
Az „Erdészeti Lapok" terjedelmének 
és színvonalának emelésé 

Szerkesztőségünket közelről érinti az az indítvány, 
melyet Bencze Pál erdőmérnök tagtársunk az „Erdészeti 
Lapok" terjedelmének és színvonalainak emelése érdekében a 
közgyűléshez intézett. 

Ezt az indítványt, — miután elkésve érkezett, — a köz
gyűlés érdemben nem tárgyalhatta. Most sem kívánok elébe 
vágni az indítvány érdemi elbírálásának, — ellenben szüksé
gesnek tartom tájékoztatni t. olvasóközönségünket azokról a 
nehéz viszonyokról, amelyek trianoni mivoltunknak megfele
lően béklyókat raknak karjainkra úgy a lap anyagi berendez
kedését, mint szellemi vezetését illetően. Nem tettem ezt a köz
gyűlés alkalmaival, mert nem tartottam kívánatosnak a sivár 
való ecsetelésével méltóságteljes összhangban lefolyt közgyű
lésünk utolsó akkordját disszonáns hangokkal megzavarni. 

Egyébiránt azonban csak köszönettel vehetem, hogy t. 
tagtársam indítványával a közfigyelmet erre a szánalmas 
jelenségre ráterelte, s módot és alkalmat nyújtott hozzá, hogy 
ezzel a kérdéssel a maga teljes meztelenségében foglalkoz
hassunk. 

Sajnálatunkra az egyébként ideális gondolatokkal telített 
indítvány teljes szövegét helyszűke miatt itt nem közölhetem. 

Indítványtevőnek impulsust adott indítványainak előter
jesztésére egy véletlen eset, amikor a svéd erdészeti kísérleti 
állomás hivatalos sajtóorgánumának gazdagon illusztrált dí-' 
ezes, magas színvonalon álló folyóiratát és a mi meztélen, 
szürke és vékonyka kis lapunkat összemérte. Ugyanezt a disz-
paritáist állapítja meg az osztrák szaklapokkal való összeha
sonlításban, s ebből azt a következtetést vonja le, hogy a bajok 
okát nem csupán szegénységünkben, hanem szakíróink rész
vétlenségében és szervezetlenségünkben látja. 

Ügy véli, hogy az erők megfelelő tömörítése révén a szük
séges anyagi támogatást meg lehetne szervezni úgy, hogy a 
lap a magyar erdőgazdasághoz illő terjedelemben és kiállí
tásban kiadható legyen. 

Javasolja, hogy bővíttessék ki a lap új szakrovatokkal, 
szervezzünk szakférfiakból és a főiskolai tanári karból főműn-



katársakat, nyomassuk lapunkat jó papiroson, lássuk el illusz
trációkkal, borítékkal. Mindehhez pénzt ne másoktól kére
gessünk, hanem azt magunk adjuk össze, vagyis fizessünk 
megfelelő tagdíjat. 

* 

•Ez alkalommal az ideális törekvés elismerése mellett 
kötelességem az indítványnak azt a hallgatag beállítását ellen
súlyozni, mintha az egyesület vezetősége és a lapok szerkesz
tősége nem volna teljes tudatában annak, hogy a nij kis 
lapunk valóban szerény kis füzetke, mintha egyesületünknek 
és szerkesztőségünknek nem volna törekvése, programmja a 
lap terjedelmének, színvonalának és kiállításának az egyesület 
anyagi erejével összhangban álló fokozatos fejlesztése. 

Úgy az egyesületnek, mint a szerkesztőségnek igenis meg 
van e tekintetben a programmja s amint erre mód és alkalom 
kínálkozik, meg is fogja valósítani terveit. 

Nem lesz azonban érdektelen, ha ideális magaslatban. 
szárnyaló tagtársamat kézenfogva levezetem a realitások vilá
gába s egyenkint megmutogatom azokat a fájó sebeket, a 
melyek elsősorban gyógyítandók. 

Nem is beszélek az alapokok legsúlyosabbikáról, t. i. arról, 
hogy békebeli taglétszámunk úgyszólván felére sorvadt. Nem 
említem, hogy egyesületünknek a világháború előtt még 
igen jelentékeny alapítványokban fekvő törzsvagyona 
majdnem' a semmivel lett egyenlővé. Nem említem, hogy 
úgyszólván csak most értük el ezt az időpontot, amikor 
hatalmas székházunk már némi kis jövedelmet is képes 
nyújtani. Ma még ott állunk, hogy egyesületünk régi 
nemes céljait (irodalompártolás, özvegyek, árvák segítése 
stb.) egyáltalában nem képes még szolgálni, s nagy 
nehezen összekapart feleslegével alighogy képes kopot
tas, borítéknélküli lapját legfeljebb kétíves (32 oldal) terje
delemmel, dísztelenül, rossz papíron megjelentetni. 

Súlyosbítja a helyzetet az a körülmény is, hogy míg a 
tag- és előfizetési díjak jóval az aranyparitás alatt állanak, a 
lapelőállítási költségek (nyomdaköltség) a békebeli költsége-



ket ma 30—35 százalékkal haladják meg, s e mellett bármely 
pillanatban ki vagyunk téve újabb és újabb áremelésnek. 

Papírunk rossz, mert még mindig a háborús papírinség-
ben annakidején előnyösen beszerzett, szerény igényeket 
azonban mégis kielégítő papírkészletünket kénytelenek va
gyunk felhasználni. Ez a papír a mostani lapszámunkkal már 
elfogyott. 

Egyesületünk nem adhatta meg eddig lapunk régi külső 
mezét, mert még a boríték árának megtakarításával (lapszá-
monkint mintegy 300.000—900.000 K) is krajcároskodnia 
kellett. Egyébiránt megjegyzem, hogy még az indítvány be
érkezte előtt elhatározta a választmány, hogy amint lehetsé
ges, borítékkal jelenteti meg lapunkat. 

Betekintette-e indítványozó tagtársam az egyesület 1924. 
évi zárszámadását és 1926. évi költségvetését, mielőtt ezt a 
mélyreható indítványát megtette? Azt hiszem, nem. 

De beszéljenek a számok: 
Például vegyük a már jelentékenyen fölemelt 1926. évi 

előirányzat „személyi járandóságait" ós az „Erdészeti hapcik" 
költségeinek rovatát. 

a) titkár járandósága (évi) 8,012.000 K 
b) segédtitkár járandósága 15,000.000 K 
c) pénztárnok járandósága 22,500.000 K 

összesen: 87,312.000 K 
(az ez évi 64,012.000 koronával szemben). 

Az „Erdészeti Lapok" költségei 80,000.000 K 
(az ez évi 65,000.000 koronával szemben, amelyből ezidőszérint 
17—18 százalék még mindig nem folyt be). 

Addig, amíg az O. E. E. oly nehéz helyzetben van, hogy 
például érdemes régi titkára —• méltányolva az egyesület 
anyagi erejét — nem biztosíthat önmaga részére magasabb 
készpénz javadalmazást, mint az egyesület legalantasabb 
alkamazottjának, amíg a többi alkalmazottak megfelelő ellen-

d) Írnokok 
e) szolga 
f) jutalmak, segélyek, adók 
g) nyűg- és kegydíjak 

19,800.000 K 
8,400.000 K 

10,000.000 K 
3,600.000 K 



értékű díjazásban nem részesülhetnék, amíg nem áll módunk
ban egy állandó szerkesztő díjazásának (költségeire megfelelő 
fedezetet biztosítani, gyökeres és mélyreható változásokat ne 
reméljünk, lianem elégedjünk meg egyelőre a jelenlegi hely
zettel, szerény kiállítású, vékony és csak lassaníkint dagadó 
füzetkékkel. 

Egyáltalában nem érzünk szégyenpírt, ha összehasonlí
tom a Trianon által megcsonkított kis nemzet erdész társadal
mának szerény lapját a háború és kommunizmus borzalmai
tól megkímélt, gazdag és hatalmas Svédország, avagy az 
erdődús Ausztria hivatalos sajtóorgánumával. 

.Egyszerre végrehajtandó gyökeres tagdíjemelés nehezen 
vihető keresztül. Hiszen tagtársaink manapság annyi minden
féle tagsági díjakkal, járulékokkal, előfizetési díjakkal, (Mér
nöki kamara; Mérnök- és építészegylet, Mérnökök nemzeti 
szövetsége, vidéki erdészeti egyesületek, Természettudományi 
Társulat, újabban „Erdészettudományi kísérletek és kutatá
sok" stb.) vannak túlterhelve, hogy teherbíró képességük tel
jességgel ki van merítve. 

Az anyagiak terén a teendőket — bizonyos fokozatos tag
díjemelés mellett főként abban látom, hogy minden vonalon 
igyekezzünk egyesületünk részére új tagokat, különösen új 
erdőbirtokos tagokat szerezni (t. i. igen sokan vannak, akik 
ma még nem tagjai egyesületünknek). 

Az anyagiak terén igen hathatós előrehaladás fog még 
bekövetkezni abban az időpontban, amikor lehetővé lesz téve, 
hogy szaklapjaink a Kárpátok erdőségeibe is eljuthatnak. 

Valóban eleven azonban csak akkor lesz lapunk, amikor 
majd kéthetenkint megjelenhetik, élihez azonban már teljes 
anyagi jólét és egyéb előfeltételek szükségesek. 

'Ami a szellemiek megszervezését illeti, ma ezen a téren is 
szinte áthidalhatatlan nehézségekkel állunk szemben. 

Ma — leszámítva néhány igen tiszteletreméltó szakíró
szaktársamat, — a többi rátermett szakemberek, legnagyobb 
része teljesen visszavonult az irodalmi tevékenységtől. Ennek 
oka egyfelől erdővidékeink elvesztésére, a mai rendkívül ne
héz életviszonyokra, a bürokrácia túltengésére és arra vezethető 



vissza ,-hogy a szaMársaink egy részét visszatartja az irodalmi 
tevékenységtől az az elvi ellentét, amely ezidőszerint lapunk 
független iránya és a mai kormányzati rendszer között fen-
áll. Amíg e tekintetben rendszerváltozás be nem következik, 
addig ezen a téren nines is sok keresnivalónk. 

Egyelőre tehát a szervezési munkával itt is várni kell, 
mert az ma csak nemkívánatos 'módon, részlegesen volna meg
oldható. Tehát e téren is egyelőre meg kell elégednünk a 
jelenlegi helyzettel, annál is inkább, mert egy rohamosan 
meginduó irodalmi túltermelésnek amúgy sem tudnánk ma 
még megfelelő érvényesülési teret biztosítani. 

Az „Erdészeti Lapok" szerkezetében a közeljövőben min
denesetre bizonyos eltolódásnak fog kelleni bekövetkezni már 
csak azáltal is, hogy legközelebb megjelenik az „Erdészet-
tudományi Kísérletek és Kutatások" mindnyájunk által rég 
várt szakfolyóirata, aminek következtében az „Erdészeti La
pok" bizonyos irányban leterhelődik, s inkább módjában lesz 
gyakorlati erdőgazdasági, erdőgazdasági politikai, fakereske-
dehni, faipari stb. kérdésekkel foglalkoznia. 

Mindezek után remélem, hogy indítványttevő szaktársam 
erkölcsi kötelességének fogja ismerni az irodalmi téren ki
fejtendő munkásságával az „Erdészeti Lapok" szellemi nívó
jának emelését hathatósan előmozdítani. Czillinger János. 

Az állami tisztviselők státusrendezéséről 

A m. kir. minisztérium 1925. XL'G-iki kelettel kiadta az 
állami és vármegyei tisztviselők létszámviszonyainak rende
zéséről szóló 7000/1925. M. E. sz. rendeletét. A rendelet rész
letesen előírja azokat a szabályokat, amelyekkel az egyes szol
gálati ágazatok létszámait rendezni kell; újból szabályozza a 
tényleges szolgálatban állók illetményeit, továbbá a nyugdíja
soknak, özvegyeknek és árváknak ellátási díjait. 

A főbb rendelkezéseket — különösen pedig az állami erdő
mérnököket érdeklőket — az alábbiakban ismertetjük. 

A rendelet minden egyes szolgálati ágazat részére külön-
külön állapítja meg az 1925. július 1-én meglévő tényleges 


