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A. M . Kir . Kertészeti Akadémia Közleményei. (VIII. évi. Buda

pest, 1942.) 
182 oldalon, igen szép — részben színes — képmellékletekkel 

Jelent meg a közben íőiskolai rangra emelt íelsőoktatásügyi intéz
mény komoly évkönyvének legutóbbi kötete. 

Gerincét egy cíyan nagyszabású munka alkotja, amely bennün
ket erdészeket is közelről érdekel. Ez Wagner János dr.; „Magyar
ország hársai" c. nagyszabású monográfiájának II., a nagylevelű hár
sokról szóló része. 

A tudomány bizonyára teljes elismeréssel adózik a kiváló kutató 
hangyaszorgalommal gyűjtött eredményeinek, de gyakorlati kartársaink 
valószínűleg hitetlenkedve fogadják a többtucatnyi hársfajta megkü-
lönböztethetőségének a lehetőségét. 

A kertészet szakemberei hosszabb-rövidebb közleményekkel sze
repelnek a kötetben; helyszűke miatt csak nevüket és munkáik címét 
tudjuk felsorolni. 

Maiiga Pál: Adatok a Pándy-meggy virágbiológiájához. Ubrizsy 
Gábor: Farontó gombák a Nyírségről. Becker Jenő: A nemes gesz
tenye táplálkozási értékéről. Husz Béla: Az alma metaxeniájáról. 
Kárpáti Zoltán: Öshonos-e nálunk a kerti berkenye? Gimesi Nándor: 
A növénysejt oezttódásainak mechanikája. Hazslinszky Bertalan : A 
nemes gesztenye mint mézelő növény. Balos Géza: Három, .Magyaror
szágra új, pajzstetű. Csiky János: Adatok gyümölcsfáink és talajaik 
táplálóanyag igényének jellemzéséhez. Halmai János: A hársfavirág 
szerepe a gyógyászatban. Gimesi Nándor: A kajszin leveleinek fejlő
dése. Kárpáti Zoltán: Pótlás „A bükkfa vadontermő és kerti változa
tainak rendszertani áttekintése" c. cikkhez. 

A szép műnyomópapír a kiadó bőkezűségét, a kifogástalan, tet
szetős nyomás az" Attila Nyomda Rt. korszerű felkészültségét dicséri. 

M. 

H A Z A I FOLYÓIRATOK. 
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. (77. kötet, 1943.) 

17. sz. — Dr. techn. v. Zsoldos L.: Fejezetek a kazántechnikából. 
18. sz. — Trummer A.: A magyar víziutak fejlesztésének újabb 

irányelvei. 
A Műszaki Világ. (VTI. évf. 1943.) 

17. sz. — Kelen J.: Tanulmány a Körös folyóból nyerhető öntöző
víz mennyiségéről. : A tengeralattjáró és az elhárítás gigászi harca 
a tengerek uralmáért. — Förster R.: Mit kell tudni a mérnököknek a 
fa lángmentesítéséről. 

18. sz. — Árvay J. dr.: Balatoni problémák. : Korszerű rob
banóanyagok. 
A Természet. ( X X X I X . évf. 1943.) 

1. sz. — Pongrácz S. dr.: Emlők és ikrek. — Regös J.: Az állati 
szervezet ivari hormonjai. — Láng R.: Varjak. — Thurn-Rumbach I. dr.: 
A dagonya. 

2. sz. — Láng R.: Madarak a havon. — Schweitzer J. dr.: A gyű-
szűvirágfélék és gyógyászati jelentőségük. — Szalag L. dr.: Apró rákok. 
— Harcos J. dr.: Gyógynövények régen és ma. 



3. sz. — Szondy Gy. dr.: A füvek és az ember. — Kolosváry G. dr.: 
Alkalmazkodás vagy beilleszkedés? 
A Vadászkutya. (IV. évf. 1943.) 

8. sz. — Vértessy I.: Versenyünk. — Félix E.: A „drótszőrű ma
gyarvizsla". — Thuróczy T. dr.: Hol a baj? — Hoffmann F. dr.: A va
dászkutyák, főleg a falkakopók kampósfejű bélférgessége. 
Bányászati és Kohászati Lapok. ( L X X V I . évf. 1943.) 

16. sz. — Hauer E. dr.: Magyarország ásványolajgazdálkodása az 
utolsó negyedszázadban. — Faller J.: Régi kép és leírás Ózdról. 

17. sz. — Magyarossy F. dr.: A bányászati kisajátítás. — Vankó 
R.: Olajnyomású fékek. 
Bástyánk (3. évf. 1943.) 

8. sz. — Szitnyai Z.: Ahol gyermek voltam. — Faller J.: A Bá
nya-, Kohó- és Erdőmérnökhallgatók Ifjúsági Körének múltjából. — 
Kollár Gy.: Gondolkozzunk. — Benedek A.: Nyitva áll az út. — Tóth B.: 
Beszélgetés a jegyzetek mellett. — Vargha D.: A mi dalaink. — H. K.: 
Néhány szó a régi Vadászrendekről. 
Fás Tudósító. (II évf. 1943.) 

33—34. sz. — Lengváry Gy. dr.: Az árrendeletek margójára. — 
Csapó D.: Lakóházak fából. — Kórnyei I.: Helyzetkép a iürnírszakmá-
ról. — báró vitéz Waldbott K.: A fa, mint a hadigazdálkodás fontos 
nyersanyaga. (2., bef. közi.) » 

35—36. sz. — Barlai E.: A gazdaságos üzemvezetés módszerei. — 
Ráth-Végh K.: Hozzászólás Simonkay-Barlai korszerű fűrészüzem c. 
munkájához. — S. J.: A csavarosnövésű fa és felhasználása. (1. közi.) — 
—: Faellátásunk és a Székelyföld. 
Gazdatisztek Lapja. (XLVII. évf. 1943.) 

0. sz. — Révy F.: Érdemes volt-e a mezőgazdasági főiskola IV. 
évfolyamát elvégezni? — Klie L.: Mit láttam Tordáson? — Faber Gy.: 
Színművészek mint birtokosok. — Keleti I. dr.: Késedelmi kamat a gaz* 
datiszti nyugdíjbiztosításban. — Karádi Gy.: Gazdaifjúságunk jellem
nevelése a téli gazdasági iskolákban. N 

Halászat. (XLIV. évf. 1943.) 
8. sz. — Mika F. dr. és v. Varga L. dr: A pénzes pér. (5. közi.) — 

Géberi J. dr.: Halász nagygyűlés Üjvidéken. — Vásárhelyi I.: A rák 
életmódja, fogása, elterjedése és telepítése. (2. közi.) 
Kémikusok Lapja. (IV. évf. 1943.) 

8. sz. — Tomaschek Z.: Az adócsövek elektródjainak bevonása 
elektroforézissél. — Gara Gy.: Felsőruhaszövetek műrostból. 
Kertészeti Szemle. (XV. évf. 1943.) 

9. sz. — Réti F.: Kolhosz és szofhosz. II. — Acsádi J.: A kom
poszttrágya. — Vbrizsy G. dr.: Gyümölcsfáink egy élősködő gombája. 
Köztelek. (LIH. évf. 1943.) 

33. sz. — b. Kulin I.: Mélyen vagy sekélyen kapáljuk-e a kuko
ricát? — Grábner E.: Az őszi gabonafélék termőterületének teljes hasz
nosítása őszi bükkönyfélék, vagy őszi borsó közbevetésével. — Fluck J. 
dr.: Ipari dohány mag termesztése. — Husz B. dr. Külső téhyezők be
folyása a búza porüszög-fertőzöttségére. — Sulyok B.: A fel nem szán
tott gabonatarló az üzemtan megvilágításában. — Horn A. dr.: A pinz-
gaui jellegű besztercevidéki szarvasmarha fajtaleírása. 



34. sz. — Mayer J.: Hazai burgonyanemesitésünk irányelvei. — 
Hámori D. dr.: örökléstanulmányok a lótenyésztés köréből. — Tangl 
H. dr. és Szafka E. dr.: A vadgesztenye mint tehéntakarmány. — 
Guruby D.: Süldő a tarlón. — i Romlehner L. dr.: A fekáliák lignites 
kezeléséről. 

35. sz. — Kovács A.: Mélyen vagy sekélyen kapáljuk a kukori
cát? — Molnár F.: Rétlétesítés és a talajvizsgálat. — Meisels L. dr.— 
Márkus J . dr.: A részes juhtartás. — Kurelec V. dr.: Az extrahált szőlő
magdara, táplálóértéke és használhatósága a takarmányozásban. — 
Kazár J.: A napraforgó cséplése. 

36. sz. — M. E. dr.: Betegségbiztosítás a mezőgazdaságban. — 
r—l dr.: Budapest jelentősége a magyar mezőgazdaság életében. — 
Mayer J.: Az édescirok különböző fajtái. — Kovács E.: A tulajdon
ságok viszonossága a szójababnál. — Ferenczy S.: A rízsszalma fel
használása. 
Magyar Méh. (64. évf. 1943.) 

9. sz. — Sváb Kovács I.: A méhlegelő. — Várallyay B.: Aszályos 
nyár a méhészetben. — Hartwiger Á.: A rajok népességének lefogyá-
sáról. — Renkey Gy. dr.: A méhetető cukor. 
Magyar Statisztikai Szemle. (XXI. évf. 1943.) 

5—6. sz. : Az 1941. évi népszámlálás anyanyelvi és nemzeti
ségi adatai. — —: Az 1941. évi népszámlálás nemre, családi állapotra 
és vallásra vonatkozó adatai. — Farkas A.: Gazdaságok házi és bérleti 
kezelése a statisztika tükrében. — Szalay Z.: Az 1941. évi népszámlálás
sal kapcsolatban végrehajtott általános íparosstatisztika első ered
ményei. : Külkereskedelmi forgalmunk az 1942. évben. 
Mezőgazdasági Közlöny. (XVI. évf. 1943.) 

8. sz. — Halács A.: Betegségbiztosítás a mezőgazdaságban. — 
Mayer B.: Mezőgazdasági oktatófilm. — (M.): Az európai húsellátás 
gondjai. — (—r. —a.): „A holland mezőgazdaság teljesítőképessége. — 
(—r. —a.): A mezőgazdasági gépellátás az elfoglalt keleti területeken. 
Nimród Vadászlap. (IV. évf. 1943.) 

23. sz. — Eidenpenz K.: A dolhai őzek. 
24. sz. — Sólyom: Időszerű kérdések. — Eidenpenz K.: Dolhai 

beszámoló. — v. Torbányi T.: Rókaeldorádó. — Bástyai-Holtzer L . : 
Fontos tudnivalók leendő solymászok számára. Vad és pedzés évadja. 

25. sz. — Sólyom: Nem lehetne-e nálunk is? . . . — Szentkirályi 
S. dr.: Farkasok a Felső Hargitán. — Veress G.: Házunktáján dédelge
tett ellenségek. 
Technika. (24. évf. 1943.) 

7. sz. — Trautsch K. dr.: Gázgenerátoros gépjáróműmótorok tel
jesítménynövelése. — Komlósi I. dr.: Mennyiségi meghatározás nedves 
eljárással. — Baskai E. dr.: A hadviselés festékei. — Fialovits B.: 
A MÁV gőzmozdonyainak történeti fejlődése. X . — Schwertner A. dr.: 
A síkbeli feszültségállapot egy logaritmikus potenciál. 
Természettudományi Közlöny. (75. k. 1943.) 

8. sz. — Jugovics L.: A százéves bauxit. — Lukács D.: Fények az 
állatvilágban. — Husz B.: Gyümölcs-xéniák.. — Förster R.: Az óvó
helyek gázvédelme. — Z. A. dr.: A szarv és az agancs. —' K. Gy. dr: 
A kutyatej összetétele. 



Vadászat, — Halászat. (XI. évf. 1943.) 
15. sz. — o. Balogh A.: Rejtélyes eset egy 6K-es Schönauer be-

lövésénél. — Orday R.: Emberevő halak. 
16. sz. — Péchy Horváth R.: Az őz és az ember. 

Vadászújság. (III. évf. 1943.) 
23. sz. — Szent-Ivány G. dr.: Vadászbajtársiasság! — Mészáros P.: 

Amit minden magyar vadásznak tudnia kell! K i k voltunk? Kik va
gyunk? — Gyulavári J.: Felelet: Nagy öb! 

24. sz. — Szent-Ivány G. dr.: Vadásztársaságok. — Gy. TakáchA.: 
A vadászjellem. — Stéinwalter K.: Császármadárvadászat. — Szent-
lőrtnci: A vadásztársadalom szeplőfoltjai. — Vikár V.: Hozzászólás a 
„Messzelátókról. puskáról" c. cikkhez. 

25. sz. — Somogyi Z. dr.: A belügyminiszter megsemmisített egy" 
vadászattal kapcsolaban hozott alispáni büntető határozatot. — Fónagy 
E.: Emlékezzünk a 33.000/1943. F. M . r. 3. §-ára, avagy: hogy is volt az, 
amikor már divatban volt a „fickó", meg a reflektor. — Mészáros P.: 
Ősmagyar szavak a vadászat köréből. — Szentlőr^nci: Vadászbabona 
és vadászszerencse. — Stankowsky J.: A magyaróvári új „Hubertus" 
vadásztöltény. — Stránszky Z.: Ne hagyjuk télen éhezni, fázni hasznos 
madarainkat! 

KÜLFÖLDI L A P S Z E M L E . 
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR FORSTWESEN. 1943. 7/8. sz. 

A Schweizerischer Forstverein augusztus hó 28-tól 30-ig Lan-
genthalban tartolt közgyűlésén ünnepelte alapításának 1Ű0 éves for
dulóját. Ebből az alkalomból adta k i a laptulajdonos egyesület az 53 
oldalas, díszes kiállítású jubieumi füzetet, amely több érdekes tanul
mányt tartalmaz. 

Fankhauser: „Das bernische Forstwesen" c. értekezése (201—223. 
old.). Bern kanton erdőgazdaságának múltját, szervezetét, tulajdon
jogi viszonyait, erdőtípusait, a gazdálkodás jelenlegi formáit és to
vábbi célkitűzéseit ismerteti néhány igen szép fénykép kíséretében. 

Hasonló a felépítése Flück „Das Emmenthal" c. rövidebb tanul
mányának (223—230. old.), amely a leghíresebb svájci sajt hazájával 
foglalkozik és igen beszédes számokkal világítja meg a mezőgazda
ságnak az erdő rovására történő térfoglalását. 

Meyer a jubileumi közgyűlés székhelyének, Langenthalnak a 
múltjából közöl jelentős művelődéstörténeti adatokat, Knuchel pedig 
a zürichi főiskola rendezte Eno/ler-emlékünnepély alkalmával tartott 
előadásokról számol be. 

Ammon 2 tanulmánnyal is szerepel a füzetben. Az egyikben a 
községi erdészeknek a jogállását világítja meg a kantonok szempont
jából, a másikban pedig („Err/ebnisse einer Zuwachskonirolle nach 
Stárkeklassen und Holzarten" 243—248. old.) egy 2.04 h. terjedelmű 
erdőben 1924-től 1939-ig ismételten végzett pontos növedék-vizsgálat 
eredményeit ismerteti; ezt a hírneves Biolíeiy-féle „ellenőrző eljárás 
gyakorlati iskolapéldájának tekinthetjük. 

DER DEUTSCHE FORSTWIRT. 1943. 63/4—69/70. sz. 
Zycha: A bükk-kéreg rothadása. (Die Buchenrindenfaule.) 260. 

—266. old. 
A nálunk inkább „héjaszás" néven ismert betegségnek — az 

eddigi megállapítások szerint — nem gomba, hanem erős téli fagy 
az alapoka. 



Krieger: Burgonyatermelés az erdőben. (Zum Anbau der Kar-
toffel im Walde.) 267.-269. old. 

A háborús szükség kétszeresen kötelességünkké teszi minden 
talpalatnyi terület hasznosítását. A szerző meggyőző érvekkel bizo
nyítja, milyen jelentős közgazdasági előny az erdőben a köztes-műve
léssel termelt burgonya. 

Wittich: A kísérleti területek az erdőgazdaság teljessége szem
pontjából. (Versuchsflachen und Ganzheitsbetrachtung.) 273—275. old. 

Az erdő teljesítőképességének a növedék a fokmérője. Ennek a 
számszerű pontos megállapítása azonban igen nehéz feladat. A különböző 
gyérítési eljárásoknak a növedék minél erőteljesebb gyarapítása a cél
juk. Nem lehet azonban egyik erdőápolási ténykedésről sem végérvé-

, nyes ítéletet mondani ebben a tekintetben addig, amíg a többiekkel 
össze nem hasonlítottuk. Tárgyilagos egybevetés azonban csak telje
sen azonos termőhelyi adottságok alapján lehetséges, mert a természeti 
tényezőkben mutatkozó csekély különbség is igen nagymértékben be
folyásolhatja az emberi beavatkozás eredményét. 

Sí ah!: A fa-anyagszámadás egyszerűsítése. (Vereinfachung der 
Holzverbuchung.) 281—283. old. 

A belterjes német erdőgazdálkodás könyvelési rendszere meg
lehetősen bonyolult. A szerző ezen a téren javasol néhány észszerű 
egyszerűsítést. 

LES A DREVO. 1943. 13/14—33/34. 

Záborsky: Az erdörendészetről. (O lesnom právnom poriadku.) 
13/14. sz. 1—3. old. 

A tárgy elméleti jelentőségének méltatása után a régi magyar 
törvényhozás erdőrendészeti intézkedéseinek a taglalásán keresztül jut 
el a Szlovákiában jelenleg érvényes szabályozások ismertetéséig. 

Móric: Erdőgazdasági tervek, megújításuk és felülvizsgálatuk. 
(Lesne hospodárske plány, ich obnova a revízie.) 17/18. sz. 1—2. old. 

A korszerűség követelményeinek minden bel teljességre törekvő 
üzem gazdasági tervében megfelelően érvényesülni kell. 

Kepsta: A talaj hatása a fákra és a növényekre. (O reakcii 
pődy na vzrast stromov a rastlin. (19/20. sz. 1. old. 

A talajjellemző növények gazdasági jelentőségét hangsúlyozza. 
Binder: A fenyőgömbölyegfa döntési idejének és tárolásának a 

hatása a fürészelési eredményre. (Vplyv casu rúbanía a uskladnenia 
ihlicnatej gul'atíny na vytazok pri poreze.) 23/24. sz. 1—4. old. 

A fűrészelésnek annál nagyobb a kihozatali százaléka, minél 
kevesebb ideig marad a döntött fa az erdőben és minél szakszerűbb 
a tárolása a rakodón. 

Kosljar: Szlovákia fatermelése és faforgalma az európai államok 
ellátása szempontjából. (Utváraníe sa hospodárskeho podkladu pro-
dukcie odbytu dreva na Slovensku.) 29/30. sz. 1—5. old. és 31/32. sz. 
1—6. old. 

Szlovákia nemzetgazdaságának a fa az egyik legfontosabb té
nyezője. A szerző részletes adatokkal világítja meg, hogy különféle 
választékai milyen lényeges mértékben járulnak hozzá az európai fa-
szükséglet kielégítéséhez. 




