


az 1922. évben 
az 1923. „ 
az 1924. 
az 1925. 
az 1926. „ 
az 1927. „ 
az 1928. „ 
az 1929. „ 

a 10 év alatt összesen . 

. . 50.607.000 pengőt; 

. :. 58,486.000 

. . 82,413.000 

. . 83,619.000 

. . 108,025.000 

. . 130,879.000 

. . 144,983.000 

. . 131,142.000 

. . 827,854.000 pengőt; 
átlagban évi 82,785.400 pengőt 

Ezzel szemben búzakivitelünk értéke volt 
az 1920. „ . . . 77.000 pengő; 
az 1921. „ . . . 5,145.000 
az 1922. „ . . . 1,003.000 
az 1923. „ . . . 15,520.000 
az 1924. „ . . . 56.021.000 
az 1925 74.074.000 
az 1926. „ . . . 135,627.000 
az 1927. „ . . . 105,132.000 
az 1928. „ . . . 88,219.000 
az 1929. „ . . . 127,012.000 

10 év alatt összesen 607,830.000 pengő, 
évente tehát 60,783.000 pengő, vagyis átlag évente 22,002.400 
pengővel kevesebb a behozott fa értékénél. 

Az utolsó évek mérlege szerint tehát fabehozatalunk értéke 
az 1926. évet kivéve, meghaladta a kivitt búza értékét. A 10 év 
alatti búzakivitelünk összes értékén felül még 220 millió pengőt 
űzettünk el fáért a külföldnek s erre a behozatalra egyelőre fel
tétlenül rá vagyunk utalva. 

Melegen ajánljuk ezeket az adatokat az agrárérdekeltségek 
figyelmébe. 

Mert ha igaz az, amint hogy józan gondolkozással tagadni 
nem lehet, hogy Magyarország mai gazdasági és politikai hely
zete a búzakérdéssel áll vagy bukik, igaz. az is, hogy a fakérdés 
megfelelő rendezése nélkül feltétlenül elbukik. 

De — és ezt nagyon ajánljuk az ipari érdekeltség figyel
mébe — az ország iparosításának kérdésére a fakérdésnek 



még nagyobb kihatása van, mint a mezőgazdaság kérdésére. 
Csak tessék elgondolni az 1919—22. évek viszonyait, amik 

pedig még nincsenek olyan messze, akkor ítélhetnek afelől, 
fontos-e a fakérdés Magyarországon? 

Ha kell újból szén-, fa- és minden egyéb kormánybiztosság, 
akkor csak tessék folytatni az eddigi politikát és tessék minden 
vonalon hangoztatni, hogy a magyar termelést nem szabad 
védeni sem vámmal, sem forgalmi adóval, mert „úgy sen tudja 
ma az ipar szükségleteit fedezni". Azt a kérdést intézzük azon
ban a gyáriparhoz, hogy indokolt-e akkor textiliparunkat, 
papírgyártásunkat és még igen sok más iparágat vámmal vé
deni, mert hiszen ezek sem tudják ma szükségleteinket fedezni, 
pedig már egy évtized óta élveznek igen jelentős vámvédelmet. 

Egyébként is soha a magyar fatermékek védelmére az idő 
nem volt alkalmasabb. 

Kedves szomszédainknak mai évi szükségletünket többszö
rösen meghaladó tűzifa- és műfakészletei várnak értékesítésre 
és az orosz dumping rémével a hátuk mögött vállalni fogják á 
vám terhét is. 

Sőt kifejezetten kijelentjük, hogy az olcsóbbodási folyama
tot ez a vám sem fogja megakasztani, mert máskülönben saját 
készletükben fúlnak meg. 

A fát nem lehet 4 ezer évig elraktározni, mint a gabonát a 
piramisokban és szomszédainknak meglévő készleteiktől szaba
dulniuk kell. 

Ezzel szemben nekünk ki kell használnunk az adott helyze
tet arra, hogy a magyar termelés alárendeltebb választékainak 
is megszerezzük a piacot, még pedig anélkül, hogy a fogyasztói 
árakat csak a legkevésbé is drágítanánk. 

Az egész budapesti piac még ma is idegenkedik a magyar 
cser és tölgy tűzifa fölvételétől, még pedig teljesen indokolat
lanul. 

Joggal követeljük tehát azt, hogy akinek nem j ó a magyar 
termeivény, az igenis fizesse meg a külföldit drágán. 

A cser- és bükkfa között nincs tüzelő értékben egy század
rész annyi különbség sem, mini a külföldi és belföldi szén kö
zött, joggal kérdjük tehát, hogy a magyar fa is abban az igaz-



ságos és céltudatos védelemben részesüljön, mint a magyar szén. 
, Széntermelésünknek is közel egy évtizedre volt szüksége, 

hogy a békebeli arányt elérje és a teljes szükségletet ma sem 
tudja fedezni. 

Az erdőgazdaságnak ugyan hosszabb időre van szüksége, 
hogy a belföldi szükségletet teljesen elláthassa, de ezzel szem
ben az alapja teljesen (biztos, mert nem korlátolt mennyiségű 
.széntelepekre, de a magyar föld és a magyar munka kimeríthe
tetlen erőforrásaira támaszkodik. 

Létért való küzdelmünknek egy évtizedeken keresztül el
hanyagolt fázisáról van itt szó, amelyik évtizedes kitartó mun
kát igényel ugyan, de százszázalékig biztos eredményt is ad. 

Annál csodálatosabb az erdőgazdasági kérdések elhanyago
lása, mert hiszen a jövendő minden terménye itt benn találhat 
elhelyezést és e kérdések megoldása óriási tehertől mentesítené 
közgazdaságunkat, sok ezer ipari munkáskéznek adna munka
alkalmat, jelentékeny részben megoldaná a mezőgazdasági mun
kásság téli munkátlanságának kérdését, végül vízrajzi, egész
ségügyi, éghajlati szempontból is csak előnnyel járna. 

Szabad-e ilyen körülmények között ezeknek a kérdésekne~k 
olyan mostoha elbánásban részesülniük, amilyenben idáig 
részesültek ? 

2. A főiskola kérdése. 

A földmívelésügyi kormányzat az egyesülethez intézett le
irata szerint teljesen magáévá tette az egyesületnek a főiskola 
ügyében elfoglalt álláspontját s ennek megfelelően az erdőmér
nöki tanári kart a minisztérium hivatalos tudomása nélkül meg
kezdett tárgyalások folytatásától eltiltotta. 

A kérdés első felvonása ezzel — úgy véljük —; lezárult. 
Nem szabad azonban a kérdést lezárni nekünk, akik igen 

jól tudjuk és a. felterjesztésünkben is hangoztattuk, hogy a fő
iskola fejlesztésének kérdését az erdőgazdaság fejlődésétől el
választani nem lehet. 

Elsősorban azért ragaszkodunk a főiskolának a földmívelés
ügyi minisztérium ügykörében leendő meghagyásához, mert itt 
remélhetjük, itt várhatjuk teljes joggal azt, hogy a főiskolára 



vonatkozó kívánságaink megértésre és méltánylásra találnak. 
És itt most felvetjük az egyetemi rang kérdését. 
A mi agrárállamunkban az erdőgazdaság és az ezzel kap

csolatos műszaki és tudományos kérdések vannak olyan fonto
sak, mint akár az ipari, akár egyéb kérdések. 

A mi szakmánk a tudáson, a hozzáértésen kívül még,foko
zottabb mértékben igényel előrelátást, lelkesedést, önfeláldo
zást, mint .bármelyik más szakma, mert hiszen elsősorban a j ö 
vőnek dolgozunk és pillanatnyi: sikerek hajhászása nálunk ered
ményre nem vezet. '. 

Ha nem tudunk számolni a jövő várható igényeivel, ha 
nem tudjuk magunk rávezetni feldolgozó iparunkat arra, melyik 
téren lehet a külföldi anyagot belföldivel pótolni, ha nem tudjuk 
szállítási és feldolgozási kérdéseinket a közlekedéstől még ma is 
jórészben elzárt rengetegeinkben magunk megoldani, akkor a 
mai erdőmérnök-generáció munkája, de a későbbieké is hiába
való lesz. 

Akár az ágazat fontosságát, akár 'a szükséges ismeretek 
széles körét, akár a munkák tudományos vonatkozását nézzük, 
egyik szempontból sem kíván ;az élet nálunk kevesebb tudást. 
mint bármelyik más. gazdasági vagy tudományos ágazatnál. 

Jogos-e akkor, hogy azt az intézetet, amelyik több. mint 
egy évszázad óta neveli erre a pályára a szakembereket, amelyik 
európai, sőt még ennél szélesebb körökben is ismert szakembe
reket adott és ad az országnak: elüssük az egyenrangúsítástól? 

Ha kitüntetés a doktori cím, aminthogy á kultuszminiszter 
úr felfogása szerint annak is kell lennie,, meg lehet-e ezt vonni 
egész 'Európában ismert, önzetlen és önálló tudományos munkát 

. végző emberektől tisztán azért, mert az intézménynek gazda
sági vonatkozásai miatt a szakminiszter fennhatósága alatt 
kell maradnia?/ 

Ha egyáltalán csatlakozásról lehetett volna beszélni, előt
tünk, akkor is csak a Műegyetemhez való csatlakozás gondolata 
lebeghet. 

Mert ami a szakma műszaki vonatkozásait illeti, egyáltalán 
nem osztjuk Vitális tanár úrnak mult számunkban kifejtett 
nézeteit. 



A gyakorlati erdőgazdaság műszaki vonatkozású kérdései
ben nem tekinthetjük őt másnak „előkelő idegennél", akivel 
szemben csak arra utalunk, hogy a jövő berendezkedés két leg
fontosabb teendője: az erdőrendezés és becslés abszolút mű
szaki tárgy, a használat pedig annyira műszaki vonatkozású, 
hogy aki a fatermékek műszaki használhatóságával, a legkülön
bözőbb ipari és gazdasági ágak ezirányú igényeivel tisztában 
nincs, az hozzá se nyúljon, mert feltétlenül kárt okoz. 

Szállítási kérdéseink, a vadpatakok szabályozása egyene
sen elválaszthatatlanok a műszaki tudástól s az erdőgazdaság 
vezetőjénél már csak azért is feltétlenül szükség van ezekre a 
műszaki ismeretekre, mert az elkülönített erdőgazdaság ezekre 
a célokra külön tízféle szakember alkalmazását meg nem bírja, 
hozzá nem értők alkalmazása esetén pedig megfelelően dolgozni 
nem képes. 

Az egyetemi rangra való emelés mellett szóló nemzeti és 
kulturális érdekeket a főiskolai tanárok a maguk cikkeiben 
eléggé hangsúlyozták és kiemelték. 

Nekünk, a gyakorlati élet embereinek ez a kérdés szintéri 
elsőrendű fontosságú problémánk, mert az erdőgazdaság érde
keit csak akkor láthatjuk teljes mértékben biztosítottaknak, 
ha az azoknak védelmére elsősorban hivatott szakemberek képe
sítése még a látszólagos külsőségek szempontjából sem marad 
el a többi szakok képviselőinek képesítése mögött. 

50 év alatt a magyar erdőmérnöki kar megmutatta, azt, 
hogy a maga adminisztrációját minden vonatkozásban, minden 
segítség vagy beavatkozás nélkül el tudta és el tudja látni, s 
maga ez a körülmény a legfényesebb bizonyítéka annak, hogy 
képesítése semmiben sem marad más képesítés mög-ött. 

Ez az 50 esztendős' mult a gyakorlati élet, a tudományok 
fejlesztése, a törvényalkotás, az adminisztrációs hierarchia ki
építése és az összes ezzel kapcsolatos teendők ellátása terén 
olyan eredményeket mutat fel, amelyekre bármely egyetemi 
rangú főiskola büszke lehet. 

Lehet-e akkor joggal elzárni ezt a főiskolát attól, hogy az 
egyetemi rangnak minden, belső és külső kellékét másfél évszá
zadot meghaladó működése után megkaphassa? 



3. Törvény, rendelet és végrehajtás. 

A gyakorlati élet által fölvetett kérdések lebegtek mindig 
a szemünk előtt akkor, amikor kifogásoltuk azt, hogy a 3296— 
1918. M. E. számú rendelet büntetőrendelkezései teljesen el
térnek az 1879. évi X X X I . t.-c. büntetőrendelkezéseitől. 

Kértük annakidején, hogy az eljárást egységesítsék és né
hány soros kormányrendeletben mondják ki azt, hogy aki az 
alaprendelet kikötéseinek eleget nem tesz, erdőrendészeti át
hágást követ el és ennek megfelelően büntetendő. 

Kérésünk meghallgatásra nem talált. 
Most példával fogjuk igazolni, mennyire tarthatatlan a mai 

helyzet és mennyire nélkülözi az eljárások számottevő része a 
törvényes alapot. 

Egy birtokos nem feltétlen erdőtalajon álló erdejében na
gyobb területnek az 1926—27. évben leendő tarvágás útján 
kitermelésére kapott engedélyt, azzal a kikötéssel, hogy a 
levágott területet 1928. év végéig beerdősíteni köteles. 

Mivel makkot beszerezni nem tudott, az erdősítést nem tel
jesítette és az illetékes erdőigazgatóság az 1929. év folyamán 
erdőrendészeti áthágás címén eljárást indított ellene. 

Az első- és másodfokú erdőrendészeti hatóság a birtokost 
az erdőtörvény 48. §-ára való utalással 1000 (ezer) pengőt meg
haladó pénzbírsággal sújtotta és kötelezte arra, hogy a területet 
5 (öt) év alatt erdősítse be. • 

Az eljárásnak semmiféle törvényes alapja nincs. 

Az erdőtörvény 46. §-a kifejezetten megmondja, hogy 
erdőrendészeti áthágások: „az ezen törvény fentebbi intézke
dései ellen az erdőbirtokosok által elkövetett cselekmények és 
mulasztások". 

Kétségtelenül megállapíthatjuk, hogy á birtokos az erdő
törvény rendelkezéseit meg nem sértette. 

A nem feltétlen erdőtalajon álló erdőt minden hatósági 
hozzájárulás nélkül kiirthatta volna a törvény értelmében. 

Ha pedig feltesszük, hogy a terület feltétlen erdőtalaj, 
abban az esetben sem sértette meg a törvényt, mert nem ir
tott, hanem csak tarvágást eszközölt, a felújításra előírt 6 év 
pedig a tarvágás óta nem telt el. 



Nyilvánvaló ' ezekből, hogy erdőrendészeti áthágás miatt, 
vagy ezen a címen a birtokos ellen eljárást indítani nem lehel
és a kiszabott büntetésnek, valamint az eljárási költségben 
való marasztalásnak törvényes alapja nincs. 

Sőt teljes joggal lehet vitatni azt is, hogy ennek a határ
időnek a be nem tartása címén még kihágási eljárást sem lehet 
a birtokos ellen indítani. 

A rendeletnek a kihágásokat megállapító 9. §-a ezt a fel
tételt, illetőleg ennek a be nem tartását fel nem sorolja. 

Igaz ugyan, hogy a rendelet első §-ának első bekezdése sze
rint „a hatóság a hozzájárulást feltételekhez kötheti". 

Annak azonban, hogy a rendelet ilyen feltételekre nem is 
g'ondolt, két bizonyítéka is van. 

Az egyik a rendelet 9. §-a, amely a kihágások felsorolásá
nál (taxatív felsorolás) ezt a feltételt, vagy ennek az elmulasz
tását fel sem említi. 

A másik bizonyíték a 7. §. utolsó bekezdése amely szó sze
rint így hangzik: „önként értetődik, hogy az 1879:XXXI. t . -c-
nek az erdők fenntartására vonatkozó rendelkezései és az erdő
rendészeti hatóságoknak intézkedései a jelen §-ban említett ese
tekre is alkalmazást nyernek". 

Ebből tisztán és világosan kitűnik, hogy az erdők fenntar
tására vonatkozólag a rendelet az alaptörvény intézkedésein 
túlmenni nem kívánt. . 

Magát az engedélyezést sem utalta az erdőrendészeti ható
ság hatáskörébe és ebből folyólag nem is ruházta fel az enge
délyezésre jogosult „döntésre hivatott szervet" az erdőrendé
szeti hatóság jellegével. 

Mivel ilyenformán a birtokos sem az erdőtörvény rendel
kezéseit meg nem sértette, sem pedig az erdőrendészeti ható
ság rendeletét át nem hágta, nyilvánvalóan nem követett el 
erdőrendészeti áthágást. 

Tény azonban az, hogy a 3296—1918. M. E. számú rendelet 
alapján kiadott használati engedély egyik kikötését nem tar
totta be a birtokos, még pedig olyan kikötést, amelynek meg
sértésére a rendelet a kihágások megállapításakor nem is 
gondolt. 



Ha tehát ezt a mulasztást a kormányzat megtorolni kí
vánta, akkor csak két eljárás maradt előtte nyitva: 

1. Vagy ki kellett volna egészíteni a kormányrendeletet 
egy újabb intézkedéssel, amelyik az ilyen eljárást kihágásnak 
minősíti és a kiszabható büntetés mérvét is meghatározza és 
ez lett volna az egyetlen teljesen szabályszerű eljárás. 

2. Vagy pedig meg kell indítani a rendőri büntetőbíróság 
előtt a kihágási, eljárást és megpróbálni azt, hogy a büntetést a 
többi kihágási esetek analógiájára szabja ki a bíróság. Ebben 
az esetben azonban ki lett volna téve a feljelentő annak, hogy 
a bíróság vagy azért utasítja vissza a feljelentést, mert az el
követett cselekmény a taxatíve félsorolt kihágások között nem 
szerepel, vagy pedig megállapítja ugyan a rendelet be nem tar
tását, de megfelelő alaprendelkezés híján büntetést nem szab. 

Ehelyett magánértesülésünk szerint a földmívelésügyi és 
belügyminisztérium elhatározták, hogy az ilyen kérdéseket 
erdőrendészeti útra terelik. 

Eltekintve attól, hogy semmiféle törvény nem jogosítja fel 
a minisztériumokat arra, hogy valamely kihágás vagy ehhez 
hasonló ügy elbírálását a törvényben vagy kormányrendeletben 
megszabott büntetőhatóság hatásköréből elvonva, máshová 
utalják át, ez az eljárás a földmívelésügyi minisztériumnak a 
kérdéses rendelet módosítása ügyében többízben elfoglalt állás
pontjával, még pedig helyes álláspontjával homlokegyenest 
ellenkezik. 

Amikor az egyesület a 3296—1918. M. E. számú rendelet 
módosítását kérte, az elutasítás egyik oka az volt, hogy kor
mányrendeletet, illetőleg ezt a kormányrendeletet a törvény
hozás határozata alapján már csak törvényhozási hozzájárulás
sal lehetne módosítani, ezt az eljárást pedig az új törvény le
tárgyalása előtt már nem lehetne befejezni. 

Csak természetes dolog, hogy a polgárok egyéni szabad
ságába legmélyebben belenyúló büntetőrendelkezést, vagy a 
büntetőhatóság kérdését a legkevésbé lehet törvényhozási 
hozzájárulás nélkül megbolygatni. 

Az adott esetben tehát a két erdőrendészeti határozat tel
jesen nélkülözi a törvényes alapot, fenn nem tartható, sőt a 



kormányrendelet alapján sem lehet büntetést kiszabni addig, 
ameddig az ilyen esetet kifejezetten kihágásnak nem minősítik 
és ami a legfontosabb, kormányrendelet nem szabja meg a ki
róható büntetés mérvét. 

Kétségtelen, hogy a jogtalan határozatokat fel kell oldani, 
felvetjük azonban a kérdést, kihez kell ezért a birtokosnak 
fordulnia ? 

Véleményünk szerint a birtokos beadott fellebbezésére 
magának az erdőrendészeti hatóságnak kell megállapítania azt, 
hogy sem a beavatkozásra, sem pedig a büntetés kiszabására 
joga és törvényes alapja nem volt. 

4. Tarvágás, természetes felújítás. 

Nem új probléma, amelyik — úgylátszik — most kerül 
majd nyugvópontra. 

Nem voltunk az egyedüliek, akik ezt a kérdést nyilt kér
désnek tekintettük. 

Mindig azt állítottuk, hogy azok a kijelentések, amelyek a 
tarvágás és mesterséges felújítás tökéletes elítélésével a termé
szetes felújítást állították oda egyedül üdvözítőnek, nem alapo
sak, sőt hiányzik mellőlük minden tudományos bizonyítás. 

Hiába mutattunk rá arra, hogy csak sok egymással pár
huzamos kísérlet szolgálhat biztos következtetés alapjául, örök
kön azt verték a fejünkhöz, hogy a sokkal fejlettebb német 
erdőgazdaság bebizonyította már, mennyire tönkreteszi a tar
vágás az erdőtalaj életét. 

Mai lapszámunkban közöljük az ezirányú magyar vizsgá
latok eredményét. 

Ez az eredmény pedig teljesen a mi álláspontunkat 
igazolja. 

Nincs semmi jogcím, semmi alap kétségbevonni azt, hogy 
tarvágással is lehet helyesen és jól gazdálkodni. 

Igen szép példáját látjuk ezekben a kutatásokban annak, 
mennyire kell a tudományos kutatásnak a gyakorlati élet prob
lémáihoz simulnia. 

íme, ez a tudományos kutatás igazolta azt, hogy joggal 



beszéltünk elfogultságról akkor, amikor azt állítottuk, hogy ez 
a kérdés tisztázatlan és csak elfogulatlan vizsgálat, részre-
hajlatlan bírálat, minden melléktekintetet félretevő kutatás, 
minden részletre kiterjedő kísérletek alapján lehet majd ki
mondani a végleges, a döntő szót. 

Azok a következtetések tehát, amelyeket a mezőgazdaság 
évezredes gyakorlatából a nyugodt szemlélet alapján vontunk 
le, minden valószínűség szerint helytállók lesznek. 

A nehezebb feladat, a kutatások eredményeinek a gyakor
latba való keresztülvitele, a tulajdonképpeni kísérletek hátra
vannak. 

Meggyőződésünk azonban az, hogy ezek a kísérletek csak 
azt fogják igazolni, amit egyelőre feltevésként állítottunk be, 
t. i.: az erdőgazdaságra sem lehet káros, ha azokon a helyeken, 
ahol különleges viszonyok, a talaj fizikai védelme érdekében a 
felsőréteg megbolygatását ki nem zárják, egy vágásfordulóban 
legalább egyszer az erdőtalaj is ki lesz téve a nap és levegő 
érlelő hatásának és hogy a jól alkalmazott talajművelést az új 
erdő éppen olyan mértékben meghálálja, mint bármelyik mező
gazdasági növény. 

Ebből folyik azután a másik következtetés is, hogy mes
terséges telepítéssel, időközi beavatkozásokkal, ha azokat kellő 
helyen és időben alkalmazzuk, éppen úgy kezünkben tudjuk 
tartani az erdő fejlődését is, mint a mezőgazdasági növényekét. 

Ha pedig tekintetbe vesszük azt, hogy erdőgazdasági ter
mékekben —• mindig a világ átlagos szükségletét véve alapul — 
túltermeléstől még évszázadokon át is aligha félhetünk, hogy 
minden remélhető túltermelésünk belföldön találhat elhelyezést 
és adhat ezernyi munkaalkalmat: akkor be kell látnunk, hogy 
ezt a kérdést teljes joggal állítottuk oda, mint erdőgazdasá
gunk legfontosabb problémáját. 

Arra kérjük ezért a kísérleti ügyek és a tudományos ku
tatás hivatásos intézőit, hogy ezt a kérdést annál kevésbé hagy
ják elaludni, mert már idáig is legalább két évtizedet veszítet
tünk azzal, hogy a problémát a német példára való egyszerű 
hivatkozással, mondjuk meg nyíltan, a divatos áramlat abszolút 
felkarolásával. sutba dobták. 



A tarvágásos üzemmód hatása az erdőtalaj 
biológiai jelenségeire 

A m. kir. bánya- és erdőmérnöki főiskola növénytani intézetéből. 

írta: dr. Fehér Dániel. 

Az újabb erdőgazdasági problémák egyik legfontosabbjai 
közé tartozik annak az eldöntése, hogy az erdőtalaj életének 
a tartamosságát, az ebben lefolyó fontos biológiai folyamatok 
zavartalanságát és ezzel együtt természetesen a fák optimális 
növekedését és táplálkozását melyik üzemmód tudja a legjob
ban biztosítani. Ezen a kérdésen alapul az örökerdö problé
mája és ezen biológiai folyamatok minél kedvezőbb színvona
lon való tartásával indokolja meg az újabb erdőműveléstani 
irodalom úgyszólván minden egyes forrása a természetes fel
újítás minél szélesebb körű hatását. 

Ideoontkozólag mindmáig szinte egyhangúan vallotta min
den irodalmi forrásmunka azt az elvet, hogy a tarvágásos 
üzemmód a fordulónak végén hosszabb ideig védelem nélkül 
hagyja az erdő talaját s ezért eltekintve a szelek szárító hatá
sától és az extrém hőmérsékleti fokok zavaró és káros hatásá
tól, főleg a nap közvetlenül ható besugárzása az a körülmény, 
amely a talaj biológiai folyamtaira károsan hat, kedvezőtlenül 
befolyásolja ez utóbbi jelenséggel kapcsolatosan lefolyó anyag
csere folyamatait s azért az erdőgazdasági termelés a fák ked
vezőtlen növekedési viszonyai folytán a természetes felújítással 
szemben kedvezőtlen helyzetbe jut. 

Ez a felfogás egy már régebben ismert, főleg laborató
riumi kutatások alapján felállított tapasztalati tényre volt ala
pítva, amely szerint a 313—254 ,«//-< hullámhosszal biró ultra
ibolyasugarak, amelyek a napfényt nagyon gazdagon tartal
mazzák, erősen baktericid hatással bírnak, vagyis a baktériu
mokat növekedésben gátolják, sőt meg is ölik. Ezen okból 
ezeket a sugarakat, amelyeket különböző, ezen célra szolgáló 
fénysugarak, az ú. n. uviollámpák segítségével mesterségesen 
is elő lehet állítani, sterilizálásra is használják. 

Ezekre a kísérleti tapasztalatokra támaszkodva ment át 
már régebben az a felfogás a növényélettani és erdőművelés-



tani i rodalomba, amely szerint a nap sugarának kitett tarvágá
sok talajéletét ez az ü z e m m ó d károsan befolyásol ja . 

Még ama korábbi vizsgálataim folyamán, min thogy a kér
déssel behatóbban nem foglalkozhattam, szintén ezt az elvet 
fogadtam el. Tekintettel azonban arra a körülményre , h o g y 
az i rodalomban sehol a napsugaraknak a talaj életére gyako
rolt káros hatásáról részletes vizsgálati eredményeket n e m ta
láltam, elhatároztam, h o g y ebben az irányban beható hely
színi vizsgálatokat fogunk végezni. 

Már a korábbi vizsgálataim megmutatták, h o g y a talaj 
biológiai folyamait egyszerű statikai mérésekkel megmérni és 
összehasonlítani n e m lehet. Itt dinamikai jelenségekkel állunk 

szemben, amelyeket csak akkor láthatunk és érthetünk meg 
tisztán, ha ezeket egy egész tenyészeti időszakon keresztül, az 
őket befolyásoló összes bioklimatikai tényezővel való összefüg
gésben állandóan megfigyelünk. 

Ezen oknál fogva 1929 elején a Sopron szab. kir. város 
erdőmesteri hivatalának kezelése alatt levő erdőkben az ú. n. 
Tolvajárokvölgy DNy. oldalán végzett tarvágásokban kísérleti 
területeket je löl tem ki. Itt eredetileg gyertyánerdő állott, ame
lyet tarvágással vágnak ki és fenyővel telepítik újra. A völgy 
Ny. irányban torkoll ik a brennbergi országútra. Mindkét olda
lán meredek hegyoldalakból van kiképezve. A talajt a tarvágás 
után helyenként Calluna vulgáris és Vacc in ium myrtil lusfoltok 
és ezek között kü lönböző , de elég gyéren nőtt füvek Calamagrostis 
epigeios, Luzula pilosa, L. silvatica, Dactylis glomerata, azután 
elszórtan erdei dudvák, Viola silvatica,' Pulmonaria officinalis, 
Cyclamen europaeum, majd cserjék Rubus, Coryllus stb. fajok 
takarják be. 

A takarás laza és min thogy kötött agyagtalajjal állunk 
szemben, amely gyorsan kiszárad, ez a terület kitűnő kísérleti 
objektumot szolgáltatott. 

A kis terület száma VII. volt. I lyen számmal szerepel ez a 
szakirodalmi publ ikációinkban. 

Ezzel párhuzamosan még a X I X . sz. kis terület vizsgálatát 
is megkezdtük. Ez egy erdei rét a „H ideg víz"-völgyben. Ez 

utóbbi terület vizsgálatának célja volt a réti növénytakaró be
folyását tanulmányozni . , 



A két területen, a többi kísérleti területeken végzett kuta
tásokkal egyidőben 1929 január 1-től 1930 április végéig, tehát 
majdnem másfél éven keresztül állandóan vizsgáltuk a bakté
riumok számát és a talaj N. gazdálkodását a fák táplálkozása 
szempontjából igen nagy fontossággal bíró összes nitrogén- és 
nitrát nitrogéntartalom kifejlődését, — a fontosabb bioklima-
tikus tényezőkkel való összefüggésükben. 

A vizsgálatok elméleti tudományos részét és ezek módsze
reinek az ismertetését itt nem tárgyalom. Ezt a szaksajtóban 
már leközöltük.1 Itt csak a gyakorlatilag fontos eredmé
nyekkel foglalkozom. Természetesen a vizsgálatok eredményeit 
tartalmazó táblázatok és grafikonok bizonyos mértékű tanul
mányozásától nem tekinthetünk el, mert ezek nélkül a lényeget 
nem érthetjük meg. Ezért az 1. sz. rajzban leközlöm a VI. sz. 
kis területen a fontos talajbiológiai tényezők változását 1929 
áprilistól 1930 áprilisáig. 

A 2. sz. rajzon a Sopron vidéki különböző állományok, 
fenyvesek és lombfaerdők talajának a viselkedését mutatom 
be szemléltetően. Ehhez csatlakozóan az 1. sz. táblázat az 1. sz. 
rajz adatait, a 2. sz. táblázat pedig a 2. sz. grafikon alapadatait 
tartalmazza teljesen részletezve. A 3. sz. táblázat az erdei rét 
vizsgálatainak részleteit közli, míg végül a 4. sz. összehasonlító 
táblázat a megvizsgált lomb- és fenyőerdők, a rét- és a tarvá
gás évi átlagadatait összehasonlítóan tárgyalja. 

A többi kísérleti terület röviden a következő volt: V / l , 
V/2, V/3, IX. középkorú lúcfenyvesek, VII., VIII. középkorú 
lomberdők (gyertyán). 

Az eredmények összehasonlító vizsgálata azt mutatja, hogy 
a tarvágás talajának biológiai viselkedésében semmiféle káros 
hatást kimutatni nem lehet. Sőt úgy a baktériumszám, mint 
pedig a nitrát nitrogéntartalom tekintetében állapota sokkal 
kedvezőbb a többi zárt állomány talajánál. Ez a jelenség azt 
mutatja, hogy a nap uviolsugarai abban a mélységben, amely
ben a talajélet a legintenzívebb, tehát 5—20 cm mélységben és 
ahonnét mi a próbáinkat vesszük, már nem éreztetik a hatásu
kat. A felső 10—15 cm-es talajréteg ezeket elnyeli. Ugyanezt a 
jelenséget mutatja a szabadon álló, tehát a nap sugarainak 

szintén teljes mértékben kitett rét talajélete is. 



1. számú rajz. 
00008 

ÖsszesH. 

Nihat N. 

Humusz iar\. 

Viziarialom. 

Baciariumok. 
Összes . 
florob. 
flnaarob 

N. kölök. 

Ni.rifi kálók. 

Daniirijikálók. 

Lcqhómársck-
, . tel.. 

Talajnomersck 
Csapadak. 

Még a humusztartalom is kedvezőbb, s ami legfontosabb, 
dacára a viszonylag nagyobb hamutartalomnak, a talaj összes 
nitrogéntartalma kevesebb, viszont nitrát nitrogéntartalma jelen
tékenyen több lett. Tehát a tarvágás átmenetileg a talaj nitrifi
kációs folyamatait gyorsítja, miután a talaj levegővel való ellá
tását jobban biztosítja. A víztartalom is kielégítő, ami mutatja, 
hogy a talajtakaró növényzet a párolgást jól meg tudja aka
dályozni. 

Az itt mondottak — ismételten hangsúlyozom — nem elmé-



2. számú rajz. 

ÖsszcsN. 

Nflrcrt N. 

Humusz larl. 

Víztartalom. 

Baciariumok. 
Összes 
florob. 
Anaerob. 

N. kölök. 

Nnrifikálók. 

Danirri/ikalók. 

Lcghörr.crsck-
lai. 

Talaihóm érsek-
CsapadoK. 

leti lehetőségek kombinációján alapulnak. Ezeknek tudományos 
mérések képezik az alapját. 

Éppen ezért jómagam is kezdetben tanácstalanul álltam 
ezekkel a jellemző eredményekkel szemben. Hiszen végered
ményében eddig magam is a régi felfogást vallottam és ennek 
adtam kifejezést a korábbi írásaimban. De másrészt tudtam azt 
is, hogy a.porosz államerdészet ismét kezd visszatérni a tar-
vágásos üzemmódra. Főleg Wittich2 alapvető vizsgálatainak a 
hatására az erdei fenyvesek kezelésénél, mert ez utóbbi jobb 
és szebb állományokat ad s könnyebb a kezelése. De itthon is 



láttam azokat a nagy nehézségekéi, amelyekbe a természetes fel
újítás gyakorlati kivitele lépten-nyomon beleütközik, hiszen 

elegendő itt a különben mintaszerűen kezelt lenti-i erdei feny
vesekre utalni. 

I lyen körülmények közöt t be kellett látnom, h o g y a vizsgá
latokat tovább kell folytatni s végre tisztába kell jönni azzal, 
hogy vájjon megkárosítja-e olyan nagy mértékben a tarvágás 
a talajban lefolyó biológiai folyamatokat, hogy ezt az üzem
módot még akkor is háttérbe kell szorítanunk, ha egyébként a : 
erdő gazdasági kezelése és főleg jövedelmezőségi szempontjai 
határozottan mellété szóinak. 

Ilyen körülmények között határoztam el a kérdésnek 
további, mosl már laboratóriumi kísérletekkel való kivizsgálását. 
Ezen célból ismert erősségű uviol fényforrásokkal do lgoz tunk . 
amelyeknek fényerősségét a l egmodernebb fotocellás berende
zéssel galvanoinetrikus úton mértük. A kísérletek leírásánál az 
elméleti részletekel szintén a megfelelő szaksajtóban hoz tuk 
nyilvánosságra. 

A besugárzásnál ezen célra készített különleges tartókban 
különböző idő alatt meghatározott vastagságú erdei talajrétege
kel a maguk eretleli állapotában vettük vizsgálat alá. 3 

H o g y milyen erős fényfo írások kai dolgoztunk, azt az 5. sz. 
táblázat mutatja. A következő 6. táblázat mutatja az uviql-
sugarak erős baktériumölő (baktericid) hatását a bak té r iumok 
tenyészeteire. Miután az uviol-sugarakat a közönséges üveg el
nyeli, közvetlen besugárzást kell végezni. A táblázat első rovata 
mutatja, h o g y már 4 órai besugárzás a még optimális feltételek 
mellett növekedő baktér iumokat is megöl i . Ennek megfelelően 
a 7. számú kimutatásban közöl t adatok mutatják, h o g y a felső, 
1 c m vastagságú talajrétegben már 20 órás besugárzás 25%-ra 
szoríja le a baktér iumok számát. Úgy látszik, h o g y csak azok 
maradnak meg, amelyek különleges konst i túciőjuk következté
ben az uviol-sugarak hatását elbírják. 

Amint a 8. és 0. sz. táldák mutatják, a hatás még 4 és 6 c m 
mélységben is erős. Döntő jelentőségű azonban a 10. összeállítás, 
amely világosan mutatja, h o g y az uviol-sugarak káros hatása 

már 10 cm mélységben alig érezhető, ezután pedig, m in thogy 



1. számú 
A VI. számú kísérleti terület átlagértékei. 
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Hónap IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

1. 

2. 

3. 

4 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Összes N. . . 

Nitrát H. . . 

Humusztartalom 

P. H 

Víztartalom • • 

Összes baktérium 

Aerob 

Anaerob 

Nitrogénkötő „ 

Nitrilikalo 

Denitrli ikáló „ 

0.0001559 

0.00003770 

1-99 

6-90 

12-0 

1,450.000 

1,300.000 

150.0U0 

1.000 

10.000 

1,000.000 

0.0Ü05880 

0.00001456 

1-63 

7-01 

14-9 

7,400.000 

6,700.000 

700.000 

1.000 

10.000 

1,000.000 

0.0005228 

0.00006032 

1-98 

729 

13-7 

38,800.000 

37,500.000 

1,300.000 

110.000 

1,000.000 

0.0004376 

0.00001950 

2-94 

7-42 

14-3 

40,500.001) 

38,000.000 

2,500.000 

1.000 

10.000 

1,000.000 

0.0001988 

0.00003926 

3'95 

7-83 

8-9 

0.0001736 

0.00003016 

5-07 

8-59 

8-35 

12 000.000 

11,700.000 

300.000 

1,010.000 

10.000 

1,000.000 

1-3., 6 -11 . gr. pro gr. nedves földben. 

2. számú 
A megvizsgált Sopronvidéki l o m b -

V / l , V/2, V/3, VII., VIII. , IX. 
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VI 
Hónap IV. V. VI. VII. VIII. IX. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

ÍO. 

11. 

Összes t • • 

Nitrát N. . . . 

Humusztartalom -

PH 

Víztartalom • • 

Összes baktérium 

Aerob 

Anaerob 

N. kötő „ 

Hitrifikáló ., 

Denitrifikáló „ 

0.0005419 

0.00002167 

152 

6-58 

10-2 

2,675.000 

2,360.000 

315.000 

7.000 

10.000 

800.000 

0.0006100 

0.00001800 

1*31 

672 

6-6 

8,580.000 

7,850.000 

730.000 

58.000 

70.000 

700.000 

0.Ü00.5Ü50J 

0.00004700 

1-66 

714 

97 

20.810.000 

19,600.000 

1,210.000 

110.000 

7.000 

1,000.000 

0.0004143 

0.00002610 

2-09 

7-41 

128 

42,000.000 

38,800.000 

3,200.000 

15.000 

10.0C0 

1,000.000 

0.0003760 

0.00002880 

2-63 

771 

7-8 

0.0002445 

0.00002345 

375 

8-48 

7-3 

8,270.000 

7,850.000 

420.000 

1,010.000 

30.000 

800.000 



láblázat. 
Tarvágás az erdei iskolánál. 

1930 

X. XI. XII. i. II. III. IV. 

0.0002352 

0.0003068 

3-47 

512 

8-9 

3,000.000 

2,300.000 

700.000 

1.000 

10.000 

1,000.000 

0.0002604 

0.00002594 

3-45 

5-08 

8-6 

77,000.000 

7,600.000 

100.000 

0 

100.000 

100.000 

0.0004526 

0.00002432 

4-58 

4.98 

8-5 

3,020.000 

3,000.000 

20.000 

0 

100.000 

1,000.000 

0.0004806 

0.00004108 

2-81 

5-04 

4-75 

964.000 

900.000 

64.000 

0 

10.000 

1,000.000 

0.0005516 

0.00005902 

1-52 

537 

167 

1,000.000 

1,000.000 

0 

0 

10.000 

100.000 

0.0005696 

0.00005512 

2-28 

736 

18-2 

0.000.1966 

0.00002314 

3-06 

7-77 

25-5 

10,500 000 

10,400.000 

100.000 

. 100 

10.000 

1,000.000 

0.0003689 

0.00003625 

2-97 

659 

10-5 

11,200.000 

10,660.000 

540.000 

118.000 

25.500 

835.000 

táblázat. 
és fenyőerdők átlagértékei. 
számú kísérleti területek. 

1930 

X. XI. XII. I. II. III. IV. 

o.ooo2ieo 

0.00002243 

2-83 

5-38 

8-2 

7,160.000 

5,900.000 

1,260.000 

10.000 

10.000 

800.000 

0.0002500 

0.00002301 

2-06 

5-21 

9-3 

6,400.000 

6,300.000 

100.000 

0 

95.000 

100.000 

0.0003691 

0.00002488 

2.46 

4-83 

10-2 

2,736.000 

2,680.000 

56.000 

0 

70.000 

800.000 

0.0004860 

ű.00002575 

1-88 

511 

101 

745.000 

700.000 

45.000 

0 

10.000 

800.000 

0.0003680 

0.00004253 

1-49 

5-54 

14-9 

640.000 

600.000 

40.000 

0 

10.000 

40.000 

0.0005593 

0.00004470 

1-82 

7-39 

1-51 

0.0005168 

0.00002725 

2-82 

7-69 

17-2 

7,750.000 

7,690.000 

60.000 

25 

7.750 

750.000 

0.0004013 

0.00002836 

2-31 

6-54 

11-05 

9,976.000 

9,320.000 

656.000 

117.000 

26.500 

735.000 



'á. számú 
A X I X . számú kísérleti teriilet átlag-
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Év 1929 
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Hó IV. V. VI. VII. 
VIII. I IX. 

1. 

<L. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Összes H. • • 

Nitrát N. . . • 

Humusztartalom • 

P. H. • • • • 

Víztartalom - -

Összes baktérium 

Aerob 

Anaerob 

Nitrogénkötő •• 

Nitrilikáló 

Deniritrifikáló „ 

0.Ű006804 

0.00004732 

1-97 

6-50 

19-2 

2,600.000 

2,400.000 

200.000 

10.000 

10.000 

1,000.01)0 

0.0006152 

0.00002132 

178 

6-58 

7-9 

10,250.000 

9,800.000 

450.000 

11.000 

100.000 

1,000.000 

0.0004732 

0.00002522 

2-34 

675 

15-6 

37,000.000 

36,000.000 

1,000.000 

110.000 

10.000 

1,000.000 

0.0003440 

0.00002366 

2-29 

7-03 

135 

58,500.000 

56,500.000 

200.000 

1.000 

10.000 

1,000.000 

0.0002072 

0.00005171 

3-59 

7-65 

10-2 

0.0003640 

0.00002886 

4-49 

8-55 

8-8 

1,900.000 

1,400.000 

500.000 

1,010.000 

100 

1,000.000 

4. számú 

A megvizsgált terű-
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A kísérleti területek 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5 

6. 

7. 

8. 

V I , V 2 , V 3 . s z . kísérleti terület 

IX. sz. 

Fenyőerdő 

VII. sz. kísérleti terület • • 

VIII. sz. „ „ . . . 

lomberdő . . . . . . 

VI. sz. kísérleti terület • . 

XIX. sz. ,, 

0.0004499 

0.0003849 

00004174 

0.0004399 

0.0003950 

0.0004175 

0.0008689 

0.0004299 

0.00002459 

0.00002960 

0.00002209 

0.00002747 

0.00002601 

0.00002674 

0.00003625 

0.00003345 

2-21 

176 

1-98 

217 

í-79 

1-98 

2-97 

2-36 

659 

6-43 

6-51 

6-51 

6-54 

6-53 

6-59 

6-50 

9-6 

11-5 

10-6 

10-8 

13-3 

12-5 

10-5 

136 



táblázat. 
értékei. Rét a Hidegvízvölgyben. 

1930 

X. XI. XII. i. II. III. IV. 

0.0002352 

0.00002990 

2-06 

579 

8-9 

1,630.000 

1,600.000 

90.000 

10.000 

10.000 

1,000.000 

0.0003276 

0.00002340 

1-83 

5-40 

9'8 

4,400.000 

2,900.000 

1,500.000 

0 

100.000 

100.000 

0.0003808 

0.00002210 

1-97 

5-31 

111 

1,740.000 

1,650.000 

90.000 

0 

10.000 

1,000.000 

0.00043Ö8 

0.00003874 

211 

514 

10-1 

950.000 

850.000 

100.000 

0 

10.000 

1,000 000 

0.0005516 

0.00004186 

1-71 

5 31 

157 

910.000 

850.000 

60.000 

0 

10.000 

0 

1-64 

7-27 

19-3 

0.0006804 

0.00004732 

2-98 

7-28 

26-5 

2,600.000 

2,400.000 

200.000 

10.000 

10.000 

1,000.000 

0.0004290 

0.00003345 

236 

6-50 

13-6 

11,200.000 

10,500.000 

700.000 

100.000 

25.000 

830.000 

táblázat. 
letek évi átlagai. 

Összes 
baktérium Aerob Anaerob N. kötő Nitrifikáló 

Denitri-
fikáló 

N. kötő 

+ 
Nitriíikáló 

10,300.000 

9,250.000 

9,775.000 

8,957.000 

8,950.000 

8,953.500 

11,200.000 

11,200.000 

9,510.000 

8,775.000 

9,142.500 

7,995.000 

8,320.000 

8,157.500 

10,660.000 

10,500.000 

790.000 

475.000 

633.500 

962.000 

630.000 

796.000 

540.000 

700.000 

120.000 

120.000 

120.000 

125.000 

105.000 

115.000 

118.000 

100.000 

27.700 

17.000 

22.400 

37.000 

34.000 

35.500 

25.500 

25.000 

620.000 

560.000 

590.000 

811.000 

750.000 

780.000 

. 835.000 

830.000 

147.700 

137.000 

144.400 

162.000 

139.000 

150.500 

143.500 

125.000 



ezek a sugarak erősen felmelegítik a talajt, még bizonyos stimu
láló hatást is gyakorolnak a baktériumok fejlődésére. Innét van 
a szám emelkedése. 

A 11. sz. táblázat adatai ezenfelül még azt is világosan bizo
nyítják, hogy az olyannyira fontos N-kötő, nitrifikáló, denitrifi-
káló húgyanyagbontó és vajsavas baktériumok teljesen hason
lóan viselkednek. 

Csak tájékozásul jegyzem meg, hogy természetesen pár
huzamosan, közvetlenül a napfénnyel is végeztünk hasonló ter
mészetű és eredményű kísérleteket. (12. sz. táblázat.) 

Mindezek után magamnak is be kell látnom, hogy az eddig 
váltott elv és nézet nem tartható fenn továbbra. Az intenzív 
baktériumélet székhelye a 10 cm-en alul kezdődő talajréteg, itl 
pedig már érvényesül a felső talajszelvény szűrőhatása és a bak-
tériumélet normálisan folyik tovább. Sőt a baktériumok száma 
az erős besugárzás által involvált hőemelkedés következtében 
magasabb lesz, mint azt a zárt állományok által beárnyékolt 
erdőtalajokban tapasztalhattuk. 

Ezt teljesen világosan mutatja a már ismertetett 4. össze-
hasonlító-táblázat, melynek adatai egyébként is igazolják, hogy 
a talajtakaró növényzet még a kiszáradástól is megvédi a talajt, 
sőt ennek a hamutartalma sem szenved. A nitráttartalom jelen
tékeny mérve viszont igazolja azt, hogy a nitrifikáló baktériu
mok munkája sem szenved hátrányt, hanem ellenkezőleg, a jobb 
levegőgazdálkodás következtében intenzívebbé válik. 

A fentiek alapján be kell látnunk, hogy a tarvágás és ter
mészetes felújítás kérdése nem talajbiológiai probléma és ezt a 
szempontot ezen probléma megítélésénél a jövőben figyelmen 
kívül hagyhatjuk. Természetesen nem vonatkozik ez a megálla
pítás meredek sziklás hegyoldalakra, ahol fizikai behatások, 
közöttük elsősorban a csapadék vízlemosó ereje a földet tel
jesen kimoshatja és a talaj termőerejét tönkreteheti, s világos az 
is, hogy mihelyt a tarra vágott területek további kezelése és 
művelése elmarad és ennek a helyébe a legeltetés lép, az ilyen 
területek talajállapotának fokozatos leromlása elkerülhetetlen 
lesz. Ahol pedig viszont a talaj túlnagy nedvessége következté
ben, vagy a sűrű zárlat hatására a elsavanyódás káros jelen-



5. sz. táblázat. 

Fényforrás Távolság 
m 

A 320—280 ,u|i U.V. sugarak biololo-
giai hatása a napfényhatás %-ában 

Vitalux 110/500 W. ref
lektorral 

Vitalux 220/500 W. ref
lektorral 

Nyári nap 

1 

1 

150-200 

150 200 

100 

6. sz. táblázat. 

Az ultraviolett izzólámpa baktérium ölő hatása. 

A besugárzás 
tartama 

óra 

A baktériumszám huskivonatagaron A besugárzás 
tartama 

óra 
A telepek száma 

(Befedett Petri-csészében) 
o/o 

A telepek száma 
(Petri-csészében üvegszek

rénnyel letakarva) 
o/o 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

175 

141 

11 

2 

0 

0 

100 

75 

6-2 

11 

0 

0 

475 

441 

440 

380 

291 

154 

100 

93 

92-8 

80-2 

61-5 

325 

7. sz. táblázat. 

A baktériumszám változása 1 c m mélységű talajrétegben 

2, 4, 10 és 20 órai besugárzás után. 

Ellen
őrző 

Besugárzási idő Ellen
őrző 2 óra 4 óra 10 óra 20 óra 

Baktériumszám 1 gr 
nedves földben hús
kivonat agar lemezen 

Százalékban 

Baktériumszám 1 gr 
nedves földben hús
kivonat gelatine le-

Százalékban . . . . 

2,400.000 

100 

2,650.000 

100 

1,020.000 

435 

1,500.000 

56-8 

620.000 

25.6 

960.000 

36!l 

440.000 

18.4 

760.000 

28-8 

620.000 

25.6 

700.000 

26.4 



8. sz. táblázat. 

A baktériumszám változása 4 c m mélységű talajrétegben 

2, 4, 10 és 20 órai besugárzás után. 

Ellen
őrző 

Besugárzási idő Ellen
őrző 2 óra 4 óra 10 óra 20 óra 

Baktérium szám 1 gr 
nedves földben hús
kivonat agar lemezen 

Százalékban . . . . 

Baktérium szám 1 gr 
nedves földben hús
kivonat gelatin le
mezen 

Százalékban . . . . 

2,060.000 

100 

2,900.000 
100 

1,410.000 
70 

1,530.1)00 
49-8 

1,130000 
55?. 

1,030.000 
35-5 

600.000 
27 

670.000 
28-2 

1,060.000 
51:5 

900.000 

311 

9. sz. táblázat. 

A baktériumszám változása 6 c m mélységű talajrétegben 

2, 4, 10 és 20 órai besugárzás után. 

Ellen
őrző 

Besugárzási idő Ellen
őrző 2 óra 4 óra 10 óra 20 óra 

Baktérium szám 1 gr 
nedves földben hús-
kivonatagar lemezen 

Százalékban . . . . 

Baktérium szám 1 gr 
nedves földben hús
kivonat gelatin le
mezen 

Százalékban . . . . 

2,690.000 
100 

2,170.000 

100 

2,500.000 
93 

860000 
39.9 

1,300.000 
48-3 

860.000 
399 

620.000 
231 

340.000 
15-4 

770.000 
287 

500.000 

231 

10. sz. táblázat. 
A baktériumszám változása 0—25 c m mélységű talajrétegben 

23 órai besugárzás után 0—5,5—10,10—15,15—25 c m szintben-

Talaj
réteg 

Talajszint 
A baktériumszám 1 gr nedves földben Talaj

réteg 
Talajszint 

a besugárzás előtt a besugárzás után 

i! 
i f 

0 - 5 

5 -10 

10-15 

15-25 

4,300.000 
4,340.000 

3,500.000 

4,080.000 

2,750.000 

4,500.000 
3,590.000 
4,550.000 



11. sz. táblázat. 

A besugárzás hatása a fiziológiai baktériumcsoportok 
mennyiségi változására. 
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Talajréteg j 

1 cm 

Se cm 
•g § 

— CM [ 
£ i cm ) 
H = 5 - 1 0 

0 

10 

0 

23 

0 

23 

1.000 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.000 

10_ 

1.000 

100 

1.000 

1,000.000 5.000 

2.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,000.000 1,000.000 Talajréteg j 

1 cm 

Se cm 
•g § 

— CM [ 
£ i cm ) 
H = 5 - 1 0 

0 

10 

0 

23 

0 

23 

1.000 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.000 

10_ 

1.000 

100 

1.000 

10.000 

1,000.000 

100.000 

1,000.000 

5.000 

2.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,000.000 10.000 

Talajréteg j 

1 cm 

Se cm 
•g § 

— CM [ 
£ i cm ) 
H = 5 - 1 0 

0 

10 

0 

23 

0 

23 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.000 

10_ 

1.000 

100 

1.000 

10.000 

1,000.000 

100.000 

1,000.000 

— 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1,000.000 

1,000.000 

1,000.000 

1,000.000 

100.000 

1,000.000 

Talajréteg j 
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Se cm 
•g § 

— CM [ 
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H = 5 - 1 0 

0 

10 

0 

23 

0 

23 

1.000 
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1.000 

1.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 1.000 1,000.000 

— 

0 

0 

0 
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0 1,000 000 1,000.000 

Talajréteg j 

1 cm 

Se cm 
•g § 

— CM [ 
£ i cm ) 
H = 5 - 1 0 

0 

10 

0 

23 

0 

23 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

— 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12. sz. táblázat. 

A baktériuniszáin változása 15—2 cm mélységű talajrétegben 
napfénybesugárzás után. 

A kísérlet 
ideje 

A besu
gárzás 

tartama 
óra 

A baktériumok száma 
A kísérlet 

ideje 

A besu
gárzás 

tartama 
óra 

húskivonat agar-
lemezen 

húskivonat gelatin-
lemezen 

1930. II. 
10-én 

11- 14 
óráig 

1930. III. 
10-én 
10—16 
óráig 

o 1 
3 I 
• | 
• ! 

3,260.000 

100 % 

1,950.000 

59-6 o/o 

4,200.000 

100 °/o 

2,860.000 

68-1 o/o 

2,300.000 

100 o/o 

1,270.000 

551 o/o 

2,660.000 

10Q0/Ó 

1,550.000 

51-5 % 



ségét észleljük, ott a tarvágás csak jótékony hatással járhat, mert 
a talajt kiszárítja és. ennek levegőgazdálkodását annyira meg
javítja, hogy a baktériumok intenzívebb munkája a humusz-
hátralékot feldolgozza és a nitrifikatiós menetet meggyorsítja s 
azáltal a talajok elsavanyodásának elejét veszi. 

Azonban normális viszonyok mellett a szabályszerű gazdih 
sági kezelést feltételezve, kétségkívül be kell látnunk, hogy a két 
üzemmód közötti választásnál a jövőben a talajélet esetleges 
megkárosításával számolnunk nem kell s a fenti kérdés elbírálá
sánál az egyéb művelési és gazdasági szempontokat vehetjük 
figyelembe. Hogy azután mindezeket a tenyésztendő fafajok 
biológiai viselkedésével és élettani viselkedésével egybevetve, 
melyik üzemmódot kell a gazdasági helyzet különleges követel
ményei mellett megvalósítani, azt az erdőművelési szabályok 
figyelembevételével a gyakorlat van hivatva eldönteni. 

Bár Wittich idézett vizsgálatai az északeurőpai podsol-
talajokon szintén beigazolták ezen vizsgálatok eredményeinek 
általános érvényét, mégis, a kutatásokat a kérdés részleteinek 
a felderítésére még nagyobb arányokban folytatni fogjuk. 

Irodalom: 

i D. Fehér: Untersuehungen über den Stiehsloffkrcdslauf des WaJd-
bodens. Archív, f. Mikrobiologie. Berlin, 1930. — Untersuchungeu über den 
zeitlichen Verlauf der Mikrobentatigkeit des Waldbodens. TJ. o. 

a Wittich: Un'tersuchuugen Über.den Einfluss intersiver Bodenbear-
heitung ete. Dissertation. 1926. 

s A Scheitz: Die Wirkung der ultravioletten Strahlen auí die 
Lebensverháltnisse der Bodenbakterien. Archiv. f. Mikrobiologie. Berlin, 
1931. 



Tanulságok a főiskola körül 
írta: Róth Gyula. 

A főiskola körül írásban és szóval lezajlott vitának legfon
tosabb és remélhetőleg a tartamosság jellegével bíró eredménye, 
hogy ráterelje a szakközönség széles rétegeinek figyelmét arra, 
hogy a főiskola mai szervezete nem felel meg azoknak a követel
ményeknek, amiket a magyar erdőgazdaságnak fel kell állítania 
egyetlen, legfőbb tanintézetével szemben. Nagyon kívánatos és 
szükséges is, hogy szaktársaink behatóan foglalkozzanak a fő
iskola ügyeivel, de necsak akkor, amikor valaki — ha vaklármá
val is — félreveri a harangokat, hogy veszélyben a főiskola! 
Mert vaklárma volt! Felelősségem teljes tudatában biztosítha
tok mindenkit a magyar erdőgazdaságban, hogy a főiskolát ez
úttal sem érhette semmi veszedelem. 

Tudom, hogy szaktársaink szeretik a főiskolát, szeretik, 
mint a szép ifjúkor legszebb (emlékeinek letéteményesét, mint a 
barátság és összetartás tűzhelyét, szeretik, mint a magyar erdő
gazdasági tudás kohóját. De tisztelettel kérdezem, hányan van
nak, akik behatóbban törődtek ennek az intézetnék belső ügyei
vel, szervezetével, mindennapi életével, akik ismerték a helyze
tét? Ki tudta, hogy a főiskola önálló léte az utóbbi években 
többízben tényleg kockán forgott, sokkal nagyobb mértékben, 
mint most, sőt egyízben már csak baj szálon függött! Ki tudta 
azt, hogy a főiskola tanári karában évtizedek óta folyik a harc 
az erdőgazdaság érdekeinek érvényesüléséért ? Ki tudta azt, hogy 
az oktatás legszükségesebb igényei mily sok esetben nem talál
tak kielégítésre, ki tudta azt, hogy költségvetésünk mult évben 
egyszerre 36%-kal lett leszállítva, akkor, amikor a többi egye
tem 3—8 százalékos megszorítással úszta meg? Pedig ezek nem 
titkok, hiszen a rektor az évnyitókon a nagy nyilvánosság előtt 
is feltárta ezeket. 

Hiszen kérem, hogyha ismerték volna a főiskola belső éle
tét, akkor fel sem merülhetett volna az a gondolat, hogy a szak
közönségnek kell megvédelmeznie a főiskolát saját tanárai ellen. 
Nem először merült fel az erdőmérnöki főiskola életének leg
utóbbi idejében is a más intézethez való csatolás, de mindig meg
hiúsult azon, hogy mi tanárok mindig tudtuk, hogy mivel tartó-



zunk a magyar erdőgazdaságnak és nem voltunk hajlandók arra, 
hogy saját érdekeink miatt háttérbe szorítsuk vagy engedjük 
szorítani a szakérdekeket. Ha voltak is egyes tanárok, akik 
félreismerték és tévesen ítélték meg a helyzetet, mindig túl
súlyban maradtak azok, akik helyesen ítélték meg azt és akik
nek sikerült elérni, hogy az erdőmérnöki tanárok egy emberként 
állottak fakultásunk védelmében. Nem egy tanárunknak sok 
álmatlan éjszakáját követelte a felőrlő küzdelem és az a tudat,. 
hogy a szakközönség túlnyomó nagy része — akkor — igen 
nagy fásultsággal és közönnyel nézte a mi nehéz helyzetünket. 
Ne méltóztassék rossz néven venni, hogy mindezek tudatában 
fellázad az önérzet és a tiszta lelkiismeret, ha téves információk 
alapján oly kifejezésekkel illetik a tanárokat, amiket utólag 
ugyan lehet szelídre simítani, de amiknek semmi alapjuk nem 
volt, vagy pláne, ha a felettes hatóságot úgy informálják, hogy 
erélyes közbelépése nélkül veszve az erdőmérnöki főiskola! 

A cikkekből és felszólalásokból három tény világlik ki. Az 
egyik, hogy igaz az, amit már régóta hirdetek, hogy a főiskola 
mai szervezete nem felel meg a magyar erdőgazdaság érdekei
nek: nem dokumentálja a főiskolai szakoktatás és szakképzett
ség nívóját és egyenlőjogúságát; nem nyújt védelmet az elsza
kított részeken szolgáló régi és megélhetést kereső új szaktár
sainknak az őket ott érő támadásokkal szemben és nem bizto
sítja az erdőmérnöki osztály függetlenségét és önállóságát ide
gen befolyásokkal szemben sem személyi, sem tárgyi vonatko
zásokban. 

A második tanulság, hogy a felhozott külföld példák min
den álláspont igazolására alkalmasak, mert tényleg láthatjuk 
ott az önálló főiskolákat, láthatjuk a tudományegyetemmel, a 
műegyetemmel, ill. politechnikummal, a mezőgazdasággal és az 
állatorvosi főiskolával való kapcsolatot is. De még arra is talá
lunk igazolás pro is és kontra is, hogy a mai helyzetből a má
sikba akarnak átmenni, az önálló főiskolából az egyetemeshez 
vagy fordítva. 

A harmadik tanulság, hogy átalakulással a jövőben szá
molnunk kell. Hiszen még az a vélemény is, amely a legelszán-
tabban száll síkra a mai helyzet mellett, a jövő látképébe egye-



temet, őstermelési egyetemet állít, mert hiszen az sem tud elzár
kózni annak a felismerése és bevallása elől, hogy a mai helyzet 
a szakérdeket nem elégíti ki. 

Legyen szabad ehhez a három tanulsághoz némi megjegy
zést fűznöm. 

1. Igen nagy elégtétellel szegezem le, hogy az eddigi fejle
mények teljesen igazolták azt a felfogásomat, amely több mint 
húsz év óta alakult ki, amióta a főiskolát közvetlen közelből, a 
tanárokkal való mindennapos érintkezésben, de mégis mint kí
vülálló és nem érdekelt fél figyelhettem és beláttam azokba 
a titkokba, amik a távoli szemlélő előtt rejtve maradnak. Ennek 
a felfogásomnak a hagy nyilvánosság előtt is kifejezést adtam, 
elsőízben 1920-ban, az Alföld fásításának erdőgazdasági tudo
mányi kérdéseiről tartott előadásom és az azt követő tárgyalá
sok alkalmával, amidőn rámutattam arra, hogy a főiskola fej
lesztésének dacára az erdőmérnöki tanszékeken mennyire hát
térbe szorult az erdőmérnöki szakképzettség. A helyzetből azt a 
következtetést vontam le, hogy az erdőmérnöki szakoktatásnak 
a bányászat-kohászattal való szoros kapcsolata nem egyeztethető 
össze a kétféle ágazat szétágazó és teljességgel eltérő irányza
tával és ezért annak fenntartása előbb-utóbb lehetetlenné fog 
válni. A kapcsolatot a történelem véletlensége szülte akkor, 
amikor ez a kapcsolat is a Gesamtmonarchie eszméjét szolgálta 
— Magyarországon tótnemzetiségű vidéken német intézet, ame
lyet a monarchia összes nemzetei látogatnak. — A heterogén 
összekovácsoláshoz a példát a német Klaustal szolgáltatta, de 
ott azóta már régen megszüntették és ma nincs is az egész vilá
gon. Ennek felismeréséből arra a következtetésre jutottam, 
hogy nekünk az a kötelességünk, hogy az erdőmérnöki fakultást 
építsük [ki úgy,' hogy minket a jövőnek bármilyen alakulása 
mindig teljesen felkészülten találjon és a főiskola szervezetében 
beálló bármilyen átalakulás a mi ^szakoktatásunkban fennaka
dást ne okozhasson. Ez a gondolat vezette törekvéseimet húsz 
esztendőn keresztül és ezt az álláspontomat elfogadta annak ide
jén Kaán Károly is és az ő1 határozott fellépésének köszönhetjük 
azt a hatalmas haldást, amit ezen a'téren az öt szaktanszéknek 
tízre (eredetileg tizenkettőre) való felemelése jelentett. Ha ez a 



lépés akkor nem történt volna meg, igen nagy kérdés, hogy ma 
egyáltalán tárgyalhatnánk-e fakultásunk önállóságáról! 

* 

2. A külföldi példák — amire már rámutattam — mindenféle-
kapcsolatot mutatnak. Kétségtelen, hogy a külföldi példák meg
ítélése nagy óvatosságot követel és mindenekelőtt az ottani vi
szonyok ismeretét. Hiszen csak természetes, hogy azok az orszá
gok, amelyekben az erdőgazdaság 40—50%-nyi területaránnyal 
feltétlen vezetőszerepet játszik, máskép fog berendezkedni, mint 
ott, ahol 10—20%-ra csökken az erdő. 

Egy két tanulságot azonban úgy vélem, le lehet vonnunk 
a tarkaságból: Az egyik, hogy sehol sincs az erdőmérnöki szak
oktatás a bányászat-kohászattal összekapcsolva, a másik, hogy 
sehol nincs felosztva az egységes intézet két minisztérium között 
és végül, hogy nem azon múlik, hogy milyen keretben van be
állítva az erdőmérnöki fakultás, hanem, hogy azon a kereten 
belül miképpen vaH felépítve! így jutunk el itt is ahhoz az alap
vető ponthoz, hogy nekünk gondoskodnunk kell a helyes fel
építésről. 

Az általános irányzat ma tényleg Európaszerte a nagyobb 
egységekbe való összefogás, aminek i — speciálisan ma — talán 
a leghatalmasabb ütőkártyája a takarékosság, az adminisztráció 
racionalizálása. De ezt az utóbbit csak a mai idők helyezték oly 
nagy előtérbe, a törekvés maga megvolt már azelőtt is, meg
okolva az elszigeteltség és az egyoldalúság veszélyével, amely ön
álló kisebb intézeteknél kétségtelenül tényleg fennáll. 

Tisztán csak abból a szempontból vizsgálva, hogy más érde
kek ne keresztezhessék az erdőmérnöki szakoktatást, legelő
nyösebbnek látszik az önálló erdőmérnöki főiskola, amelynek 
gondolata már ismételten kísértett, a bányászat-kohászattól 
való teljes elválasztás, — egyik kollégánk egyenesen hermetikus 
szigetelést követelt csak nemrégen! 

Azonban miképpen az erdőgazdaság sem állhat kizárólag 
csak az erdőgazdaság alapjára, hanem az élet kényszerűségéből 
többé-kevésbé súlyos engedményeket kell tennie más ágazatok 
javára, úgy a szakoktatásnak sem előnyös, ha tisztán szak-



irányú, mert egyoldalúvá lesz és elszigetelt, pedig éppen az erdő
mérnöktől az élet feltűnő sokoldalúságot követel. 

Ebből a szempontból sem elégít ki a főiskola jelenlegi hely
zete, amire úgy hivatalos jelentésekben, mint évnyitó ünnepé
lyeinken a változó rektorok ismételten rámutattak. Hiányzik a 
kellő érintkezés úgy a hazai, mint a külföldi rokonintézetekkel 
és körökkel. A selmeci viszonylathoz képest számottevő javulás 
van. E tekintetben a legtöbbet Fehér kollégánknak köszönhe
tünk, aki kiváló agilitásával, szervezőképességével a saját inté
zetét már jól belevitte a rokonérintkezésbe. Sajnos, ez a többi 
tanszékek egyikének sem sikerült, még a kísérleti állomásoknak 
sem, amely erre egyenesen kötelezve volna. Ezek ugyanis mos
tohább viszonyok közé kerültek. Fehér kollégának az a kedvező 
helyzet jutott osztályrészül, hogy ő elődjétől gazdag — bátran 
mondhatom: túlméretezett — felszerelést vett át, saját vagyoni 
helyzete pedig megengedte, hogy elvállalhassa az anyagi felelős
séget is intézete modernizálásának és továbbépítésének oly gyors 
tempóban való fejlesztéséért, amelyhez a hivatalosan rendelke
zésre álló költség megközelítőleg sem lett volna elég. A többi 
tanszéknek rosszabb volt a sorsa, éppen így a kísérleti állomás
nak is, amelyet teljesen kifosztva, felszerelés és segítő erő nél
kül kellett átvennem és sem vagyoni viszonyaim, sem egyéni 
felfogásom nem engedték meg, hogy felszerelésért anyagi vagy 
erkölcsi felelősséget vállaljak az ismételt és szigorú tilalmak 
ellenére. 

A külfölddel és a hazai rokonintézetekkel való szorosabb 
érintkezés végeredményben ma sincs meg kielégítő mértékben és 
anyagi segítség és szakerő nélkül nem is lesz meg. 

A más intézetekkel való kapcsolat a hazai érintkezést elő
mozdítaná, ez magyarázza meg a nagyobb egységek felé való 
törekvést, amely főiskolánkon már többízben szóba került és az 
őstermelési egyetem ezméjében is kifejezésre jut. Szóba került 
a műegyetemmel, a közgazdasági fakultással, az állatorvosi és 
a magyaróvári, illetve régebben a kassai gazdasági főiskolákkal 
való kapcsolat. A tárgyalások — bár egyik-másik esetben már 
eléggé előrehaladottak voltak — mindig megakadtak... —- amint 
.már említettem — azon, hogy egyéni előnyök ugyan adódtak 



volna, de az erdőmérnöki fakultás szakérdekeit biztosítva nem 
láttuk. 

3. Ma is változatlanul azon a meggyőződésen vagyok, hogy 
.szervezetbeli változás előbb-utóbb el nem kerülhető, egyrészt 
azért, mert a mai kapcsolat tényleg nem helyes, nem is észszerű, 
másrészt azért, mert oly törekvésekkel is számolnunk kell, ame
lyek az erdőmérnöki fakultástól és a földmívelésügyi minisz
tériumtól függetlenek. Ez a mai kettős vezetésből folyik, amely 
meggyőződésem szerint szintén nem tartható fenn. Ha végig
tekintünk a főiskola beléletében folyton újra és újra felmerülő 
nehézségeken és küzdelmeken, arra az eredményre kell jutnunk, 
hogy a bajok kútfői kettős vezetés. El tudom képzelni, 
hogy egységes vezetés mellett —• bármely miniszter kezében 
Jegyen is az — az egyes fakultások közötti súrlódások — ame
lyekről hangsúlyozom, hogy csak nagyritkán fakadnak személyi 
tekintetekből, viszont napirenden vannak-a-szakérdekek védelme 
miatt —, az egyes fakultások megfelelő szervezése mellett köny-
nyen kiküszöbölhetők; de nem tudom elképzelni, hogy a vezetés 
mai kettéosztottsága mellett ez lehetséges legyen. A vezetők 
magasrangú, egymással egyenrangú nagytekintélyek, akiket ál
lásuk politikára kötelez. Ha az alájuk rendelt fakultások között 
szakérdekeken alapuló ellentétek merülnek fel, akkor szükség
képpen a vezetők is egymással szembe kell, hogy kerüljenek. Ez 
pedig mindig igen komollyá teszi a helyzetet, míg egységes veze
tés mellett az egyformán alárendelt fakultások közötti ily ügyek 
szükségképpen hatalmi szóval végleg elintézhetők. 

A helyzetnek nehézsége kiérződik a szervezeti szabályzat
ból is, amely kifejezetten fővezetőséget statuál, amely a pénz
ügyminiszter úr kezébe van letéve. Hogy mennyi nehézséget ho
zott már eddig is a kétféle vezetés, nem akarom részletezni. 
Hogy mily lehetetlen helyzetek fakadhatnak a mai szervezetből, 
misem mutatja jobban, mint a legutóbbi eset. A pénzügyminisz
ter úr a rektor szóbeli jelentése alapján tudomásul vette, hogy 
tárgyalások folynak a főiskola további fejlesztése körül azzal, 
hogy őnagyméltósága ugyan sajnálná, ha a főiskola kikerülne 
a tárcája.alól, de. a.tanárokra bízza ezt a kérdést. A fölmívelés-. 



ügyi miniszter úr ellenben eltiltotta az erdőmérmöki kar taná
rait ugyanezektől a tárgyalásoktól és hasonló intézkedésre kérte 
fel a pénzügyminiszter urat is, aki azonban még erre sem vál
toztatta meg előbbi rendelkezéseit. 

Mit jelent ez? Azt, hogy mint főiskola ugyan nem tárgyal
hatna a főiskola, de a bányászati és kohászati fakultások — ha 
akarnak — leülhetnek tárgyalni a fővezetés engedélyével és ha 
megegyezésre tudnak jutni, csatlakozhatnak akár a pécsi egye
temhez, mint annak a kultuszminiszter úr alá tartozó fakultása, 
de megmaradnak ugyanabban az épületben és a velük való kö
zösségben, csak a pénzügyminiszter úr helyébe a kultuszminisz
ter úr lépne. 

Ezeken a nehézségeken az őstermelési egyetem sem segít
het, ameddig abba olyan fakultások is fognak tartozni, amelyek 
kiesnek a földmívelésügyi miniszter úr hatásköréből. Az őster
melési egyetemet illetőleg legyen szabad későbbi időkre itt le
szegeznem, hogy teljesen kizártnak tartom a közelebbi és távo
labbi jövőben is, hogy az egyetem nevet megkaphassa oly inté
zet, amely nem a kultusztárca körébe tartozik, de egyébképp 
sem tudnék érte rajongani, mert a mi fakultásunk műszaki jel
legének feláldozását jelentené. Az erdőgazdaság műszaki jellege 
még azokban az országokban is erőteljesen kifejezésre jut, ahol 
a műszaki tárgyakat nem gondozzák oly mértékben, mint ná
lunk és ma már az ország közvéleményében; is elég jól be van 
gyökeresedve. A műszaki jelleg feladásában oly súlyos vesztesé
get látnék, amelyet vállalnunk tiltja szakunk érdeke. Ha egy
általán elérhető az egyetem cím egy-két fakultásnak a mostani 
főiskolánkhoz való csatolása révén, akkor sokkal helyesebb a 
Mária Teréziü-Müegyeitiem név. 

A mezőgazdasággal való kapcsolat szintén igen nagy óva
tosságot követel, nagyobb veszélyt rejt, mint a bányászat-kohá
szat ma. A mezőgazdaság országos hatalmas túlsúlya, hallga
tóinak előrelátható nagy száma nagyon is ránknehezednék és — 
a takarékosság jelszavának támogatásával — arra a követelésre 
fog vezetni, hogy egyes, ú. n. előkészítő tárgyaknál — vegytan, 
állattan, növénytan, termőhelyismerettan, jog, közgazdaság stb. 
— a tanszékeket a mezőgazdáság túlsúlyához alakítsuk. Ez 



laikusok előtt nagyon plauzibilisnek tüntethető fel, mert azt, 
hogy mily óriási az eltérés ezen a téren az erdő- és mezőgazda
ság között, csak azok a szaktársaink tudják megítélni, akik fog
lalkoznak a mezőgazdasági főiskolák tananyagával vagy akik 
ott előadják az erdészeti enciklopédiát, hiszen éppen ennek az 
óriási különbségnek a kiderítése csak a legújabb kutatások ered
ménye. Ezeknek a tárgyaknak a mezőgazdasághoz való alakí
tása legfontosabb szaktárgyainkat lehetetlen helyzet elé állítaná. 

Tekintettel a mindenféle tervekre és a jövő bizonytalansá
gára, legyen szabad itt leszegeznem azokat az elveket, amelyeket 
mint conditio sine qua non-t kell felállítanunk bárminemű jövő
beli alakulás elé és amelyeket én a pécsi 'hírek legelső kezdetén 
•— októberben — írásban adtam át a dékánnak és rektornak, 
amely írásbeli bejelentést lényegileg azonos, fogalmazásban el
térő alakban december hó folyamán megismételtem a helyzet 
fontosságának és felelősségünk súlyának felismerésében. 

Az újjászervezésnek a főiskola mai helyzetéből kell kiindul
nia és a szakoktatás érdekeinek fokozottabb előnyére kell válnia, 
emellett főiskolánk ősi múltját is megfelelően honorálnia kell. 
A mai keretek szűkítése ki van zárva, sem a, nívón, sem az auto
nómián és önállóságon, sem a tanszékek mai számán és állagán 
csökkenésnek beállania nem szabad, sem pedig az erdőgazdaság
gal való kapcsolat meg nem szüntethető. 

Ennek érdekében a következőkre van szükség: 

1. A jelenlegi három fakultás — erdőmérnöki, bányamér
nöki, kohómérnöki <—• fenntartandó azok szervezetének, illetve 
autonómiájának oly kiépítésével, amilyen az 1923-ban felter
jesztett új szabályzatban van lefektetve. 

2. A főiskola külső kereteiben beálló változás törvény
hozásban állapítandó meg, a törvényben kifejezetten kimon
dandó, hogy a mi régi műszaki főiskolánk a maga teljes egé
szében új keretbe lesz beleillesztve. Az átalakulás tehát nem tör
ténhetik a régi főiskola megszüntetésével és helyette új fakul
tások létesítésével, hanem a régi intézetnek új keretbe való he
lyezésével, illetve új fakultások hozzácsatolásával. 

3. A jelenlegi tíz szaktanszék és azok állaga a minimumja 
lévén annak, amit a magyar erdőgazdaság érdeke szakoktatá-



sától követelhet, feltétlenül biztosítandó és azok az erdőmérnöki 
fakultás keretei közül ki nem vonhatók. 

4. Az erdőmérnöki fakultásnak úgy személyi, mint szerve
zeti és tanulmányügyeibe a földmívelésügyi miniszter úrnak 
hathatós befolyása ugyancsak a törvényben biztosítandó. 

Úgy vélem, hogy ezeknek az elveknek az alapján állva, 
nyugodtan nézhetünk bárminemű átalakulás elé. 

Még hozzáfűzöm, hogy két mondat ragadta meg a figyel
memet a cikkekben. Az egyik a tanári szolgálat korhatárának 
megállapítása. Ha a magyar egyetemek a korhatárt bármeny
nyire leszállítják, nem lesz egy szó ellenvetésem, de ameddig a 
magyar egyetemeken hetven év a korhatár, addig mi sem tár
gyalhatunk másról, éppen a teljes jog- és nívóegyenlőség miatt! 

A másik a mi végzettjeink sorsa a megszállott részeken. 
Készséggel elismerem, hogy a megszállók fognak keresni és fog
nak találni mindenféle okot arra, hogy nehezítsék a mi végzett
jeink sorsát, de a mai helyzetnek' súlyos átka éppen abban van, 
hogy mi magunk adunk fogantyút ehhez. Méltóztassék elkép
zelni, hogy milyen lesújtó hatással kell lennie annak, hogy a mi 
véreinknek odaát arra kell eszmélniök, hogy igazunk van az el
lenségeinknek, a magyar szakképzettség nem tudja igazolni az 
ő egyenjogúságát. 

Lehet, hogy a műszaki mentalitás kevésbé látja a helyzet 
veszedelmét, de jogi szempontból megítélve, hiányzik a főisko
lánk létalapja nyolc év óta! Már nyolc éve adminisztráljuk a 
főiskolát erdőmérnöki, bányamérnöki és kohómérnöki osztályok 
alapján. Osztályok szerint osztjuk fel a hiteleket, osztályokhoz 
jönnek miniszteri rendeletek, az osztályok számára választunk 
dékánokat, akiket a felettes hatóság megerősít, de az érvény
ben levő szabályzat sem osztályokat, sem dékánt nem ismer. 
Tehát nem léteznek! Az államvizsga régen megszűnt, helyébe 
lépett a szigorlat, de a szigorlat törvénytelén gyermek! A tör
vény csak államvizsgát ismer és az utódállamok —• amint nem
régen felpanaszolta az „Erdőgazdasági Szemlé"-ben egy „Bur
genlandi levél", éppen a magyar törvényre való hivatkozással 
tagadják meg okleveleink elismerését!' 

Nyolc éve tart ez a helyzet! Szabad nekünk arra az állás
ponttá'helyezkednünk, hogy mi ráérünk, várjunk? 



Ami végül a kísérletügyet illeti, már a közgyűlésen meg
jegyeztem, hogy annak ügye a pécsi' megbeszélések anyagába 
nem került bele, tudomásom szerint senki nem is érintette azt. 

A kísérleti állomásnak a főiskolával való szorosabb, szerve
veti kapcsolatba való hozatalát helyeselni semmiképpen sem 
tudnám. Külföldön Is a legszebb eredményeket a különálló kí
sérleti, illetve kutatóállomások érték el, csak anyagi nehézségek 
szorítottak egyes állomásokat a főiskolákkal való kapcsolatra. 
Nagyon kívánatos és szükséges, hogy azoknak a tanszékeknek 
tanárai, akiknek tárgyköre erre alkalmas, résztvegyenek az 
állomás munkájában és magam mindig arra törekedtem, hogy 
ezt az együttműködést kimélyítsem. De szorosabb szervezeti kap
csolat egyenesen káros volna, különösen most, amikor a főiskola 
helyzete még nincs tisztázva és — mivel nemcsak az erdőmér
nöki osztálynak és a földmívelésügyi miniszter úrnak hatás
körébe eső ügyekkel állunk szemben — nem tudjuk, mit hoz a 
jövő. 

Az erdészeti kísérleti állomást más elhelyezésben, mint a. 
földmívelésügyi miniszter úrnak fenhatósága alatt, el sem tud
nám képzelni és éppen ezért jobb, ha ezt nem vonjuk bele a fő
iskolai ügyek forgatagába. 

Az alföldi fásítások csemeteszükséglete 
A földmívelésügyi tárca erdőgazdasági beruházásai az Er

dészeti Lapok 1930. évi 7—8. sz. füzetében lettek ismertetve. 
Erdőgazdasági munkaterv cím alatt a 373. lapon az erdősítendő 
területeket 270.356 kat. holdban állapítja meg. Ezen területnek 
15 évre tervezett beerdősítése esetére egy évre 18.024 kat. hold 
esik. Holdadként 5000 drb csemetM számítva, az évi csemete-
szükségletet 90,120.000 darabban állapítja meg. 

Az alföldi erdők régi telepítői túlnyomóan 2 m sor- ós-
csemetetávolságú négyzetes hálózatban erdősítették be a mező
gazdasági míveléssel előkészített területeket, tehát kat. holdan
ként 1439 darab csemetét ültettek el. 

A debreceni, kecskehiéti, kiskunhalasi, szabadkai és a sze
gedi városi erdők, a Kóburg-Koháry hercegi uradalom váci, a 



kalocsai érsekség és főkáptalan szentgyörgypusztai, illetve 
szarkási nagykiterjedésű, mesterséges módon telepített erdősé
gei, valamint a magán- és köztulajdont képező kisebb területű, 
de összegükben jelentékény kiterjedésű erdőtelepítések jobbára 
2 m-es kötelékben lettek végrehajtva. A telepítés sűrűsége a 
gazdaközönségnél — meglévő láncaikhoz alkalmazkodva — az 
egyöles sűrűséget nem igen haladta meg. Szóval az Alföld meg
lévő erdőségeinek túlnyomó része 2 m, egyöles kötelékű hálózat
ban lett telepítve. 

Az imént felsorolt erdőket hazánk erdőgazdáinak zömei jól 
ismeri. Azok egyikét-másikát a különböző világrészek tájairól 
(Amerika, Japán, Ázsiai Oroszország) való erdőgazdák tekin
tették meg. A művelt nyugati országok azon erdőgazdáinak, 
akik ezen erdőket tanulmányozták — se szeri, se száma. Azok 
gazdasági állapotát soha senki sem kifogásolta. 

Úgy tudjuk, Fekete Zoltán fáradhatatlan professzorunk 
ákác-fatömegtáblák összeállítása céljából a szabadkai határban 
egy 2 m sűrűségű négyzetes hálózatban telepített és megfelelő 
gyérítésekkel kialakított, jobb termőhelyen álló 33 éves elegyte-
len akácosban eszközöl nagyfontosságú felvételeket. Ezen fel
vételek kiszámított eredményei minden vitát kizárólag igazolni 
fogják, hogy a 2 m-es hálózatban való telepítésnek hátránya 
nincsen. Az állomány fatömege, a törzsek ágtalan tisztasága, 
magassága, a választékok egymáshoz való aránya a legmesszebb
menő igényeket is kielégítik. 

Gyengébb termőhelyeken, legyenek azok sovány, heves buc
kák, akár sovány, hideg laposok, a telepítési hálózat sűrűségé
nek emelésével csak egyetlen célt érünk el, még pedig azt, hogy 
indokolatlanul terheljük meg a tulajdonost — főleg a mai pénz
telen világban — 5000 drb csemete ültetése esetén kat. holdan
ként három és félszeres telepítési költséggel, mely hitünk sze
rint kamatos kamataival elvész, abból soha egy fillér sem térül 
meg. 

A telepítésre sokkal könnyebben határozza el magát még 
a nagyon jómódú birtokos is, ha a holdankénti telepítési költség 
350 pengő helyett 100 pengőből kikerül és emellett még a 2 m-es 
hálózat módot nyújt neki arra, hogy a sorközi míveléssel elő-



állított terményeik árával a költségeket még apaszthassa is> 
ami a sűrű hálózat esetében teljesen kizárt. 

Ez alkalommal csak röviden akartunk rámutatni az alföldi 
erdők telepítésénél a túlsűrű hálózatnak indokolatlanul és túl-
költséges voltára. Annak úgy tudományos, mint gazdasági tel
jes megvilágítása Kiss Ferencnek — az alföldi erdőtelepítés 
atyamesterének — egy emberöltőn át hangyaszorgalommal 
gyűjtött megfigyelések, tapasztalatok és eredményekre — nem 
pedig feltevésekre — támaszkodó az a tanulmánya lesz hiva
tott, melynek közzétételére őt egyesületünk illetékes bizottsá
gainak javaslata alapján a közgyűlés kérte fel. Ez, úgy véljük,. 
hogy a mi megállapításainkat is igazolni fogja. 

Megengedjük, hogy bizonyos fafajták, bizonyos körülmé
nyek között, kivételesen sűrűbben telepítendők. 

Ezek után tisztelettel azt javasolnánk, hogy országunk 
erdőgazdaságának irányítói és intézői számításuk alapjául kat. 
holdanként 5000 drb helyett 1600 drb csemetét vegyenek fel. 
így csekélyebb költséggel nagyobb terület lesz befásítható. Ezen 
általánosan elismert nagyhorderejű, nemzetünk talpraállását 
elősegítő és holtbiztonsággal jóljövedelmező beruházásra, ezen 
aránylagosan csekély összegnek feltétlenül rendelkezésre kell 
állani. Egyben szívleljék meg azok, akik ebbe befolyhatnak, a 
régieknek azt a mondását: bis dat, qui cito dat! 

Alföldünk fásítási ügyeinek jelenlegi intézői, minden egyéb
től eltekintve tartsák szem előtt a birtokosközönség szánalma
san pénztelen voltát. A mostani szorult helyzetben ne erősza
kolják az utóbbi években divatbajött sűrűhálózatú költséges 
telepítéseket. Várják meg ezzel — a hitünk szerint — elkövet
kezendő boldogabb időket. Addig csak telepítsenek olyan erdő
ket, mint amilyenek az öreg telepítők olcsóbb és becsületes mun
kája nyomán létrejöttek; biztosítjuk őket, hogy munkájukat az 
egész magyar nemzet a legnagyobb méltánylásban és elisme
résben fogja részesíteni. 

Ha majd valamikor — egy vágásforduló után — kísérle
teik nyomán általánosan beigazolódnék az a körülmény, hogy a 
sűrű hálózattal járó háromszoros telepítési költség kamatos 
kamataival megtérül, illetve a forduló végére kiszámított jöve-



delmek értéke annyival magasabb lesz, mint a 2 m-es hálózat
ban — olcsón — telepített erdőkben elérhető volt, ügy térjenek 
át erre az egész vonalon, hányassák ki a régi erdőket és sorjá
ban telepítsék újra! K. A. 

Mi akadályozza az előhasználatok gazdaságos 
keresztülvitelét? 

Két évvel ezelőtt a balatonfüredi kiránduláson a tüzifa-
behozatal mérséklése érdekében felvetettem azt a gondolatot, 
többrendbeli tapasztalati adattal alátámasztva, hogy a csonka
országi erdőgazdaságban a főhasználati vágások kitermelésével 
egyidejűleg, az eddig meglehetősen elhanyagolt előhasználatokra 
sokkal nagyobb súlyt kell helyeznünk. 

Még rendszeresen kezelt, nagyobb erdőgazdaságokban is a 
kitermelendő fatömeget főleg a főhasználatokra bazirozzák, az 
előhasználat és az állomahynevelő vágások (tisztítások) csak oly 
mostohagyermekek, amivel csak tessék-lássék módjára foglal
koznak. 

Hogy az erdőállomány kialakulására ez mily veszélyt jelent, 
erről már többízben megemlékeztem a szakirodalom egyes lap
jaiban. 

Előadásomat az előrehaladott időre való tekintettel, a szo
kásos vita nem követte, mindazonáltal módomban volt az egyes 
szakemberek kritikáját meghallanom, ami körülbeiül abban 
csúcsosodott ki, hogy eme kérdéssel behatóbban foglalkozni akkor 
lesz időszerű, ha a vasúti tarifapolitikát más alapokra helyezik 
vagyis a belföldi tűzifát megfelelő védelemben részesítik. 

Tudjuk mindnyájan, hogy az előfeltétel bekövetkezett, így 
újólag kopogtatok, mert véleményem szerint ezt a kérdést 
napirenden kell tartanunk, míg a megvalósulás stádiumába 
nem jut. 

Mert tulaj donképen miről is van szó? 

A tűzifához fűzött túlzott igényeknek leszállításáról egy
részt, másrészt az ország pénzügyi helyzetének érdekében a 
csonkaországi erdőgazdasági viszonyokhoz való alkalmazkodásról. 



Vagyis elsősorban oly fával kell tüzelnünk, amit az országos 
erdőgazdaság produkálni képes, viszont a fatermelő kötelessége 
a rendelkezésre álló anyagnak oly módon való feldolgozása, hogy 
ezáltal a fogyasztó elfogadható minőségű tűzifához jusson. 

Az évi hazai termelésű, 70 ezer vagonra tehető tűzifa leg
alább 80—90 százalékban a főhasználatokból kerül ki. 

Ennek oka a fakereskedelmi szokványokban és a kötlevelek 
kikötéseiben keresendő. 

A békében a hasított tűzifa felső vágáslapjának minimáli
san 15 cm-nek kellett lennie. A jelenleg érvényben levő szokvá
nyok már 12 cm-rel megelégszenek minden különösebb akadály 
nélkül. 

Ez a kikötés azonban az előhasználatok és az állománynevelő 
vágások okszerű és általános keresztülvitelére még mindig béní-
tólag hat, mert köztudomású, hogy az áterdőlések útján nagyobb 
részben 12 cm-nél vékonyabb faanyagot nyerünk. 

Ez az anyag 6—12 cm vastagságban, kéregben maradva, 
mint dorongtüzifa kerül a piacra. 

Ugyancsak köztudomású, hogy a gyertyán, de különösképen 
a bükk dorongtüzifa, miután kéregben hagyatván, legalább fél
évig nyers állapotban marad. 

A lassú kiszáradási folyamat alatt fokozatosan befülled. 
Mire légenszáradt állapotba jut, már nagyobb részében meg-
revesedik. 

Nagyon természetes, hogy a fogyasztó — teljes joggal — 
az ily dorongtüzifától idegenkedik, ami arra készteti a termelő
ket, valamint a fakereskedőket, hogy hasábfát hozzanak forga
lomba. 

Most már az a kérdés, van-e módozat reá, hogy olcsó és 
rövid eljárással e kiszáradás tartamát meggyorsítsuk, illetve a 
befülledést megakadályozzuk. 

Tapasztalatból állítom, hogy ez a feladat megoldható, ha a 
dorongtüzifát a termelés folyamata alatt hasítjuk, másszóval 
hasított, vékonyméretű tűzifát állítunk elő. 

Ezzel az eljárással aránylag sokkal súlyosabb, egészséges és 
jó tűzifát nyerünk. 

Miután az ilyetén való megoldást annyira kézenfekvőnek 
tartom, hogy meggyőződésem szerint ezzel mások is foglalkoztak, 



evégből mielőtt a további fejtegetésekbe bocsátkoznék, felkérem 
az illetékeseket, méltóztassanak erre vonatkozó tapasztalataikat 
a nyilvánosság előtt közzétenni. 

Lippóczy Béla. 

Az előhasznált* és a természetes úton ki
gyérült erdőrészletek 

(Hozzászólás a 13.000/1930. I. 2. F. M. sz. rendelkezés Nagypál 
István cikkéhez.) 

írta: Kovács Ernő. 
Az előhasznált és a természetes úton kigyérült erdőrészletek 

leírása és az üzemtervi mintákban való kezelése a gyakorlatban 
eltérő, részben helyes, részben helytelen módon történik. A 13.000 
—1930. 1. 2. sz. F. M. rendelet is ezzel a kérdéssel foglalkozik 
legbővebben, amennyiben azt az 51., 52., 58. és 65. sz. pontjai
ban tárgyalja. Ezen pontokban foglalt határozatokat teszi bírá
lat tárgyává Nagypál István az Erdészeti Lapok 1930. évfolya
mának X. számában. Nem tartom tehát időszerűtlennek ezt a kér
dést tisztán elméleti szempontból megvizsgálni és ebből azután 
elméletileg helyes és gyakorlatias megoldást levezetni az üzem 
számára. 

Az előhasznált erdőrészletek a fokozatos felújító vágásmód
ban, vagy a szálalóvágásos üzemmódban kezelt erdők azon rész
letei, amelyeket akár a felújítás érdekében, akár más okból ki
folyólag megbontottunk, más szóval, amelyekben már véghasz
nálat történt. Ide számítom tehát azokat az idős erdőrészleteket 
is, amelyekben széldöntés, hótörés, hónyomás vagy más egyéb ter
mészeti csapás következtében kellett véghasználat jellegű hasz
nálatot foganatosítanom; véghasználat jellegűnek véve azokat a 
használatokat, amelyeknél a belőlük kikerülő faanyagot az üzem
tervi utasítás értelmében a vághasználatok közt kell nyilvántar
tani. Természetesen nem számítandók ide az üzemrendezési uta
sítás C) cím a) pontja alatt felsorolt használatok. Mindezen rész-

* Nem fedi teljesen a kifejezendő fogalmat, de jobb és rövidebb 
szavunk, sajnos, nincs. 



letek sűrűsége a foganatosított véghasználat következtében csök
kent le kisebb vagy nagyobb mértékben. 

Ezekkel szemben állanak azon idős részletek, amelyeknek a 
sűrűsége fokozatosan, minden erőszakos beavatkozás nélkül, ma
gától csökkent le a faállomány természetes kigyérülése következ
tében. 

A kétféle erdőrészlet üzemtervi kezelését külön-külön tár
gyalom. 

I. Az előhasznált erdőrészleteknél, akár van alatta fiatalos, 
akár nincs, külön-külön kell tárgyalni az utasítás értelmében az 
idős és a fiatal állományt, illetőleg az utóbbi hiányában a kihasz
nált területet mint tisztást. 

Az idős állomány leírására vonatkozólag a körrendelet a kö
vetkezőket tartalmazza: „Az idős állományok sűrűségét az előző 
üzemtervben szereplő sűrűségviszonyszám határozza meg. A 
kettéosztott állományú erdőrészletekben a fatömegadatokat csak 
az idős állományra vonatkozólag állapítjuk meg, ezek az adatok 
tehát csak az idős állomány által elfoglalt területhányadra vo
natkozhatnak." Azt azonban, hogy az idős állomány által elfog
lalt területhányadot hogy számítsuk ki helyesen, nem mondja 
meg, holott a gyakorlatban ezen a téren nagyon gyakran törté
nik tévedés. 

A terület alapján történt hozadékszabályozásoknál, mivel az 
összes előhasznált erdőrészleteket rendszerint az első forduló
szakba sorozzuk be, annak ellenére, hogy az egyes fordulósza
kokba egyenlő területeket soroztunk be, az első fordulószakba 
besorozott területek, mivel nagy részük előhasznált és így sűrű
ségük többé-kevésbé csökkent, jóval kevesebb hozadékot adnának, 
mint a többi fordulószaki vágásterületek, ha mi az előhasznált 
részleteket is teljes területtel vennők figyelembe. Ezáltal az erdő
birtokos jövedelmét az első fordulószakban tetemesen csökken
tenők. Ezért szükséges, hogy ezeket az előhasznált részleteket ne 
az egész, hanem arányosan kisebb területtel vegyük figyelembe 
a hozadékok meghatározásánál. Mivel pedig a hozadékcsökkenést 
a kérdéses részletek sűrűségének csökkenése okozta, kézenfekvő, 
hogy az arányosítás legegyszerűbben a sűrűség alapján történik. 

A hozamba beszámítható területet (az idős állomány által 



- - . C 

elfoglalt területhányad) a t a = t— képlettel számítjuk ki. A 
ti a hozamba beszámítható területet, t az erdőrészlet egész terüle
tét, s a jelenlegi tényleges sűrűséget, s t pedig az eredeti, a meg
bontatlan állomány sűrűségét jelenti, illetőleg az adott gazdálko
dási mód mellett a vágáskorban elérhető átlagos sűrűséget. A 
sűrűség és a fatömeg közötti összefüggés alapján a fentebbi 

képletből a következő képlet is levezethető: t, = t——— , ahol 
m i + m 2 

m1 a már kihasznált, m2, a még lábon álló fatömeg, m1 és m, ter
mészetesen azonos időpontra vonatkoztatandók, tehát vagy a 
fordulószak elejére, vagy a végére, vagy más alkalmas időpontra. 
Nem helyes tehát az a• gyakorlatban nagyon is elterjedt eljárás, 
hogy a hozamba beszámítható területet egyszerűen az egész terü
letnek a jelenlegi sűrűséggel való szorzatával veszik egyenlőnek; 
képletben kifejezve: T . s. Nagypál István az idézett cikkében 
szintén ezt a képletet használja. Ez a képlet azonos a helyes kép
lettel, ha Sj = l, vagyis ha teljes sűrűség szerint arányosítom a 
területet. A területet azonban, tekintet nélkül arra, hogy mi volt 
a rajta álló faállomány eredeti sűrűsége, egyszerűen a teljes 
sűrűség szerint arányosítani: hibás. 

Amennyiben az előhasznált erdőrészlet sűrűsége, akár a régi 
részletes erdőleírás vagy nyilvántartási adatok, akár a részlet be
járása alkalmával a kihasznált faállományrész visszamaradt tus-

g 

kóinak figyelembevétele alapján, meghatározható, úgy a tj = t— 
s 

képletbe az si helyébe ez helyettesítendő, nem pedig l. 
Tegyük fel, hogy valamely 30 k. h. kiterjedésű, vágáskorban 

lévő faállomány sűrűsége 0.7. A részletben használat még nem 
volt. Ha ezt az erdőrészietet főhasználatra előírjuk, úgy az az 
egész területével fog mindenütt szerepelni és nem arányosítjuk 
azt a teljes sűrűség szerint, amikor is csak 21 k. h.-al szerepelne-
az üzemtervben. Teljesen logikátlan tehát, hogy ugyanezt az erdő-
részletet, mihelyt használat volt benne, már nem az eredeti 0.7, 
hanem a teljes sűrűségre átszámított területtel veszem figye
lembe. Ennek csak akkor volna jogosultsága, ha a hozadékszabá
lyozás teljes szükség szerint arányosított területekkel történne.. 
De nemcsak logikátlan, de a hozadékszabályozás szempontjából 



is hibás ez az eljárás, mert a helyesnél kisebb területtel veszi 
figyelembe az előhasznált erdőrészleteket és ezáltal több terüle
tet sorozhat be a még elő nem használt részletekből az első for
dulószakba, hogy a szabályos fordulószaki terület kiadódjék és 
ennek következtében az első fordulónak hozadéka több lesz a sza
bályosnál. . 

A másik ok az, ami az eredeti sűrűség alkalmazása mellett 
szól, az, hogy csak így tudjuk egymással összhangzásba hozni a 
nyilvántartások és az új előírások területadatait. A fokozatos fel
újítás alatt álló területekre nézve a revizió alkalmával meg kell 
állapítanom a kihasznált terület nagyságát. Ezt megkapom, ha 
a kihasznált fatömegből a fordulószak kezdetétől az átlagos ki
használási évig terjedő eső növedéket levonom és a maradékot el
osztom a fordulószak elején 1 k. h.-on lévő fatömeggel. Ha már 
most a még lábon álló faállomány területhányadát az egész terü
letnek a sűrűséggel való szorzatával veszem egyenlőnek, úgy a 
két terület összege csak abban az esetben fogja kiadni a részlet 
egész területét, ha annak eredeti sűrűsége 1 volt. Minden más 
esetben kisebb lesz annál.* Ha azonban a még lábon álló faállo
mány területhányadának megállapításánál az eredeti sűrűséget 
veszem figyelembe, úgy a két terület összege mindig egyenlő a 
részlet egész területével. 

Pl.: Az erdőrészlet területe legyen 40 k. h. Holdankénti fa-
tömeg a fordulószak elején 240 m 3 ; I. tho.; 100 éves; s=0.8. A fa-
termési táblából kiolvasott megfelelő holdankénti fatömeg 300 m s . 
Kihasználtunk 4800 m3-t, lábon áll még 4800 ím3. A lábon álló 
faállomány sűrűsége lesz 120:300=0.4. A kihasznált terület lesz: 

^=4800:240=20.0 k. h. 

A még lábon álló faállomány területhányada lesz helyesen: 

t2 = 40X °~ = 40X0.5 = 20.0 k. h. 
0 ö 

A kettő összege: í x + í 2 =40.0 k. h. Tehát egyezik az erdőrészlet 
egész területével. Ha a lábon álló faállomány területhányadát a 
T X s képlettel számítom ki, az lesz: 

* Amennyiben olyan fatermési táblát alkalmazunk, amely Jiern a 
teljes, hanem egy bizonyos gazdasági mód által elérhető átlagos sűrűségű 
faállományokra vonatkozik, úgy az eredmény az egész területnél nagyobb 
3s lehet. 



í 2 = 40 X 0.4 = 16.0 k. h. és t, t2 = 36.0 k. h., 

tehát 4.0 k. h.-al kevesebb. A számításitái a növedéket nem vet
tem figyelembe, mert az csak a számítást tenné hosszadalmas 
sabbá, de az eredmény ugyanaz maradna. 

Ha a faállomány eredeti sűrűségét nem tudom megállapí
tani, akkor a hozamba beszámítható területek megállapításánál 
az alkalmazott gazdasági rendszer mellett várható átlagos vágás
kori sűrűséget kell figyelembe venni. Ennek a sűrűségnek meg
határozása nagyon egyszerű: a jelenleg vágáskorban lévő érintet
len állományok átlagos sűrűsége megadja azt. Ezek a sűrűségek 
pedig a részletes erdőleírásban rendelkezésre állanak. 

Valamely üzemosztályra nézve legyen az átlagos termőhelyi 
osztály és az átlagos vágáskor alapján a fatermési táblából kiol
vasott holdankénti vágáskori fattömeg M. Az átlagos vágáskori 
sűrűség s. Természetesen s < L A fordulószaki vágásterület T. 
Az egyes fordulószakokban kihasználható hozadék lesz: 

T . s . M. 

Tegyük fel, hogy az első fordulószakba besorozott előhasznált 
erdőrészletek hozamba beszámítható területe í,, a többi erdő
részleté pedig í 2 , tehát: 

Ha az előhasznált részletek hozamba beszámítható területe (íj a 
teljes sűrűség (1.0) alapján van megállapítva, úgy a hozadék 
lesz az első fordulószakban: 

í t . M'+ t2 . s M, az Af-et kiemelve, lesz 
( í ? + t . s) . M és mivel T . s < ( í , + í 2 . s ) , azért 

T . s . M < (tr + t2.s) . M. 

Tehát többet használok ki a megengedettnél. Ha azonban í, az 
átlagos sűrűség figyelembevételével megállapított hozamba be
számítható terület, úgy a hozadék lesz: 

í t . s . M + t2 . s . M . M . s-et kiemelve, lesz: 
(f, + í 2 ) . s . M és mivel (íj. + í j = T, azért, 

(íj + í 2 ) . s . M = T . s . M, 

tehát a hozadék egyenlő a többi fordulószak hozadékával. 
Számszerű példán sokkal jobban szemléltethető ez. Legyen 

a fordulószaki terület 500 k. h., az átlagos sűrűség 0.8, átl. tho.": 



III., fanem tölgy. Átlagos vágáskor 100. A vágáskori fatömeg 
1 k. h.-on a fatermési tábla szerint kereken 200 m 3. Az átlagos 
fordulószaki hozadék lesz: 500X0.8X200 = 80.000 m.3 Az első 
fordulószakba besorozott előhasznált erdőrészletek egész, valódi 
területe legyen 200 k. h., az átlagos sűrűségük 0.5. A rajta álló 
faállomány fatömege lesz: 200X0.5X200 = 20.000 m 3. Az elő
használt részletek hozamba beszámítható területe lesz, ha teljes 
sűrűségre számítom át, 200X0.5 = 100 k. h. Kell tehát a még 
érintetlen részletekből 400 k. h., hogy a szabályos fordulószaki 
terület kiadódjék. Ennek a 400 k. h.-nak a hozadéka lesz: 
400X0.8X200 = 64.000 nf. Az összes hozadék az első fordulószak
ban lesz: 20.000+64.000=84.000 m 3 ; tehát jóval több a szabá
lyosnál. Ha azonban az előhasznált részletek területét az átlagos 
vágáskori sűrűség alapján arányosítom, úgy a hozamba beszá-

0-5 
mitható terület lesz: 200.— = 125 k. h., kell a még érintetlen 

0'8 
részletekből 375 k. h., melynek hozadéka 375X0.8X200=60.000 
nf. Az összes hozadék az első fordulószakban lesz 10.000 m 3 . Te
hát jó . Amint látjuk, a teljes sűrűségre való átszámítás esetén 
jóval több területet használunk ki a még érintetlen részletekből, 
mint amennyit a tartamosság és egyenlőség elvénél fogva szabad 
volna. 

Hogy a körrendelet is az eredeti sűrűség alapján kívánja a 
liozamba beszámítható területet megállapítani, azt mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy a faállomány sűrűségét, szerinte, a 
régi sűrűségi viszonyszám határozza meg. Ez máskép nem értel
mezhető, mint hogy a régi sűrűségi viszonyszámot kell a részle
tes erdőleírásban az új sűrűségi viszonyszám gyanánt elfogadni, 
tehát ha a régi viszonyszám 0.8 volt, úgy az új is az lesz. Ez 
azonban csak akkor lehet helyes, ha a területet is ezen viszony
szám szerint arányosítom, nem pedig a teljes sűrűség szerint. 
Még inkább bizonyítja ezt a körrendelet 52. pontja. Ebben ki
mondja, hogy amennyiben a régi sűrűség nem volna megálla
pítható, úgy a rovatok kettéválasztását mellőzni kell és csak 
az idős állomány tárgyalandó mint főállomány. A körrende
let tehát a régi sűrűség ismeretének hiányában nem tartja 
helyesen megállapíthatónak a hozamba beszámítható terü
letet; mert mi más akadálya volna a szétválasztásnak, ha 
nem ez, hisz az összes többi adatok a régi sűrűség isme-



rete nélkül is meghatározhatók. A hozamba beszámítható terüle
tet azonban, amint láttuk, a régi sűrűség ismerete nélkül is meg 
tudjuk határozni kellő pontossággal, így hát semmi akadálya 
sincs annak, hogy ezeknek a részleteknek a területét is épúgy 
arányosítjuk, mint a többieket. Sőt kell is ezeknek a területét is 
arányosítani, mert ha nem arányosítjuk, úgy a szabályozásnál jó
val kevesebb hozadékot juttatunk az első fordulószakban a bir
tokosnak. 

Arra, hogy a régi sűrűséget az új sűrűség megállapításánál 
oly módon vegyék figyelembe, ahogy azt Nagypál cikkében fel
tételezi és egyúttal helyteleníti is, azt hiszem, hogy nem is gon
doltak és nem is gondolhattak a körrendelet szerkesztői. 

A régi és az új (a tényleges és nem a hozamba beszámítható 
területre vonatkoztatott) sűrűség között a helyes összefüggés a 
következő: Legyen a kihasznált, m 2 a még lábon álló, M a fa-
termési táblából kiolvasott megfelelő fatömeg. Természetesen 
mind a három azonos időpontra vonatkoztatva, s a régi, Sj az új 
sűrűsági viszonyszám s lesz: 

mi -f ím „. 
s = — ~ z — , ebből M. s = mi+ma 

M 
m> 

si = — r - , ebből M . si = ni2 
M 

mi-|-m2 , ui2 , , „, . .. .. ., , 
M = - - es M = , ebből következik, hogy 

s Sl 

mi + m2 = m 2 

Sl = s-

és ebből 
Sl 

m2 m2 
mi - j - m.2 M 

Ez as egyedüli helyes mód az új, tényleges sűrűségnek a régi 
sűrűség alapján való meghatározására. Mivel azonban ugyanezt 

az eredményt az s i = —j^ képlettel gyorsabban megkapom, azért 

a gyakorlatban a fenti képletet nem alkalmazzuk. 
Más kérdés az, hogy helyes-e a részletes erdőleírásban a fa-

tömegadatokat és a sűrűséget a hozamba beszámítható területre 
vonatkoztatni ? Véleményem szerint nem. A fatömegadatokat, 
mint amelyekről ilyen szempontból szó lehet, csak a holdankénti 
fatömeg képviseli, mert az összes fatömeg független attól, hogy 



mekkora területre vonatkoztatjuk, úgyszintén a növedék is, mi
után azt az új üzemrendezési utasítás értelmében százalékban 
tüntetjük fel. 

A részletes erdőleírásnak a berendezendő erdő jelenlegi tény
leges állapotát kell feltüntetnie oly hűséggel, hogy a leírás alap
ján bármely részletről helyes képet alkothassak magamnak. A 
tényleges állapotnak a hű képét pedig a valódi és nem a hozamba 
beszámítható területre vonatkoztatott adatok adják. A hozamba 
beszámítható terület a természetben nem létező, fiktív terület, 
amelyre csak a hozadékszabályozás szempontjából van szüksé
günk, nem pedig a jelen állapot leírása végett, ha tehát erre vo
natkoztatom az adatokat, úgy csak a képzeletünkben meglévő 
részlet leírását adom, melynek a tényleges állapothoz csak annyi 
köze van, hogy abból egy viszonyszám segélyével leszármaztat
ható. Hogy alkothassunk valamely részletről helyes képet ma
gunknak annak leírása alapján, ha a tényleges sűrűség, például 
0.4 helyett az eredeti, tegyük fel 0.8 van feltüntetve? Hiába van 
feltüntetve a sűrűség mellett a hozamba beszámítható terület is, 
a kettő együtt sem ad közvetlen felvilágosítást a tényleges sűrű
ségre nézve, mert az ugyanazon erdőrészletnél, ugyanazon ho
zamba beszámítható terület mellett is változik az eredeti sűrűség 
függvényekép. Ha tehát ezen részleteknél a tényleges sűrűséget 
ismerni akarjuk, úgy a megadott eredeti sűrűséget a hozamba be
számítható és az egész terület viszonyszámával kell megszorozni. 

Ugyanez áll a holdankénti fatömegre nézve is. És hogy a fa-
tömegadatok nemcsak az idős állomány által elfoglalt terület
hányadra vonatkozhatnak, amint azt a körrendelet kategórice elő
írja, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a közvetlen becs
léssel meghatározott fatömegek mindig a valódi, a faállomány ál
tal elfoglalt egész területre vonatkoznak és azokat mindig utó
lag számítjuk át a hozamba beszámítható területre. 

A fatömegadatokat a hozamba beszámítható területre vonat
koztathatjuk az általános vágástervben és a részletes véghaszná
lati tervben. Ezekben a tervékben az előhasznált részletek csak 
a hozamba beszámítható területükkel szerepelnek. Elméletileg 
tehát nem kifogásolható, ha a holdankénti fatömeget is ezen re
dukált területre vonatkoztatjuk. Ámbár részemről sokkal célsze
rűbbnek tartom itt is a valódi területre vonatkoztatni a holdan-



kénti fatömeget, már csak azért is, mert ezzel számítást és időt 
takarítunk meg. A hozadékszabályozás szempontjából semmi je
lentősége sincs annak, hogy a holdankénti fatömeget melyik terű-" 
létre vonatkoztatjuk, ezért a gyakorlat szempontjából helyesebb
nek tartom, ha a kevesebb számítással járó módot válasszuk. A 
holdankénti fatömegnek a hozamba beszámítható területre való 
vonatkoztatása csak azt az előnyt biztosítja, hogy ebben az eset
ben a terület rovatának adata, szorozva a holdankénti fatömegé-
vel, az előhasznált részleteknél is egyenlő lesz az összes fatömeg 
rovatában kimutatott fatömeggel, vagyis a sablonnak szépen 
megfelel. Ez azonban szerintem nem ér fel a kevesebb számítás 
előnyével. 

A fiatal állomány leírására vonatkozólag a körrendeletből a 
következőket idézem, mint amelyeket gyakorlati szempontokból 
nem tartok helyesnek: „ A legkomplikáltabbnak az az eset tekint
hető, amikor idős állomány is van, de van fiatalos, amely azon
ban pótlásra szorul és a területen szétszórva, tisztás foltok is ki
mutathatók. Ebben az esetben mindhárom faállománynak: az 
idős, a fiatal és a 0 éves faállománynak az adatait is kimutatjuk 
az eddig leírt módon a részletes erdőleírásban és területkimuta
tásban." 

Ez az állományleírás tényleg komplikált, de csak a körren
delet teszi azzá, mert a fenti részletezést kívánja meg, melynek 
semmi előnye sincs, csak hátránya van. Elméletileg nem kifogá
solható, mert hisz végeredményben a fiatalost sűrűségi fokok 
szerint is részletezhetném, kimutatva azt, hogy mekkora terüle
tet foglal el az egész területből a 0.0, 0.1, 0.2 stb. sűrűségű fiata
los. Hogy azonban a gyakorlat követelményeinek megfelel-e, az 
más kérdés? 

A körrendelet és az üzemtervi utasítás szerint tehát különb
séget kell tennünk a fiatalosok leírásában, aszerint, hogy felette 
idős állomány áll-e még vagy sem. Amennyiben az idős állományt 
már teljesen kihasználtuk, úgy a fiatalos sűrűségét az egész terü
letre vonatkoztatjuk, figyelembe véve a fiatalosban elszórt tisz
tás foltokat is és a fiatalos területét nem részletezzük tisztás és 
erdősült részek szerint, hanem legfeljebb, amennyiben a sűrűség 
nem egyenletes, megjegyezzük, hogy hézagos, tisztás foltok stb. 
Ha most ugyanezen a részleten még, tegyük fel, 0.4 sűrűségű 



idős állomány is áll, akkor már külön kell feltüntetnem a tisztás 
és az erdősült területrészt és a fiatalos sűrűségét is csak az er
dősült részre vonatkozólag szabad megnézni. De miért ez a meg
különböztetés, mikor ez egyrészt nem logikus, másrészt pedig 
semmi előnyt nem biztosít, hanem csak több munkával jár. Több
letmunkát jelent ez már a külső munkánál is. Az erdőrendező
nek a részlet bejárásakor, amivel abszolút számokban nem tudja. 
közvetlen megállapítani, hogy hány holdat foglal el a tisztás és 
mennyit az erdősült rész, kénytelen, mint egyedüli olyan eszközt, 
mely alkalmas a tisztás és erdősült területek nagyságának meg
állapítására, azt megbecsülni, hogy az egész területnek hány 
tizedrészét foglalja el a tisztás, illetve az erdősült rész. Ezekívül 
meg kell még az erdősült rész sűrűségét is becsülnie a tisztás-fol
tok figyelmen kívül hagyásával. Tehát három viszonyszámot kelL 
egy helyett a helyszínen megállapítani. Jelöljük a fiatalossal bo
rított területhányadot a-val, a tisztásra esőt 5-vel. Mivel az üzem
tervi utasítás szerint a három terület összege mindig egyenlő a 
részlet egész területével, vagyis ha t,, az idős, t2, a,fiatal állomány 
és í 8 a tisztás által elfoglalt teriilet, azért az erdősült, illetve tisz
tás részre eső területet a 

í a = ( T — ti) a é s í 3 ( T — í t ) 6 

képlet adja. Ha most meggondoljuk azt, hogy a fiatalos az idős. 
állomány koronái alá is betelepszik és így nemcsak a már kihasz
nált, hanem annál nagyobb területet is elfoglalhat, tehát í.+űg+íj 
nemcsak egyenlő, de nagyobb is lehet T-nél, vagyis a tisztás és. 
az erdősült rész által ténylegesen elfoglalt terület nagyon sokszor 
nem egyezik a részletes erdőleírásban a fentiek alapján kiszámí
tottál, beláthatjuk, hogy helytelen ennek a legtöbb esetben úgyis. 
illuzórikus területnek hosszadalmas számítgatásokkal való to
vábbi részletezése. 

A tisztás és a fiatalos által elfoglalt területhányadnak oly 
módon való meghatározása, ahogyan azt Nagypál cikkében teszi,. 
elméletileg helyes, ha a teljes sűrűségre való átszámítást elfoga
dom. De ebben az esetben is, ha a fiatalos és az idős állomány 
sűrűségének összege nagyobb I-nél, a fiatalos által tényleg elfog
lalt terület nagyobb lesz a részletes erdőleírásban feltüntetettnél. 
Pl.: Legyen a részlet egész területe 30 k. h., az idős állomány sű
rűsége 0.5, a fiatalosé 0.6. Az idős állomány által elfoglalt terű-



let lesz: 30X0.15=15 k. h. A tisztásra és a fiatalosra marad 
30 — 1 5 = 15 k. h. A természetben pedig a tisztás teljes sűrűség 
mellett is nem 15, hanem 30X0.6=18 k. h.-at foglal el. A teljes 
sűrűségre való átszámítás azonban az idős állománynál, amint 
láttuk, a hozadékszabályozás szempontjából a fiatalosnál meg 
azért helytelen, mert ezáltal nem a tényleges, természetben meg
lévő állapotot írom le, ami pedig a részletes erdőleírás célja, ha
nem egy fiktív állapotot. 

A munkatöbbletet növeli az is, hogy ezek a részletek az egyes 
tervekben a fenti eljárások alkalmazása esetén kettő helyett há
rom tételben szerepelnek és ezáltal az írásbeli munkát is meg
növelik. 

Amint látjuk, az előző eljárások sok számítással és munka
többlettel járnak, anélkül, hogy valami előnyt biztosítanának.. 
Azért leghelyesebbnek tartom, ha a fiatalost nem részletezzük, 
hanem megadjuk annak az egész területre vonatkozó sűrűségét, 
amelynek megállapításánál természetesen a benne lévő hézagokat 
is figyelembe vesszük, és a fiatalos elosztást szemléltetendő, hoz
zátesszük azt, hogy foltokban, helyenként kisebb tisztás-foltok 
vagy más hasonló kifejezést. Ez az eljárás elméletileg époly he
lyes, mint az előzőek, vele ugyanazt az eredményt érjük el, csak 
jóval kevesebb munkával, ezért ma, mikor mindenhol a racio
nalizálás jelszavát halljuk, feltétlen ennek kell előnyt adnunk. 

II. A természetes úton, maguktól kigyérült részletek leírá
sánál, mivel ezekben használat még nem volt, a rovatok ketté
választása mellőzendő és csak az idős állomány irandó le főállo-
mánykép. Az alatta esetleg megtelepedett fiatalost a megjegyzés 
rovatába írhatjuk le, még pedig szerintem az elegyarány és sűrű
ség feltüntetésével, mert ez közvetlenebb felvilágosítást ad a fel
szabadítás sürgősségére nézve, mint az olyan általános megjegy
zések, hogy hézagos, szép, helyenként pótlásra szorul-, stb. 

Tavaszi szállításra elsőrendű kanadai nyár
dugványok mérsékelt áron rendelhetők Tuboly 
Lajos gazdaságában, Ikervár, Vas megye. 



A herceg Esterházy hithizomány burgenlandi 
erdőgazdaságának ismertetése 

Irta: Rónai György. 

(Befejező közlemény.) 

Jövedelmezőségi viszonyok. 

A fentemlített befektetések ellenére burgenlandi erdőgaz
daságunk jövedelmezősége semmiképpen sem nevezhető kielé
gítőnek. 

A magas szállítási költségek, a túlhajtott szociális terhek, 
a mértéktelen állami adók és a még nagyobb községi pótadók, 
valamint a nagymértékű patronátusi terhek a nyugdíjasók el
látásával együtt akkora megterhelést jelentenek* hogy ez a ha
talmas erdőbirtok a hitbizomány birtokosának évenkint alig 
hoz valamit. A következőkben három év üzemstatisztikai adatai 
alapján összefoglaltam az 1 nf-re eső kezelési, üzemi és előállí
tási költségeket: 

A különféle kezelési és előállítási Összesen 1 fm-re 
költségek megnevezése S S 

1. Felújítási költség 69.964.43 0.54 
2. a) Fizetések és állandó kezelési költség. 448.578.93 3.58 

b) Nyűg- és kegydíjak . . . . . . 59.136.50 0.47 
3. Felügyeleti, üzemrendezési és felmérési 

költségek 114.010.63 0.90 
4. Központi általános költség 53.280.00 0.42 
5. Adók és egyéb közterhek, vagyon- és 

jövedelmi adó nélkül 212.777.93 1.70 
6. Patronátusi terhek 50%-a 63.450.40 0.50 
7. Épületek, utak és hidak fenntartási költs. 69.733.41 0.55 
8. Az épület és holt leltári tőke amortizációja 70.934.27 0.56 
9. Szociális terhek 89.029.85 0.71 

Az évi állandó terhek összege: 1,250.896.35 9.93 
10. Termelési költség . . . . . . . . 265.072.44 2.58 
11. Szállítási és raktározási költség . . . 728.952.42 7.10 

Összesen: 2,244.921.21 19.61 
Az erdészeti üzemi és gazdasági épületek 

tőkeértéke . . . . . . . . . ." 2,566.800.00 S 
Az erdészeti.holtleltár (vasút stb.) tőkeértéke 448.300.00 S 



Amint ebből az összeállításból kitűnik, az évi hozadék min
den egyes nf-re a különböző kezelési költségek, adók, szociális 
és patronátusi terhek miatt 9.93 S-gel van már a tövön megter
helve. A termelési és szállítási költség még kb. ugyanennyit 
tesz ki. 

Minthogy a tűzifa eladási ára ürm'-ként franko vagon 
átlagosan (lágy és kemény tűzifa együtt) 11.60 S, s így m : i-ként 
16.60 S, így ebből kitűnik, hogy a tűzifa termelése a valóság
ban közel 3 S veszteséggel jár. 

Tűzifát termelnünk mégis kell, hogy a termeléstől függet
len terheket m:!-ként csökkentsük, mert különben a műfa az ő 
28—30%-os mennyiségével egyáltalában nem tudná a gazda
ságot megmenteni. 

Mivel a szerfa százalékos mennyisége a mai fajoknak meg
felelően legfeljebb néhány évtized multával emelkedhetik azért 
a mostani gazdasági krízisben javulás csak akkor állhatna 
be, ha: 

1. a túlmagas adók és pótadók csökkennének, 

2. a drága szállítási költség tengelyen és vasúton mérsé
kelhető lenne. 

A földadó progresszivitása az osztrák államok között a 
Burgenlandban a legmagasabb, annyira, hogy 1000 kor. kat. 
tiszta jövedelemnél a földadó a kat. tiszta jövedelemnek 52.5 
%-át teszi ki. A Burgenlandban behozott adótörvény ilyenfor-

-

mán a progresszivitással (a.többnyire magyar) nagybirtoko
sokra (úgy látszik politikai okokból) több mint kétszer akkora 
földadót vetett ki, mint a kisbirtokosra. (50 kor. kat. tiszta jö
vedelmen alul a földadó ugyanis csak 20%-ot tesz ki!) 

A burgenlandi nagybirtok egyenesadóban legalább kétszer 
akkora adót fizet, mint Magyarországon. 

Mindehhez hozzájárul még, hogy Burgenlandban a viriliz-
mus megszüntetése folytán a többnyire szociáldemokrata 'nincs
telenekből álló községi tanácsok 200—500%-os községi pótadó
kat vetnek ki, úgyhogy az adóteher: az egyenes és községi pót
adó együttvéve legtöbbször több mint kétszeresét teszi ki az 
egész kat. tiiszfa jövedelemnek. 

Nyilvánvaló, hogy ilyen, a nagybirtokosok tönkretételét 



célzó adópolitika folytán nemcsak a .burgenlandi mezőgazda
sági, hanem az erdőgazdasági üzemek is képtelenek a jövede
lem tekintetében lépést tartani a magyarországi hercegi testvér
üzemekkel. 

Szociális gondoskodás. 
A következőkben még néhány rövid szóval ismertetem, mi

lyen változásokon men keresztül az uradalmi alkalmazottaknak 
és munkásoknak betegség-, baleset- és nyugdíjMztosítása. 

A hercegi hitbizomány, ez a sokszor oly igazságtalanul 
megtámadott kapitalisztikus intézmény, szolgálati pragmatiká
jában a nyugdíj, baleset és betegség elleni biztosításban a leg
kisebb részletekig olyan szociális érzékkel van kiépítve, hogy 
egy tekintetben felülmúlja a legdemokratikusabb állam szociális 
berendezkedését. 

A hercegi hitbizományban nemcsak a tisztviselőjeleggel 
bíró alkalmazottaknak van élethossziglan biztosított egziszten
ciája, az állami nyugdíjellátáshoz hasonló nyugdíja, hanem még 
az állandóan alkalmazott kocsisok és konvencionisták is hosszabb 
szolgálat után kegydíjban részesülnek, vagy ha arra rászorulnak, 
a hitbizománytól fenntartott szegényházban nyernek elhelyezést. 
Burgenlandban két ilyen uradalmi szegényház áll fönn ma is. A 
betegellátást s a temetkezést is a hitbizomány nyújtotta. S ez a 
kielégítő betegség-, aggkor- és nyugdíjbiztosítás a munkásnak és 
alkalmazottnak alig számottevő hozzájárulása nélkül történt. 

Az Ausztriában néhány év előtt behozott „Alkalmazottak 
biztosítási törvénye" és később „ A földmunkások biztosítási tör
vénye" ezt a jól bevált hercegi intézményt a kötelező biztosítás
sal az érdekeltek hátrányára és akarata ellen egyszerűen meg
szüntette. Az alkalmazottaknak uradalmi orvos részéről uradalmi 
költségen történő betegsegélyezése 1925-ben megszűnt. Ez idő 
óta az uradalom valamennyi alkalmazottja és konvencionistája a 
mezőgazdasági betegsegélyző pénztár tagja lett. 1927 július l-e 
óta pedig összes alkalmazottjaink a mező- és erdőgazdasági alkal
mazottak biztosítóintézetének lettek kötelezően biztosított 
tagjai. Ettől az intézettől a betegellátáson kívül rokkantság ese
tén vagy a 60 éves korban nyugdíjellátásban is részesülnek. 

Ez a kötelező betegség-, baleset- és nyugdíjbiztosítás — bár 
40 évi szolgálat után az összjövedelem legfeljebb 75 százalékát 



biztosítja nyugdíjképen —• mégis akkora járulék fizetésével jár, 
hogy a biztosított jövedelmének körülbelül 8.5 százalékát tarto
zik biztosítási járulék képen fizetni s ugyanannyit fizet maga a 
munkaadó is. 

Az uradalomnál nyugdíjjogosultsággal biró régi alkalmazot
taink nyugellátásának ügye e törvények következtében olyképen 
nyert rendezést, hogy 1927 július 1-ével meg lett állapítva az 
uradalomnál eddig szerzett nyugdíjának a nagysága, ez időtől 
fogva megszűnt az uradalmi nyugdíjigény emelkedése is és be 
lett szüntetve a további uradalmi nyugdíjjárulék fizetése. Az így 
megállapított uradalmi nyugdíj csak a nyugdíjba vonuláskor vá
lik esedékessé. 

Külön említést érdemel itt az említett törvénynek a bur
genlandi alkalmazottakra vonatkozó az a kivételes kedvezménye, 
hogy a burgenlandi honossággal biró alkalmazottak Burgenland
ban teljesített szolgálati éveik után 1909 január 1-től kezdődően 
külön nyugdíjban részesülnek. 

Az 1920 óta szolgálatba lépett uradalmi alkalmazottak Ura
dalmi nyugdíjat már egyáltalában nem kapnak s így a nyugdíj
as betegellátás szempontjából az átcsatolás következtében lénye
ges különbség állott elő az uradalom magyarországi és burgen
landi alkalmazottai között. 

Feladatom végéhez értem. Befejezésképen nem mulasztha
tom el ez alkalommal sem annak a belső meggyőződésemnek han
got adni, amely mindannyiszor kialakul bennem, valahányszor 
odaát az austromarxisták üres jelszavát hallgatva, egyrészt a 
hitbizomány több évtizedes bevált szociális intézményeire gon
dolok s másrészt elmélyedek abba a küzdelembe, amelyet ennek 
az évszázados hitbizománynak a saját nyugdíj- és patronátusi 
terheivel megrakottan az új szociális kiadásokkal és a roskadá
sig rájarakott adóterhekkel meg kell vívnia, hogy ez a hercegi 
hitbizomány, amelytől ezer és ezer ember kap munkát, amely 
több száz családnak ad állandó kenyeret, sorssujtotta százaknak 
ad segélyt, annyi özvegyet és árvát és csak a Burgenlandban 
egyedül 73 parochiát és templomot, 2 kolostort, 3 szegényházat, 
Fraknón és Lékán mint történelmi emléket 2 régi várat és .2 

/ 



múzeumot, Lékán és Kismartonban 2 kastélyt, 2 várkertésze
tet és egy híres parkot tart fenn s azonfelül minden nemes köz
célra bőségesen áldoz évszázadok óta. Minden művészetnek mecé
nása és előmozdítója. Díszt és Haydn a hercegi házban lettek 
naggyá, hogy ez a hercegi hitbizomány olyan polgári intézményt 
képvisel, amelyhez soha, de soha nem lesz fogható semmiféle 
szocializált üzem. 

Meg lehetünk győződve arról, hogy a mi szép burgenlandi 
erdőségeink ennél a magas és nemes Háznál a legjobb kezekben 
vannak. A hercegi hitbizománynak Burgenlandba szakadt erdő
gazdasága az elmúlt 10 év alatt nemcsak az új viszonyokkal szá
moló gazdasági üzemtervek felállításával, a kihasználás és fel
újítási módok modern alapokra való fektetésével, fűrészüzemei
nek tökéletesítésével, a kitermelés és értékesítés belterjességé
nek emelésével szerzett új szakkörök előtt elismerést, hanem 
emellett a tisztán érdekképviseleten nyugvó új állami alakulat
ban, a vele szemben álló gazdaságpolitikai harcban is megál
lotta a helyét. 

Hisszük és reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz! 

E G Y E S Ü L E T I K Ö Z L E M É N Y E K 

A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úrnak 50556—VIII—1931. 
számú leirata az 'Országos Erdészeti Egyesületnek a tűzifa vasúti 

díjkedvezményének meghosszabbítása iránti felterjesztésére. 

„Országos Erdészeti Egyesületnek, 
Budapest 

V., Alkotmány-utca 6. 

Fenti felterjesztésére értesítem, hogy a magyar feladási állomá
sokon feladásra kerülő tűzifára fennálló vasúti díjkedvezménynek a 
folyó évre leendő meghosszabbítására a m. kir. államvasutak igaz
gatóságát megfelelően utasítottam. 

Az Egyesületnek arra a kérelmére ellenben, hogy a tűzifára 
adott igen messzemenő, az államvasutak önköltségét sem fedező díj
mérséklés a bányafára is kiterjesztessék, közlöm, jmiszerint az állam
vasutak súlyos pénzügyi helyzete e téren semmiféle további kedvez
ményt nem enged meg. 

Budapest, 19131 január 22. 
Dr. Bud s. k." a 



Beszámoló az államvasúti tüzifaszállítások (kérdésének megtárgya
lása céljából ; folyó évi február hó 4-ére összehívott értekezletről. 

Lapunk januári számában külön felhívással fordultunk az állam
vasúti tüzifaszállításoknál érdekelt t. tagjainkhoz,, hogy az állam
vasúti tüzifaszállítások 'rendkívül fontos 'kérdésének megvitatására 
legyenek szívesek ísaját érdekükben a február hó 4-ére hirdetett érte
kezleten minél nagyobb számban megjelenni. 

Az értekezleten a felhívás ellenére, fcajnos, csak alig néhányan 
jelentek meg, úgy hogy az értekezletet megtartani, nem lehetett. Az 
összegyűlt tagok mindazonáltal mégis foglalkoztak a kérdéssel s 
annak a nézetüknek adtak kifejezést, hogy nagyon is kívánatos volna, 
ha a legközelebbi igazgatóválasztmányi ülés ezt a hazai erdőgazda
ság szempontjából nagyon is fontos kérdést teljes részletességgel le
tárgyalná. 

A meghiúsult ' értekezletnek a beteg báró Waldbott Kelemen 
elnök által beküldött elnöki megnyitóját alant közöljük. 

Tisztelt Uraim! 
Üdvözlöm a megjelenteket és a mai napra kitűzött értekezletet 

megnyitom; 
Az értekezlet első tárgya az Államvasúti tüzifaszóAlítások kérdése. 
Régi kívánsága a magyar erdőgazdaságnak és fatermelésnek, 

hogy ez a fontos közszállítás teljes egészében az ő részére jusson, 
nemcsak azért, mert mennyiségénél fogva a magyar tüzifatermelés-
nek közel 10 százalékát kötné le, de azért is'mert éppen az értékesí
tés, szempontjából legnehezebb időpontban kerül jelentékeny része 
leszállításra, f, így az árak kialakulására is. igen jelentős befolyása 
van. 

Az a szívós küzdelem, amit ebben az ''arányban az egyesület is 
folytatott, már a múlt évben arra az eredményre vezetett, hogy 80 szá
zalékát a szükségleteknek a magyar termelés fedezte'és csupán a 
debreceni és szegedi üzletvezetőségnek nem egészen 3000 vagont 
kitevő szükséglete jutott a külföldi termelésnek. 

Az odaítélésnél azt. hallottuk indokul felhozni, hogy ezekre a 
részekre a külföldi tűzifa a magyar fánál olcsóbban, volt beszerezhető. 

A versenytárgyalások mostani rendszere mellett a nyilvánosság
nak nem állott módjában ezt ellenőrizni. 

Pedig jneggyőződésünk, hogy pl. Nyíregyháza, Kecskemét, sőt 
Kisújszállás, Halas, Kiskőrös vidéke is olcsóbban látható el magyar 
fával, mint külföldi fával, ha a szállításnál felmerülő költségeket is 
figyelembe vesszük. 

Különösen áll'ez most, amikor a magyar tűzifa polgári fuvar
díja a külföldi fáénál jelentékenyen olcsóbb, s a tűzifát még számot
tevő behozatali vám is terheli. 

A magyar fa érdekének megvédése szempontjából tehát ma mái-
elegendő az, ha •(feltétlenül biztosítani tudjuk, hogy azt a tűzifát 



vegyék meg, amelyik a rendeltetési állomásra beszállítva a legkeve
sebbe kerül. 

Ezt a kerüköltséget azonban a nyilvánosság csak akkor tudja 
megfelelően ellenőrizni, ha "már maga a kiírás is úgy történik, hogy 
az ajánlattevőknek az feladási árat az egyes elosztási gócpontokra 
vonatkoztatva, a polgári fuvardiíj, bélyeg, vám és költségek betudá
sával kell megadnia.. 

Meggyőződésünk az, hogy ha az elosztási gócpontokat megfele
lően állapítják\meg, a külföldi tűzifa; ezeknél a szállításoknál szerep
hez |sem jut. 

De ezenfelül még egy lényeges eredménye lesz ennek a 'kiírási 
módszernek. 

Az árverések eredményét két nap alatt össze lehet állítani, úgy 
hogy az eredményt azonnal el lehet bírálni és meg lehet állapítani, 
kiknek az ajánlatai a legolcsóbbak.. 

Elmaradhatnak a. versenytárgyalást követni szokott hosszas tár
gyalások, a hetekig tartó számításokon alapuló nehézkes és sokszor 
hibás összehasonlítás és az; egész kérdést egy héten belül el lehet 
— a közszállítási szabályzatnak megfelelően — dönteni. 

Az az éles verseny, ami,a mai viszonyok mellett a termelők között 
folyik, kizárja az összebeszélés lehetőségét és'ágy az Államvasút érde
kei is a legbiztosabban volnának megvédhetők. 

Igaz ngyan, hogy némely nagyon távolfekvő erdő versenyképes
ségét a hosszú szállítás kedvezőtlenül befolyásolja, viszont azonban 
ez a helyzeti hátrány a békeidőben is mindig megvolt, amikor az 
ilyen távoli helyeken csak jelentősen alacsonyabb eladási árak voltak 
elérhetők. 

Ügy Vélem azonban, hogy ez az amúgyis kivételes eset nem 
jöhet számításba akkor, amikor az egész termelés zömét ilyen közel
ről érdeklő kérdés elbírálásáról van szó. 

Szükségét látnám ezenkívül, hogy az értekezlet a vámkérdéssel 
is foglalkozzék. 

Amint jól méltóztatnak tudni, a tűzifát a kormány a közelmúlt
ban 58 filléres vámmal sújtotta q-ként. 

Ámbár ezt a vámot ilyen nagyságban nem tekinthetjük végleges
nek, hanem csak harcieszköznek, vagy tárgyalási alapnak a közel
jövő vámtárgyalásaihoz, mégis az a körülmény, hogy ez a vám a 
le£?inkáb,t1 közszükségletet alkotó választéknál: a tűzifánál — harcsak 
időlegesen is,, de — megszülethetett, 'bizonyítéka annak,-hogy ma már 
régi (óhajtásunkról: a fatermékek vámjáról is beszélhetünk. 

Hogy a vámvédelem mit jelent egy gazdasági ág fejlesztésénél. 
azt 'legjobban textiliparunk és papíriparunk igazolja. 

Ezek az iparágak az utolsó 10 év vámvédelme mellett többszáz 
százalékos fejlődést "mutatnak és ma már számottevő : részét fedezik 
belföldi szükségleteinknek, holott az önálló vámterület életbelépése 
idején termelőképességük alig volt számbavehető. 



Igaz, hogy az erdőgazdaságnál nem lehet olyan rövid idő aiatt 
eredményt elérni, mint ezeknél az iparágaknál. 

Ez azonban nem szolgálhat továbbra is pkul arra a túlzott 
lojalitásra, amit az erdőgazdaság és fatermelés ezideig saját érde
keik védelme tekintetében: /tanúsítottak. 

Fiafeldolgozóiparunk egy igen fontos ága: a fűrészipar azonban 
ezt a védelmet már igen /rövid időn belül is hasznosítani tudja és 
igen sok munkaalkalmat tud a magyar közgazdaság részére meg
menteni. . 

A többi ágazatok részére pedig egy; mérsékelt vámvédelem nem
csak a jobb értékesítés és ezáltal a fokozatos fejlődés lehetőségét 
nyitja meg, de módot ád a kormányzatnak arra is, hogy az erdő
gazdaság megfelelő támogatásával a fejlődést gyorsítsa, a kívánatos
irányba terelje és hasznavehetetlen területek, kopárok, mocsarak,. 
valamint a fátlan alföldi részek megfelelő" fásításával az ország köz
gazdaságát 'igen jelentős egyéb előnyökhöz is juttassa. 

Mert nemcsak annak a lehetősége f o r o g fenn, hogy saját szük
ségletünket idebenn fedezhessük, fafogyaszltó iparágainkat a kül
földtől függetleníthessük, Ide azért is, hogy egészen új iparágaknak 
vethessük ttieg az. alapját és magát a» őstermelést is a mezőgazdaság 
és ' erdőgazdaság arányszámának megváltoztatásával helyesebb me
derbe tereljük. 

Meggyőződésem "laz, hogy soha nem volt alkalmasabb idő ezeknek 
a vámoknak a bevezetésére, mint ma, 'amikor az általános kereslet 
hiánya miatt a ránk, mint fogyasztókra ráutalt, az orosz dumvingtől 
rettegő külföldi fatermelés ennek minden következményét vállalni 
fogja anélkül, hogy ez a magyar fogyasztásra számottevő tehertételt 
jelentene. 

Véleményem szerint, a kérdést úgy kellene megoldani, hogy a fel
dolgozás 'céljaira bejövő gömbölyű fát mérsékeltebb, a feldolgozott 
árut vedig magasabb vámtétellel kellene sújtani, már csak a belföldi 
munka védelme érdekében is. 

Magának az erdőgazdaságnak is (jelentős haszna volna belőle, ha 
a békében oly virágzó Tisza- és Dunamenti fűrészipart, valamint a 
nyugati és (déli határszélek fűrésziparát újból fel tudnók lendíteni, 
mert hiszen a versenyképes fűrészipar volna a magyar erdőgazdaság 
termékeinek is legbiztosabb vásárlója. 

Ez a kérdés faelátásunk kérdésével is szorosan összefügg, mert 
csak így tudja a kormányzat a magyar gazdaság észrevehető meg
terhelése nélkül előteremteni azt az összeget, amely 'az erdőgazdaság 
olyirányú fejlesztéshez szükséges, hogy 'saját iszükásgleteinket minél 
nagyobb mértékben tudjuk itt benn ellátni. 

Igaz, hogy ez több évtizedre terjedő, az egész kérdést felölelő, 
céltudatos és következetes munkát kíván. : 

Eazel szemben fazonban az eredmény is olyan, amiért nemcsak 
érdemes, de feltétlenül kell is dolgoznunk, ha nem akarjuk azt, hogy 



a terhes fabehozatal előbb ^vagy utóbb egész gazdasági életünket 
megbénítsa. 

Annyira kézenfekvő az eszköz és annyira közérdekű a cél, hogy 
— véleményem szerint — az Országos Erdészeti Egyesületnek első
rendű kötelessége lenne nemcsak állástfoglalni a kérdésben, de a 
legerősebb propagandát is indítani annak érdekében. 

Éppen ezért (javasolom a tisztelt értekezletnek, hogy az állam
vasúti tüzifaszállítások kérdésének letárgyalása után ezt a kérdést 
is tárgyaljuk le és megfelelő javaslattal forduljunk az egyesület 
igazgató-választmányához. > 

Kedvezményes i tüzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. Az illetékes vasúti igazgatóságok lapunk legutóbbi szá
mának ^megjelenése óta a következő állomásokat vették fel a kedvez
ményes tüzifaszáííitásra jogosult 'feladóállomások sorába: Baja, Ba-
konyszombathely,. j! Balkány, Erdőcsokonya, Felsőrajk, Jobbágyi ki
térő, Kecel, Kerta, Ivíailáth-telep, Magyarboly, Mád, Mátészalka, 
Nádasd, Ötvös, Pilisvörösvár, Somoskőújfalu, Szendrőlád, Szepetk, 
Veszprém külső p.-u. 

írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 
május hó 30-án tartott igazgatóválasztmányi (ülésében elhatározta, 
hogy az egyesület 1930. évi július 1-től kezdődően az Erdészeti 
Lapokban megjelenő cikkekért írói (tiszteletdíjat fizessen. És pedig: 
a szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas 
ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő cikkekért 
16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 16 oldalas 
ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: a kiadó
hivatal. 

Adó és könyvelés. Értesítjük t. tagjainkat, hogy adó- és köny
velési ügyekben szerkesztőségünk díjmentesen ad felvilágosítást. 



H I V A T A L O S K Ö Z L E M É N Y E K 

451—3—1931. szám. 

Hivatalos közlemény. 

Közhírré teszem, hogy a Csepel községi (Pest-Pilis-Solt-Kiskun 
vármegye) születésű Szabó Ferenc részére 1927. évi augusztus hó 
9. napján 2—1927. szám alatt a vadőri szakvizsga letételéről kiállí
tott eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére 1931, 
évi 453—3. e ig . szám alatt az eredetivel egyenlő értékű, hiteles má
sodlat adatott ki. 

Győr, 1931. évi február hó 3-án, 

A m. kir. erdőigazgatóság: 
Hepke Arthur s. k, 

m. kir. főerdőtanácsos,. 
erdőigazgató. 

I R O D A L O M 
A délkeleteurópai őserdők szerkezete, növekvése és felújulása. 
(Aufbau, Wuchs und Verjüngung der südosteuropáischen Urwál-
der.) írta dr. Mutter Károly Miksa. 15 szövegközötti ábrával, 
28 fényképfelvétellel és 2 térképpel. M. H. Scháper kiadása. Hannover. 

A bátorságnak egy bizonyos magas fokán kívül, mély szakbeli 
tudás és érett ítélőképesség kell ahhoz, hogy egymás mellett lévő 
áílományképeknek egyes példáiból megrajzolhassuk vagy megszer
kesszük az erdőművelési fejlődésnek időbeli optimális irányban való 
egymásutánját, amikor a rövidéletű emberi munka tapasztalatai a 
keletkező vagy elmúló erdőnemzedékeknek még egyes láncszemeit 
sem tudják végigkísérni. 

Azonkívül dr. Müller külföldi és csak két rövid nyári időn át 
dolgozott Bulgáriában és Romániában mint kezdő kutató, a mai 
Romániában mint egészen fiatal erdőmérnök saját vezetésem alatt a 
Szász Hétbírák erdőségeiben. 

Mint könyvének címe is mutatja, Müller kutatva tanulmányozta 
és taglalta az őserdőnek keletkezését és elmúlását. Az őserdő fogal
mának határozott körvonalozása előnyösen vezet bele a tárgyba. 
A bulgáriai Rodope-hegység erdei fenyő, luc, feketefenyő, rezgő nyár 
és nyír elegyetlen és elegyes állományainak gondosan kidolgozott és 
finoman megrajzolt vázolása éppúgy, mint a Pirin-hegység állomány
képző fény- és árnyékfáinak tárgyalása és pedig az osztrák fekete
fenyő, a bükk, luc, erdei fenyő, balkáni sima fenyő (Pinus Peuee)> 



a fehérkérgű fenyő (Pinus leucodermis), törpefenyő (Pinus mon-
tana) és végül ezen fafajok legtöbbjének leírása elegyetienül, vagy a 
jegenyefenyőállományban való betelepüléseiben, gazdasági állapotuk 
stb., a Rila-hegységben szakunk szempontjából igen nagy értékűek.. 

A könyvnek lényege azonban nagyon messzemenő, kockázatos 
állítás. A tűz hatásának, mint ugyan közvetlenül pusztító, közvetve 
azonban építőerőnek, mint időleges természeti katasztrófának is, 
mégis állományalkotónak való odaállítása, különösen a fényt kívánó 
fafajoknál, amelyeket égett talajban és ásványi talajban csírázóknak 
ismerünk, nem könnyelmű, sem felületes, bár kissé elhamarkodott, 
mégis biztos és céltudatos járással halad az ok és okozat között való 
tények útján. Az erdei fenyőnek nagy területen való felújulása a 
tűznek segítségével a csarap nyomása ellen, a nyers humusznak le-
pörkölésével, a tüzet követő dezinficiáíással, a természeti csapások 
erdőt újító munkájának beszélő példájaképpen van odaállítva. Ez a 
gondolat, mely vezérmotívumként az egész könyvön végigfutó piros 
fonalat jelent, a könyvnek az újdonság értékét adja, a különös sajá
tosságnak magasságát. Tévedni emberi dolog, mondja a szerző sze
rényen és én magam, aki az őserdőt, legalább az erdélyi Kárpátok 
őserdejét negyedszázadon át mint gyermek és ifjú keresztüljátszot
tam, azután még egy negyedszázadon át az ország legtöbb helyén 
mindenféle viszonylatban magam átéltem, vagyis azt mégis csak egy
negyed, vagy egy fél faélet hosszán kitapasztaltam, meg kell hogy 
erősítsem a fenti mondatot. Mert ha én is nem tévedek, nem tudom 
elfogadni a tűz erdőépítő tevékenységének szellemét, — legkevésbé 
a lucnak és a foükknek területén. Ez a két fafaj nagytáblás egyönte
tűségét ugyan többnyire a természeti csapásoknak köszöni, a vihar
nak és hónyomásnak, döntéssel és töréssel, de semmi esetre sem a 
tűznek, mint egy a század folyamán elmaradhatatlanul bekövetkező-
nek vélt természeti csapásnak. Ezt én évek hosszú során át folyta
tott megfigyeléseim alapján biztosra állítom, mert hiszen majdnem a 
fél erdőnket kellett volna látnom elhamvadóban. De semmi ilyent! 
Igazi pusztító tüzek, mint természeti csapások a luc és bükk zárt 
fiatal és öreg állományaiban felette. ritkán fordulnak elő. Legfeljebb 
még nagyon meredek sziklás lejtőkön. A mi nagy tüzeink majdnem 
kizárólag futótüzek (alomtűz), többnyire régen betelepült vágások
ban és tisztán csak pusztító, megsemmisítő hatásúak. 

Igaz, hogy nekünk itt mindig csak — hogy úgy mondjam •— tűz
biztos talajjal, korhany csírázókkal van dolgunk, ellentétben az ás
ványi talajon csírázok talajával szemben, amely a mi vidékünkön 
csak nagyon ritkán fordul elő. 

í gy tehát az én fejtegetéseim nem annyira ellentmondani akar
nak Müller adatainak, mint inkább kiegészíteni azokat, mivel azok 
éppen az erdélyi erdők (Kárpátok) körül, a saját bevallása szerint 
is , nagyon hézagosak. 



Mül'ler kritikailag megalapozott megállapítása, hogy a pusztító 
hatású erdőtűz az ásványtalaj csírázok számára erdőművelési alapok 
(magágyak) teremtését jelenti és nagy kiterjedésű állományok egyen
letes betelepülésére {Bulgária) alkalmas, megvesztegető és elragadó. 
Azonban az évezredek fejlődésének, a fák és erdők keletkezésének és 
összeomlásának látogató áttekintése során még is azt kell kérdez
nünk, hogy tényleg nem juthatunk el más következtetéshez, mint 
ahhoz, hogy a fényt kívánó fafajok az egykorú állományképzésnek 
ősi tulajdonságát tényleg csak tűzzel való szimbiózis révén érhetik 
el és nem más egyszerű úton, a fiatalosnak a fejlődés során való el
nyomása mellé szorultaknak, belenövése a bükk egyöntetű korona-
sátorába stb. révén, mivelhogy az erdei fenyőnek optimális régió
jában általánosságban csak a bükk és tölgy kerülhet szembe az erdei 
fenyővel. A kultúrember a tűzzel sok helyen egyengeti az erdei fenyő 
útját és ezen a réven dezinfekció keletkezhetik stb. és lehetséges, 
hogy a tűz pusztítása nyomán helyenként az erdei fenyőállomány ke
rül előtérbe más fajokkal szemben, de nem ott, amit minálunk álta
lánosságban őserdő neve alatt értünk. 

Müllernek a következő mondatát emelhetem ki hangsúlyozottan: 
„végül az erdőtűz, az őserdőnek háromszoros matador ja, mint leg
fontosabb dinamikus tényező jelentkezik az őserdő fafajváltozásának 
előidézésében". 

A lucosok azonban és a bükkállományok is, bizonyára nem tar
toznak hálával a tűzzel szemben, azok keletkeznek, élnek és elmúlnak 
a nagygazdaságban és szálalásban az egyenként való elhalás vagy a 
tömeghalál útján, függetlenül a tűztől. Sajnos, rövfd megbeszélés 
keretében közelebbi megvilágítást és bizonyítékot nem adhatok. 
Ameddig azonban őserdőről beszélek, ki kell zárnom az emberi kéztől 
rakott tüzet, mert különben az őserdőtől megvonnám a természetes 
keletkezésnek fogalmát, azonban az évszázados természeti csapások 
sorában a villám gyujtogatásának sem adhatok helyet, mert egyrészt 
nagyon ritkán fordul elő, másrészt nem is tulajdoníthatok neki erdő
művelési jelentőséget, mert akkor következik be, amikor az erdő 
legkevésbé bírja és épp akkor marad el, amikor talán tényleg hasz-
noissá válnék, mert éppen — más szavakkal — az erdőművelésnek 
véletlenségekhez való alkalmazkodásával nem szabad számolnunk. 
A tűz tehát nálunk nem igazi évszázados csapás, amely akkor jön, 
hogyha ideje elérkezett, mint a széltörés, amely előtt a fa az évezre
des fejlődés során kialakult, sekély gyökérzete és az alkalmazkodás 
során szerzett tulajdonságai révén meghajlik, de csak akkor hajlik 
meg teljesen, hogyha az ideje, a kor, elérkezett. 

Mind, amit Müller az egész könyvében kifejtett, rövid összefog
lalását találja az utolsó szakaszok egyikében, a 322. oldalon. 

„ A z erdőégést a századok folyamán látszólag sorsszerűén vál
totta ki különböző esetlegességeknek időbeli találkozása, melyek azon-



ban a mi történelem-meteorológiai tudásunk szerint szintén bizonyos 
periodicitásnak vannak alávetve; az őserdő a tüzet, mint igazi évszá
zad katasztrófát, mindig ismerte, ahogyan a mi égövünk minden 
nagyobb termőhelyéről beigazolni megkíséreltem és az erdőnek talán 
szüksége is volt a tűzre a fafajcserének önműködő lebonyolítása vé
gett, vagy talán mint élettani ősmotivumra, az erdő talajának mélyre
ható megújhodása érdekében." Ebben az olvasó élesen körvonalazva 
látja, amit a könyv akar és hoz. El kell ismernem, hogy ebben a 
könyvben szellemes, szépszavú, lelkierővel, sőt szenvedéllyel és vi
harzó lelkesedéssel teljes törekvés foglaltatik, az igazság, a felisme
rés után való törekvés és állja az ítéletet a térbeli és időbeli apró 
következtetéseiben és a logikus bizonyításban egészen a végső követ
keztetésig, az általánosításig; ami azonban korántsem zárja ki, hogy 
elismerjem nagy úttörő értékét és az olvasását a legnyomatékosab
ban ajánlom minden erdőgazdának, aki a ködbeborult múltból fel-fel-
tünő titkok megfejtésére törekszik. A legszélső következtetései meg-
cáfolásához azonban egy új könyvre volna szükség, mindennemű ellen
érvekkel és amíg az nem létezik, addig Müller állításainak lehet bár 
ellentmondani, de azok nincsenek megcáfolva. Witting Emil. 

L. Brauner: Die Pflanze. Modern növénytan. Kiadta a Deutsche 
Buch-Gemeinschaft, Berlin, S. W. 68. Alte Jakobstrasse, 156/ 
57. 294. oldal, 40 kép. 

Ezt a könyvet a művelt nagyközönségnek szánta a kiadó; a szerző 
pedig tudományos alapon írta meg, de könnyen érthető, élvezetes 
nyelvezettel. . 

Az élet keletkezése különféle teóriáinak ismertetéséből kiindulva 
felveti a kérdést, hogy az élő szervezeteknek állati és növényi világ 
szerint való elkülönítése helyes és jogosult-e. Kifejti, hogy minél 
alacsonyabbrendű szervezeteket vizsgálunk, annál inkább tűnik fel a 
szigorú elkülönítés helytelensége és az élet keletkezését illetőleg meg
állapítja, hogy a növény feltétlenül korábbi lakója a földnek. 

Majd igen érdekesen ír a növény életéről, a szaporodás és fejlő
dés feltételeiről. Kedvesen megírt fejezet szól a virágról, a megter-
mékenyülésről, ennek a szélhez és a rovarokhoz való viszonyáról. 

A további fejezetekben ismerteti a növény alkotórészeit, vízellá
tását, felépítését, táplálkozását. Majd megemlékezik a rovarevő nö
vényekről, ezek különleges felszereléseiről, a parazitizmus és. 
szimbiózis közötti különbségről. 

Az utolsó fejezetben olvassuk a növény érzékszerveinek leírását 
és végül a növényvilágnak az egész természethez és az emberhez való 
viszonyáról értekezik a tudós szerző. 

A világos és könnyed stílusban megírt szöveget a számos fény
kép és rajz még érthetőbbé és a könyv olvasását igazán élvezetessé 
teszi. (F. M.) 



KÜLÖNFÉLE K 

Halálozás. Fő-méltóságú németújvári dr. herceg Batthyány 
Strattmann László egyetemi orvos és bölcsészet-tudor, cs. és kir. 
kamarás, az aranygyapjas-rend lovagja, a Szentistván-rend kis-
keresztese, a pápai aranysarkantyús-rend vitéze, szkv. ; huszárhad
nagy, a magyar országgyűlés felsőházának és a IMagyar Tudományos 
Akadémia levelező- és igazgatótanácsának tagja, Vas vármegye örö
kös főispánja, Németujvár örökös ura, hitb. birtokos,- az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja stb. stb. fo lyó 'év i január hó 22-én 
Wienben elhunyt. 

A megboldogult a magyar közéletnek egyik legszerényebb, leg
képzettebb és 1-egjobbszívű tagja volt s különösen mint i specialista 
szemorvos, a külföld által is elismert ;nagyhlrnévre tett szert. A be
tegeket, lakik! a környékről és a Dunántúl távoli vidékeiről tömegesen 
keresték föl, 'díjtalanul kezelte köpcsényi,, öroszvári és később kör
mendi saját kórházaiban. Mintegy 10 éve kizárólag szemészettel fog
lalkozott. Sikeres hályogműtéteinek száma megközelíti a hatezret. 
Körmend környéke és áz egész Dunántúl egyik legnagyobb jótevőjét 
vesztette el 'benne. Élénk tevékenységet fejtett ki a közélet minden 
terén, amelyekért a fent elősorolt számtalan kitüntetésben részesült. 
Az erdészetnek is nagy barátja volt, saját erdőgazdaságát mintasze
rűen vezette és egyike volt azoknak az erdőbirtokosoknak, aki az 
erdőgazdaságát á mezőgazdaságtól teljesen elkülönítve irányította és 
a többi gazdasági ágazatnak az erdészet ügyeibe beleszólást ,nem 
engedett. 

A megboldogult földi maradványait a Körmendre történt átszál
lítás után folyó évi január hó1 27-én. a németujvári családi sírboltban 
helyezték örök nyugalomra. 

Béke hamvaira. 

Meghívó 

a Magyar Mérnökök és Építészek 'Nemzeti (Szövetsége és a Hungária 
Magyar Technikusok Egyesülete által 

dr. h. c. József kir. herceg altábornagy úr (Őfensége fővédnökségével 
és (vitéz (dr. József Ferenc kir. herceg -(Őfensége védnökségével 

a kir. József-Műegyetem i dísztermében 1931. évi április hó 19-én 
délelőtt 10 órai kezdettel rendezendő 

193Í. évi Magyar Országos Mérnökkongresszusra, 

melynek célja annak megvitatása, hogy hazánk gazdasági helyzetének 
javítására technikai téren mely eszközök és módok állanak rendel
kezésre. 

E kongresszus tanácskozásaira van szerencsénk az azt rendező 



Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége Összes tagjait, 
valamint a Hungária Magyar Technikusok Egyesülete összes domi-
nus tagjait, továbbá 

a Budapesti Mérnöki Kamara, 
a Magánmárnökök Országos Szövetsége. 
a Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete, 
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 
a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet, 
az Országos Erdészeti Egyesület, 
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, végül 
a Városi Mérnökök Országos Szövetsége 

összes tagjait ezennel ^meghívni,, fríg. a Hungária Magyar Technikusok 
Egyesülete összes junior és szenior tagjait a kongresszuson vendégül 
szívesen látjuk. 

Az előkészítő- és rendezőbizottság. 

Tájékoztató. A kongresszus tanácskozásain annak rendes tagjai 
vehetnek részt. Rendes taggá válik ta meghívottak közül mindenki, ki 
e szándékát szóval vagy írásban a Jrendezőbizottságnak (Budapest, 
IV., Reáltanoda-utca 13—15) bejelenti és 'a költségekre legkésőbb 
1931 március hó 5-éig 3, azaz három pengőt lefizet. A jelentkezés 
megkönnyítésére minden meghívottnak űrlapot is küldünk, melyhez 
postatakarékpénztári csekklapot csatolunk. 

A kongresszus részletes programmját és ügyrendjét és a tár
gyalandó határozati javaslatok szövegét minden rendes' tag ideje
korán meg fogja kapni, hogy a tanácskozáson kellő tájékozottsággal 
résztvehessen. A kongresszus befejezte és az anyag feldolgozása 
után annak megfelelő módon leendő közzétételéről gondoskodunk. 

JBővebbb felvilágosítással a rendezőbizottság (Budapest, IV., 
Reáltanoda-utca 13—15) minden hétköznap este 6—7 óra között 
készséggel szolgál. 

A famagvak előcsiráztatása. Az Erdészeti Lapok folyó évi első 
füzetében olvasva Béky Albert igen tanulságos leírását, méltóztas
sék megengedni, hogy a gyakorlati élet tapasztalai alapján néhány 
sorral én is hozzájáruljak ai kérdés tisztázásához. 

Számtalan famag van, melynek helytelen módon, vagy helytelen 
időben való elvetése okozza azt, hogy a legkiválóbb magvak nem 
adják azt az eredményt, amelyet a mag elvetője az általa megvásárolt 
magtól méltán elvárhat. Utalok e tekintetben a magvak különböző 
csirázási idejére, mely egyszerű és leggyakrabban tapasztalható oka 
annak, hogy a különböző magvak jobban, vagy rosszabbul kelnek ki. 

A fenyőmagvak, dacára annak, hogy az első évben csíráznak és 
a legtöbbje rövid idő alatt kikel, az, elvetési időpontra oly kényesek, 
hogy •— hacsak mesterséges úton nem biztosítjuk, mint például 
árnyékolással, vagy állandóan, de tényleg állandóan nedvesen tartás-



sal a nekik .szükséges életfeltételeket, — a földben, csírázás közben 
pusztulnak el. A nem megfelelően árnyékolt, vagy nem megfelelő idő
ben — mondjuk elkésve — vetett magvak, ami, sokszor szélsősé
ges, klímánk minden változatát nem állják ki s elegendő egy április 
végén elvetett erdei-, vagy fekete fenyőmagnak egy szokatlanul forró 
május elejei napsütés arra, hogy még a földből ki nem bújt, vagy 
most kelő, csirájában levő mag, illetve csemete, 24 óra alatt el
pusztuljon. 

Mennyivel nehezebb helyzete van az erdőgazdának azoknál a 
magvaknál, melyek rendszerint az első' év után. nem csíráznak ki. 

Megjegyzem, hogy vannak olyan magvak, mint például az Ace-
rok — nem számítva ezek között a tavasszal beérő Acer rubrum- és 
Acer dassycarpumot — , hogy ha azok ősszel nem lesznek elvetve, 
vagy legalább is a tavaszi vetésig homokban tartva, a legjobb minő
ség mellett, tavaszi elvetéssel — hacsak rendkívül kedvező időjárási 
és talajnedvességi viszonyokkal nem lehet számolni — , egyáltalán 
nem fognak kikelni. 

Ugyanez áll a kőrismagra is, melynek minden válfaja az első 
évben, illetve egy év alatt, az első tavaszon kikelhet, ha az megfelelő 
módon lesz kezelve, vagy neki megfelelő körülmények közé jut. 

A virágos- és amerikai kőris, mint köztudomású, minden külö
nös kezelés nélkül, az első évben elvetve, tavasszal kikelnek. Viszont 
például a könnyen kelő amerikai kőrist, ha azt elvetés előtt nem 
áztatjuk be 24 óráig langyos- vízbe s. utána — a vizet róla leöntve — 
nem hagyjuk legalább még 24 óráig duzzadni, késői elvetés mellett 
még ez a könnyen kelő mag sem f o g kijönni, mert a tavaszi szelek 
és a tavaszi napsütés a csak csekély alátakarást igénylő és eltűrő mag 
felett, körülötte és mellette annyira kiszárítja a talajt — ami a ta
vasszal meglazított, porhanyóan maradt földben még könnyebben tör
ténik —:, hogy a mag nem kapja meg a kicsirázáshoz szükséges kellő 
nedvességet, a földben részben megindul, részben elpusztul, részben 
kikel s kapunk egy itt-ott a talajból kiálló, egymást kiabáló vetést, 
melyből mindenre következtetünk, csak a mag jóságára nem, de leg
kevésbé arra, hogy az eredménytelenség okát másutt, mint saját ma
gunkban, a nem megfelelő módon, vagy időben eszközölt elvetésben 
keressük. 

Ama állításom, hogy a kőrismag minden válfaja, így tehát a 
magaskőrismag isi az első évben kifogástalanul1, kikel, merésznek tűnik 
fel, a szakkörök ellenkező véleményével szemben. Hogy állításom 
azonban a valóságnak teljesen megfelel, igazolom az alábbi indo
kolással: 

A magaskőris (Fraxinus excelsior) magja szeptember hóban 
érik, annak bőrszerű, szárnyas burkában levő, mandulaszerű magja 
ebben az időben teljesen kifejlett, érett, csiraképes. 



A magkereskedés szempontjából a magaskőrismag azonban szep
tember hó folyamán, vagy legalább is abban az állapotban, mint ami
lyenben az akkor a fákon található, még nem használható. Nem hasz
nálható ugyanis azért, mert a mag szárnyas burka még zöld, vagyis 
zöldesbarna, nyers, szóval olyan, annyi nedvességet tartalmaz, hogy 
a mag 'leszedve és rétegenként elteregetve nemcsak hogy megpenésze
dik, hanem az első 24 órában annyira megmelegszik, hogy különös 
gondos kezelés nélkül épp ezen felmelegedés következtében a mag 
csiraképességét elveszti. 

Már most, hogy a mag a kereskedelem; számára megfelelő és for
galombahozható legyen, kénytelen a magkereskedő a mag begyűjté
sével addig várni; amíg annak szárnyas burka annyira meg nem szá
rad, hogy raktári kezeléssel az teljesen megszárítható, penészmente
sen kezelhető és szállítóképes nem lesz. 

Mi történik most már a maggal ez alatt az idő alatt, t. i. a szep
temberi első érési időponttól kezdve, annak teljes megszáradásáig? 
A magaskőrismag szárnyas burka annyira megszárad, bőrszerűvé 
válik, hogy az ősztől-tavaszig való rétegezéssel a nedvesség hatásá
nak ellenáll, még kevésbé korhad meg, ami pedig a mag kicsirázásá-
hoz feltétlenül szükséges. Ez okból kell a magvakat, vagyis a magas
kőrismagot ősszel, vagy a tél folyamán a Béky Albert által leírt 
módon elrétegezni s azt egy naptári évig feküdni hagyni s csak 
ennek letelte után elvetni. Egyévi elrétegezés után a mag bőrszerű, 
szárnyas burka elkorhad, a mag megduzzad s őszi elvetés mellett 
90—95%-ban csírázni és kikelni fog. 

Tavasszal is vethető az előcsiráztatott kőrismag, hátránya azon
ban ennek az, hogy tavasszal nagyon korán kell az előcsiráztatott 
magaskőrismagot elvetni, mert különben a mag csírázni kezd s az 
ilyen kicsirázottan elvetett mag — a csirák letörése következtében — 
rosszabb százalékkal fog kijönni, mint a nem csirás mag. 

Hogy a magaskőrismag ilyen állapotában, mint azt fentebb le
írtam s mint amilyen állapotban az a kereskedelemből beszerezhető, 
az első évben kikeljen, azt kívánni nem lehet. Vannak ugyan, akik 
erős öntözéssel, rétegezetlenül, nedves állapotban, föld nélkül való 
elvermeléssel a mag burkát annyira megkorhasztják, hogy a mag 
tavaszra mégis ki fog kelni, ez az eljárás azonban1 nem megbízható, 
mert el kell találni azt a pontot, mely a mag burkának: elkorhasztásá-
hoz elégséges, de az elkorhasztás foka nem oly nagy, hogy egyúttal 
a mag rothadását is maga után vonja. 

A magaskőrismag azonban őszi elvetés mellett mégis kikelhet, 
hogyha azt ősszel, szeptemberben, abban az állapotban szedjük le, 
mikor az az érési stádiumát elérte, a mandulaformájú kis mag meg
barnul, a burok azonban még sárgás-barnás-zöld, amikor is egyszerű 
el rétegezéssel a mag burka ősztől tavaszig annyira megkorhad — mi-



vei időközben bőrszerűen megszáradni nem tudott — , hogy elvetés 
után minden nehézség nélkül kikel. Természetesen nem szabad itt 
sem elfelejteni azt, hogy a tavaszi magvetésnek bizonyos hátrányai 
vannak s főleg nem szabad elkésni a tavaszi vetéssel, mert a mag 
ilyen állapotban való berétegezésé mellett, késői vetés esetén, megint 
csak sikertelenség, vagyis második évi kikelés fog következni. 

Nem akarom az igen tisztelt olvasóközönség szíves türelmét 
nagyobb mértékben igénybevenni, azonban áll a helyes vetésre 
vonatkozóan és az előcsíráztatást iletőleg a fent közölt, sok más erdei 
és gyümölcsmagra, mint pl. hárs-, gyertyán-, berkenye-, galagonya-, 
Rosa canina-magra is, (melyek részint vagy kiforszirozhatók az első 
évben, vagy megfelelő kezelés mellett, helyesen rétegezve, a második 
évben minden fennakadás nélkül csíráznak és kelnek. 1 

Sárközy Viktor, a Faragó Béla-cég cégjegyző igazgatója 



Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai február havában. 
I, Belföldi faárak: 

termelők és nagykereskedők 
közötti forgalomban: 
1. Gömb fa nf-ként 

ab feladóállomás Pengő 
Tölgy 30 cm felül . . . . 25-36 
Tölgyfournier 45 cm 

felül . . . . . 7 0 — 9 5 
Bükk 30 cm f e lü l . . . . 
Kőr is 30 cm felül 30 -Ab 
Kőrisfournier 70 —95 
Szil 30 cm felül 20 —24 
Gyertyán 25 cm felül . 24 —30 
Jávor 30 cm felül 45 —55 
Éger 26 cm felül 30 —35 
Nyár (gyufafa) 17 —24 
Nyárfournier 50 cm 

felül 3 0 - 4 0 
Kőris bognárfa 1 0 t . v g . 3 i i O 3 5 0 
Akác „ 10 „ „ 320-^25 
Tö lgy bányafa szlov. 

ab m. határ 
2. Tűzifa:* 

ab feladóállomás 
Belföldi száraz bükk 

hasáb 220- 250 
Belföldi ,. v e g y e s . 195-230 
Belföldi „ dorong 175-185 
Csertölgy hasáb 190-200 

dorong 160-170 
Erdélyi tűzifa ab m. 

határ 175-205 
Szlovenszkói tűzifa 

ab m. határ — 
Jugoszláviai tűzifa ab 

m. határ 200—220 
Árak Buaapesten a gőzfavágó te
lepétől egész fuvartételben ház

hoz szállítva. 
Aprított fa q-ként . 4.80-5.00 
Hasábfa „ . 4.70-4.90 
Bérvágás „ 1.25 

3. Egyéb faanyagok: 
Bükk keréktalp db (f) — 
Kőris „ „ (f) — 
Nyírfarúd db 
Tölgydonga I-a 

akó ja 5—6 

Pengő 
3 - 4 

Tölgydonga DZ-a 
akója . . . . — 

4. Fűrészelt faáruk: 
m 3-ként vagontételekben 

budapesti paritásban + forg. 
adó 

Tölgy 100-140 
Bükk gőzölt széleaett 80—100 
Bükk „ szélezetlen 75— 90 
Bükk gőzöletlen „ 65— 85 
Kőris 100-140 
Szil 60—80 
Gyertyán 70—100 
Jávor 86-130 
Éger 70—100 
Nyár 35—60 

5. Budapesti fenyőfa-detail-
árak: 

ab raktár 
Válogatott lucfenyő . . 120-125 
I. oszt. árú 24 mm 

alapon 115-120 
II . oszt. áru 24 mm 

alapon 95—100 
III . oszt. ára 24 mm 

alapon 82— 88 
Léc, hosszú 86— 90 
Zárléc lucfenyő 86— 90 
Faragott fa alapára. . 76— 80 
Fűrészelt fa 6 m-ig . . 70— 75 
Zsindely ezre 18 collos 40— 44 
Rúd 8 cm fm. (fill.) 50— 52 
Rúd 10 cm fm. (fill.) 68— 70 

6. Faszén: 
Belföldi, I-a 10.000 kg 550—620 
Belföldi, IL-a 10.000 kg 510—560 
Retortaszén ab m. h. á 780—850 

II. Építési anyagok árai: 

ab gyártelep 
Égetett agyagtógla ezre 

nagyméretű 46—56 
kisméretű 34—40 

1 q. égetett mész 3.50—3.60 
100 kg portlandcement 6—7.60 

* Dunántúlon kedvező szállítási 
árakat is fizettek. 

viszonyok mellett magasabb 
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Az „Erdészeti Lapok" 1931. évi II. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
20 fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fill. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

illlllllllmi Illlllllllllllllllllllli Mlllllllllllllllllll Illlllllllllllllllll <> llllllÉllllllllll, fllllllllllllllllllllllllim IIIIIIÉ 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 
Budapest IX, Calvín-tér 7. ss. 

Elvállalja termelt, tővönáHó vagy feldolgozott fak észletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokai Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

pun iiiii||iiiiiiii,,i"",,ni|iiiiiii||piii»m "iíiiiiiiiiiíh" """wiiipii1 """ <iiiiipiii 'nini 
(1. XII. 8.) 

20 éves gazdasági, irodai és erdészeti, nagy uradalomban szer
zett gyakorlattal rendelkező, nőtlen, oki. gazda olyan elhelyezkedést 
keres, hol kitűnő képzettségét érvényesíthetné. Megkereséseket a ki
adóhivatal továbbít „37"-es szám alatt. , V I ,. 



Mielőtt könyvelésének rendbehozatala felett határozna. 
Mielőtt könyvelőjének a mérleg elkészítésére utasítást adna, 

forduljon bizalommal 

V A R G A LÁSZLŐ hites könyvszakértőhöz, az „Adó és Könyvvitel" 
szerkesztőjéhez Budapest, V I I I , József-krt 86. Tel.: József 322—60. 

T A N Á C S É R T 

adózás és könyvelés szempontjából. Könyvvizsgálatoknál az ellen
őrző könyvszakértő az Ön érdekeit védi. 

Vállal: könyvelések felfektetését, revízióját, rendbehozatalát, örö
kösödési és társasüzleti elszámolásokat, havi és órakönyvelést, 

adóügyek ellenőrzését. 

Lapunk előfizetőinek 25 százalékos kedvezmény lett biztosítva. 

Tölgymakk, 
csertölgymakk, 
tenyömagvak 
és lombta-magvak, 
erdészeti csemeték, 
sorfák 

beszerezhetők 

K e i n e r R e z s ő o k i e r d ő m é r n ö k n é l , 
Budapest, 1., Fery Oszkár-utca 34. szám alatt 

24 éves, nős, róm. kath. erdőőr azonnali belépésre erdőőri 
állást keres. Háromévi szolgálatomról kitűnő bizonyí tványom 
van. Vál la lom nagyobb erdőgazdaság önálló kezelését, erdőtele
pítést és az erdészet körébe tartozó szakmunkákat. Szíves meg
keresést Rakonczai János, Selyeb, u. p. Hamragd címre kérek. 

(10) 
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Lövy Dávid és Fiai faipari gyár Újpest, Váci-út 60. sz. 
4. III. 
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Kutyatenyésztés felelős szerkesztője: Dr. Raitsits Emil. Szer

kesztőség Budapest, V I I , István-út 2 , távbeszélő: József 308—.30, 
kiadóhivatal, ahová a félévi, 5 P előfizetési díjak küldendők: Kutya
tenyésztés kiadóhivatala, Budapest, V , Gsáky-u. 10. 



M. kir. Földmívelésügyi Miniszter.-

75737—1930. II. 2. szám. 

Hirdetmény. 

A lovasi és katonatelepi „m. kir. Mathiász János" állami szőlö-
telepek szőlőkaró- ? s szőlőpóznaszükségletének fedezésére pályázatot 
nyitok. A szükséglet: 

1. A m. kir. Mathiász János állami szőlőtelep részére, állomás: 
Katonatelep, 25.000 drb 2 m hosszú hasított tölgy- (csertölgy ki
zárva) vagy ákác-szőlőkaró ; 

2. a lovasi M. kir. Állami Szőlőtelep részére, állomás: Alsóörs, 
600 drb 5%—6 méter hosszú fenyő- Vagy keményfa-szőlőpózna. 

A pályázati feltételek a m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium 
II—2. ügyosztályánál beszerezhetők. 

(8) M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

Erdőeladás Tokajban, Hegyalján, Erdőbénye községben, kb. 
430 kat. hold, 10—40 éves faállománya erdőbirtok, mint egy nagyobb 
erdőingatlantulajdon hányada, kedvező áron és; fizetési feltételek mel
lett eladó. Felvilágosítást ad a Tiszántúli Mezőgazdasági 'Hitelinté
zet Rt., Debrecen,. Kossuth-u. 8. (7. IV—3) 

F A R A G Ó B É L A 
Erdészeti Magnagykereskedés és Erdészeti Csemetetelepek 

Z A L A E G E R S Z E G 

Szállít saját pergetésű erdei-, fekete-, lúc-, vö
rös- és jegenyefenyő-magvakat, valamint az ÖSSZES 
EXOTÁKAT. Állandó szállítás hazai és külföldi lomb-
famagvakban • Saját faiskolámban nevelt tű- és 
lomblevelű csemetékből nagy készletekkel ren
delkezem s minden igénynek megfelelhetek • Az exo-
tikus magvak megrendelését még februárban ké
rem, hogy azok kellő időben rendelkezési helyükre 
juttathatók legyenek • Gyümölcsfák, díszfenyök és 
rózsafák szállítása. Árjegyzék ingyen és bérmentve 

(9. III—1.) 



4432—1931. szám. A diósgyőri uradalom kerületében kiter
melendő, mintegy 7000 m 3 tö lgy- és £00 m 3 bükkszerfa, mintegy 
2575 vagon tölgy- és cser-, 775 vagon bükk-, gyertyántüzifa ab. 
vagon Diós győrvasgyár és Sajószentpéter Máv . vasúti ál lomás, 
továbbá mintegy 700 m 3 tölgy- és 300 m 3 bükkszerfa, mintegy 80O0 
ürm 3 bükk-, gyertyán- és 2000 ürm 3 tölgy-, csertüzifa a répáshutai 
körzetben, erdei rakodón 1931. évi február íhó 18-án versenytárgya
lás útján eladásra kerül. Bővebb felvilágosítással szolgál postabélyeg 
ellenében a miskolci m. kir. erdőigazgatóság. (10) 

100.000 darab egyéves, 25—30; cm magas berkes éger (Alnus 
glutinosa) csemete eladó, ezrenkint 15 pengőért, csomagolva, ab Le
beny—Mosonszentmiklós vasútállomás. Uradalmi Erdőhivatal, Le
beny. (11) 

Eladó 150 vagon cser- és tölgytüzifa. Fele hasáb, fe le dorong, 
1929 őszi termelésű, Mezőkövesd feladóállomáson. Érdeklődők fordul
janak az elöljárósághoz, Cserépfalun. (12) 

Negyven éves, nős, szakvizsgázott erdőőr azonnali állást keres. 
úgy az erdészeti, mint a nagy- és kisvadtenyésztésben kiváló jártas
sággal bírok, hosszú és jó bizonyítványokkal rendelkezem, magyar, 
német nyelvet perfekt bírom. Szíves megkeresést kér Zatovics Sándor, 
Bakonyvanyola, u. p . : Csót.. 'Veszprém megye. (13) 

24 éves, nős, feltétlen megbízható erdőőr, kitűnő szolgálati bizo
nyítvánnyal, azonnali belépéssel erdőőri, irodai, vagy jobb vadászati 
állást keres. Három évig nagyobb erdőgazdaságot önállóan kezelt. 
Szíves megkeresést kér Rakpnczai János Selyeb, Abaúj m. 

Fenyőmagot,lombfamagot,tö1gymakkot, 
gyümölcsmagot, gyümölcsvadócot és 
erdészeti csemetéket ségben, jutányos árban szállít 

Kőszegi Fenyőmagpergetö, Kőszeg, Vas megye 





Az „Erdészeti Lapok" 1931. évi II. liizetének tartalma: 

Oldai 
Felhívás 121 
Krónika . . . . . . . • .. •, • • • • • • • 121 
Dr. Fehér Dániel: A tarvágásos üzemmód hatása az erdőtalaj 

biológiai jelenségeire 132 
Róth Gyula: Tanulságok a főiskola körül 147 
K. A.: Az alföldi fásítások csemeteszükséglete 156 
Lippóczy Béla: Mi akadályozza az előhasználatok gazdaságos 

keresztülvitelét? ! 159 
Kovács Ernő: Az elöhasznált és a természetes úton kigyérült erdő

részletek . . . . . . . . . V 161 
Rónai György: A herceg Esterházy hitbizomány burgenlandi erdő

gazdaságának ismertetése. (Befejező közlemény) . . . 172 
Egyesületi közlemények: A m. kir. kereskedelemügyi miniszter úr

nak 50556/VIII—1931. számú leirata az Országos Erdészeti 
Egyesületnek a tűzifa vasúti díjkedvezményének meghosz-
szabbítása iránti felterjesztésére. •— Beszámoló az államvas
úti tüzifaszállítások kérdésének megtárgyalása céljából fo
lyó évi február hó 4-ére összehívott értekezletről. — Ked
vezményes tüzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. — írói tiszteletdíjak. •— Adó és könyvelés . . 176 

Hivatalos közlemények: Szabó Ferenc részére kiállított vadőri 
szakvizsgabizonyítványmásodlat tárgyában 181 

Irodalom-: Könyvismertetés. Dr. Müller Károly Miksa: A délkelet
európai őserdők szerkezete, növekvése és felújulása. (Auf-
bau Wuchs und Verjüngung der südosteuropáischen Ur-
wálder.) (Witting Emil.) — L. Brauner: Die Pflanze. Mo
dern növénytan. (F. M.) 181 

Különfélék: Halálozás. — Meghívó az 1931. évi Magyar Országos 
Mérnökkongresszusra. — A famagvak előcsiráztatása. (Sár-
közy Viktor.) 185 

Faanyagok és építési anyagok tájékoztató árai 1931. évi február 
hónapban 1SI0 

Hirdetések I—V 
E füzet mellékletei: 
1. Az Országos Erdészeti Egyesület emlékirata a képviselőházhoz 
az Alföldfásítás és egyéb erdőgazdasági kérdések ügyében. — 

2. Erdészeti statisztikai közlemények. II. füzet. 

Stádium Sajtóvállalat Rt. Budapest. Felelős üzemvezető: Győry Aladár. 




