tölgyfournier 45 cm felül. 50—70 
BÜKk 30 cm felül 20—26 
Gyertyán 25 cm felül. . . . 20—30 
Kőris 30 cm felül 20—35 
Jávor 30 cm felül 30-50 
Szil 30 cm felül 10-15 
Éger 26 cm felül 20—35 
Nyár (gyufafa) 17—22 
Nyár 50 cm felül 30-40 
Kőris bognárfa 10 t vg. 280—300 
Szil „ 10 „ „ . 240—260 
Akác „ 10 „ „ . 240-260 
Akácoszlop . 10 „ „ . 250—270 

2. Fűrészelt lombfaanyag. 
m8-ként budapesti paritásban 

+ forgalmi adó. 
Pengő 

Tölgy, merkantil, széle
zetlen 100—110 

Kőris I. o 110-130 
Szil — 
Gyertyán jobb . . . . 80-100 
Jávor I. o 130—140 
Fger merkantil . . . . 00—120 
Nyár — 
Hárs, merkantil . . . 100-110 
Bükk gőzölt, I. o. szél. 110-120 
Bükk „ I.o. szélezetlen 100-110 
Bükk gőzöle tlen „ — 

Hasáb Hasított Dorong Vékony Tuskó 
dorong 

Dorong 
dorong 

310 300 271) 220 270 
305 295 265 215 265 
280 270 240 190 240 
260 250 230 190 230 
270 260 230 180 230 
280 — 230 — — 

240 — 200 — 200 
— — 290 — — 

3. Tűzifa. 
A Faforgalmi Rt. által a termelőknek ápr. hóban 10.000 kg-ként fizetendő 

á t v é t e l i á r a k p e n g ő b e n 
budapesti paritásban, I. osztályú áruért a következők : 

Bükk 1933/34. é̂  
Gyertyán 
Cser, tölgy, kőris 
Akác, száraz 
Egyéb keményfa 
Fenyő „ 
Lás>y lombfa 
Hántott cser, tölgy „ 

Belföldi tűzifaárak kisebb vételeknél, 10.000 kg-ként, pengőben, buda
pesti paritásban, mintegy 80 pengős fuvarral: 

1933—34 évi 
Bükk, hasáb 330-34* 

„ dorong „ ... 290—300 
Gyertyán, hasáb __ 310—315 

dorong 265-270 
Cser és tölgy, hasáb 285—295 

„ dorong __ 255—260 
Akác, hasáo friss __ 265 — 275 

., dorong 240—250 
Hántott fa 325-335 

(Nagyobb tételeknél a mennyiség, szállítási határidő és előleg szerint 
az árak megfelelően alacsonyabbak.) 



Román tűzifaárak helyt leadóállomás, 10.000 kg-ként, pengőben: 
I. árkörzet II. árkörzet 

I. o. bükk, hasáb __ 265-310 315-330 
Egyéb bükkfa 270- 295 300-315 
Tölgy, cser stb 2b5—291) 300—315 
Hántolt tölgy 265-310 315-330 

(Az árkörzetek beosztását lásd 1934 évi nov. lapszámunk hivatalos köz
leményei Között.) 

4. Egyéb faanyagok: 

Bükk keréktalp db (f) 
Kőris „ „ „ 32—34 f 
Nyírfarúd „ „ 1.80—2.— 

Tölgydonga I-a akója 2'50—5 — 
Tölg.vdonga Il-a „ — 
I- o. tölgyparketta,méret szerint7—9 
II- o. „ „ „ „ 6-8 
I. o. bükk parketta . . 500—5-50 

II. o. „ „ 4-50-5-Otf 

B) Fenyőfaanyagok. 
6. Budapesti fenyáfa-detaüárak 

m3-kent: 
ab raktár. Pengő 

110—120 Válogatott lucfenyő . 
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 fenyőlaanyaqok, nagy
bani árak m3-ként ab magyar 

határ. 
a) Erdélyi áru: 

Pengő 
Lűc, építési anyag, széles 80-85 
Román IV. oszt. lúc 

széles 66—68 
Romári V. oszt. lúc, széles 5t—57 
Román VI. oszt. lúc, széles 44—4ö 

Román V . oszt. jegenye Pengő 
széles 42—44 

Léc, zarléc 30—£0 
Zsaluzó áru VI. o 34—36 
Faragott fa 24—2;} 
Fenyőrúd 7—8 cm. fm. 0-20 

9—11 0-25 

b) Osztrák áru: 
Helyt Budapesten. Pengő 

Széles építési anyag . . 48—50 
Keskeny , 39—40 
Léc, zárléc 48—50 

8. Faszén: 
Pengő 

Belföldi I-a 10.000 kg . . 480-520 
Roman faszén I-alO.000 kg 500—540 
Retortaszén ab m. h. á. 650—730 

II. Építési anyagok árai: 
Budapest ab gyártelep. 

Égetett agyagtégla ezre 
nagyméretű 26-30 P 
kisméretű 21—24 „ 

1 q égetett mész . . . 2.35-3.20 „ 
100 kg. portlandcement 

kb. 5.20—5.80 



Az „Erdészeti Lapok" 1935. évi V. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI L A P O K 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 egéjz oldal 32 P.) Táblázatos és garmond 
betűnél kisebb betűfajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral 
számíttatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 f i i t , álláskeresleti hirdetéseknél 6 f i i t 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Erdők üzemtervének elkészítését, nagy és kis erdőgazdaságok 
szervezését, az erdőkezelés felügyeletét, irányítását vállalja: 

Kársai Károly o k i . erdőmérnök 
| Budapest, VIIT. ker. , Gólya-utca 22, I. em. 3. 

Erdőbirtokosok és Fakereskedök | 
F a f o r e a l m i Részvénytársasága • lii^LV^A 
a z O R S Z Á G O S ERDÉSZETI EGYESÜLET s z é k h á z á b a n 

Sürgönycím: F a f o r g a l m i . Telefon: *14-6-49. 

A M. K i r . Földmívelésügyi Min. 65450/1933. és 65700/1933. számú 
rendeletei alapján állami ellenőrzés alatt működő vállalat. 

R e n d e l t e t é s e : 
1. A belföldi tűzifa megvásárlása, megelő

legezése és átvételétől számított 14 napon belül 
teljes kifizetése. 

2. Bel- és külföldi tűzifának a l a k e r e s -
kedelem útján való é r t é k e s í t é s e . 



Erde i - , f e k e t e - , lúc-, 
j egenye fenyő t , 
vékony gömbfát vezetékoszlopok 

céljaira 7—8 méter hosszúságtól felfelé, 
minden hosszban készpénzfizetés ellenében 
magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérjük 

„Una" Faértékesítő rt., B u d a p e s t 
V . , N á d o r - u t c a 2 1 . T e l e f o n : 2 7 8 - 5 9 * szám alá 

M A G Y A R TŰZIFÁT 
előnyös áron, minden mennyiségben 

vásárol 

W I N T E R H E R R M A N N 
R.-T. 

"Budapest, V., Vilmos császár-úl 72 
Telefon: 4ut. 11—2—69. 

Termelések financirozását elvállaljuk! 
(1. X X V I - 2 6 . ) 



Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosí
tással az Adó és Könyvvitel szerkesztősége, I X . , Ferenc-körút 37. 
szám. Telefon: 32-2-60. 

Uradalomba keresek lehetőleg szakiskolát végzett erdészt, 
aki nevesebb erdőgazdaságban működött. Bizonyítványmásolatok, 
referenciák dr. Nemes Nagy Lajos Budapest, Prohászka Ottokár
utca 3. címre küldendők. (7.) 

Uradalomba erdőaltisztnek kerestetik oily megbízható egyén, 
aki egyhelyben eltöltött hosszú szolgálati időről j ó bizonyítvá
nyokkal és referenciákkal rendelkezik. Bizonyítványmásolatok 
egyszerű levélben „Hevesy-uradalom Tápiószecső, Pest m . " címre 
küldendők. (6.) 

I. 601/1935. k. i . szám. Nagykőrös város polgármestere. 

Pályázati hirdetmény. 
A m. k i r . belügyminiszter úr 131.401/1934. sz. rendeletével 

Nagykőrös város pótharaszti erdőgazdaságánál betöltésre enge
délyezett két erdőőri állásra pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak az erdőőri szakiskolát s iker re l végzett és erdő
őri oklevéllel bíró, fedhetlen előéletű, életének 24. évét betöl
tött egyének. 

A z erdőőri állás illetménye évi 228 P készpénz javadalma
zás, szabad lakás és a szabályrendeletben megállapított egyéb 
természetbeni járandóság. 

Pályázati kérelmek 1935. évi május' hó 28-án déli 12 óráig 
Nagykőrös város I. közig, ügyosztályánál (régi városháza I. eme
let 10.) nyújtandók be, a fent i kellékeket igazoló bizonyítványok-
kai' felszerelten. 

Nagykőrös, 1935. évi április hó 6-án. 
Dezső Kázmér, 

• (5.) polgármester. 

Erdőornek felveszünk 28—35 év körüli szerény igényű erdé
szeti középiskolát végzettet, ak i homokfásításban gyakorlat ta l bír. 
Pályázatok szolgálati bizonyítványmásolatokkal „Nyírség" Rt . 
nyírbélteki intézőséghez, Nyírbéltek küldendő, melyet vissza nem 
küldünk. Személyes megjelenés csak meghívásra. 





Az „Erdészeti Lapok" 1935. évi V . füzetének tartalma: 

Oldal 
Meghívó az Országos Erdészeti Egyesületnek 1935. évi július hó 

28-án, délután 16 órakor Pécsett, a városi székház díszter
mében tartandó évi rendes közgyűlésére 407 

Krónika 413 
Dr. Fehér Dániel: Vizsgálatok az alföldi homokos erdőtalajok 

phosphor és káli gazdálkodásáról, különös tekintettel az 
alföldfásításra 419 

Dr. Magyar Pál: Növényszociológia és az erdőművelés . . . . 433 
Petri János: Puszcza Biaíowieza írásban és képen. (Befejező rész) 445 
Fodor Gyula: A légi fotogrammetria térhódítása és várható je

lentősége az erdőrendezési munkálatok szempontjából. 
(Befejező rész) 454 

Ágfalvi Imre: Az erdészeti szakoktatás az erdőtörvényben . . . 461 
Egyesületi közlemények. Jegyzőkönyv az O. E . E . igazgatóválaszt

mányának Budapesten, 1935. évi március hó 14-én az 
Egyesület székházában tartott rendes üléséről 467 

Hivatalos közlemények: A m. kir . kereskedelemügyi miniszter úr 
16.667/1. 1935. sz. leirata a hazai tűzifaküldemények 
vasúti fuvardíjkedvezménye tárgyában. — A m. kir . ke
reskedelemügyi miniszter úr 24.195/1. 1935. sz. leirata a 
magyar műfaküldemények vasúti fuvardíjkedvezménye 
tárgyában. — A m. kir . pénzügyminiszter úr 21.607/1935. 
VIII/'b. sz. rendelete az 1934. évi 88.000. sz. pénzügyminisz
teri rendelet 10,. §. (2) bekezdésének módosítása tárgyában 476 

Irodalom. Könyvismertetés: A m. ki r . bányamérnöki és erdőmér
nöki főiskola évkönyve az 1933—34. tanévről. — Ashton 
Ruth, Plants of Rocky Mountain National Park. Washington. 
(Br. W. J . )—M a t t o o n Wilbur és Miller R. B . Porest trees 
of Illinois. Sprinofield. (Br. W. J.) — Festetics Pál gróf 
„A vadőr tudnivalói" 480 

Különfélék: Személyi hírek. — A Máv. tűzifaversenytárgyalása. 
— Villámcsapások az erdőben. — A faméretek szabályozása 
Németországban. — A világháborúban letárolt angol erdő
ségek további felújításáról. — A talajjavító munkálatok 
mechanizálása. — A madárvonulás újabb vizsgálatairól. 
— A tengeri hajózás és a madárvilág 484 

Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 1935. évi május 
hóban 491 

Hirdetések . . . . I—III 
Mellékletek: 1. Az erdőkről és a természetvédelemről szóió 1935. 

évi IV. t.-fC. 2. A z új erdőtörvényjavaslat képviselőházi 
tárgyalása (3-ik rész). 

Stádium Sajtóvállalat RT., Budapest. Felelős üzemvezető: Oyőry Aladár. 




