
Főiskolánk erdőmérnöki osztályának ezidei 
tanulmányútja 

Főiskolánk I V . éves erdőmérnökhallgatóinak évenként 
szokásos nagy tanulmányútja az idén május hó 10 és 22-ike 
között folyt le Miskolcon, Budapesten, Lentiben, és Kősze
gen. Miskolcon Fekete Zoltán és Krippel Móric főiskolai ta
nárok, Zsámbor Zsolt Pál és Zoltán János főiskolai tanár
segédek részvételével erdőhasználattani és erdőrendezéstani; 
Budapesten és Kőszegen Krippel Mór ic főisk. tan. és Török 
Béla főiskolai tanársegéd részvételével faipari technológiai, 
illetve erdőhasználattani; míg Lentiben Krippel Móric, Róth 
Gyula, Kellé Ar thur és Fehér Dániel főiskolai tanárok, Tö
rök Béla és vitéz Bokor Rezső főiskolai tanársegédek rész
vételével általános erdészeti gyakorlatot tartottak. 

A hallgatóság Miskolcon meglátogatta az ottani m. kir. 
Erdőigazgatóság alá tartozó állami erdöigazgatóságot és 
„némely más" erdőket. Hat napot töltöttek a Diósgyőr köz
ség közelében fekvő csanyik-völgyi „Ujkis ib lyén" s ezalatt 
az idő alatt erdőrendezéstani és erdőhasználattani gyakor
latot végeztek. 

Megtekintették az állami erdőgazdaságban a Miskol
con levő és a helyi fogyasztás kielégítésére szolgáló tűzifa 
raktárt s az abban működő tiizifaaprító gépet, valamint a 
Csanyik-völgyben levő téglagyárat, amely kettős tábori ke
mencéjével az állami erdőgazdaságban fo lyó építkezésekhez 
szükséges téglamennyiséget állítja elő. Tanulmányozták to
vábbá a diósgyőr i vasgyár mellett fekvő s a ládi m. kir. erdő
hivatal kezelésében levő nagy farakódót, amely értékesítési 
szempontból mintegy bázisát képezi az állami erdőgazdaság
nak s főképen a távolabbi fogyasztóhelyeknek s a nagybani 
eladásra szánt szer- és tüzifaanyag készletezésére szolgál, a 
közforgalomba a MÁV-nak vasgyár i állomásáról épített 
rövid szárnyvonallal kapcsolódik be. 

Említést érdemel még a diósgyőr i m. kir. erdőhivatal 
kerületében levő, a ládi farakódóról kiinduló tatárároki kies 
völgyben épített erdei vasút felső szakaszán épült új rakodó, 
mely céljának teljesen megfelelő módon van berendezve. 



A ládi farakódó mellett van a „Köszénbánya és tégla
gyár Pesten r.-t." tulajdonát képező kaolinbánya 2.5 km. 
hosszú sodronykötélpályájának kiürítő állomása. Maga az 
agyagbánya a munkácsi gör. kath. püspökség erdőterületén 
fekszik s a részvénytársaság 29 kat. holdnyi kiterjedésű terü
letet bérel 1940-ben lejáró haszonbérleti szerződéssel', azzal a 
feltétellel, hogy a már feltárt és. kibányászott terület fokoza
tosan újból beerdősítendő. A bányában feltárt és termelt 
agyag jóminőségű, edénygyártásra kiválóan alkalmas s azon
kívül tűzállóságánál fogva kohókban, valamint kályhák bé
lelésénél nyer alkalmazást. 

A tanulmány tárgyát képezte továbbá a munkácsi gör. 
kath. püspökség erdejében a fo lyó gazdasági évben foganato
sított fahasználatnak, valamint a M. A. K . R . T . tapolcai 
kőbánya üzemének a megtekintése; ez utóbbi érdekességével 
és kifogástalan berendezésével a hallgatók érdeklődését és 
figyelmét teljes mértékben lekötötte. A kőnek kirobbantása 
hoz szükséges robbantólyukak fúrásához sűrített levegőt 
használnak, robbantó anyagul pedig lőport s ennek begyúj
tása elektromos szerkezettel történik. A bányában feltárt, il
letve termelt kőnek további feldolgozása a Heőcsabán felál
lított folytonosüzemű nagy meszkemencékben történik, 
ahová a mészkövet egy 6 km. hosszú iparvasút szállítja. 

A Bükkben töltött hat nap — nyugodtan mondható — 
nem suhant el nyomtalanul a tanulmányúton résztvett hall
gatókra nézve. A z A l m a Mater falai között szerzett, főképen 
elméleti tudásuk szemszögéből szemlélték, figyelték és érdek
lődésük állandó és élénk ébrentartásával apercipiálták a be
mutatott hasznos dolgokat, amelyekkel tudásukat gyakorlati 
irányban bővítették ki és látókörüket szélesítették. 

Ezen a helyen is kifejezésre kell juttatnunk köszöne
tünket a diósgyőri állami erdőgazdaság tisztikara iránt, azért 
a lekötelező szíves vendégszeretetért, mellyel a hallgatóságot 
kitüntette és ottartózkodásukat kellemessé tette. Hálás kö
szönetet kell mondani Ruthényi Ká ro ly erdőtanácsos úrnak 
szives fáradozásaiért, mellyel lehetővé tette, hogy hallgatóink 
a „Kőszénbánya és téglagyár Pesten r.-t." tulajdonát képező 



agyagbányát és a „ M . Á K . " kőbányaüzemét, valamint a mun
kácsi gör . kath. püspökség erdőgazdaságát megtekinthették. 
E z utóbbi helyen szakszerű magyarázó előadással is szolgált 
hallgatóinknak. 

A miskolci gyakorla t befejezése után hallgatóink Bu
dapestre utaztak, ahol megtekintették a „S ta r kereskedelmi 
r.-t." famegmunkálógép raktárát. A vezetőség bemutatta a 
raktárában levő különféle legmodernebb famegmunkálógépe-
ket. Igen érdekes előadás keretében rámutatott azokra a hi
bákra, amelyeket az egyes famegmunkáló telepek a külön
böző rendszerű famegmunkálógépek egyes szerkezeti részei
vel szemben felhoztak. Ismertette és legújabb gyártmányai
kon egyben be is mutatta, h o g y miképen oldották meg az 
egyes hibák kiküszöbölését. A sikeres megoldást a fameg 
munkáló telepek elismerő soraival dokumentálták. 

Ezután Csonka-Magyarország egyik l egnagyobb fafel
do lgozó üzemét az újpesti L ö w y Dáv id és F ia i faipari válla
latát tanulmányozták. A telep az újpesti Váci-út és Duna kö
zött fekszik, ú g y h o g y rönkterét a Duna határolja. Í g y a cég 
a különböző országokból beszerzett faanyagát vasúton va ló 
szállítás mellett hajóval is szállítja telepére, ami lényegesen 
mérsékli a szállítás költségeit. A hajórakományt emelőrudak-
kal egyenesen a cég keskenyvágányú kocsijaira rakják át és 
ezzel szállítják a rönktér megfelelő helyeire, ahol fanem, át
mérő, minőség szerint elkülönítve rakásolják. 

Tanulmányi szempontból maga a rönktér is rendkívül 
érdekes, a rajta elhelyezett pr íma minőségű szvalóniai tölgy, 
három méter átmérőjű mahagóni , mesébe illő áron beszerzett 
habos kőris, madárszemű juhar stb. külföldi és hazai furnir 
rönkjeivel. 

A vállalat elsősorban falemezek (furnir és vakfurnir) 
gyártásával foglalkozik és ped ig mind a háromféle módon , 
tehát fűrészeléssel, gyalulással és lefejtéssel állítják elő eze
ket. A hallgatóság az üzemvezetők szakszerű előadása mellett 
a falemezkészítés különböző módja ival kapcsolatban tanul
mányozta a rönkök gőzölését, az előállított lemezek szárítását, 
továbbá az u. n. többrétű lemezek (Sperholz) gyártását. A te-



lep melléküzemeit képezik a fűrészérútermelés, fadoboz-, par
ketta- és faszalagyártás. 

E helyen említjük meg, hogy mindkét cég rendkívüli 
előzékenységgel fogadta a hallgatóságot és legnagyobb kész
séggel szolgált az érdeklődőknek felvilágosításokkal. 

Budapestről Lentibe utaztak a hallgatók a dr. herceg 
Esterházy Pál hitbizományi uradalma zalavármegyei erdő
gazdaságának tanulmányozása végett. 

A zalavármegyei erdőgazdaság Lenti székhellyel egy 
külön erdőfelügyelöi kerületet képez és hat erdögondnokságra 
oszlik. Ezek közül egyik, a sáskai erdőgondnokság, külön fek
szik Tapolca község közelében. A többi öt erdőgondnokság 
Lenti és a szomszédos községek környékén terül el és össze
sen 36,439 k. holdat tesz ki. 

A lentii ós zalabaksai gondnokságban uralkodó fafaj az 
erdei fenyő (Pinus silvestris, kb. 14000 k. h.) Legnagyobb
részt elegyetlen állományokat alkot. Bár ez a fafaj itt a kli
matikus optimumában van és csatlakozik az A l p o k nyúlvá
nyaihoz, mégsem tekinthetők az itteni állományok autochton
nak, amit bizonyítanak is a régi gazdasági térképek, — ahol 
azon területek, ahol a legszebb 60—70 éves erdeifenyő állomá
nyok vannak, ezelőtt 70—80 évvel még mezőgazdasági m ű v e 
lés alatt állottak — és a régi bogárhátas művelés még ma is 
látható nyomai. A talaj ezen a részeken igen kötött sárga 
agyagtalaj, amely a csapadékot nehezen veszi be, amiért is 
lejtősebb helyeken a víz gyorsan lefut, a mélyebb helyeken 
pedig megáll. Ezzel szemben szárazság idején mélyen megre
pedezik és az alant fekvő rétegek is hamar kiszáradnak. Ilyen 
talajoknál a növények vízzel való gazdálkodásának problé
mája a legfontosabb növénytenyésztés szempontjából és ennek 
megoldását az erdei fenyvesekben a természet maga mutatja. 
A z erdei fenyő, mint fényigényes fafaj idősebb korban kirit
kul, v a g y pedig, ha ez nem következik be, megkívánja, hogy 
bizonyos fokig meggyéríttessék. 

A 70—80 éves állományokban a talajt már direkt ér
nék a napsugarak, ha a védő növényzet a takarásról nem gon
doskodnék legtöbb helyütt három emeletben. Legfelsőt alkot-



ják az erdei fenyő koronája után a cserjék, amelyek közül a 
leggyakoribbak a Coryllus avellana, a Crataegus oxyacan-
tha, a Rubus-fajok, a Lygustrum vulgare, a Rhamnus frán
gnia, Sambucus nigr-a Juniperus communis, néhol a Salix 
caprea, Carpinus betulus és elkorcsosult Ourecus. Ezek alatt 
találjuk az aljnövényzetet, amelyek főbb képviselői a Fragaria 
vesca, Viola silvestris, Ranunculus silvester, Euphorbia cypa-
rissias, Pirola rotundifolia, Pirola uniflora, Ajuga reptans, 
Hyeratium pilosella, Sonchus oleraceus, Lysimachia punc-
tata, Epilobium angustifolium, Vero/nica chamaedris, Lac-
tuca muralis, Lichnis flos cuculi, Cardamine amara, Platan-
thera bifolia, Daphne Mezereum, Polygonatum multiflorum, 
Achillea millefolium, Calluna vulgáris, Vaccinium Myrtil-
lus. Ezekhez járulnak még a kissé nedvesebb helyeken az 
Oxalis acetosella, Asperula odorata, Cyhlamen europeum, Sa-
nicula europeum, Lamium silvaticum, Stellaria holosteum, As-
pidium filix mas, Juncus conglomerata. Ezek alatt húzódnak 
meg sűrű szövedéket alkotva és minden kis rést kitöltve a kü-
lömböző mohok. Fő képviselőjük itt a Scleropodium purum, 
Hylocomium proliférum és a Polytrichum piliferum. Igen szép 
telepeket alkot még a mohok társaságában a Lycopodium, 
clavatum. 

Abuja aljnövényzetnek, különösen pedig a mohok 
vízmegtartó-képességének és a párolgást megakadályozó tu
lajdonságának tulajdonítható nagy részben a talaj kedvező 
fizikai állapotban való megtartása és a vízzel való gazdálkodás 
szabályozása. Igaz, hogy ezen növényzet a természetes felújí
tást nagyban gátolja, de teljesen nem akadályozza. Számtalan 
egyéves csemete volt látható a mohok között, mely ott csírá
zott, gyökeret vert a humuszba és első tűkoszorúját már a 
mohok fölé emelte. Ezt a hypokotyl szár megnyúlásával érték 
el, mely különben zömök marad. Míg a homok között a cseme
ték szórványosan jelennek meg, addig a felsértett tányérokon 
kefesűrűségű az ujulat (1 d m 2 területen 30—40 is vo l t ) . A ki
termelésnél, szállításnál tehát nem szabad kímélni a talajt, 
minél jobban felszakgatják, megbolygatják, annál sikeresebb 
a természetes felujulás. 



A z erdei fenyvesek felújításánál a Wagner-féle pásztás 
felújítási mód van sikeres alkalmazásban, bizonyos módosítá
sok mellett. A pászták iránya kelet-nyugati, szélessége 5 és 8 
öl között változik. Ezen pasztát tarra vágják. Erősen gyomo-
sodó területen keskenyebb pasztát alkalmaznak. A pászták 
déli szélét 15 öl szélességben az állomány előkészítése céljából 
megritkítják. Mivel a fiatalos az árnyékolást nem tűri, a gyors 
felszabadítására nagy súlyt helyeznek, amit a pászták szé
lesítésével érnek el. A pászták nagyobb összefüggő területe
ken egyenletesen oszlanak el és szélesítésük iránya északról 
déli irány felé halad. Ez a felújítási mód tulajdonképen nem 
más, mint a tarvágással kombinált, szűkebb korlátok közé 
szorított kétvágásos fokozatos felújító vágás, amelyet Csonka
országban sehol sem lehet látni és megfelel az erdeifenyő 
természetének. A megszemlélt pasztákon, sőt a megritkított 
csatlakozó részeken is a felújítás mindenütt sikeres volt. Ér
dekes megfigyelni az erdei fenyőnek térfoglalását a szom
szédos legelőkön, szántóföldeken, kiritkult tölgyesekben és a 
telepített tölgyfiatalosokban is, útmutatást adván a jövő gaz
dasági irányelvek megállapítására. A vágásforduló 100 év és 
nem ritka a vezérhajtás 80—100 cm-es évi hossznövekedése. 

A tölgy nem, vagy legalább is nem jól tenyészik ezen 
kötött agyagos talajban. Leginkább a kocsánytalan tölgy volt 
telepítve és néhány állománytól eltekintve, amely gyertyán
nal, vagy bükkel elegyes, nem mutat kielégítő növekvést. A 
bánokszentgyörgyvidéki tölgyek 100 éves korban alig érnek 
el 35 cm. vastagságot. Vol t olyan 30 éves állomány, mely 
alig volt magasabb 150 cm-nél és a cserjék és gyomok tel
jesen elnyomják. A tölgyesekből hiányzik a zárt talajtakaró 
növényzet, amelyet ezen kötött agyag rossz tulajdonságánál 
fogva megkíván. Nevezetesen a mohafélék teljesen hiányoz
nak és a széleslevelű, tehát árnyékoló erdei növények helyét 
is a fű foglalja el, amely nemhogy árnyékol, de azáltal, hogy 
többször sarlózzák, kaszálják, sok vizet is fogyaszt. Bár a har
matképződés gyakori a nári hónapokban is, de ennek vize 
nem ér le a tölgy mély gyökérzetéhez. A tölgyfiatalosokban 
látni azt a gyakran elkövetett hibát, a nagy távolságban való 



ültetést, miáltal a záródás későn következik be, a terület el-
gyomosodásnak van kitéve és nincs továbbá semmi, ami fel
felé hajtsa a tölgycsemetét. Ezért szebbek az elegyes tölgyek. 
Nem volt alkalmunk meggyőződni , hogyan fejleszti ki gyö 
kérzetét ebben a nagyon kötött talajban a tö lgy. Lehetséges, 
h o g y a koronafejlődéssel nem tud lépést tartani a gyökérzet 
kifejlődése és talán el sem éri a mélyebb rétegeket, amelyek 
biztosítanák számára a száraz periódusra az elegendő víz
mennyiséget. A sínylődő tölgyeken nagyobb mennyiségben 
fellép azután egy eddig még meg nem állapított betegség, 
amely mellmagasságban körkörösen támadja meg a kérget 
és a phellogent, sokszor a cambiumot is erősebb osztódásra 
késztetvén, daganatokat hoz létre, amelyek később felreped
nek és évenként tovább növekszenek, kéreggallért alkotván a 
törzs körül. (Megállapítására irányuló kísérletek folyamat
ban vannak) . 

A másik három gondnokságban, amelyek a fentiek
től nagyobb távolságban Bánokszentgyörgy, Szentpéterfölde 
és Lendvaujfalu határában fekszenek, fő fafaj a bükk (64%) 
és a tölgy ( 2 5 % ) . K i v á l ó példáit látták itt annak, hogy a bük
kösöket csak természetes úton lehet felújítani. A tarvágások
ban helyét a gyer tyán foglalta el, v a g y kénytelen vol t az er
dőtiszt a kényszerhelyzet folytán tölgyet telepíteni a neki meg 
nem felelő helyre is. Enné l fogva fiatal és középkorú bükk-
állományt alig lehet látni. Okulván a tapasztaltakon, ezidö-
szerint már mindenütt a természetes felújítás van alkalma
zásban fokozatos felújító vágásmóddal és o ly nagy szak
szerűséggel, h o g y méltán érdemelték ki bámulatunkat a kefe
sűrűségű ujulatok. A bükkállományok teljes záródásban jól 
árnyékolják a talajt, gazdag lombtakarójuk van és a l jnövény 
zetük nincs. A ritkítások nyomán már megjelennek az árnyék
tűrő bükköt követő növények u. m. : a Ranunculus ficaria, 
Cyklamen europeum, Asarum europeum, Hedera helix, Sa-
nicula europaea, Oxalis acetosella, Asperula odomta, jelezvén, 
hogy a „humusz beérett", a talaj a természetes felújításra 
alkalmas, bár a fenti növények savanyú humuszt jelzők. A z 
előkészítő vágásokban ,a szépen települt fiatalos között ott 



látták még a Rubus fajokat, az Urtica dioica-t, a Polygona-
tum multiflorum-ot, a Ranunculus silvester-t, a Galium sil-
vaticum-ot, a Daphne Mezereum-ot, a Melittis melissophyl-
lumot, a Lathyrus vernus-t, a Cephal xyphophillum-ot, mind 
j ó humuszos talajt jelző növények. A nagy szakszerűséggel 
kifejlesztett iparvasút- és úthálózat lehetővé teszi, hogy az 
előkészítő, valamint a kitakarító vágásokban termelt faanyag 
még azon tél folyamán kiszállíttassák, egyrészt, hogy a fiata
losban kárt ne tegyen, másrészt a zárt erdőben meg ne fülled
jen, illetőleg a gombakárosítástól megkíméltessék. 

Ezen vidékek lankásabb területeit három évi mezőgaz
dasági köztes használattal tölggyel újítják fel, valamint az 
elhanyagolt vágásterületeket is. Errefelé a talaj már kissé 
homokosabb, lazább agyag. A tölgymakkot a második év ta
vaszán rakják el és záródásig nyár derekán, v a g y ősszel ki-
sarlózzák, hogy a gyomok a csemetét el ne nyomják, különö
sen télen hónyomás esetén. Ezen a módon felújított nagyon 
szépen induló tölgyfiatalosokat láttak. A vaddisznó járta he
lyeket tölgycsemeték ültetésével újítják fel. 

Nagy súlyt helyez az uradalom az erdei fenyő mag 
gyűjtésére, amelyet saját pergetőjében perget ki. Eszel meg
oldja az erdei fenyő telepítésénél o ly fontos „magszármazási 
kérdést" is. Nagy területeket újítanak fel erdei fenyővel mag
vetés útján is foltos vetéssel, amely tapasztalatok szerint 
csak nedves, esős időben szokott sikerrel járni. 

A vágások kitermelésénél az erdőfelügyelőség azt az 
irányelvet követi, hogy az előállítandó választékokat és azok 
méreteit a mindenkori fakereslet igényeinek és a termelés 
gazdaságosságának megfelelően állapítja meg, szemelőtt 
tartva azt az általános elvet, miszerint minden fát a neki leg
megfelelőbb választékra és méretre dolgoztat fel. 

Í g y ezidöszerint a vágásterületek fáját az egyes tör
zsek méretei és minősége szerint az alábbi választékokká dol
gozzák fel: 

Erdei fenyő: fűrészrönkő, talpfatönk, bányafa, telefon
oszlop, faragott épületfa, faragott talpfa, tűzifa. Még pedig 
a kitermelt fatömeg ca. 74%-a szerfa és 26%-a tűzifa. 



Bulik: Fűrészrönkő, nagy vasúti talp fatönk, tűzifa. A 
kitermelt fatömeg ca. 10%-a szerfa és 90%-a tűzifa. Ennél a 
fanemnél a kis mérvű szerfakihozatal oka az erős álgeszte-
sedés 

Tölgy: Fűrészrönkő, talp fatönk, donga, bányafa és 
tűzifa. A kitermelt fatömeg cá. 63%-a szerfa, 28%-a tűzifa 
és 9%-a ágfa. . 

A z előhasználati fatömeg az összes fatermésnek 36%-át 
képezi a bükkös és 26%-át a fenyves erdőgazdaságban. 

A kitermelt faanyagot a fő völgyekből részben saját, 
részben bérfuvarokkal közelítik és gőzüzemű erdei vasúttal 
szállítják. A z erdőgazdaságnak összesen 67 km. hosszú 76 cm. 
nyomtávú vonala van és pedig egy 42 km. (sínsúly 9.25 k g ) , 
egy 18 km. (sínsúly 9.25 kg) és egy 7 km. (sínsúly 7 kg) hosz-
szúságú. A pálya lejtviszonyai — a 7 km.-es pálya kivételével 
— eléggé kielégítők, van ugyan a szállítás irányában egy 
15%-os emelkedésük, de csak egy helyen és mindössze 300 
m hosszúságú szakaszon. A 7 km.-es pálya sokkal nehezebb 
terepviszonyok között épült, a szállítás irányába eső általános 
emelkedése 23%. Jellemző, hogy míg az előbb említett pályá
kon az ott közlekedő 9.5 tonnás mozdony 40 tonna nettó szál
lítmányt is elbír, addig a vétyemi pályán a kedvezőtlenebb 
lej tviszonyok miatt a 6.5 tonnás mozdony maximálisan csak 
30 m 3 tűzifát képes felvontatni. A pálya irányvíszonyai igen 
kedvezőek. A z alkalmazott legkisebb kanyarulati sugár 60 m, 
ilyen azonban a 18 km.-es pályánál csak egy van. A kanyaru
lati sugarak zöme 100 m-es; ellenkanyarok nincsenek. 

Érdekes, hogy a vasútépítési költségek nagysága miatt 
— amelyet az ágyazó anyagnak Zalában való hiánya okozott 
—• az amortizáció ideje alatt —• mint említették —• a vasúton 
és a tengelyen való szállítás költségei között lényeges kü
lönbség nincs. Természetesen ez csak addig áll, míg figyelmen 
kívül esnek a vasúton való szállítás nyújtotta egyéb anyagi 
előnyök, amelyek éppen itt, ahol a fő fanemek az erdei fenyő 
és a bükk, nagy mértékben érvényesülnek, hiszen előbbi a 
fülledés, utóbbi a kékülés veszélyének van kitéve, ha késedel
mes szállítás miatt nem dolgozhatják fel kellő időben. 



A z erdőgazdaságnak két fűrészüzeme van és pedig 
Lentiben és Csömödéren. Mindkét telep közvetlen a Rédics-
Celldömölki vasúti vonal mellett fekszik. A lentii telep mun
kagépei: egy 600 mm-es függőleges keret, két 500 mm-es füg
gőleges keret, egy 100O mm-es vízszintes keret, egy automa
tikus kettős szegélyező körfűrész, egy tolópados egyszerű 
szegélyező körfűrész, egy automatikus lécvágó körfűrész, há
rom egyszerű körfűrész, egy szalagfűrész, egy ingafűrész és 
egy maró gyalugép. A munkagépeket egy 180 P-s, túlhevített 
gőzüzemű, tápvíz előmelegítővel ellátott kipuff ogós compound 
félstabil gép hajtja. A tüzelésre kizáróan fűrészport és kisebb 
mennyiségben hulladéklécet használnak. A tüzelőanyagfo
gyasztás lóerőóránkint ca. 3.5—á kg fűrészpor és csekély 
mennyiségű hulladékléc. A fűrészport a munkagépektől a 
fűtőtérre exhaustor berendezés automatikusan szállítja. 

A lentii fűrészüzemben főleg erdei fenyőt és egészen 
alárendelt mennyiségben tölgyet dolgoznak fel. Nagyobbára 
éles vágással és középréssel való metszéssel fűrészelnek. A z 
erdei fenyőrönkökből előállítanak: M. Á. V . műhelyi méretű 
fűrészárút, kereskedelmi méretű deszkát, lécet és zárólécet. A 
hulladékanyagból szőlőkarót és ládadeszkát készítenek. A 
tölgyet váltótalpfára, boules és egyéb fűrészárúra dolgozzák 
fel, a hulladékból parkettet készítenek házicélokra. 

A csömödéri fűrésztelep munkagépei: egy 700 mm-es 
lassú járatú függőleges keret, egy egyszerű körfűrész és egy 
ingafűrész. A munkagépet egy 30 P-s félstabil gőzgép hajtja, 
tüzelésre szintén fűrészport használnak. A telepen gőzölő 
kamra is van. 

Ezen a telepen főleg bükköt és csak alárendelt mennyi
ségben tölgyet dolgoznak fel. A bükkből legnagyobbrészt szé
lezetlen fűrészá-rút termelnek, melyet minden egyes esetben 
gőzölnek. A tölgyből váltótalpfát és állami hídépítési célokra 
különböző méretű fűrészárút készítenek. 

A fűrészüzemeknél — a mult évi üzemstatisztikai ada
tok szerint — a fűrészárúkihozatal 60%, ebből 53% esik a M. 
Á. V . műhelyi és kereskedelmi hosszú árúra, 7% pedig a ke-



reskedelmi rövid árúra; széldeszka 3%, szőlőkaró 2.5%, hul-
ledéklée 19% és fűrészpor 15.5%. 

A z erdőgazdaság szentpéterföldi erdőgondnokságának 
kerületében van még egy bükkfaipari telep, ahol fűrészárura 
és más szerfára nem alkalmas bükkfából különféle bükkfa 
ipari gyártmányokat (favilla, szórólapát, péklapát stb.) k<* 
szitenek. 

Mindezekből látható, hogy Lentiben a hallgatóságnak 
alkalma nyílt egy modern, a rentabilitás szilárd pillérein 
nyugvó belterjes erdőgazdaságot ' látni, ahol az évenkint ese
dékes fatömeg intenzív és gazdaságos feldolgozása mellett, 
a felújításokra és erdőápolásra s így a tartamosság biztosí
tására is igen nagy súlyt helyeznek. 

A tanulmányúton láttottak leírása mellett nem mulaszt
hatjuk el, h o g y meg ne emlékezzünk egyrészről arról a rend
kívül szíves fogadtatásról, kényelmes elhelyezésről és kifo
gástalan ellátásról, amelyben az uradalom a hallgatóságot ré
szesítette, másrészről az uradalmi erdőtisztikar szíves előzé 
kenységéröl, kollegiális barátságáról, mellyel, mint házigazda 
vendégeit fogadta és kalauzolta. Kü lön ki kell emelnünk Mi-
hcilovics Sándor hgi. erdöfelügyelő úr lekötelező szívességét, 
amellyel a csaknem három napig tartó tanulmányi gyakorlaton 
elejétől végéig egyforma lelkesedéssel tartotta meg rendkívül 
érdekes, tanulságos, a bemutatottakat magyarázó szakszerű 
előadásait. 

Innen Kőszegre utazott a hallgatóság, ahol a kőszegi 
fenyőmagpergetőgyárat és a Müller-féle vízifűrészüzemet ta
nulmányozták. 

A fenyőmagpergetőgyárban Wachter úr, a magpergető 
társtulajdonosa tartott igen érdekes és szakszerű magyaráza
tot a füstfűtéses magpergetőüzemükről. Bemutatta a raktá
rukon levő különböző erdei magvakat, azok kezelését, a kül
földi és hazai magvizsgáló állomások által magvaikkal vég
zett csiráztatási kísérletek eredményét. Mint örvendetes tényt 
említette, hogy fenyőmagjaikat a külföld, köztük Németor
szág is, előszeretettel rendeli. Ugyanis Németországban — 
mint említette — főleg légfűtéssel pergetnek, mivel a füstfű-



téses pergetők piszkos üzeméhez nem igen kapnak munkáso
kat, ellenben ők is előnyben részesítik a füsttel pergetett 
magot. •- ; * •: r-> '.«•(. "f e-,-" .•>:•.."-.i,-.•"•;*"<»;!•";«>*.• ;i : 

A Müller-féle fűrészüzem egy egykeretes kis üzem; a 
függőleges kereten kívül egy tolópados szegélyező körfűrész, 
egy egyszerű körfűrész és egy maró gyalugép képezik a telep 
munkagépeit. Fenyőfát és keménylat dolgoznak fel különböző 
fűrészárura. Fő leg éles vágással és középréssel való metszés
sel fűrészelnek. A munkagépeket egy 28 P-s vertikális, reak
ciós turbina hajtja. Ezenkívül tartalékképen egy 50 P-s com-
pound lokomobil is van a telepen. Itt hallgatóságunkat leg
inkább az erőgép, érdek el te, amennyiben ebben a tanévben a 
gyakorlatok kapcsán megtekintett 10 fafeldolgazó telep közül 
ez volt az egyetlen, amelynél a hajtóerőt vízerögép szolgál
tatta. 

E helyen kell megemlékeznünk arról a lekötelező elő
zékeny fogadtatásról és szíves barátságról, amellyel Wáchter 
úr hallgatóinkat fogadta és vendégül látta. Nem mulaszthat
juk el megköszönni Szabó erdőtanácsos szombathelyi erdőfel
ügyelő úr szíves fáradságát és a szombathelyi jegyzői inter
nátus vezetőségének szolgálatkész előzékenységét, amellyel a 
hallgatóság szombathelyi ingyenes elszállásolásáról gondos
kodtak és így lehetővé tették hallgatóinknak Kőszegre való 
utazását. 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

22756/1926. sz. I. 1. M. kir. földmívelésügyi miniszter 

Hirdetmény 

Az erdőőri és vadőri szakvizsgák 1926. évi auguszus hó 
2-án és az erre következő napokon Debrecenben, Gödöllőn, 
Kaposváron, Kecskemétén, Miskolcon és Veszprémben fognak 
megtartatni. 

Akik az erdőőri, vagy vadőri szakvizsgát letenni óhajtják, 
az ehhez szükséges engedély iránt kellően felszerelt kérvónyü-


