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Krónika 

1. A szakképzés kérdése. 
Lapunk előző számában a felelős szerkesztő részlete

sen foglalkozott a német szakképzés reformjával. 
Nagyon helyénvaló, hogy ez a kérdés nálunk is 

állandó megbeszélés tárgyát alkossa, mert hiszen a változó 
gazdasági és gazdaságpolitikai helyzet napról-napra újabb 
és másirányú követelményeket támaszt a gyakorlatban mű
ködő szakemberrel szemben. 

Legyünk először is tisztában azzal, hogy a mai hely-
ze1 mellett, amikor az állami tulajdont alkotó erdők, az 
alapítványi erdőket is beszámítva, nem érik el az összes 
erdőterület 10%-át, s amikor a 3000 kat. holdat meghaladó 
magánerdőgazdaság már köteles szakképzett erdőtisztet 
tartani, sőt akárhány 3000 kat. holdnál kisebb erdőgazda
ság tart saját jólfelfogott érdekében szakképzett erdőtisz
tet: akkor a szakképzésnek legelsősorban a magángazdaság 
igényeihez kel! alkalmazkodnia. 



Jól tudjuk, hogy itt egy évszázados elmélettel kerü
lünk ellentétbe, amelyik az egyetemi oktatás fő céljául a 
tudomány művelését és tudósok képzését tekinti. 

Engedtessék azonban meg nekünk, hogy evvel, a nyíl
tan megmondjuk, elavult felfogással szemben hangoztassuk 
a magunk álláspontját. 

A mi véleményünk szerint a Műegyetem minden 
fakultásának első célja a gyakorlat részére megfelelő embe
reket nevelni. 

Mert a mai életet — az egyes emberét épen úgy, 
mint a nemzetekét — a technika fejlődésével kapcsolatos 
gazdasági kérdések uralják és irányítják. 

Ha tehát azt akarjuk, amit józan felfogással minden
kinek akarni kell, hogy ennek a voltaképen gazdasági har
cot jelentő életnek az irányításában az erre elsősorban 
hivatott műszaki tudás kivegye és kivehesse a maga részét, 
erre a gazdasági harcra kell az embereket elsősorban rá
nevelni. 

Feltétlenül szükség van arra, hogy meglegyen a tudo
mányos képzésnek az a mértéke, amelyikről, mint alapról 
el tudjon a gyakorlati ember az egyes kérdések tudományos 
vizsgálatánál is indulni és ne keresse az egyes jelenségek 
okait olyan mezőkön, amelyekkel ezek semmiféle vonatko
zásban nincsenek. 

De még inkább szükség van arra, hogy azokkal az 
ismeretekkel felvértezve kerüljön ki az áletbe, amely 
ismereteket tőle a gazdaság vagy a munkaadó érdekeinek 
védelme feltétlenül megkíván. 

I t t pedig épen az előbb említett ok miatt elsősorban 
a. magángazdaság céljait kell néznünk. 

A magángazdaságban, ahol csak a legritkább esetben 
áll a tulajdonosnak olyan nagyszámú személyzet rendelke
zésére, mint az államhatalomnak, a legtöbb esetben az alkal
mazott munkaköre jóval sokoldalúbb, mint az állami gaz
daságnál. 

A z erdősítéstől az értékesítés összes kérdéséig, a leg
különfélébb építkezések, a vadászat, az erdő-rendezői teen-



dők, az összes mellék-haszonvételek kezelése, adó és kegy
úri ügyek ^ intézése, stb., ugyanarra az egy emberre ha
ramiának. 

A z államkincstár a maga nagy kiterjedésű birtokain 
alkalmazhat és kiképezhet külön szakembereket különleges 
céljaira, a magángazdaságban az egyes embernek el kell 
látnia mindent. 

És ebből a szempontból a mi viszonyaink a német
országiaktól jelentősen eltérnek. 

Németországban, ahol minden egyes területről a leg
pontosabb részletekbe menő felmérések adatai állanak ren
delkezésre, ahol az összes felmérések rögzített pontjait 
mindenütt meg lehet találni, ahol a vasúti és úthálózat, de 
még a viziszállítási berendezések is, a mienkhez képest 
hasonlíthatatlanul magasabb fokban és nagyobb terjede
lemben vannak meg, ahol a népesség és a lakott helyek 
sűrűsége miatt az alkalmazottak elhelyezése gondot nem 
okoz, nagyobb tételekben távolabbi vidékekre való értékesí
tésről beszélni sem kell: ott a műszaki és egyéb ismeretek 
megszerzése sokkal kisebb súllyal esik a latba, mint nálunk. 

A mi erdőgazdaságaink útjait, kis vasútait, egyéb 
közlekedési eszközeit az erdőmérnöknek kell létesíteni; az 
erdőrendezéssel járó akárhányszor nemcsak részletes, de 
alapvető felmérést is az erdó'mérnöknek kell végezni ; a gaz
dasági és üzemi épületek létesítésének a kötelezettsége ő rá 
háramlik; de akárhány helyütt a tógazdaság létesítése, vagy 
fenntartása és fejlesztése szintén az ő munkája. 

A z erdőben szétszórtan fekvő tiszti, altiszti lakások, 
üzemi épületek, vagy esetleges fűrészüzem létesítését, fenn
tartását nem lehet az ő munkaköréből elvonni. 

De ezenfelül a legtöbb helyütt képviselője munka
adójának a közigazgatással szemben előforduló adóügyi, 
útügyi, stb. tárgyalásoknál. 

A z értékesítéssel kapcsolatos műszaki és kereskedelmi 
vonatkozású dolgokat pedig egyáltalán nem lehet a munka
köréből kikapcsolni, mert hiszen az egész gazdasági ered
mény, a birtok jövedelmezősége ezeken fordul meg. 



Nyilvánvaló tehát, hogy aligha lesz a műszaki szol
gálatnak 'még egy olyan ága, amelyik annyi enciklopédikus 
tudást, illetőleg olyan sokoldalú képesítést igényelne, mint 
a magánalkalmazotl erdőtiszt szolgálata. 

Sőt, ha a birtok és a gazdaság érdekeit megfelelően 
képviselni kívánja, részt kell vennie a községek, sőt a köz
igazgatás magasabb elemeinek az életében is. 

Számoljuk még ehhez hozzá azt, hogy nemzeti szem
pontból reá vár az a fontos hivatás a legtöbb helyütt, hogy, 
mint az egyetlen műszakilag képzett intelligens ember 
vezető és tanácsadó szerepet játszék a birtokra ráutalt 
lakosság társadalmi és gazdasági életében is, mert hiszen 
ez a ráutaltság a birtok és a lakosság között kölcsönös. 

Azt hisszük, hogy evvel a rövid felsorolással is eléggé 
megjelöltük azokat a nagyon különböző munkaterületeket, 
amelyeken a gyakorlatban szolgáló magánerdőtiszteknek 
munkálkodnia kell. 

Azt pedig, hogy az egyes munkaterületekre vonat
koztatva az eidőmérnök annyit kapjon meg a szükséges 
előismeretekből, amennyire feltétlenül szüksége van, nem 
tartjuk másképen elérhetőnek csak úgy, ha az érintkezés a 
szakoktatás és a gyakorlat között minél gyakoribb és minél 
bensőségesebb. 

Ezért bár kényszerültünk tudomásul venni a főisko
lának a Műegyetemhez történt csatolását, már eleve tilta
kozunk minden olyan elgondolás ellen, amely az erdőmér
nöki szak mai külön állásának korlátozására irányul. 

Sőt, feltétlenül kívánatosnak tartjuk azt, hogy a szak
minisztérium és a- gyakorlatba)/ működő szakemberek kí
vánságai és tapasztalatai az oktatás mértékének és irányá
nak kiszabásánál az eddiginél jóval erőteljesebb mértékben 
érvényesüljenek. 

A megoldást mindenesetre meg lehet találni úgy, 
hogy ezek a kívánságok és óhajok a főiskola miáltalunk is 
igen nagyra értékelt autonómiáját ne érintsék a legszüksé
gesebbnél erősebb mértékben. 



2. Segíts magadon. 

Legutolsó lapszámunkban ezen a címen közzétett 
tájékoztató felhívásra egy hosszabb levelet kaptunk ugyan
attól a fiatal kollegánétól, aki az egész kérdést felvetette. 

A levelet, a név közlése nélkül teljes szövegében hoz
zuk a különfélék között. 

A levél harmadik bekezdésének szomorú megállapí
tásával nem kívánunk foglalkozni, hiszen ezt sajnos, tapasz
talatból ismerjük. 

A levél többi részére azonban néhány szóval kitérünk. 
A díjak megállapítását mi csak példaképen vettük 

fel számszerű összeggel, ezeknek a feltételeknek a megálla
pítása az alakuláskor az alapítók kötelezettsége volna. 

Azzal szemben azonban, hogy a levél írója a díjakat 
sokalja és a tartalékolást feleslegesnek tartja, csak egy 
dologra mutatunk rá. 

Amelyik ilyen egyesülés nem számol valamivel na
gyobb összegű belépési díjjal, vagy tartalékolással, az majd
nem ugyanolyan biztonsággal páruljár a végén, mint a 
már hatóságilag is betiltott hólabdarendszerű üzletek. 

Ha arra , lehetne számítani, hogy az egyesülésnek 
mindig meg lesz ugyanaz a taglétszáma és minden elhalt 
tag helyett lehet új tagot szerezni, továbbá, hogy járvány, 
háború, stb. nem állítják az egyesülést aránytalanul nagy 
tagveszteségek elé, akkor az elgondolást osztani tudnám. 

Minden ilyen intézménynél azonban számolni kell 
azzal is, mi történik, ha az intézmény hosszabb-rövidebb idő 
multán megszűnik. 

Vagy mi történik akkor, ha a tagok száma bármi
lyen okból felényire leapad? 

Ilyen esetben könnyen előfordulhat, hogy a később 
elhalálozók hátramaradottal még annyit sem kapnak, ameny-
nyit az elhalálozott egyén befizetett, sőt a legutolsó tag 
már egy fillért sem. 

Ilyen elgondolással nem szabad a dolognak neki sem 
indulni. 



Sőt, tán foglalkozni kellene azzal is a leendő alapí
tóknak, hogy valamelyes minimális évi tagdíj fizetésével is 
erősítsék az egyesülést, mert máskülönben a legkisebb vá
ratlan esemény (mondjuk aránylag több tagnak rövid időn 
belül való elhalálozása) feltétlenül felborítaná az egész 
intézményt. 

Tájékozásul megjegyezzük, hogy ezideig mindössze 
14 jelentkezés futott be, s ezért a magunk részéről tel
jesen reménytelennek tartjuk a kérdés további tárgyalását. 

3. Az ideiglenesen alkalmazott erdőmérnökök ügye. 
Az Alföld-fásításnál és az államerdészeti szolgálat 

egyéb ágazatainál ideiglenesen alkalmazott fiatal erdőmér
nökök (már amennyiben a fiatal jelzőt 35—40 éves, sőt 
ennél idősebb, jórészben családos emberekre alkalmazni 
lehet) a legközelebb múltban kéréssel fordultak a földmi
velésügyi miniszter úrhoz, amelyben addig is, amíg elhe
lyezésük az erdészeti létszám megfelelő szaporítása révén 
lehetővé válik, anyagi helyzetük javítását kérték. 

Ma is teljes egészében fenntartjuk azt a többször 
hangoztatott álláspontunkat, hogy ennek a személyzetnek 
az állandó és végleges alkalmazására a köz érdekében fel
tétlenül szükség van, ha a kormányzat az erdőtörvényt ko
molyan végre akarja hajtani. 

Jól tudjuk, hogy hozzá nem értők részéről mennyi és 
milyen ellenvetések szoktak felhangzani ez ellen a létszám
szaporítás ellen. 

Nem szabad azonban elfelejteni, hogy itt egy állami 
irányítás alatt álló olyan gazdasági ágról van szó, ahol a 
meglehetős szigorú felügyeletet és irányítást ma már nem
csak a közérdek, de tételes törvény teszi a kormányzat kö
telességévé. 

Elhisszük és belátjuk, hogy talán egy éven belül nem 
tudja a kormányzat ezt a rendezést végrehajtani és be
állítani. 

De nyíltan meg kell mondanunk azt is, hogy ennek 
a rendezésnek legkésőbb 2—3 év alatt teljes egészében meg
kell történnie. 



Megkívánja ezt elsősorban a törvényes állami köte
lezettségek ellátása, másodsorban az utánpótlásról való fel
tétlenül szükséges gondoskodás. 

A z elsőről itt már sokat írtunk, s nem akarunk is
métlésekbe bocsátkozni. 

A másodikra nézve meg kell állapítanunk azt, hogy 
mindig egészségtelen az az állapot, ha egy-egy rövidebb 
időszakon belül valamelyik ágazatnál a személyzet arány
talanul nagyrésze éri el a teljes szolgálati időt, vagy a 
11íegá 11 apitott korhatárt. 

Ilyenkor, vagy a korosabbak túlgyors kiválása okoz 
a szolgálatban rázkodtatást, vagy a teljes szolgálati időn 
és korhatáron túl való túltartás vált ki sokszor jogosult 
elégedetlenséget és állandósítja az általuk már kifogásolt 
állapotot. 

A végleges rendezés minél gyorsabban való fogana
tosítása tehát magának a szolgálatnak is jelentős érdeke. 

Nem hagyhatjuk azonban említés nélkül azt sem, 
hogy még ez alatt a 2—3 éves időszak alatt is feltétlenül 
gondoskodni kell az ideiglenes alkalmazottak javadalmazá
sának megfelelő szabályozásáról. 

Tarthatatlan ugyanis az az állapot, hogy amíg az 
ugyancsak a földmivelésügyi tárcához tartozó másik mű
szaki ágazatnál az ideiglenes alkalmazottak félévi alkal-
maztatás után. már 240 pengő fizetést, s a külső kiküldeté
seknél megfelelő mellékilletményeket kapnak, addig az 
ugyanannál a tárcánál alkalmazott erdőmérnökök a teljes 
utiált alanyuk beszámításával sem kapnak egyetlen egy 
esetben sem 200 pengőt, de a legnagyobb részük csak 150 
pengőt havonkint, amiből pedig hosszabb ideig tartó kiren
delés esetén a kétszeres lakásbér levonásával 80 pengő sem 
marad egy hónapra az utazási költségek, élelmezés, ruház
kodás és minden egyéb kiadás fedezésére. 

Mi úgy érezzük, hogy a mostani miniszter urat ket
tős érdek is fűzi ahhoz, hogy ezt a kérdést minél előbb vég
leges és megnyugtató megoldáshoz juttassa. 

Elsősorban az új erdőtörvényt, mint szakminiszter ő 
juttatta végleges fedél alá, s egész természetesen érezzük 



azt, hogy a végrehajtás végleges megoldása is az ő nevéhez 
fűződjék. 

De utalhatunk az éppen 40 esztendővel ezelőtt tör
téntekre is. 

Az első erdőtörvény végrehajtását is az nehezítette 
meg, hogy indokolatlan akadékoskodások miatt nem lehe
tett a megfelelő személyzetet beállítani. 

18 évnek kelleti a törvény életbeléptetése után el
telni és Darányi miniszternek kellett jönni, hogy 1898-ban 
egy kiegészítő törvénnyel és a nélkülözhetetlen személyzet 
alkalmazásával egycsapásra elintézze azt, amit elődei közel 
két évtized alatt nem oldottak meg megfelelően. 

Mi bízunk abban, hogy 40 évvel az 1898. évi esemé
nyek után ismét Darányi fÖldmíveléshgyi miniszter lesz 
az, aki egy erélyes és bátor intézkedéssel megoldja annak 
az erdőtörvénynek a végrehajtását, amely az ő földmivelés
ügyi minisztersége alatt került bele a magyar törvénytárba. 

Reméljük és hisszük, hogy így lesz. 

4. Egy kis tallózás az erdészeti statisztika és a jövőbeli 
célok körül. 

Amit mi ezen a helyen már annyiszor hangoztattunk, 
a termelési és fogyasztási statisztika teljes hiányát leg
utóbb az Országos Fagazdasági Tanács kifogásolta és ebben 
az irányban felterjesztéssel is fordult a földmivelésügyi 
miniszter úrhoz. 

Csak két közvetlenül elhangzott panaszt akarunk itt 
megismételni, mert igazolni akarjuk azt, hogy a termelés 
védelmére még a mostanihoz hasonló kedvező értékesítési 
időszakban is szükség van. 

Az egyik panasz egy nagyobb uradalomtól futott be. 
Heteken át tárgyalt kitermelhető karácsonyfáinak 

elhelyezéséről egy közeli nagyobb város kereskedőivel, s 
amikor mái- a kötlevél elkészítésére került a sor, közölték 
vele, hogy a karácsonyfákra nincs szükségük, mert bősé
gesen elegendő behozatalra kaptak engedélyt. 

Ugyanilyen esetekről kaptunk panaszokat néhány 
nyers parkettfriz termelésével foglalkozó cégtől is. 



A parkett-feldolgozóüzem hetekig húzódó tárgyalás 
után kijelentette, hogy az üzlet nem érdekli, meri behoza
tal útján szükségleteit bőségesen tudta fedezni. 

A jelenségekkel szemben meglehetősen tehetetlenül 
állunk. 

A földmivelésügyi minisztérium — áthatva a legtel
jesebb jóakarattól — a behozatalt igénylőket gyakran uta
sítja az Egyesülethez azzal, hogy csak abban az esetben 
járul hozzá a behozatalhoz, ha az Egyesület igazolja a kér
vényen azt, hogy a kívánt anyagot belföldön beszerezni 
nem lehet. 

S akkor itt van az Egyesület a két malomkő közöd. 
Nem tudunk mást csinálni, mint az illetőt felhívni 

arra, hogy az anyag beszerzése érdekében forduljon 4—ö, 
vagy esetleg több olyan uradalomhoz, termelővállalkozás
hoz vagy céghez, amelyek az Egyesület tudomása szerint 
a kérdéses választók előállításával foglalkoznak. 

Ha azután 3—4 napon belül elhozza a tagadó választ, 
vagy bejelenti, hogy egyáltalán semmi választ nem kapott, 
kénytelenek vagyunk a behozatalhoz hozzájárulni, mert 
nem vállalhatjuk a felelősséget azért, hogy valamely ipari 
ágazatnak a munkája, esetleg heteken át, fennakadjon. 

Milyen más lenne a helyzet akkor, ha az érdekkép
viselet a. raktáron levő, termelt, vagy kitermelhető készle
tekről tájékozva volna. 

Igen valószínűleg tartjuk, hogy tízezreket, sőt talán 
százezreket tudna a magyar teixnelés és a magyrar munka 
részére megmenteni. 

Minden ezirányú kérésünk azonban ezideig számot
tevő eredménye nélkül végződött. 

Kénytelenek vagyunk ezért a magunk iészéről is 
csatlakozni az Országos Fagazdasági Tanács abbeli felfo
gásához, hogy ezt a kérdést csak rendelkezéssel és megfe
lelő szankciókkal lehet megoldani. 

De önkénytelenül vonunk egy és más szempontból 
párhuzamot a németek és a magunk gazdálkodása között. 

Minden félreértés elkerülése szempontjából szüksé
gesnek tartjuk itt kijelenteni, hogy azoknak, amit mondán-



(lók vagyunk, a német általános politikához semmi közük 
nincs, s evvel foglalkozni nem hivatásunk, de nem is 
akartunk. 

Csupán gazdasági intézkedések között iparkodunk 
] >á íhuzainot vonni. 

Példának felhozzuk a magyar cserkéregtermelés 
helyzetét. 

A német államhatalom már néhány év óta kötelezi 
az ottani bőrgyárakat, hogy az állami intézmények részére 
szállítandó bőrnemüket tisztára tölgy- és luckéreggel, a 
sokkal hosszabb ideig tartó vermelés útján, cserezzék. 

A z indok az, hogy az így készült bőr hasonlíthatat
lanul tartósabb és vízhatlanabb, mint a délibb vidékekről 
származó sokkal töményebb cserzőanyagokkal aránytalanul 
rövidebb idő alatt kikészített bőr. 

Igaz, hogy luckérgünk vajmi kevés van, de tölgy
kérgünk ma is elég jelentős mennyiségű és ha a fiatal tölgy
telepítések, különösen a köztes használattal művelt terüle
teken keletkezett vetett fiatalosok kissé jobban sikerülnek, 
tisztán a gyérítési anyag révén, ennek a termelésnek a fo
kozása is remélhető. 

A'olt olyan esztendő, amikor a magyar eserkéfegter-
melés megközelítette a 2000 waggont, s ebből a magyar bőr
gyárak (amelyek ugyanakkor jónéhány 100.000 pengő ára 
külföldi cserzőanyagot hoztak he) egy év alatt nem egészen 
100 waggont vásároltak meg, ellenben a többi 15—20-szoros 
mennyiség kivitele elé elég számottevő akadályt gördítet
tek azért, hogy az általuk igényelt kis mennyiséget olcsó 
áron kapják meg. 

De még így sem voltak hajlandók bizonyos előre meg
állapított mennyiség átvételére. 

Nagy nehezen sikerült a kérdést úgy megoldanunk, 
hogy a magyar cserkéregtermelők bizonyos mennyiség rak
táron tartására vállaltak kötelezettséget, csak hogy a többit 
kivihessék. 

Most nézzük az árkérdést. 
A kapott információk szerint Németország az elmúlt 

évben, mintegy 7000 waggon cserkérget és mintegy 3000 



waggon luckéi'get használt fel, ami azonban a bőrgyárak 
teljes szükségletét nem fedezi. 

A német kormányzat a luckéregtermelést is fel akarja 
fokozni 5—6000 waggonra. 

A termelés fokozása érdekében úgy intézkedett, hogy 
a tölgykéreg legalacsonyabb árát bármely feladóállomáson 
q-ként 11—12 márkában, a luckéregét pedig 6—7 márkában 
állapította meg. 

Ezek az árak a szállítási költségek és egyéb levoná
sával magyar paritásban q-ként a tölgykéregnél erősen a 
10 pengőn felüli árakat jelentenének q-ként. 

Ezzel szemben nálunk pl. a mult évben az történt, 
hogy a kiviteli engedélyt csak akkor kapták meg a belföldi 
termelők, amikor 100 waggont erősen meghaladó mennyi
séget — a külkereskedelmi hivatal rendelkezéseihez képest 
— 5 pengő 50 filléres ár mellett engedték át a belföl
dieknek. 

Mi nem kívánjuk elemezni azt, hogy a termelés elő
mozdítása az erdőgazdaság érdeke, a munkások foglalkoz
tatása a magyar gazdaság legreálisabb alapját alkotó föld 
értékének és hozadékának az emelése szempontjából mi a 
különbség a két eljárás között, mert hiszen a számok he
lyettünk beszélnek. 

Mindenesetre úgy érezzük azonban, hogy az a 2Ü— 
30.000 pengő különbség, amit a szükségelt cserkéregnek a 
napi áron alul való beszerzése a gyárak milliós nyereségé
vel szemben jelentett, nem áll arányban azzal a kockázat
tal, hogy a magyar cserkéregtermelés esetleg 50, vagy még 
nagyobb százalékkal visszaesik, sőt esetleg teljesen meg
szűnik. 

A másik részről tudjuk azt, hogy egyik budapesti 
gyár a pék-kemencék fűtéséhez használható kokszkosarak 
nagyobb mértékben való gyártásával foglalkozik. 

A cél az, hogy a fatüzelést a péküzemekből kiszorít
sák és a pécsi kokszgyár üzemét fellendítsék. 

Hír szerint több, mint 1000 ilyen kokszkosár van 
munkában. 



Ha a megoldás beválik, a hántott fában eddig mu
tatkozó élénk kereset is erősen vissza fog esni, sőt nem 
tudom, nem marad-e évente néhány ezer waggon, ma érté
kesíthető gyérítési anyagunk az erdőn. 

De felteszem utána a kérdést, hogyha valamilyen 
gazdaságpolitikai, vagy egyéb esemény a külföldi cserző-
anyagok behozatalát megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi, 
vájjon megint fognak a bőrgyárak a földmivelésügyi kor
mányzathoz futni és kényszertermeléseket kérni üzemük 
fenntartása érdekében, aminl ez 1918—1920-ig elégszer meg
történt. 

Vájjon nem lenne-e célszerűbb és indokoltabb minden 
eszközi felhasználni arra, hogy a magyar cserkéregterme
lés a magyai' bőrgyártás szükségleteinek túlnyomórészéi 
fedezze, mint hogy szükség esetén a jövő érdekeit szolgáló 
értékes fiatalosokat kelljen a kényszerhelyzetnek áldozatul 
dobni! 

Mivel pedig a francia közmondás szerinl kormá
nyozni annyi, mint előrelátni, hozzáfűzzük a harmadik kér
dést: vájjon kormányzati szempontból melyik megoldási 
szükséges és kívánatos előmozdítani? 

# 

C h r o n i k . V o n Z . Biró. 

Die höhere forstliehe Fachbileimig- kaim — mit Küeksic-bí 
auf die Anforderungen der das Übergewicht des ungarischen 
Foi-stwesens bedeutendon Privát wirtschaft — auf den technischen 
Charakter nicht verzichten, doch ist eine engste Verbundenheit 
mit der Praxis unerlassliohe Vorfeedingung des Unterrichts-
erfolges. 

Die Gelialtsregeluug jener Forstingenieure, die seit Jahren 
für geringes Tággeld beim Staal dienen, darf keinen weiteren 
Aufschub erleiden und da die Durchführung des neuen Forst-
gesetzes ohnedies einen vermehrten Foivstbeamtenstand erfordert, 
stebt der redlich verdienten endgtiltigen Anstellung kein iiahm-
haftes Hindernis im Wege . 

Fragen des Wirtsehaftslebens können nur aufgrund ver-
lasslichen statistlschen Materials einwandfrei entsebieden werden. 
Da der ungarischen Forstwirtschaft derzeit weder eine Ernte-, 
noch Verbrauchsstatistik zur Verfügung steht, kommen bei der 
Verwertung b/.w. Einfuhr wiedorholt Übelstande vor. (lenen nur 



dureh die vom Holzwirtsehaítsrat als dringend vorgesehlagene 
staatliehe Forststatistik abgeholfen werden kaim. 

Chronique, par Z. Biró. 
L'Auteur appelle l'atteiitioii sur l 'importance des liens 

étroits á nouer entre la sylviculture pratique et i 'enseignemení 
supérieur; il demande la revision des traiteinents et r incorporation 
dans le cadre permaneut pour les iugénieurs forestiers de l'État 
appartenant au cadre temporaire; et il insiste une nouvelle t'ois 
sur la nécessité d'établir une statistique forestiére spéciale. 

Editorials. B y Z. Biró. 
The author emphasizes the importance of close connections 

with the practice in Forest Universi ty Education; he demands 
salary regulation and definite employment for the l'orestengiiieers 
eugaged 011 daily paynient hasis by the State, and points out 
again the necetssity of establishmg special forestry statisties. 

Az erdei talajok könnyen felvehető 
P 2 0 5 - tar talmáiiak évi változásairól. 

I r ta : V á g i István. 

Dr. Fehér Dániel nagyarányú vizsgálatokat folytatott 
olyan irányban, hogy a talajban levő könnyen felvehető 
K20 és P2O5, amely 1%-os citromsavban oldódik, milyen 
változásokon megy keresztül az esztendő folyamán. 

1(1—20 cm mélységről vett 4 soproni és 2 eberswaldei 
erdei talaj adatait ismertetem Fehér szerint. 

Soproni talajok P 20 6-tartalma májustól—decemberig 
1932 -ben 

15. sz. 14. sz. 11. sz. 20/b. sz. 
V. 1.52 mg V. 4.28 mg V. 1.44 mg V I I . 1.68 mg 

VII . 1.44 » V I I . 2.42 » V I I . 1.36 » X 37.20 » 
X. 24.00 » X. 25.20 » X. 28.80 » X I . 6.88 » 

XI . 10.10 » X I . 19.6 » X I . 12.00 » X I I . 14.30 » 
1933.-ban 

V. 3.6 mg V. 4.92 mg V. 2.68 mg V. 7.84 mg 
V I I . 3.74 » V I I . 4.84 » V I I . 6.12 » V I I . 4.56 » 

X. 11.60 »> X. 7.45 » X. 7.55 » X. 15.50 » 
XI I . 17.6 » X I I . 20.80 » X I I . 22.00 » X I I . 29.00 » 


