
Díszoklevelet nyújt át az egyesület a következő tagoknak: 
Hamernyik Béla ny. m. kir . főerdőtanácsos, Esztergom; Toma-
sovszky Imre dr. ny. miniszteri tanácsos, Szent Is tván-telep (Pest 
vm.); Vollnhofer Pál ny. miniszteri tanácsos, Szent Imre-telep 
(Pest vm.); Vermes Viktor ny. m. kir. főerdőtanácsos, Keszthely és 
Várjon Géza ny. m. kir. főerdőtanácsos, Budapest. — Személyes 
megjelenésük esetén külön ülőhelyet tartunk fenn számukra. 

A z igazgató-választmányból kilépnek, de újra választhatók: 
Ajtay Sándor dr., Ajtay Jenő, Beniczky Elemér, Beyer Jenő, Föl
des Tibor, Kársai Károly, Kovács Gábor, Pallavicini Alfonz őr
gróf, Papp-Szász Tamás dr., Pászthory Ödön, Riedl László, Tóth 
Bódog, Takách Zsigmond, Zsombory Ignác. 

A z esetleges indítványokat az alapszabályok 17. §-a ér te l 
mében legkésőbb a közgyűlést megelőző napon, írásban kel l a tit
kári hivatalhoz benyújtani . 

A közgyűlés után, 13.30 órai kezdettel, ebéd lesz a Pannónia 
Szálló é t te rmében. Ára ter í tékenkint (ital és borravaló nélkül) 
10 P. — Kenyér- , 3 drb. zsír- és 2 drb. tésztajegy szükséges! 

A közös ebéden hölgyeinket is szívesen látjuk. A részt venni 
óhajtókat kérjük, jelentsék be szándékukat a mellékelt levelező
lapon legkésőbb december hó 10-ig, mert csak így tudunk ebédről 
gondoskodni. 

Legújabb intézkedések a magánérdek 
hozadékának a fokozása érdekében. 

í r ta: Dr. Luncz Géza ' 
(2., befejező közlemény.) 

A z intézkedések másik nagy csoportjába, a közvetve ha tó 
kéba sorozhatok (miként arról már fentebb is szó esett) az erdé
szeti igazgatási t á rgyúak és a tulajdonjogi viszonyokat rendezők. 

Az erdészeti igazgatás s ezen keresztül a magánerdőket 
különösebben is érintő igazgatás terén a legjelentősebb újí tások
kal, á ta lakulásokkal a fasiszta Olaszországban már 1926-ban 
találkozunk, amikor az erdészeti milícia (Milizia Nazionale Fo-
restale) kezébe adják az egységes erdészeti igazgatást. A falan-
gista Spanyolország 1938/39-ben kezdi el az erdészet mil i tar izálá
sát s ezzel az erdészeti igazgatás átszervezését. Ná lunk a részben 
visszakerült ősi területek hozzák magukkal az erdészeti igazga
tásban, főként a központi i rányí tásban a változásokat. Német
országban 1934 előtt nem volt egységes erdészeti igazgatás. Itt 
következett be a legnagyobb átalakulás. A birodalmat alkotó sok 
kis német állam régi, helyi vonatkozású igazgatási intézkedéseit 



új , már a birodalom egész terüle tére kiterjedők vált ják fel. Sőt 
az új rendelkezések mélyebb indító rugóit keresve megál lapí that 
juk, hogy azok egyrésze olyan elgondolások leszűrődése, amely a 
Németország ha tá ra in túl, a birodalomnak Európa gazdálkodásá
ban, viselt vezetőszerepét, fokozódó tú lsú lyá t is számításba veszi. 
Egyik-másik intézkedés folyománya annak az elgondolásnak, amit 
a nemzetiszocialista Németország „Grossraumwirtschaft"-nak, 
„nap;ytér-(7azdasáa"-nak nevez. Célszerű erre kissé közelebbről r á 
világítani. 

* • ' . ' 

A nagytér lé t rehozásának az erdőgazdálkodást érintő célja, 
— mondja Parchmann,11 minisztér iumi miniszteri igazgató, a 
tárgy legjelentősebb szakírója, — gondoskodás Európa faellátásá-
ról; az erdei t e rmékek termelése és fogyasztása közötti egyen
súlyt a nagy té rben helyre kel l állítani, a termelésben, forgalom
ban s fogyasztásban való rendszertelenséget meg ke l l szüntetni s 
idővel egy állandósult renddel és egyöntetűséggel felcserélni. A 
nagytérben az árhul lámzások megszűnnek s he lyükbe állandó, 
megállapí tot t á rak lépnek. Ennek folytán a spekuláció, a magán
érdekekre alapítot t kereskedelem és üzérkedés megszűnik; keres
kedelmi vagy áruválságok (krízisek) tehát nem következhetnek 
többé be. Parchmann i lyen nagytérgazdaság kiépítését a megszer
vezett piaci rendre (Marktordnungf-ra) kívánja alapítani s csak 
ebben, a megszervezett piaci rendben, amelybe az erdészet is szer
vesen bekapcsolódik, tudja háború u tán Európa újraépítését el
képzelni. A z egyes ál lamok önálló nemzeti gazdaságait a nagytér 
gazdaság nem zavarja meg, — mondja tovább Parchmann, — 
hanem azokat önkéntes kölcsönös együt tműködésre s ezen keresz
tül teljesítőképességük erős fokozására ösztökéli. 

Surányi-Unger Tivadar magyar egyetemi t aná r Berlinben 
még 1940 elején tartott előadássorozatában annak a nézetének 
adott kifejezést, 1 2 hogy a nagytérgazdasági rendszer veszélyt je
lenthet a benne tömörülő kisebb nemzetgazdaságok számára, de 
ha a vezetőországok helyesen fogják fel szerepüket, akkor a nagy
térgazdasági kapcsolat a kisebb tagá l lamokban is lényegesen elő
mozdítja a földmívelés belterjesebb kiépítését és az iparosodást. 
Magyarországról azt mondja Surányi-Unger, hogy négyszeri t e rü -
letgyarapodásával m á r majd mint tekintélyes középhatalom tarto
zik az európai nagytérgazdasághoz és mivel szövetségeseink két
ségtelenül helyes ér te lemben fogják fel nagytérgazdasági vezető-

11 Parchmann: Aufbau der der Forst- und Holzwirtschaft im euro-
paischen Grossraum. — Internationaler Holzmarkt, Wien, 1941. szept. 
szám, 12—13. old. 

1 2 A mai nagytérgazdaság alapjai. — Üj Magyarság, Budapest, 
1942. márc. 13-i szám, 11. old. 



szerepüket, a nagytérgazdaságtól Magyarország nemzetgazdasági 
felemelkedése s egyben lendületes iparosodása is várha tó . 

Parchmann és társai a nagytérgazdaság erdészeti legfőbb 
fe ladatának t a r t j á k 1 3 Európa fatermelésének kifejlesztését, azzal, 
hogy ennek elérése érdekében a meglévő erdő hek tá ronkén t i hoza
dékát fokozni kell, az eddigieknél ér tékesebb és több hasznot hozó 
fafajokat kel l nevelni, az eddig még fel tárat lan erdőket gazdaság
gal hasznosí tani kell, a kopárokat be kel l erdősíteni, a kitermelt 
fatömeget célszerűbben kell értékesíteni, a fűrésztelepeken takaré 
kosabban, kevesebb hulladékveszteséggel kel l dolgozni, az erdőből 
több szerfát ke l l kihozni, a fafeldolgozó iparágak lehetőségeit a 
fa ér tékesí tésekor az eddiginél jobban k i kell használni. A z e rdé 
szeti száll í tóberendezések, különösen víziutak kiépítése s az egy
öntetű ipari fafeldolgoztatás hozzátartoznak a nagytérgazdaság 
feladataihoz. A nagytérgazdaság hívei a piaci renden kívül szüksé
gesnek mondják, hogy az egyes országokban az e rdő- és fagazda
sági tevékenységhez tartozó valamennyi üzem (tehát erdőkezelési, 
fa értékesítési , faipari, szállítási stb. üzem) karöl tve, egy egységes 
központi vezetés alatt dolgozzék. Másszóval ez azt jelenti, hogy a 
nagytér minden egyes önálló nemzetgazdaságában jöjjön lé t re 
egy-egy olyan tevékenységi csoport (Leistungsblock), amelyik az 
erdő- és fagazdaság körébe tartozó munkálatok minden ágazatát 
jelöleli. 

Parchmann az európai nagyteret e rdő- és fagazdasági szem 
pontból két részre osztja: északeurópai és dél európai nagytér re . 
A z elsőhöz Németországon kívül a balti terüle te t és a skandináv 
államokat, valamint Belgiumot és Hollandiát sorozza, a déleurópai 
nagytérhez Európa többi részét. A két tér i lyenformán leendő e l 
határolását az erdők állapotának, az erdőgazdaság fejlett voltának, 
az erdei szállí tóberendezéseknek s a faipar fejlettségének az egy
mástól elhatárol t két térben való különbözőségével okolja meg s 
azzal is, hogy a két té r lakóinak faji összetétele is i lyen e lha tá ro 
lás é rdekében szól, mivel az északi térben a ge rmán fajok vannak 
túlsúlyban, míg a déliben a latin és szláv elemek. 

Ismeretes, hogy Dánia, a Németbirodalom, Finnország és 
Svédország megbízottai 1942 január 24-én Berlinben egyezményt 
í r tak alá, amely szerint faellátási ügyeik közös intézésére dán 
német-f inn-svéd bizottságot küldtek k i s kimondották, hogy az 
egyezményhez más államok is csatlakozhatnak. 1 4 Parchmann ezzel 
kapcsolatban hangsúlyozza 1 5 az egyezmny lé t re jöt tének nagy jelen-

13 Sch.: Bedeutung des Nord- und Ostseeabkommens für die 
europáische Holzwirtschaft. — Internationaler Holzmarkt, Wien, 1942., 
5—6. szám, 18—19. old. 

1 4 Azóta Olaszország és Szlovákia is csatlakoztak. 
15 Parchmann: Der erste Schritt zum Grossraum. — Internatio

naler Holzmarkt, Wien, 1942., 5—6. szám, 17—18. old. 



tőséget, mert a nagytérgazdaságra való törekvésben ez az első kí
sérlet á l lamoknak politikailag független népeket összekötő, ön
kéntes tömörülésére, életbevágóan fontos szükségletek kielégítése 
céljából; mert az elsőrendű javak kicserélése az érdekel t lakosság 
összességének érdekeit szem előtt t a r tó renden alapszik, el lentét
ben az eddigi rendszerrel, amely i rányí tás t nem ismert s a magán
gazdasági érdekek és erők szabad já tékától tette függővé a népek 
elsőrendű szükségletekkel való ellátását . 1 " 

Lássuk mármost a többtermelést közvetlen szolgáló erdészeti 
igazgatási törvényes intézkedéseket a Németbirodalomban. Az 
1934. évi júl ius 3-i törvény az erdészeti és vadászati ügyek igaz
gatását, amely előzőleg az egyes kisállamok felségjogú ügye volt, 
a birodalom hatáskörébe utalja. Létrejön a birodalom egész t e rü 
letére kiterjedő Birodalmi Erdőhivata l (Reichsforstamt) miniszté
r iumi ranggal. Hatáskörébe kerülnek lassacskán az ál lami erdők 
kezelésén kívül a többi erdők feletti felügyelet, 1941-ben a magán
erdők ügyeinek az intézése (az erdészeti, a közélelmezési és gazda-
ügyi miniszterek 1941 március 19-i közös rendelete). A fagazdaság 
ügyeinek legfőbb intézését m á r 1935-ben á t te t ték a közellátási 
minisztér iumból az erdészetibe. 1935-ben törvény lép életbe a piac-
rendezésről (Marktordnung); ennek folyománya az 1936-ban meg
jelent- rendelet, amely a német erdő- és fagazdaság piacának 
ügyeit is egy kézbe adja. 1939-ben az erdészeti minisztériumban 
megszervezik a Birodalmi Faügyi Hivatalt is (Reichsstelle für 
Holz), amely a fa és erdei mel léktermékek megfelelő elosztásáról 
gondoskodik a birodalom egész területén és közös m u n k á r a köte
lezi a fát termelő üzemeket, a fafeldogozó és -elosztó üzemeket 
Kiegészíti mindezt a vadászat és a természetvédelem ügyeinek az 
erdészet minisztérium alá tör tént helyezése, valamint az erdészeti 
szakoktatásnak s az gyenruhának az egész birodalom területére 
szól, a magánerdőkre is kiterjedő egységesítése. 1 7 

A többi ország ilyen igazgatási vonatkozású intézkedéseit 
vizsgálva, egyik-másikon meglátszik a Németbirodalom teremtette 
helyzethez való a lkalmazkodás; 1 8 persze nem mindegyiken. Olasz
ország még Németországot is megelőzte az 1923. évi fasiszta tör
vénnyel, amely máris jelentős intézkedési hatáskör t ad az egyes 

16 Parchmann: Durchbruch zur völkerverbir}denden Wirtschaft. 
— Deutscher Forstwirt, Wien. 1942., 9—10. szám, 41—43. old. és NSBZ. 
Deutsche Forstzeitung, Berlin, 1942., 3. szám, 39—40. old. 

1 7 Mindezeket a törvényeket bővebben ismerteti Eberts idézett 
munkája a 181—195. oldalakon. 

1 8 Részletesebb ismertetést ad: Heckler: Ordnungsbestrebungen 
der Forst- und Holzwirtschaft im europáischen Grossraum. — Inter-
nationaler Holzmarkt, Wien, 1942., 1—2. szám, 18—22. old. 



korporációk vidéki tanácsainak (Consilio Provinciáié dell'Economia 
Corporativa), ezeknek az erdészet csak egy része, egy osztálya a 
„Sezzione agricola forestale". Az egész ,,Consilio Provinciá ié" ha
táskörébe tehát nemcsak az erdészet, hanem az „Economia" többi 
ága, tehát a fagazdálkodás, faipar is beletartozik. 

1939- ben Szlovákiában s a volt Lengyelországban, vagyis a 
német Főkormányzóságban, valamint a Cseh-Morva Védnökségben 
erdőgazdasági és faügyi központi hatóságot vagy tanácsot állítot
tak fel. 

1940- ben Japán szabályozza a magánerdőkből kikerülő ter
mékek forgalmát (1940. évi június 8-i rendelet), s kötelezővé teszi 
a magánerdőkben az üzemterv szerinti kezelést. (1940. évi szep
tember 2-i rendelet.) Franciaország 1940-ben minden erdőigazga-
tóság (Conservation des E-aux et Forétsj mellé erdészekből erdő
birtokosokból álló erdészeti érdekképviseleti testületet (Groupe-
ment interprojessionel jorestier) állít, (1940. évi augusztus 13-i 
törvény); ennek teendői: fakészletek megállapítása, a hozadék 
növelése, az erdei termékek forgalmának, elosztásának a szabá
lyozása, a faárak ellenőrzése. 1940-ben Spanyolországban s Romá
niában újjászervezik a legfelsőbb erdőgazdasági tanácsot. Olasz
országban szabályzat jelenik meg a fafeldolgozás, ármegállapítás, 
az erdősítések, a fafelhasználás, elosztás és faforgalom rende
zéséről. 

1941- ben Norvégiában az erdészeti és fagazdasági ügyeket 
egységes igazgatás alá vonják a földmívelésügyi minisztér iumban. 
Hollandiában 1941 május l-e óta a holland államerdészeti igazgatás 
főnöke egyben az ország minden fagazdasági és vadászati ügyének 
a legfőbb intézője. Finnországban 1941-ben faügyi bizottságot h ív 
nak életre, amely összekötő kapocs az á l lamhatalom és az ország 
erdő- és fagazdasága között. 

Olaszországban az 1942 január 7-én kelt rendelettel szerve
zik meg a faforgalmi és faelosztási bizottságot. 1942 február jában 
Szerbiában is faügyi központot létesí tenek az erdészeti igazgatás 
mellett. Emlí tésre méltó végül a készülő új szlovák erdőtörvény, 
amely német min tá ra veszi az erdőbirtokot állami ellenőrzés alá. ! " 
A törvény szerint az erdő értékének növelésére minden lehetőt 
meg kell tenni. A z erdökezelésre vonatkozó korszerű intézkedése
ken kívül a fa észszerű értékesítését is előírja. A törvénytervezet 
megokolása r á m u t a t arra is, hogy 1941-ben Szlovákiában 1 kg fa 
á ra az erdőben 0.20 szlovák korona, egy kg nyers cellulózé 3 ko
rona, az 1 kg fából készült műselyemé 30 korona s az ebből ké
szült műselyem fehérneműé 200 korona. Felvet ték a törvénybe a 
fafeldolgozási iparágak fejlesztését célzó intézkedéseket, továbbá 
egy faanyagkuta tó intézet felállítását, a fából előállított t aka rmány 

111 Internationaler Holzmarkt, Wien, 1942. évi 7—8. szám, 60. old. 



ügyének a tanulmányozását és a íaforgalmi úthálózat kiépítését. 
Itt felemlíthető, hogy a Nemzetközi Erdészeti Központ kebe

lén belül megalakult Faértékesí tési Nemzetközi Bizottság (Com-
mission Internationale d'utilisation du bois) 1942. évi november hó 
23 -án Berlinben tartotta első ülését. A Bizottság célja a fa mű
szaki értékesítésének tanulmányozása s fejlesztése. Ülésein eddig 
a következő ál lamok vettek részt ál landó küldött jeikkel: Bulgá
ria, Finnország, Franciaország, Hollandia, Horvátország, Magyar
ország,-'" Németország, Norvégia, Olaszország, Románia, Spanyol
ország, Svájc. Svédország, Szlovákia. További országok csatlako
zása várható . 

Külön hosszabb tárgyalást érdemelnének azok az intézkedé
sek, amelyek az erdei munkások kiképzését és szociális viszonyai
nak a javítását célozzák. Erről csak a .legfontosabbakat. Olaszor
szágban az erdészeti milícia felállítása u tán néhány évvel oldották 
meg elsőnek legszebben az erdei munkás ügyét. A z erdészkatona-
ság legkisebb rangú katonája az erdész közkatona (milite). A z er
dei munkás , aki há rom évi kiképzés után előléphet kiválasztott 
közkatonává (milite scelto); később erdész-altiszt is lehet. Nemet
országban 1938-ban s 1940-ben kiadott rendeletek intézkednek 
az erdei szakmunkások kiképzéséről, az erdőmunkás-tanoncnak 
erdőmunkás-segéddé és a szakvizsga letétele u tán erdei szakmun
kássá történő előlépéséről, az erdőmunkás- táborokról s a különle
ges kiképzések lehetőségeiről (fadöntőmesteri tanfolyam. Hau-
meister-Lehrgang stb.) A skandináv ál lamokban is mindjobban ter
ít c1 az erdei szakmunkások táborban való kiképzése. 

A magánerdőket érintő rendelkezések tárgyalása során a 
termelés csúcsteljesítményének az elérését célzó intézkedések még 
egy utolsó csoportjáról kell szólani. A tulajdonjogi viszonyokat s 
ezzel kapcsolatban az erdei szolgalmi jogokat szabályozókról. Itt a 
leglényegesebb feladat az erdőbirtok túlságos elaprózódásának a 
megakadályozása, illetőleg a már is törpe erdőbir tokoknak közös 
kezelésre történő társulása. Már az 1923. évi bolgár törvény s an
nak 1925. évi javí tot t kiadása előírnak ilyen kötelező társulást. 
A mi magyar tö rvényünknek az erdőbirtokossági társulatokról 
szóló V . címe — amely a tá rsu la toka t jogi személyekké is minő
síti — a gyakorlatban jól bevál t intézkedések kodifikálása. A né
met, tö rvényterv az erdőbirtokossági társulatok két fajtáját teszi 
lehetővé: az erdőbir tok-kapcsolatokat (Forstverbánde) és az e rdő
birtokossági szövetkezeteket (Waldgenossenschaften). Mindket tő 
jogi személy, akárcsak a mi törvényünkben az erdöbirtokossági 
tá rsula t . 2 1 A két t ípus közül az elsőben a birtokosok külön-külön 

-" Magyarország állandó kiküldötte: Radó Gábor miniszteri ta
nácsos, ungvári m. kir. erdőigazgató. 

-• Eberts idézett munka, 221. old. 



üzemterv szerint kezelik erdeiket, csak egyes üzemi teendők cél
jából (pl. közös őriztetés, faközelítési és szállítási utak közös lé te
sítése, kopárerdősítés, faértékesítés, stb.) á l lanak össze. A z e rdő
gazdasági szövetkezetben m á r közös üzemterv szerinti erdőkezelés 
is célja a társulásnak. A z utóbbi eset az apróbir tokok társulása. 
A két t ípuson kívül ismeri továbbá a törvénytervezet az ú. n. 
védett erdőket (Schutzforsten; ezek nem véderdők, Schutzwalder); 
ezeket a volt hitbizományi erdőkből 100—500 ha nagyságban kel l 
alakítani , a további elaprózódás ellen a törvény védi őket. Intéz
kedik ez a törvénytervezet végül az erdőbir tokok tagosításának a 
lehetőségeifőj. is. 

Az erdők megosztása ügyében a mi tö rvényünk második 
címe szintén bevált intézkedéseket vett fel; erdőeldaraboláshoz 
minden esetben a földmívelésügyi miniszter hozzájáruását kötötte 
k i . Törörszágban az 1937. évi törvény 71. §-a kimondja, hogy ma
gánerdőt szálerdő esetén 1000 ha-on, sarjerdő esetén pedig 200 
ha-on alul ivá eldarabolni vagy ilyenmódon eladni nem lehet, még 
az örökösök között sem; a törvény 72. §-a pedig elrendeli, hogy 
minden magánerdőeladást be kell jelenteni az illetékes ál lamer
dészeti hatósághoz. Természetes azonban, hogy Törökországban 
ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtása sok kívánnivalót hagy 
maga után . Svájcban a szövetségi tanács 1941 őszén elhatározta, 
hogy erdőelidegenítés ezután csak hatósági hozzájárulással tö r tén
hetik. Igen figyelemreméltó ebben a tárgykörben végül az új 
bolgár törvény (az 1942. február 5-i törvény), amely az 1925. évit 
tökéletesíti . Eszerint a kisebb magán- és szövetkezeti erdőket, ha 
egy tagban feküsznek, közösen kell kezelni. Tudvalevőleg Bulgá
r iában igen sok a törpe erdőbir tok. A közösen kezelendő csoportok 
fokozatos egybeállí tása az Állandó Erdőgazdasági Tanács feladata. 

Akadályai végül a fokozottabb termelésre való berendezkedés
nek igen sokszor az erdőbirtokot terhelő szolgalmak a legnagyobbak. 
Jellegzetes példa erre az a gyakori eset, amikor tűzifaszolgalom 
miatt a főhasználati fatömegből olyan sok tűzifát kel l kihozni, 
hogy a birtokost ez gátolja a szerfa-százalék fokozásában. A mi 
törvényünk már 1935-ben hoz igen célravezető rendelkezést, a 
Németbirodalom 1937-ben intézkedik a tűzifaszolgalom megvál tá-
sáró 1 minden, a közérdek megokolta esetben. S a jótékony hatás 
Németországban nem maradt el, a rendelet kiadását követő esz
tendőben a szér ia termelés valóban jelentős e redményt mutatott. 
Igen nehéz a helyzet olyan esetekben, amikor az erdőt terhelő 
szolgalom folytathatása a szolgalmi jogosult gazdasági létfeltételét 
jelenti. A z ilyeneket esetről-esetre kel l a német törvénytervezet 
ér telmében megvizsgálni s a döntéskor ahhoz az elvhez kel l ra
gaszkodni, hogy a mezőgazdasági birtokos — különösen a kisbir-
tokor. — gazdaságának a termelő- és teljesítőképességét nem sza
bad sérteni . 



Összefoglalásként megállapí tható, hogy az utolsó néhány esz
tendő alatt európaszerte, sőt Európán kívül is rohamosan erősödött 
az az erdőgazdaságpolit ikai felfogás, amely a magántula jdonban 
lévő erdőt a szerint értékeli, milyen mér tékben tudja az a köz 
javát szolgálni. Közérdekből igyekszik a magánerdőkben is a gaz
dasági, többtermelés lehető legmagasabb mértékét , a csúcsteljesít
ményt elérni. Ennek érdekében nem elégszik meg az állami erdők 
kezelésében kipróbált s jól bevált eszközöknek a magánerdőbe is 
átvit t a lkalmazásával (ilyenek az erdők kiterjedésének s a talaj 
jókarban maradásának a védelme, a tervszerű és szakszerű e rdő
kezelés, kopárfásí tás és a tulajdonjogi viszonyok rendezése, szol
galmak kiküszöbölése stb.), hanem egészen új eszközhöz is folya
modik: egyetlen tevékenységi csoportba kívánja összehozni az erdő 
termékeivel dolgozó valamennyi foglalkozási ágazat üzemét: az 
erdészét, a fafeldolgozó iparosét, a fa forgalombahozójáét, a fával 
kereskedőét s a fa tulajdonságait kuta tó tudósét. Valamennyinek 
együttműködésétől , egy szervezetbe tömörülésétől reméli a közös
ség érdekében az egész vonalon keresett, sőt megkövetel t termelési 
csúcsteljesítmény elérését. Ez az erdőgazdaságpolit ika magát a 
magánerdőbir tokost gazdasági erejében és ambícióiban azért segíti, 
hogy az bi r tokával a köz érdekeit jobban tudja szolgálni, de tudo
másul veszi, hogy mindez csak a birtokos magángazdasági jó hely
zetében és boldogulásán keresztül lehetséges. Néhol még töretlen 
utat jelöl k i ez a gazdaságpolitika, de csak azon keresztül véli 
elérni célját, hogy t. i . a magánerdő a köz részéről vele szemben 
támasztot t követelményeknek a legjobban megfeleljen. 

Dk neuesten gesetzlichen Mafinahmen zur Steigerung der Leistun-
gen des Privatwaldes. Von Dr. G. Luncz. 

Die forstlichen Gesetze, Erlasse und Verordnungen, die wáhrend 
der letzten Jahre, insbesondere seit Erscheinen des ungarischen Forst-
gesetzes Nr. IV. von 1935, in 27 Lándern herauskamen, sowie 
derén Anwendung als Mittel zur Erreichung der Leistungssteigerung 
des Privatwaldes« werden eingehend erörtert, wobei Verf. die Bestim-
mungen des ungarischen Forstgesetzes zum Vergleich besonders 
hervorhebet. Im einzelnen werden die Massnahmen über folgende 
Sachgebiete behandelt: Schutz der Waldfláchen, Schutz des Wald-
bodens, Ausschaltung nicht fachmáBiger Bewirtschaftung des Waldes 
und der Raubwirtschaft, Erziehung standortsgemáBer Holzarten, Ver-
wendung von geprüftern Saatgut, vorgeschriebene Wirtschaftspláne, 
Verpflichtung zur Heranziehung von Fachleuten, VergröBerung der 
Waldfláchen durch Aufforstung von ödlándereien und áhnlichen 
Gelánden, Verwaltungsmafinahmen, Regelung der waldeigentumsrecht-
lichen und der . damit zusammenhángenden forstnutzungsrechtlichen 
Fragen, Verhinderung der Privatwaldzersplitterung und Zusammen-
schluB zerstreuter Zwergbesitze. Auch der Gedanke eines Zuzammen-
schlusses sámtlicher in der Forst- und Holzwirtschaft tátigen Betriebe 
einer jeden Volkswirtschaft wird kurz gestreift. 



Les mesures législatives les plus récentes visant á accroitre le 
rendement des foréts privées. Par le Dr G. Luncz. 

L'auteur expose les dispositions législatives qui ont été promul-
guées dans 27 pays au cours de ces derniéres années et les compare 
avec celles de la loi forestiére hongroise de 1935. Sont traitées, en parti-
culier, les dispositions se rapportant aux domaines suivants: protection 
de la surface et du sol forestiers, cessation de' la gestion défectueuse 
de la fórét, introduction d'essences appropriées á la station, emploi de 
semences sélectionnées, plans d'aménagement prescrits, obligation 
d'employer des techniciens forestiers, remboisement de terrains incultes, 
mesures administratives, suppression du morcellement des foréts 
privées. 

Recent Legislative Measures Tending To Increase the Y i eld of 
Privately Ovned Forests. By Dr. G. Luncz. 

The laws, decrees and regulations relating to forestry enacted in 
the last few years in 27 different countries and their execution are 
reviewed and compared with the dispositions of the new Hungá
rián Forest Law. (Law IV. of 1935.) A detailed survey is given of 
the measures affecting the following subjects: forest area protection, 
protection of forest soil, prevention of destructive exploitation, prescribed 
management plans, obligation to employ trained foresters, afforestation 
of waste lands, administrative measures, prevention of the breaking-up 
of priváté forest property. 

Az erdei talaj reakciójának a változása 
a próbavétel után. 

írta: Vági István. 

A talaj p r t -értékét az idevágó előírás szerint a 2 mm-es 
szitán átszitált légszáradt ta lajmintából határozzuk meg. A talaj 
akkor válik légszáradtá, ha azt papíron kiteregetve 2—3 nap alatt 
egyenletes színig szárít juk. 

Engem az érdekelt elsősorban, hogy a talaj légszáradt álla
potának beáll táig a parányszervezetek nem vál toztat ják-e meg a 
p „ -ér téké t jelentősen. 

Ebből a célból 21 ta la jpróbának frissen és légszáradtan meg
határoz tam a p^-é r téké t . A vizsgálat e redménye szerint 14 talaj-
próbának frissen és légszáradtan azonos volt a pJ£ -ér téke, míg 5 
talaj légszáradtan O'l, 2 talaj pedig 0'2 -ér tékkel lett savanyúbb. 
A talajreakció tehát gyakorlati ér telemben alig változott valamit, 
vagyis a mikroorganizmusok a légszáradt ál lapotba való átmenet 
közben a talajreakciót nem módosították feltűnően. 

Folytatólagosan megvizsgáltam azt is, hogy a talaj légszá
radt ál lapotban 1, 2 és 3,hét u tán miként változtatja meg a reak
cióját. A vizsgálat megmutatta, hogy 11 talaj közül egy hét alatt 
5-nek p ; / - é r t é k e ném változott, míg 6 talaj O'l p -ér tékkel lett 




