
K Ü L Ö N F É L É K 
SZEMÉLYI HÍREK. 

1. Az új osztályvezetők. A földmívelésügyi miniszter úr ezévi 
úlius hó 1-ével az erdőfelügyeleti ügyosztály vezetésével dr. 
jtai Sándor erdőtanácsost, egyesületünk választmányi tagját, az 

llami erdőbirtokok ügyeit intéző ügyosztály vezetésével Lengyel 
ándor erdőtanácsost, egyesületünk segédtitkárát bízta meg; 
ászthory Ödön főerdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
rdőtanácsost, egyesületünk választmányi tagját pedig, aki már 
ddig is vezette az erdőrendezési, fahasználati és külkereskedelmi 
'gyeket intéző ügyosztályt, ugyanebben a beosztásban való meg-
agyás mellett m. k i r . főerdőtanácsossá nevezte k i . 

A magunk részéről meleg örömmel üdvözöljük mind a három 
ényt, nemcsak azért, mert a kitüntetés egyesületünkhöz minden-
éppen közelálló szaktársat ért, de azért is, mert mind a három 
sztály élére olyan szakember került, aki — míg egyrészről két 
.vtizedet meghaladó, jelentékeny részben gyakorlati szolgálatra 
tekinthet vissza, — másik részről még munkaereje teljében áll s a 
eljes szolgálati idő eléréséig még olyan időtartam áll előtte, amely 
latt újításokat, megkezdett munkákat sikeresen és eredményesen 
e lehet fejezni. 

Nem győztük és nem győzzük eléggé hangsúlyozni, hogyha van 
zolgálati ág, amelynél a gyakori személyzetváltozás, különösen a 
ezetésében, nem előnyös, akkor az erdőgazdaság az. 

És ha volt időpont, amikor a vezetőknek ilyenformán való k i -
álasztását még külön indokokkal is alá lehetett támasztani, úgy a 
ostani idő az, amikor az új erdőtörvény életbeléptetésével — 
érjük állítani — új korszak kezdődik a magyar erdőgazdaság tör-
netében s amikor különösen szükség lesz arra, hogy céltudatos, 
itartó, egységes irányítás vezesse át az új intézkedéseket a kezdet 
ehézségein. 

Örvendünk annak, hogy a meginduló új ösvény kitaposásánál 
lyan szakemberekre háramlott a vezető terhes és felelősségteljes 
szte, akiknek a szakértelméről, ügybuzgóságáról, szívós kitartásá

ról, lankadatlan szorgalmáról és emellett melegen érző kollegiális 
lelkületéről igen sokszor volt alkalmunk meggyőződni. 

A magunk részéről azt kívánjuk nekik, hogy a rájuk háramló 
feltétlenül terhes, de mindenesetre megtisztelő és szép feladatok 



megoldásánál kísérje munkájukat az Isten áldása és adja meg arra 
minden emberi munka legszebb koronáját: a sikert. 

* 
A földmívelésügyi miniszter úr Lukács Endre miniszteri taná

csost, teljes szolgálati idejének betöltése után — saját kérelmére — 
ezévi július hó 1-ével nyugalomba helyezte. 

Lukács miniszteri tanácsossal azoknak a régi erdészfamiliákból 
származó kartársaknak az egyike válik meg a tényleges szolgálattól, 
akiket gyermekkori ábrándok, az erdőnek egész lelküket átható sze
retete és az igazi erdész-ideálok vittek erre a pályára. 

A minden feltűnést kerülő, csendes, komoly munka jellemezte 
egész hivatali pályafutását, amely idő alatt szinte hihetetlennek 
látszó munkatömeggel birkózott meg. 

Egyesületünk a számadásvizsgáló bizottság állandó tagját tisz
telhette benne, az azelőtti időkben pedig hosszú éveken át látta el & 
segédtitkári teendőket. 

H a a komoly és eredményes munka alap és jogcím a nyugodt 
pihenésre, akkor Lukács Endre ezt 100%-ig megérdemelte. 

S ha el is búcsúzunk tőle itt, mint aktív tisztviselőtől, nemcsak 
reméljük, de biztosra vesszük, hogy úgy az egyesületi életben, mint 
a kollágiális érintkezésben is megtartjuk benne azt az igazán min
dig nagyraértékelt, tisztalelkű, mélytudású, szerető szívű, kedves 
kartársat, akinek egész szolgálati ideje alatt mindnyájan ismertük. 

B. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az 
állami erdőmérnökök személyzeti létszámában Bácher Adolf magyar 
királyi főerdőtanácsosnak, saját kérelmére történt végleges nyuga
lomba helyezése alkalmából, a miniszteri tanácsosi címet adományo
zom. 

Kelt Budapesten, 1935. évi június hó 23. napján. 
Horthy s. k. 

dr. Darányi Kálmán s. k. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az 
állami erdőmérnökök személyzeti létszámában Molcsány Gábor és 
Szepesi Artúr miniszteri tanácsi címmel és jelleggel felruházott ma
gyar királyi főerdőtanácsosokat és Székács Vince magyar királyi 
főerdőtanácsost miniszteri tanácsosokká, Pászthory Ödön főerdő-
tanácsosi címmel és jelleggel felruházott erdőtanácsost, Szecsődy 
József, Kelecsényi Mihály és Puskás Károly erdőtanácsosokat s végül 
Katona István főerdőtanácsosi címmel felruházott erdőtanácsost 
magyar királyi főerdőtanácsosokká a V I . fiz. osztályba kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1935. évi június hó 28. napján. 
Horthy s. k. 

dr. Darányi Kálmán s. k. 



A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az 
állami edrőmérnökök személyzeti létszámában Muttnyánszky Jenő és 
Krall János magyar királyi főerdőtanácsosoknak a miniszter i taná
csosi címet és jelleget, Vitézy László erdőtanácsosnak a magyar 
királyi főerdőtanácsosi címet, Várady Mihály és Szilágyi Ernő fő-
erdőtanácsosi címmel felruházott magyar királyi erdőtanácsosoknak 
a főerdőtanácsosi jelleget, Surjánszky Kálmán erdőtanácsosnak a 
magyar királyi főerdőtanácsosi címet és jelleget, Maróthy E m i l erdő
tanácsosnak a magyar királyi főerdőtanácsosi címet, Kiss Zoltán 
erdőtanácsosi címmel felruházott magyar királyi főerdőmérnöknek 
az erdőtanácsosi jelleget, Fás János főerdőmérnöknek a magyar k i 
rályi erdőtanácsosi címet, vitéz Szilágyi-Ilosvay Lajos, Breznay Fe
renc, Mezőközy András é? Szőke Győző főerdőmérnököknek a m. k i r . 
erdőtanácsosi címet és jelleget, Tárczy Pál főerdőmérnöknek a magyar 
királyi erdőtanábsósi címet, Horváth Rezső, Benkovits Károly és 
Boldóczy István erdőmérnököknek a magyar királyi főerdőmérnöki 
címet és jelleget, Iványi Ferenc erdőmérnöknek a magyar királyi fő
erdőmérnöki címet és végül Orbán László segéderdőmérnöknek a 
magyar királyi erdőmérnöki címet és jelleget adományozom. 

Kel t Kenderesen, 1935. évi június hó 29. napján. 

Horthy s. k. 
dr. Darányi Kálmán s. k. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter a szolgálat érdeké
ben Baranyai Andor m. k i r . főerdőtanácsost Győrből Kaposvárra és 
Kelemen Jenő m. k i r . erdőmérnököt Kaposvárról Győrbe az erdő
igazgatósághoz áthelyezte. 

A m. k i r . földmívelésügyi miniszter Lotterhof Márton, Hajdú 
Gyula, Révay Ferenc és Hajdú János m. k i r . erdőtanácsosi címmel 
és jelleggel felruházott m. ki r . főerdőmérnököket, Kőrös Gyula és 
Muraközy Pál m. k i r . főerdőmérnököket, Botos Géza. m. k i r . erdő
tanácsosi címmel felruházott m. ki r . főerdőmérnököt a V I I . fizetési 
osztályba m. k i r . erdőtanácsosokká, továbbá Nádor István, Dercsényi 
István, dr. Luncz Géza és Csernay A n t a l m. k i r . főerdőmérnöki eim-
mel és jelleggel felruházott m. k i r . erdőmérkököket, Kelemen Jenő 
és Diák Ödön m. k i r . erdőmérnököket a V I I I . fizetési osztályba m. 
kir. foerdőmérnökökké és végül Holbay Miklós m. k i r . erdőmérnöki 
címmel és jelleggelfelruházott m. k i r . segédmérnököket a I X . fizetési 
osztályba m. k i r . erdőmérnökökké kinevezte. 



APRÓSÁGOK A PÉCSI KÖZGYŰLÉSRŐL. 
(Szakszerűtlen riport.) 

Ke le t i pályaudvar, reggel fél 7 óra, nagy erdészeti nyüzsgés 
a pécsi gyors körül. Régen látott barátokkal örvendezünk a talál
kozásnak. Beszállás: egyik-másik kocsi fiók O. E . E . , csupa kolléga 
ül benne. Indulás után, a meleg növekedtével a cimboraság egy 
része áthúz a kerekes korcsmába, sört kávézni, de megbánják: mire 
• visszajönnek, még melegebb van. 

E g y közbeneső' állomáson soká állunk. Kiderül, hogy! egyik 
kocsi hőnfutott, azt cserélik k i . A z utasokat átszállítják belőle, 
köztük egyik közszeretetben álló kollégánkat, O. E . E . funkcioná
r ius t is> aki a „csillaghullás" során előkelő pozíciót nyert el. Bosz-
szantjuk: — Úgylátszik, túl nagy súllyal reprezentáltad a kincs
tárt s ezt a nagy többletet nem bírta el a vágón! 

* 
Megérkezünk Pécsre, k i k i a szállására megy. Ebédnél kiderül 

az örök igazság: A k i magát megalázza, felmagasztaltatik. Az 
I. osztályú szállást kért urak — k i szordinóval, k i anélkül — pana
szolnak: borzasztóan melegek a hotelszobák, az utcaiak zajosak, 
az udvariakba ablaknyitáskor illatorgiák dőlnek be a konyha si az 
étterem felől. A szerény II. osztályúakat nagy és kellemes meg
lepetés érte: repkénnyel befuttatott falaki, pa rk ra néző hűvös, 
tágas, parkettes, elegáns1 szobák, két úr egy szobában, szemközt 
pedig két fürdőszoba is ezenkívül még egy zuhany, hideg-meleg 
vízzel!! Kicsomagolás után a műsor első száma: fürdés. A z ebéd
utáni pihenőt követőleg: zuhany! Vacsora után: fürdés, reggeli 
előtt: zuhany! Reggelinél a kamarásom mutatja a helyi újságban 
a városi vízművek jelentését az előző napi rekordteljesítményről: 
— No, ennek oka m i vagyunk! 

E g y i k elsőosztályú kolléga elment strandolni a nagy meleg
ben. Eredmény: este lejött a hátáról a bőr, másnap 38° láza volt. 
Árnyékban. 

Közgyűlés a városházán, igen nagy a meleg; az előrelátók 
a ventillátor mellé ülnek, de így annak zúgásától rosszul hallani 
az előadókat. A z elnöki megnyitóban sűrűn fordulnak elő: „egy
ség", „összetartás", „vállvetett munka", „összefogás". Szomszé
dom megszólal csöndesen: — E z nem is O. E . E . közgyűlés, hanem 
N E P értekezlet! 

E lhagyva a tréfálkozást, őszinte sajnálattal ke l l megállapíta
nunk, hogy majd 200 éven át Selmecen ápolt, onnan magunkkal 
hozott, legendás hírű összetartásunkon csorba esett s a disszidens 
kisebbség úgy találta helyesnek s a maga úri gusztusával egye-, 
zőnek, hogy különvéyeményével az utcára vonuljon ki , ott hir-



desse azt falragaszokon! E z az eset — enyhén szólva —• példát
lan szakunk történetében. Róla mindenki véleményt formálhat, i t t 
csak azt kívánjuk újra hangoztatni : a legnagyabb mértékben saj
nálatos, hogy nem szívünk sugallata, a belénk nevelt tradíció hív 
összetartásra, hanem elnöki szózatnak ke l l bennünket figyelmez
tetni! ^O, quae mutatio r e rum! ' 

* 

Külön megemlítésre^ méltó az a kedves figyelem, amely az 
említett plakáttal kapcsolatos újságcikkben Pécs város közönsé
gével szemben megnyilvánul, mikor azt hi rdet i , hogy a várost az 
0. E . E . vezetősége miatt m i l y károsodás érte, hogy az idei köz
gyűlésről távol maradt egy csomó t ag ! H a a c ikk célja az volt , 
hogy a kongresszus vezetőit, vagy résztvevőit ellenszenvessé tegye 
Pécsett, úgy jó lélekkel állíthatjuk, hogy nem sikerült célt érnie, 
mert arról a kedves vendégszeretetről, a sok lelki- test i jóról, 
amellyel bennünket Pécs városa elhalmozott, csak szuperlat ivu-
szokban lehet beszélni l 

* 

A közgyűlés után a várost tekintettük meg autókon. A Zsol -
nay-gyárban a gondos családapák beszerzik az al ibi t igazoló eozin-
apróságokat hű hitveseik részére, akik otthon befőznek a nagy me
legben, míg a férj-urak vígan szórakoznak a kedves Pécs városá
ban. A jelenlevő hölgyek azonban már nem elégíthetők k i oly 
könnyen, mint a távollevők: ,,— Jaj , de gyönyörű ez a váza, Sz i -
vikém!" kiáltással az egész raktárt szívesen megvennék, ha Sz i -
vike pénztárcája pi l lanatnyilag! (június százhuszonnyolcadikán!) 
nem küzdene apállyal. 

Élmény: az autók dombos-völgyes, kanyargós, sokszor szűk 
utcákban jó ötvenes országúti tempóval szaladnak. A gyöngébb 
idegzetű kollégák a családjukat emlegetik, ezeket a soffőr mellé 
ültetik: az ott ülő utas halálos karambol esetén fájdalomdíjat kö
vetelhet a biztosító társulattól. . . 

* 

Rengeteg amatőr- és hivatásos fénykép készül a kirándulá
son. E g y i l y profi-fotografus 1 pengőért vesztegette a csoport
képek darabját. M i k o r már megszűnt a kereslet, az utolsót sike
rült némi cignykodás után 60 fillérért megvennem. E g y i k kollé
gánk (Samu névre hal lgat baráti körben) értesülvén a diszázsió-
ról, igen szidta eleinte a fényművészt, de később megvigasztalta 
magát, imigyen : — Azért a fizimiskáért, amit te viselsz, még 60 
fillér is sok . . . 

A z amatőrök szebbnél-szebb képek tömegén örökítik meg a be
járt vidéket, a társaságot stb., és ugyanakkora tömegígéretet tesz-



nek, hogy a képekből okvetlenül küldeni fognak. Ezeket az ígére
teket azonban csak a lefényképezettek veszik komolyan, sajnos... 

A közgyűlésen és a következő vacsorán „élvezett" nagy me
legért bőséges kárpótlást nyújtott másnap a csodaszép erdei ki-
ránulás. A kollégáknak megsajdult a szíve: — H a az én erdeim-
ben annyi pompás út lenne, mint Rábay Gyusziéban . . . ! (Node, 
óvakodjunk a szakszerűségtől, a tanulmányútunkon látott sok szép 
szakmabeli dolog méltatása hivatottabb tollat érdemel!) A villás
reggelinél újabb meglepetés: az abaligeti, pompázó népviseletű, 
koromfekete hajú, komor, barna arcú menyecskék osztják a sört 
a szomjas nemzetnek. A velünk vol t hölgyek nem tudnak betelni 
a csodálatos színpompájú ruhák és „süsü"-k csodálásával. Hát 
még, mikor énekeltek, és táncoltak, azzal az utolérhetetlen, tempós 
méltósággal, ami a világ minden nációja fölé emeli a magyar pa
rasztot! Pompás volt! 

Nagy éljenzéssel köszönte meg a társaság a nagyszerűen sike
rült délelőttöt a végtelenül figyelmes Rábay-házaspárnak. 

Felkerekedvén, a hagyományos összetartozás jegyében meg
viziteltük a bányászkollégákat is a szent István-bánytelepen. 

— Itt még több fürdőszoba van, mint a kollégiumban nálunk, 
— mondja L . Géza kamarásom. (Csekély 1300 ember fürödhetik 
egyszerre!) A kollégák egy része csigalépcsőn indult neki a 42 
méteres toronynak, de mire felértek, keringett velük a világ. Le
felé inkább lif ten jöttek, de az sem volt barátságos, mert egyik 
oldala rácsból volt. Miko r leértünk, megszólal egy Duna—Tisza
közi bajtárs: — E z sé való ám röndös embörnek! 

Utána Sikonda jött sorra, az új, de máris hírneves fürdő
hely. A társaság egy része: Fürdik a kongresszus! kiáltással, 
nyakig merülvén a langyos vízbe, véget nem érő erdészeti eszme
cserékbe kezdett. Voltak, akik két, sőt majd három órát lubickol
tak a pompás fürdőben s a l ig akartak kijönni; azzal lehetett 
őket kicsalogatni, hogy nem messze látható, amint szép egy-sor-
ban tizennégy ártatlan malackának hült tetemét sütögetik szép 
pirosra „bükkfanyárson, faparázson". Tényleg szív-, sőt gyomor-

,vidító látvány vol t ! Egyik-másik, bajtárs, fenékig óhajtván üríteni 
a kínálkozó élvezetek kelyhét, appetitóriumnak megkóstolta a 
sikondai gyógyvizet. Hát: langyos is. „illatos" is, sós-keserű is, 
nagyszerűen „smakkolhat" annak aki szereti. A parádJ szent 
István-forrás vizére emlékeztet. 

A vacsora a nyitott terraszon, gyönyörű exterieur-ben, pom
pázatos külsőségek között folyt le, utána elemi erővel robbant ki 
a hála és szeretet megnyilvánulása a délutáni programot adó 

t 



Kolozsváry Andor főerdőtanácsos, mindannyiunk szeretett Band i 
bácsija, a „ballagó vén diák" iránt. Nyugalombavonulásakor meg
elégedéssel tekinthet vissza egy élet nagy (munkájára, melynek 
quasi, seregszemléje volt a mai nap. Vivát! 

A harmadik nap reggelén, Siklósra menet, baráti szivünkben 
némi sajnálkozás ébredt a mai napot rendező Hendrey Jóska iránt. 
Ügy elkényesedtünk az eddigiek alatt minden tekintetben, hogy 
a tapasztaltabb habitüék a kirándulási grafikon vonalának esé
sét jósolták. A mindenütt velünk levő, páratlan előzékenységű és 
kedvességű dr. Sik Lajos tb. városi főjegyző, az „idegenforgató" 
azonban csak rejtélyesen mosolygott. Hát a prognózis rossz volt, 
a grafikon nem esett, sőt! 

Először a híres siklósi várat tekintettük meg. Ünnepi külső
ségek között, megkapó közvetlenséggel fogadta és kalauzolta a 
társaságot a vár u r a : gróf Benyovszky Móric, a grófnéval és két 
fiacskájával együtt. (Mutat is mutandis a Tannháuser jutott 
eszembe: E i n z u g der Gaste in der Schloss.) Habár wagner i mu
zsika nélkül, de oly közvetlen és szíves vendéglátásban részesül
tünk, hogy a dalnokversenytől csak az mentette meg főúri házi
gazdánkat, hogy rövid idő jutott az ott tartózkodásra. 

A z erdők bejárása után Harkányfürdőn, árnyas parkban álló 
nagy teremben gyülekeztünk ebédre, ez alkalommal utoljára e 
kedves kiránduláson. A z ebédnél elnökünk lelkes beszédben kö
szöntötte gróf Benyovszky Móricot, aki az erdőben is, itt is házi
gazdánk volt. Szavára egy emberként állt fe l a száz főnyi társa
ság és szűnni nem akaró tapssal és éljenzéssel köszönte meg a 
nagyszerűen sikerült kirándulást. 

M i k o r az ováció csillapultával leültünk, T. Bódi szomszédom 
mondja: — Látod, most fogyasztottuk el ezt a fogást — azzal 
mutatja az elegáns menü-kártyát, ahol is írva vagyon: 

ÁLLNAK K E D V E S VENDÉGEINK 
(Persze, a kövekező sorban folytatódott: rendelkezésére Harkány
fürdőn stb.) 

* 
Sajnos, mint mindennek, ennek a pár szép napnak is vége 

lett. E t nunc venio ad for t i ss imum: hála és köszönet az 0. E . E . 
elnökségének, a tanulmányút minden egyes rendezőjének (csak 
az tudja, mekkora munkát jelent a látszólag legnagyobb könnyed
séggel gördülő program megrendezése, aki próbálta), a bejárt 
uradalmaknak és birtokosoknak. Vivant , crescant, f loreant! 

Banális frázis, de őszinte igazság: a pécsi kirándulásra min 
dig nagy örömmel fogunk visszagondolni! 

Rébusz. 



A Déldunántúü Erdészeti és Vadászati Egyesület rendes köz
gyűlése. A Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület folyó 
évi június hó 28-án, délelőtt 11 órai kezdettel tartotta Pécsett, a 
Nemzeti Kaszinó erre a célra rendelkezésre bocsátott helyiségében 
ezévi rendes közgyűlését, amelyen a tagok igen szép számban jelen
tek meg. 

Gróf Benyovszky Móric elnök megnyitván a közgyűlést, külön 
is üdvözölte az Országos Erdészeti Egyesület képviseletében megje
lent Biró Zoltán min. tanácsos, ügyvezető, valamint a Felső Dunán
túli Erdészeti és Vadászati Egyesületet képviselő L u x Zoltán erdő
mester urakat. 

Biró Zoltán az üdvözlésre válaszolva, elsősorban báró Waldbott 
Kelemennek, az Országos Erdészeti Egyesület elnökének üdvözletét 
tolmácsolja, aki felsőházi elfoglaltsága miatt élénk sajnálatára nem 
jelenhetett meg a közgyűlésen. 

A z erdőtörvénnyel kapcsolatosan végzett munkára vonatkozólag 
utal arra, hogy a maga részéről csak kötelességet teljesített s így az 
elnök és titkár részéről megnyilvánult elismerést oda kívánja utalni, 
ahol tényleg a kötelességen messze túlmenő érdemekről van szó, 
vagyis azokhoz az erdőbirtokos urakhoz, akik a törvény érdekében 
mindent megtettek. Ezek közül is különösen báró Waldbott Kelement, 
az Országos Erdészeti Egyesület elnökét, továbbá báró Biedermann 
Imre, gróf Esterházy Móric és báró Inkey Pál urakat emeli k i , akik 
részint mint a törvény előadói, részint pedig mint a bizottságok tag
jai , de magában a képviselőiházban is a legnagyobb önzetlenséggel és 
odaadással képviselték a magyar erdőgazdaság érdekeit 

A közgyűlés az elnöki megnyitó és a vonatkozó jegyzőkönyvek 
felolvasása után kiegészítette a tisztikart. 

A főtitkár évi jelentése után letárgyalta a pénztáros és a szám
vizsgáló bizottság jelentését, amelyeket a közgyűlés teljes egészében 
elfogadott. A z Egyesület belső ügyein kívül a közgyűlés megvitatta 
Csatay Gyula erdőmesternek, az erdőgazdasági fagykárok okozta adó
elengedések, valamint báró Inkey Pál erdőbirtokosnak, a vadkárok 
kérdésének törvényhozás útján való szabályozása tárgyában benyúj
tott indítványait. A z indítványokat a közgyűlés magáévá téve akként 
határozott, hogy mindkét ügyiben az Országos Erdészeti Egyesülethez 
fordul, e sürgős kérdéseknek előkészítése, illetve az ezzel kapcsolatos 
akció megindítása céljából. 

Végül Páldy Géza, Máv. főintéző igen érdekes és értékes előadást 
tartott „Megemlékezés Hermán Ottóról" címmel. 

A közgyűlést a Korzó-éttermében társasebéd követte, amelyen a 
tagtársak nagyrésze hozzátartozóikkal jelent meg. 

A német erdők hozadékáról. A németországi szabadrendelke
zésű magánerdők, amelyekhez közel 800.000 kicsiny erdőgazdasági 



üzem tartozik, átlagosan 2 m 3-t hoznak hektáronként. A községi 
erdők, amelyek a községek közös birtokát képezik és közösen kezeltet
nek, hektáronként 3.5m3-t hoznak. A z alapítványi erdők és a magán
tulajdont képező nagy erdőbirtokok átlagos hozadékát 4 m 3-re becsü
lik, míg az állami erdők hozadéka 4.5 m 3 hektáronként. A m i n t közlik, 
Németországban az erdők nagy részének termőképessége nincsen még 
teljes mértékben kihasználva és ezért az utóbbi időkben életbelépte
tett állami intézkedéseket, mint e téren további fejlődést biztosító 
rendszabályokat üdvözlik. Különösen vonatkozik ez azokra a törekvé
sekre, amelyek a magán erdők hozadékviszonyainak a megjavítását 
tűzték k i célul. ( A Wiener Allgemeine Forst- und Jagdzeitung" ez 
évi 20. számából.) 

Németország legöregebb és legnagyobb hársfája. „Der Holz-
markt" Ber l in közlése szerint ezidőszerint Németországnak legöre
gebb és legnagyobb hársfája a Staffelstein melletti Oberfrankenben 
lévő óriás hársfa, amelynek kerülete a gyöktő felett 17 méter. Korát 
legkevesebb 1100 évre becsülik. Németországnak egyébként legöre
gebb fái közé három hatalmas tölgy tartozik, amelyek Rhönben, 
Schmalwasser község határában láthatók és közel 2000 évesek. 

Fatapéták. A fa az utóbbi időkben egy újabb téren vált hasz
nálhatóvá. E d d i g a szobák falainak a betakarására a papirosból készí
tett tapétákat használták. Most már oly tapétákat használnak, ame
lyek különösen finom és erős anyagra ragasztott fafurnérból készül
nek és a papirosból készített tapétákhoz hasonlóan már a kereskede
lem tárgyát is képezik. A fatapátákkal tapétázott szobák nagyon ba
rátságosak és vonzóak. Egyrészt a falak beborításának könnyűsége, 
másrészt az architektonikus kiképzésnél a fatapéták felhasználási 
lehetőségének különfélesége a fatapéták használatát is rövidesen köz
kedveltté fogja tenni. ( A „Wiener Allgemeine Forst- und Jadzéitung" 
ez évi 19. számából.) 

Éghetetlen fa. Kolumbiában ismételten tapasztalták, hogy, a 
Chapeno-fák még nagyon heves erdőtüzek alkalmával is a l ig égtek 
meg és már a legközelebbi esőperiódus alkalmával újra kihajtottak, 
noha a körülöttük lévő fák mind elpusztultak. A fa kérgének ujabb 
vizsgálatai kiderítették, hogy a kéreg több légüregekben rendkívül 
gazdag rétegből áll. Tűz esetén e rétegek izoláló lemezek gyanánt 
hatnak és a tűznek a szövetekre való pusztító hatását megakadá
lyozzák. ( A „Wiener Allgemeine Forst- und Jagdzeitung" ez évi 26. 
számából.) 

A repülőgép az orosz erdőgazdaság szolgálatában. A z orosz 
erdőgazdaságban a repülőgépeket 1925-től kezdődően használják. A 
repülőgépet eleinte csak nagyon is meggondolt légfelvételi kísérle
tekre és rovarkárok megfékezésére vették igénybe. 1931-től kezdődően 



a légfelvételek mindinkább térthódítottak, az utolsó négy évben ily 
módon mintegy 19 millió hektár erdőterületet vettek fel. A z utóbbi 
időkben a repülőgépeket az erdők megtekintésére is használják, bár 
az eredmények nem oly pontosak, mint a légi felvételek útján elért 
eredmények. A z eljárás nagyon olcsó (hektáronként mintegy nyolc 
kopek). Repülőgépekről 1931-től 1934-ig terjedő időben összesen 
48 millió hektár erdőt tekintettek meg. A repülőgépeket az erdei 
tüzek megfékezésére ma is csak kis mértékben használják. Ugyanez 
áll a légi vetésekre is. ( A „Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-
zeitung" ez évi 26. számából.) 

A z erdők kiirtása a kultúra pusztulását vonja maga után. 
Amin t a „Kozmosz" május havi füzetében írja, úgylátszik sikerült 
dr. Cooke E . W . amerikai geológusnak a középamerikai Maya biro^ 
dalom eltűnésének a rejtélyét megoldania. A z Egyesült Államok 
országos geológiai intézete ugyanis az említett geológust kirendelte 
az egykori Maya birodalom székhelyére, Guatemalába. A Maya biro
dalom eltűnése idején a területnek mintegy felerészét mocsarak és 
ingoványok borították, míg ugyanezen helyeken azelőtt mély és tiszta 
tavak voltak, amelyeken a mayák gazdasági terményeiket és iparcik
keiket szállították, a dombos partokon pedig virágzó gazdaságok és 
népes városok terültek el. A környéken nagyterjedelmű szálerdők, 
ezek között értékes mahagóni erdők terültek el. A lakosság szaporo
dásával mindig több és több erdőt irtottak a környéken, hogy a kuko
rica és gabonaneműek termesztésére új területeket biztosítsanak. Az 
erdők irtásának az lett a következménye, hogy a felhőszakadásszerű 
tropikus záporok az erdők által eddig védett fekete termőtalajt az 
alulfekvő részekből a tavakba sodorták. A termékeny szántóföldek el
pusztultak, a tavak eliszaposodtak és megszűnt rajtuk a hajózás, 
ezenkívül pedig melegágyai lettek a maláriának, sárgaláznak s más 
járványoknak. A lakosság nagy tömegekben pusztult és a megmara-
dottak menekülésszerűen hagyták el az országot. A Maya birodalom 
egykori magas kultúrájáról ma már csak a templomok, városok és 
palqták hieroglifákkal borított romjai beszélnek, amelyek felett ős
erdőszerű tropikus növényzet terül el. A Maya-kultúra legjobb ismerői 
mind megegyeznek abban, hogy dr. Cooke magyarázata nagyon is 
megközelíti a valóságot. 

Előfizetési felhívás. Szeptember hónapban jelenik meg Jó- • 
zsef Ákos „ A tacskó" c. könyve, mely részletesen fogja ismertetni 
a tacskótenyésztés történetét, a vadász-tacskó küllemi leírását, vadá
szati használhatóságát (ikotorékban, vérnyomon, vízi vadászatnál, 
hajtásban stb.) és tanítását. Hasonló magyarnyelvű könyv még nem 
jelent meg. 



Akiket a könyv érdekel szíveskedjenek egy lapon a szerzőt (Tolna, 
Tjj laktanya) augusztus 10-ig a megrendelésről ér tes í teni . A könyv 
ára 2.50 pengőnél nem lesz drágább, azonban a beérkezet t előjegyzé
sektől függ a könyv kiál l í tásának minősége és a közlendő képek 
száma. Megrendelhető: utánvét tel , vagy számlára. 




