


Krónika 
1. Egy fölterjesztés. 

Fájó érzéssel vesszük kezünkbe a tollat, amikor a Tiszajobb
parti Mezőgazdasági Kamara felterjesztésével ezen a helyen fog
lalkozunk. 

A testvér mezőgazdasági ágazat egyik hivatalos érdekképvi
seleti szerve részéről érte a támadás a magyar erdőgazdaság érde
keit akkor, amikor évek óta elkövetünk mindent abban az irány
ban, hogy a két testvérágazat minden megmozdulása az egymás 
érdekeinek teljes figyelembevételével és teljes összhangban tör
ténjék. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy a mezőgazdaság országos kép
viseletei : az Országos Mezőgazdasági. Kamara, az OMGE, a Sző
lősgazdák Országos Egyesülete stb. részéről, mindig és mindenütt 
a legteljesebb megértéssel találkoztunk. 

Büszkén hivatkozunk arra, hogy az elherülhetetlenül szüksé
ges fabehozatalnak mezőgazdasági kivitelünk lehetővé tételére 
való felhasználását egyesületünk előbb követelte, mint bármely 
mezőgazdasági érdekképviselet. 

Nyugodt lélekkel állíthajuk, hogy a magyar állatkivitel érde
kében szükséges osztrák fenyőfabehozatal elé a kereskedelem és 
ipar részéről gördített nehézségek legyőzésében, az említett érde
keltségek által indokul felhozott minőségi és technikai kifogá
sok összetörésében, a kivezető út megkeresésében az oroszlán
rész egyesületünké volt. 

Nyugodt lelkiismerettel állítjuk, hogy egyesületünk minden 
erdőgazdasági intézkedésnél is figyelemmel volt és figyelemmel 
van a testvérmezőgazdaság .ezekkel kapcsolatos érdekeire. 

A birtokos rendelkezési szabadságát pedig egyesületünk védte 
s védi ma is addig a leemeszebbmenő mértékig, amit a köz és a bir
tokos jól felfogott érdekének szem előtt tartásával betartani lehet. 

Annál sajnálatosabban érintett bennünket ez az igazán egy
oldalú állásfoglalás. 

Ideiktatjuk a fölterjesztés bevezetését és általános részét. 
„Kamaránk közgazdasági szakosztálya, illetőleg folyó évi de

cember hó 2-án tartott közgyűlése behatóan foglalkozott „Az 
erdőkről" szóló törvénytervezettel, melyet Nagyméltóságod az 



Országos Mezőgazdasági Kamarának véleményezés végett megkül
deni méltóztatott s amelyet az Országos Erdészeti Egyesület gaz
dasági és törvényelőkészítő bizottsága és választmánya letárgyalt 
és csekélyebb módosításokkal elfogadott. 

. Foglalkozott kamaránk ezen törvénytervezettel, mint a 
.csonkaország egyik legnagyobb erdőterülettel bíró országrészének 
törvényes mezőgazdasági érdekképviselete azon az alapon is, mely 
szerint a mai legnagyobb erdőbirtokok kapcsolata a mezőgazdaság
gal oly szoros, hogy az erdőbirtokok a mezőgazdasági birtokok
nak csupán kiegészítő részéül tekinthetők s az erdőkezelésre vo
natkozó minden beavatkozást a mezőgazdaság is megérez. Foglal
kozott azon az alapon, hogy a törvénytervezet negyedik címében 
.a közérdekű erdőtelepítésekről szóló rendelkezései oly mezőgazda-
.sági területeket vonnak a törvénytervezet hatáskörébe, amelyek 
.ma még a mezőgazdasági terület szegény, de szabad világát éli, 
.amelyek tehát törvényes érdekképviseleti körünk védelmébe tar
toznak s végül foglalkozott kamaránk a tervezettel azon az alapon, 
•mert a kamarai kerületünk tekintélyes erdőnagybirtokosai kér
ték kamaránkat arra, hogy a törvénytervezet intézkedéseiben rej
tőző s a magyar erdőbirtokosságra, nemkülönben az erről mit sem 
sejtő mezőgazdasági birtokosságra zúduló anyagi veszedelmek elle
nében — érdekképviseletünknél segítő beavatkozást nyerjenek. 

„Az erdőkről" szóló törvénytervezetre vonatkozóan kama
ránknál az a vélemény alakult ki, hogy akkor, amidőn érdekkép
viseletünk teljes súlyával kijelenti, hogy a magyar erdőkultura 
józan megértéssel elérhető fejlesztésének, nemkülönben az Alföld 
megfelelő fásításának legőszintébb barátai vagyunk s Nagyméltó
ságodnak ilyirányú törekvéseiben mindenkor hű munkatársai aka
runk lenni, ugyanakkor érdekképviseleti felelősségünk tudatában 
a nagy nemzeti érdekekre való tekintettel tiszteletteljes tiltakozá
sunkat jelentjük be az ellen, hogy ez a törvényervezet a magyar 
országgyűlés elé kerüljön: 

1. mert ennek intézkedései úgy az erdő, mint a mezőgazdasági 
birtokosokra, úgy az erdő, mint a mezőgazdasági termelésre rend
kívüli mértékben károsak; 

2. úgy az államra, mint magán erdő- és mezőgazdaságra oly 
újabb terheket erőszakol, amelyek részleteiben is elviselhetetlenek; 

3. mező- és erdőgazdasági életünk mai végképen leromlott 



anyagi helyzetében annyira időszerűtlen, hogy ha még bizonyos 
szempontok szerint jónak volna is mondható, akkor sem volna sza
bad ezidőszerint nyilt térre lépni vele és 

4. ennek a törvénytervezetnek intézkedései a birtokosok va
gyonának kezelésében és használatában oly korlátozásokat állít 
fel és oly erőszakos beavatkozásokat készít elő, amelyek a magán
tulajdon elvének szentségét sértik. 

Ezek után engedje meg Nagyméltóságod, hogy a törvény
tervezettel foglalkozhassunk. 

Általánosságban. 

A tervezet az ország minden részére kiterjedő nagyarányú 
és költséges erdősítést tervez, mely évenként úgy az állam, mint. 
a magán erdő- és mezőgazdaságra oly súlyos terhet jelentene, 
melyet elbírni egyik sem képes akkor, amikor sürgős szükség a. 
közterhek csökkentése. 

A más művelés alatt álló területeknek erdőtelepítésre való 
erőszakos elfoglalása, az ily területeknek a birtokos rendelkezése 
alól való elvonása, a minden erdőre alkalmazott üzemtervi kény
szer s ennek keretében az erdőgazdasági alkalmazottak minősíté
sének és számának előírása, az erdőbirtokosra háramló súlyos bün
tetések oly országos felzúdulást vonnának maguk után, mely fel
forgathatná a közi'endet, mert a magántulajdon elvéhez ragasz
kodó birtokosság mindenütt tiltakoznék az erőszakos telepítések,, 
az erdőknek a tervezet szerinti kezelése és annak újabb megter
helése ellen, amely többre menne, mint annak jövedelme. 

Végeredményében erdőpusztítás lenne ennek az eredménye,, 
a birtokos sírva nézhetne erdeje után, mert a költséges kezelés 
folytán rendkívüli fahasználatot kellene engedélyezni s oly terü
leteket termelnének ki, melyek arra még nem alkalmasak. Ez a 
példa gyakran megtörtént eddig is az állami kezelés alatt álló 
erdőknél, hol a holdanként 1.08 P-re felszaporodott kezelési költ
ségeket másképp fedezni nem tudták. 

De mit szólna az ilyen magántulajdonba ütköző intézkedések
hez a mezőgazdaság? Ha a hatóság állapítaná meg, hogy a gazda 
mennyi és milyen alkalmazottat tartson, ha ezeknek szolgálati 
és fegyelmi szabályzatot készítene, holott a gazda és cseléd kö
zötti jogviszonyt az 1907. évi XLV. t.-c. szabályozza. Ha előre 



•évtizedekre üzemtervileg megállapítaná a vetésforgót s egyéb 
gazdasági tevékenységet s ha ezeket meg nem tartja, ezrekre 
menő büntetéssel sújtaná. 

Erdőbirtokosságunk előtt ez a kép áll: az ország földbirtoká
nak területe 16,148.314 kat. hold, ebből erdő és erdősítés alatt 
álló terület kb. 2 millió hold, melynek fele korlátolt forgalmú, 
másik fele szabad erdőbirtok. Ehhez jönne a törvénytervezet 
szerint beerdősítendő körülbelül egy és félmillió hold. (Fasorok, 
tanyakörüli és gazdasági fásítások, homokok, kopárok és egyéb 
területek fásítása, beerdősítése, hogy az erdő és egyéb művelési 
ágak között a helyes arány meg legyen) s így összesen mint
egy három és félmillió hold esnék az erdőtörvény hatálya alá. 

Üzemterv, ami felméréssel, a faállomány felvételével jár, 
holdanként több mint 2 P az erdősítés és ezzel kapcsolatos mun
kálatok, gátak, fonatok, kerítések készítése stb. holdanként 
mintegy 150 P költséget jelent s így ezek a költségek 230 mil
lió pengőre tehetők. Ehhez jön az adminisztráció költsége, az 
államnál és magánosoknál a tervezet szerinti mértékben, mely 
holdanként és évenként 2 P-re téve, szintén többmillióra rúg, 
amihez járulnak még a jogorvoslati fórumok költségei. 

önként vetődik fel a kérdés, hogy sikerülhet-e egy erő
szakos erdőtelepítési akció. De ha sikerülne is annyi erdőterü
lettel rendelkezni, mely a belföldi fogyasztást fedezné, mivel 
tudnánk biztosítani mezőgazdasági terményeink, állataink, hí
zott sertéseink stb. kivitelét? Amidőn mindezeket szomszédaink 
csak megfelelő rekompenzáció mellett engedik ki s mit tudunk 
a jövőben fa helyett' felajánlani akkor, amikor a szükségesnél 
többet vagyunk kénytelenek most is bebocsátani. Nem vezetne-e 
ez mezőgazdasági termelésünk katasztrófájához? Nem ártana-e 
a revíziós törekvéseknek, melynek egyik alapja, hogy a határo
kon túli lakosság a régi mérsékelt terheket és gazdasági szabad
ságot kívánja vissza, — ha tudomásukra jutna, hogy itt az 
erdőt több teherrel sújtják, mint annak jövedelme s abban nem 
a birtokos rendelkezik?" 

Maga a felterjesztés december hó 7-én kelt, tehát olyan 
időben, amikor az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-vá
lasztmánya által eszközölt módosítások nem voltak nyilvános
ságra hozva. 



Ha a Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara vett volna any-
nyi fáradtságot magának, amennyit az OMGE és az Országos 
Mezőgazdasági Kamara nem sajnáltak, s elkérte volna az egye
sülettől a módosítások szövegét,, akkor nem döngetne felter
jesztésének nagy százalékában olyan nyitott kapukat, amely 
kérdésekben a földmívelésügyi minisztérium hivatásos képvise
lete száz százalékig honorálta egyesületünknek a mezőgazda
sági érdekek szempontjából emelt kifogásait. 

Ebben az esetben aligha állította volna oda fölterjesztése 
bevezető részében egyesületünknek igen jelentékeny részben bir
tokosokból és azok képviselőiből álló igazgató-választmányát és 
törvényelőkészítő-bizottságát, mint olyat, amelyik indokolatla
nul óriási terhekkel kívánná a birtokost s így közvetve a test
vér mezőgazdasági ágazatot is sújtani. 

Ha megnézte volna a bizottság névsorát, megtalálta volna 
benne a Kamara területén lévő legnagyobb szabadrendelkezésű: 
erdőbirtokok tulajdonosainak és azok képviselőinek nevét s nem 
kockáztatta volna meg a második bekezdésben foglalt állítását, 
ami burkoltan azt jelenti, hogy egyesületünk a birtokos osztály 
mellőzésével kíván a magyar erdőgazdaságra a felterjesztés fo
galmazója által igen furcsán megjelölt célból elviselhetetlen ter
heket hárítani. 

Nem mulasztotta el a Kamara első érvének bekapcsolni azt 
a gondolatot, amelyik a mai csonkaország erdeinek legnagyobb 
részénél mérhetetlen károkat okozott elsősorban a birtokosok, 
de közvetlen utána a köznek is. 

Szerinte az erdőgazdaság ma a csonka országban csak füg
geléke, kiegészítő része a mezőgazdaságnak. 

Ez a felfogás volt az átka a megcsonkított ország ma meg
maradt csekély erdőterületének. 

Igenis valljuk, amint vallottuk eddig is,, hogy az erdőgazda
ság elválaszthatatlan kiegészítő része a birtokos egész gazdál
kodásának s első hivatása az, hogy a birtokosnak jövedelmet 
szolgáltasson. 

Nyíltan és becsületesen valljuk, meg azonban azt a meg
győződésünket is, hogy rövidlátó és hozzá nem értő mindaz a 
birtokos és gazdatiszt, aki apró-cseprő mezőgazdasági érdekek 
nem olcsóbb, de kényelmesebb és kevesebb munkával járó ki-



e lép í t é séé r t az e r d ő g a z d a s á g é rdeke i t a k a r t a és a k a r j a fel
áldozni. 

Igen i s ö römmel á l l ap í t juk m e g azt , h o g y m a m á r a m a g y a r 
e rdőb i r tokosok t ú l n y o m ó a n n a g y része ezzel t e l jes m é r t é k b e n 
t i s z t á b a n v a n és védi az e rdő t , m é g ped ig n e m c s a k s a j á t - j ó l 
fe l fogot t gazdaság i é rdekében , d e védi a z é r t is, m e r t sze re t i . 

A t ö r v é n y t e r v e z e t m i n d k é t a lka lommal való t á r g y a l á s a 
s o r á n szabad rende lkezésű , n a g y k i t e r j e d é s ű e r d ő k tu l a jdonosa i 
részéről m e r ü l t fel a k í v á n s á g a z i r á n t , h o g y a l ege l t e t é s az e rdő
ben l ehe tőség sze r in t k o r l á t o z t a s s é k . 

Az o r szág egy ik köz t i sz te le tben álló, a közé le tben is n a g y 
szerepe t vivő m e z ő g a z d á j a t e t t e a k i j e l e n t é s t : „ L e g y ü n k t i sz 
t á b a n azzal, h o g y az e rdő n e m legelő." 

De me legen a j á n l j u k a Miskolci Mezőgazdaság i K a m a r á 
nak , nézzen körü l a s a j á t p o r t á j á n , a K á r p á t o k n a k a K a m a r a 
t e r ü l e t é t j e l e n t é k e n y részben beágazó végső n y ú l v á n y a i n s ál la
p í t s a m e g m a g a azt , m i t j e l e n t e t t ezeken a t e r ü l e t e k e n a n y a k l ó 
nélkül való lege l te tés . 

Nézze m e g az á l t a la pé ldának fe lhozot t T a r n a - v ö l g y e t , a m e 
ly iknek az alsó folyá,sán m á r eddig is százezrekbe ke rü lő m u n 
k á l a t o k a t t e t t a „ szabad g a z d á l k o d á s " s z ü k s é g e s s é s aho l ezek 
d a c á r a is egy-egy e rősebb n y á r i zápor a k á r h á n y s z o r sok j ó r a 
való szegény m a g y a r fö ldművesnek egész esz tende i ke se rves 
m u n k á j á t tesz i t ö n k r e . 

A mi v é l e m é n y ü n k igenis az, h o g y ez a gazdá lkodás m á r 
n e m szabadság , h a n e m szabados ság és k é t s z e r e s b ű n t k ö v e t n e el 
a k o r m á n y z a t akko r , h a n e m i p a r k o d n é k g á t a t v e t n i az o t t a n i 
á l lapot t o v á b b t e r j e d é s é n e k , ame ly ik n e m c s a k m a g á t a b iz tokos t 
t e t t e t ö n k r e , de az á r v í z k á r o k r é v é n meszei v idékek b i r t okosa i 
n a k s az egész n e m z e t n e k is m é r h e t e t l e n k á r o k a t okozot t . 

Úgy vél jük, hogy e g y h iva t a lo s é rdekképv i se l e t fö l te r jesz
t é sében csak komoly a d a t o k a t szabad fölhozni. 

Szakkörök és n e m szakkörök igen jól t u d j á k , hogy az Al
föld f á s í t á s á r a és k o p á r e r d ő s í t é s r e össze í r t t e r ü l e t e k n e m ü t i k 
m e g a 300.000 k a t . ho lda t . 

Éppen olyan jól t u d j á k a z t is, h o g y kü lönösen az Alföldön, 
ahol az e rdős í t é s mezőgazdaság i köz tes -műve lésse l t ö r t é n i k , a z 



erdősítés költsége csak egy kis hányada a kamara által számí
tásba vett 150 pengőnek. 

Föltesszük a kérdést, komoly és okos dolog-e s egyezik-e 
egy törvényes érdekképviselet hivatásával az, hogy légből kapott 
adattal, több, mint tízszeres költségszükséglet odavetésével fog
laljon állást olyan nemzetvédő akció, az erdők szaporítása, az 
Alföld fásítása ellen, amelyiket a törvényhozás mindkét háza 
már kormányzati kötelességgé is avatott? 

De fölteszünk még egy kérdést a Kamarához. 
Vájjon nem volna-e jó, nem volna-e kívánatos az, ha annak 

a sok ezer sommásnak, akik a Kamara területén laknak, a meg
szaporodott magyar erdőterület munkát tudna adni akkor, ami
kor a mezőgazdaság foglalkoztatni egyáltalán nem tudja s ami
kor azok olyan nyomorúságban sínylődnek, hogy éppen a mező
gazdaságnak kellene erre a nyomorúságra az intéző körök-
figyelmét felhívni. 

A fabehozatal kérdése is teljesen egyoldalú beállításban 
szerepel a felterjesztésben. 

A lapunk mostani számának mellékletét alkotó kis füzetben 
megtaláljuk a hivatalos statisztikai adatokat arra vonatkozólag, 
hogy a fabehozatal teljes megszüntetése sem eredményezett 
volna egyebet, mint azt, hogy a kereskedelmi mérlegünk nem 
lett volna veszteséges. 

A mezőgazdasági kivitelért tehát az ipari termékek és ipari 
nyersanyagok terén is bőséges ellenszolgáltatást találhat a 
mezőgazdaság. 

Bár igaza volna a Kamarának abban, hogy másfélmillió kat. 
holddal szaporítaná az új erdőtörvény a magyar erdők területét! 

Mert meggyőződésünk az, hogy ezzel a területszaporítással 
nemcsak a ma nehezen, vagy egyáltalán nem értékesíthető 
mezőgazdasági termésfölöslegünket apasztanánk, de legalább 
kétszer akkora értékű fabehozataltól is megszabadulnánk és ke
nyeret tudnánk adni sokszor tízezer olyan magyar munkás csar 
Iádnak, amelyik ma földhözragadt szegénységében még a betevő 
falatot sem tudja megszerezni. 

Véleményünk szerint éppen a mai gazdasági viszonyok 
győzték meg a birtokosokat arról, mennyivel biztosabban lehet 
(különösen a mi viszonyaink között) az erdőgazdaság talán sze-



rényebb,, de állandó jövedelmére támaszkodni, mint a mezőgaz
daság időnkint megnyilvánuló nagy kereseti lehetőségeire. 

De fölhozhatunk m é g egy érvet , ami talán nemzeti szem
pontból sem közömbös. 

Mezőgazdasági többtermelésünk közeli és távoli piacain 
egyaránt szemben találja magát nemcsak az illető államnak a 
miénknél sokkal fej let tebb mezőgazdasági termelésével, de a 
többi exportállamok és különösen Amer ika mérhetet len verse
nyével is. 

M i itt nem kívánunk következtetést vonni arra, mi t jelent 
ez a verseny a mezőgazdasági termékek jövőbeli értékesítése 
szempontjából. 

A z t azonban megkérdezzük, szabad-e i lyen körülmények kö
zött nekünk összetett kézzel néznünk azt, hogy fafogyasztásunk 
szabad prédája l egyen a velünk szemben nem túlzottan barát
ságos indulatú, de egymást igen jó l megér tő szomszédállamok
nak; sőt tűrjük-e továbbra is azt, hogy m é g meg lévő erdőterü
letünk termelését se tudjuk fokozni és szaporítani? 

A fölterjesztés részleteivel foglalkozni nem kívánunk, de 
ideiktatjuk annak a befejező részét is. 

„Nagymél tóságod előtt feltártuk a törvényterveze t re vo
natkozó észrevételeinket részletesen is, azonban nem változtat
hatunk ama álláspontunkon, mely szerint tisztelettel kell kér
nünk Nagymél tóságodat , hogy „ A z erdőkről" szóló törvényter
vezetet méltóztassék a napirendről igen hosszú időre levenni. 

Elismerjük, hogy a tervezet végrehajtása magas képzett
ségű és nagyrabecsült erdőtisztikarunk ambícióinak és tevé
kenységének széles teret biztosítana, de meggyőződésünk az, 
hogy birtokosságunk körében a mai nyomasztó gondjaink kö-
:zött a tervezet törvényerőre való emelkedése nagyon súlyos és 
mély elkeseredésre vezetne olyannyira, hogy az a nyugalom, 
amely ma közéletünknek talán legnagyobb értéke, — teljesen 
felbomlanak, mert egyet len birtokostól sem lehet annak meg
értését kívánni, hogy amikor létfenntartásáért krajcáros gon
dokkal kénytelen küzdeni, — ugyanakkor kényszerí thető legyen 
•oly áldozatokra, amelyek csak egész vagyonának arányaiban 
fejezhetők ki s amelyeknek kézzelfogható hasznát a távoli j ö v ő 
sem biztosítja számára." 



• Ideiktatt.uk azért, mert azt a gyanúsítást tartalmazza, 
hogy a törvényjavaslat felszínre hozatalának egyedül az erdő
tisztikar ambícióinak kielégítése és foglalkoztatása a célja s 
ezenkívül azt a kijelentést, hogy a törvény intézkedéseinek „kéz
zelfogható hasznát a távoli jövő sem biztosítja; a birtokos szá
mára." 

Nem szoktunk ilyen fegyverekkel élni, de az ilyenek hasz
nálatát a magyar erdőmérnöki kar nevében a leghatározottab
ban, visszautasítjuk. 

Azt talán a Kamara is természetesnek fogja találni, ha mi, 
akiknek az erdőgazdálkodás a mesterségünk s akik épen azért, 
mert értünk hozzá, fájó szívvel látjuk, mennyi olyan tennivaló 
marad el, amit a birtokos és a köz érdekében feltétlenül meg 
kellene csinálni; örömmel üdvözlünk minden olyan törvényes 
intézkedést, amelyik ezeknek a hiányoknak a pótlását lehetővé 
teszi. "V 

Sőt nem tagadjuk azt sem, hogy örömmel látjuk az olyan 
törvényes intézkedést is, amelyik ezeknek a teendőknek a foga
natosítását1 a hozzáértő erdőmérnöki karra bízza. 

De igazolni tudjuk emellett azt is, hogy az erdőmérnöki 
kar foglalkoztatása az, ami elgondolásunknál teljesen alárendelt 
szerepet játszott és játszik ma is. 

Hiszen a tárgyalások során majdnem kivétel nélkül az 
erdőmérnöki kartól származtak az olyan javaslatok, amelyek 
még a személyzet alkalmazása stb. szempontjából is lehetőleg 
védeni kívánták'a birtokos rendelkezési jogát. 

Bármilyen fájdalmas is ránk nézve az, hogy a munkanél
küliség az aránylag csekély számű erdőmérnöki kart sem kí
mélte meg, mégis minden a törvény által megkívánt teendőnél 
nemcsak azt néztük, érdekében áll-e a birtokosnak, szükséges-e 
a köz szempontjából vagy sem, de azt is, megbirja-e és hogyan 
az erdőgazdaság az esetleg velejáró terhet. 

Azt pedig, hogy a szaktudást igénylő intézkedéseket a 
hozzáértő erdőmérnök részére kívántuk fönntartani, még a Ka
mara sem veheti tőlünk i*ossznéven, mert komoly gondolkozás 
mellett a beteget mindenki orvosra fogja bízni és nem kuruzs-
lóra, annál inkább követni kell tehát ezt az eljárást, törvényes 
intézkedések tervezésénél. 

http://Ideiktatt.uk


Ami azután azt illeti, hogy a törvény intézkedéseinek 
látja-e majd a birtokos a jövőben hasznát, itt a mi vélemé
nyünk homlokegyenest ellentétes a Kamaráéval. 

Már pedig — úgy véljük — ehhez a kérdéshez mi is csak 
értünk valamit, akik egy emberöltőn á t foglalkoztunk ezekkel 
a kérdésekkel s az elméleti szaktudáson kívül egy emberélet 
elég sokoldalú tapasztalataira tekinthetünk vissza. 

A magunk részéről reméljük, hogy ez a fölterjesztés a 
mezőgazdasági érdekképviseletek sorában nem fog visszhangra 
találni. 

2. A magyar tűzifa díjkedvezménye. 

Az Államvasutak nagy deficitjére való tekintettel a keres
kedelemügyi minisztérium elnöklete alatt tárgyalások indultak 
meg abban az irányban, hogy az Államvasút által nyújtott tari-
fális kedvezményeket megszüntessék. 

A legteljesebb mértékben megértjük azt, ha a vezetők 
több bevételt akarnak az Államvasút részére biztosítani a ki
adások szaporítása nélkül. 

Azt a metódust azonban, amelyik a díjtételek 1 emelésével 
kívánja — különösen ilyen nehéz időben — a bevételeket szapo
rítani, teljesen elhibázottnak tartjuk. 

A magyar fogyasztó sohasem barátkozott meg annyira a 
nélkülözés és a lemondás gondolatával, munkás és fuvaros 
pedig sohasem volt még hajlandó olyan csekély bérért dolgozni, 
mint éppen ma. 

Mindnyájan tudjuk azt is, hogy minden ilyen fuvardíj
emelés feltétlenül drágulást jelent, mert hiszen termelő és köz
vetítő már amúgy is lement a maga igényeivel a legalsó ha
tárra, s így a drágulást kénytelen a fogyasztóra áthárítani. 

Az egyetlen biztos következménye ennek a fuvardíjemelés
nek a forgalom csökkenése lesz, és pedig nem csak azért, mert 
a fogyasztás fog a nagy távolságokon megapadni, de azért is, 
mert az autó- és szekérfuvarozás, amelyik a maga igényeit még 
továbbra is csökkenteni fogja, mind nagyobb és nagyobb mér
tékben fogja a szállítást a vasút elől elvonni. 

Kétségtelen, hogy ilyenformán az Államvasút el fogja 
veszíteni a réven azt, amit a vámon megkeresne. 



A tárgyalások során az Államvasút képviselői avval indo
koltak, hogy a kedvezmény az Államvasútnak közel 2 millió 
pengő jövedelemkimaradást jelent. 

Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ennek az 
állításnak a tarthatatlanságát számszerűleg tudjuk igazolni. 

Mindnyájan tudjuk, hogy a tarifakedvezmény megadása 
előtt az ország mai 140.000 vagónos vasúton mozgó forgalmá
ból kb. 80.000 vagont kellett feltétlenül behozatallal fedezni és 
60.000 vagont tudtunk a belföldi termelésből biztosítani. 

Ebben a mennyiségben nincs benn a m. kir. Államvasutak 
régebbi időben 17—18.000, később 13—14.000 vagónos szük
séglete, amelyeket akkor még jó 80% erejéig a külföldi terme
lések fedeztek. 

Tény az, hogy a behozatal igen jelentékenyen meghaladta 
azt a kb. 100.000 vagont, ami az előbbi számadatok összegezé
sével mint maximális importszükséglet mutatkozik. 

Ennek az oka azonban az volt, hogy a konjunkturális idők
ben a fogyasztás hasonlíthatatlanul nagyobb volt a mainál, 
másrészt pedig a magyar termelésnek évről-évre jelentősebb 
készletek maradtak a nyakán, amelyekből nem is olyan kis 
mennyiség felhasználatlanul korhadt el az erdőn. 

Ha azt akarjuk kiszámítani, hogy a kedvezmény az Állam
vasútnak mit jelent, csak egy számítási módot vehetünk alapul, 
éspedig azt, hogy az előbbi 80.000 és 60.000 vagónos arány
szám alapján a külföldi és belföldi tűzifa eredeti (15. c.) tari
fájának alapul vételével mit kapott volna az 1932. és 1933. 
években forgalmazott faanyag fuvarozásáért a Máv és mit kap 
:a mostani fuvardíj mellett. 

A számításnál figyelmen kívül hagytuk az 1933. évi fuvar
díjemelést, ami különben is csak egy félévre terjedne ki, hanem 
ehelyett az 1931 szeptemberétől érvényben volt fuvardíjtáblá
zatot vettük a számítás alapjául. 

Az Államvasút saját adatai szerint a kedvezmény megadá
sát megelőző időben a belföldi tűzifa nem egészen 110, a kül
földi tűzifa pedig nem egészen 160 km. átlagos utat futott meg 
-a magyar vasutakon. 

Ennek a figyelembevételével az Államvasutak bevétele a 
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15. c. díjszabási osztály számadataival így alakult volna a nor
málisnak vehető behozatali arány mellett: 
60.000 vg. belföldi fa 110 km-re á 57.— P . . 3,420.000 P 
80.000 vg. külföldi fa 160 km-re á 74.— P . . 5,920.000 P 

Összesen: . ~V1>M6M0 P 
1932-ben az érvényben volt kedvezmények mellett: 

102.000 vg. belföldi tűzifa 179.7 km-re á 71.— P 7,242.000 P 
38.000 vg. külföldi tűzifa 80 km-re á 60.— P 2,280.000 P 

1933-ban: összesen: 9,522.00(TP' 
120.000 vg. belföldi fa 171.6 km-re á 71.— P . 8,520.000 P 
20.000 vg. külföldi fa 70 km-re á 53.— P . 1,060.000 P 

Összesen: 9,580.000 P 
Megállapíthatjuk tehát, hogy az Államvasutak tényleges, 

fuvardíj-bevétele azzal, hogy a kedvezményes fuvardíj-tételek 
engedélyezése révén a magyar fát a távoli piacokon verseny
képessé tette, összegszerűleg mind a két évben kb. 200.000 pen
gővel emelkedett azzal szemben, ha megmaradt volna érintet
lenül a régi fuvardíj-tétel, s a magyar fa csupán ott helyezke
dett volna el, ahova a normális* fuvardíj-tétel mellett el tudott 
volna jutni. 

Megállapíthatjuk azt is, hogy 1 vágón tűzifának a rendel
tetési helyre való elfuvarozásáért átlagos fuvardíjképpen a 
vasút az 1932. évben 13, az 1933. évben pedig 17 pengővel 
kapott többet, mint a normális fuvardíj és normális szállítási 
távolság mellett kapott volna. 

Nézzük már most azt, hogy mit teljesített ennek ellenében 
az Államvasút. 

A tényleges vontatás képe vgkm-ekben így alakul: 
normális szállítás 60.000 vg. 110 km-re . . 6,600.000 vgkm. 

80.000 vg. 160 km-re . . 12,800.000 vgkm. 
Összesen: 19,400.000 vgkm. 

1932-ben: 102.000 vg. 179.7 km-re 18,329.400 vgkm. 
38.000 vg. 80 km-re 3,040.000 vgkm. 

Összesen: 21,369.400 vgkm. 
1933-ban: 120.000 vg. 171.6 km-re 20,592.000 vgkm. 

20.000 vg. 60 km-re 1,200.000 vgkm. 
összesenT"21,792.000 vgkm. 



Ebből megállapíthatjuk, hogy az Államvasút tényleg 
10%-kai több vontatást végzett, amivel szemben a nyers be
vétele csak 2, illetőleg 2.6 %-kal emelkedett. 

Ennek a körülménynek a mérlegelésénél azonban figye
lembe kell vennünk egy másik tényezőt. 

Szükség esetén számszerűleg tudjuk igazolni, hogy a 200 
km-t meghaladó távolságokra eső vontatásból kb. ennek a 
többletvontatásnak a kétszerese esik a 200 km-en túl megtett 
utakra. 

Az eddig befutott statisztikai adatok szerint ugyanis a 
magyar fának 36—40 %-a ment el 200 km-nél nagyobb távol
ságra, & ebből 10—15% a 300 km-t is meghaladó távolságra. 

Tulajdonképpen tehát az történt, hogy a régi rendszerrel 
szemben csak ennek a nagyon nagy távolságoknál felmerülő 
továbbvontatásnak a költségeit szállította le a Máv mintegy 
25—30%-kal, aminél pedig transitóforgalomban sokkalta na
gyobb kedvezményeket adott akkor, amikor pl. közel egy év
tizeden át az ország keleti határától a legnyugatibb határig 
olcsóbban szállított idegen árukat̂  mint ugyanazt az árucikket 
a székesfővárostól a félakkora távolságra sem fekvő nyugati 
határig. 

Kétségtelenül megállapíthatjuk azt is, hogy ez a szállítási 
kedvezmény is csak addig éreztette a hatását, ameddig a ma
gyar erdőgazdaság a rendkívüli használatok révén' tudott ilyen 
sokat termelni és fuvarozni. 

Mihelyest érezni fogjuk annak a kötelezettségnek a követ
kezményeit, amit a földmívelésügyi minisztérium az Egyesület 
kívánságára szerződésileg vállalt az Erdőbirtokosok és Fakeres-
kedők Faforgalmi Rt-gal szemben, hogy t. i. a normális hasz
nálatok 15%-án túlmenő rendkívüli használatot — az ország 
egész erdőterületére vonatkoztatva — nem fog engedélyezni, 
akkor megszűnik teljesen az a bizonyos olcsóbb vontatás is, 
viszont azonban előreláthatólag csökkenni fognak a nyers 
fuvardíjbevételek is, mert a tűzifa rövidebb vasúti szállítás 
után fogja megtalálni a maga piacát. 

Ha a kormányzat súlyt helyez arra, hogy a magyar tűzifa 
nemcsak a külkereskedelmi mérleg, de az árszabályozás szem
pontjából is versenyezni tudjon a távoli alföldi piacokon a kül-
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földi tűzifával, akkor a fuvardíjkedvezményhez hozzányúlni 
nem szabad. 

Nem szabad az Államvasút szempontjából sem, mert az 
eredmény csak az lesz, hogy éppen ezektől a továbbvontatások-
tól fog elesni az Államvasút és a szerelvényeit még kevésbé 
tudja kihasználni, mint idáig. 

Hiszen mindnyájan igen jól tudjuk, hogy a személyzeti és 
egyéb kiadásokon ez a továbbvontatási tétel majdnem semmit 
sem változtat, s a tűzifánál, ahol igazán arról van szó, hogy 
ugyanazt a mennyiséget hosszabb vagy rövidebb távolságon 
szállítsa-e a Máv, úgy gondoljuk, hogy a hosszabb szállítás 
érdekében érdemes valamelyes áldozatot is hozni. 

Ha azonban a mostani díjkedvezmény megszűnik, előre 
megjósolhatjuk, hogy az ország keleti és délkeleti része az árak 
tekintetében is kényre-kegyre ki lesz szolgáltatva a külföldi 
termelésnek. 

Az erdőtala] mikrobiológiája mint 
d inamika i probléma 

írta: dr. Fehér Dániel .* 

Mélyen tisztelt Uraim! Azoknak a kutatásoknak során, 
amelyeket úgy én, mint munkatársaim az utolsó évtizedben a 
m. kir. Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola Növénytani Inté
zetében végeztünk, alapfeladatul tűztük ki annak a célnak eléré
sét, hogy az erdő talajában lejátszódó biogén változásokat, az 
erdőtalaj anyagcsere-körfolyamatainak különböző mozzanatait a 
fák és közvetve az erdőállományok növekedésével szoros kapcso
latba hozzuk. Meggyőződésünk volt, hogy csakis ilyen módon 
válik lehetségessé a termőhely, a fák állományának növekedése 
és életviszonyai között olyan mélyebbreható összefüggéseket ki
deríteni, amelyek azután gyakorlati szempontból is hasznavehe
tőkké válnak. Nekem az a meggyőződésem, mélyen tisztelt 

* Az eberswaldei erdészeti főiskolán 1933 június 15-én és a baseli 
tudományegyetemen 1933 november 1-én tartott előadása. 



uraim, hogy a mi jelenlegi erdőgazdasági tudományunk és az 
erdőgazdasági termelés általában ma még biológiai és ökológiai 
szempontból rendkívül kezdetlegesnek mondható. Ha majd sike
rülni fog az erdőgazdasági termelés egész rendszerét úgy szabá
lyozni, hogy az az erdő talajával, a (klimatikus viszonyokkal, 
vagyis a termőhely minden faktorával szoros vonatkozásban 
álljon és ha majd sikerülni fog az egyes fafajok termőhelyi igé
nyeit exakt értelemben kifejezni, valamint ezeknek a telepítését 
belső igényeik és termőhelyi adottságuk közötti kvantitatív vi
szonyra alapítani, csak akkor leszünk majd abban a helyzetben, 
hogy az erdőgazdaság egész menetét és végeredményében az 
erdőgazdasági többtermelést a lehető legelőnyösebben és tudato
san irányítsuk. 

Amint a legutóbb megjelent könyvem előszavában már rész
letesen kifejtettem, azoknak a vizsgálatoknak folyamán, ame
lyeknek kapcsán az erdőállományok élettani vonatkozásait óhaj
tottam szerény tehetségem szerint felderíteni, korán rá kellett 
jönnöm arra az elvitathatatlanul fontos tényre, hogy az erdő éle
tébe, annak fiziológiai és ökológiai viszonyaiba mélyebb bepillan
tást csak akkor nyerhetünk, ha először az erdőtalaj egész össze
tételével és az abban lejátszódó különböző folyamatokkal tisz
tában leszünk. Azzal a régebbi felfogással, amely a talajt állandó, 
alig változó kémiai vegyületkeveréknek tekintette, ma már gyö
keresen szakítanunk kell. Tisztába kell jönnünk azzal, hogy a 
talaj él, összetételét folyton változtatja és úgyszólván alig van 
olyan időszak, amelyben ugyanazon talaj keretén belül is az elő
zőhöz hasonló kémiai, vagy biológiai összetételt és változásokat 
találnánk. 

Az eddigi kutatásaink elsősorban empirikus természetűek 
voltak. Kint a szabad természetben vizsgáltuk és kutattuk az 
erdőtalaj életét. A vizsgálatok folyamán mindenekelőtt rájöttünk 
arra a nagyfontosságú tényre, hogy az erdőtalaj biogén fakto
rai a klimatikus hatások következtében folyton változtatják 
összetételüket, egymáshoz való viszonyukat és megjelenési for
májukat. Több éven keresztül vezetett kutatások igazolták ezt 
be, amelyekre vonatkozólag egy tipikus példát mutatok be önök
nek. (L. 1. sz. kép.) 
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1. kép. A 15. sz. kísérleti terület 5 éven keresztül végzett vizsgálatának 
eredményei. 

Jelmagyarázat az 1. képhez: Bg = összes baktérium szám, pH 
talajsavanyúság, Hg = humusztartalom, Wg = víztartalom, Bt == talajhő
mérséklet, Lt — levegőhőmérséklet, N = csapadék. 

A bemutatott terület tulaj donképen többévi megfigyelések 
eredményeit adja és mutatja, hogy nemcsak a baktériumszám, 
hanem a baktériumok működésével szorosan összefüggő többi 
faktorok, így a humusztartalom, a talaj savanyúsága folytonos 
és állandó változásoknak vannak alávetve. Ha vizsgáljuk a vál
tozások természetét, akkor azt fogjuk látni, hogy egy állandó és. 
szabályszerű, szinte törvényszerűségnek mondható jelenséggel 
állunk szemben. Ha most már azt vizsgáljuk, hogy mely termő
helyi tényezők azok, amelyek a változásoknak ezen szabályszerű 
menetét okozzák, akkor a szorgosabb kutatás rá fog vezetni ben
nünket arra a tényre, hogy tulajdonképpen a talaj hőmérsékleti 
és nedvességi foka az, ami az erdőtalaj életét, az abban lefolyó 
biológiai folyamatokat_ és így végeredményben az erdő táplálko
zásához szükséges legfontosabb kémiai anyagok vegyi körfolya
matait szabályozza. 



Már az erdőtalaj lélekzésénél végzett kutatásainknál teljes 
joggal mutathattunk rá arra a tényre, hogy tulajdonképpen a 
nap sugárzó energiája az a döntő tényező, amelynek jelenlétéhez 
a szerves élet minden kifejlődése a földkerekségen kötve van. 
De ja másik tényező, a víz, amely az élet minden megnyilvánu
lásában rendkívül fontos szerepet játszik, emellett el nem hanya
golható. Kétségkívül a hőmennyiség is, amely különösen az erdő 
talajában a talaj hőmérsékletének mindenkori kifejezésében ér
vényesül, döntő szerepet tölt be, de befolyását és kifejlődését a 
talaj mindenkori nedvességtartalma, mint korrektív tényező 
szabályozza. Én a magam részéről egyelőre empirikusan úgy 
kíséreltem meg a talaj hőmérsékletének és nedvességtartalmá
nak kölcsönhatását, mint szabályozó faktort kifejezni, hogy a 
talaj mindenkori víztartalmát százalékokban kifejezve megszo
roztam a talaj hőmérsékletével és az így nyert szorzatot regu-
latív tényezőkomplexumnak neveztem el és íJ-rel jelöltem. 

Az önöknek most bemutatott 15. sz. kísérleti terület már 
világosan mutatja ezen R tényezőnek folytonos változásait. Az 
R tényezők között elkülönítjük az Ri-et, amely a talajhőmérsék
let és a talajnedvesség szorzatából származik és az R2-t, ame
lyet a mindenkori levegőhőmérsékletnek a talaj nedvességtartal
mával való szorzata ad. Végeredményben kétségtelen, hogy he
lyesen akkor járunk el, ha a talaj hőmérsékletét vesszük irány-

. 2 . kép. Három kísérleti területen a baktériumszám és az Ri faktor 
közötti összefüggés. 
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3. kép. Erdőtalaj (15. sz. kíséri, terűiét) és egy szabad terület 
(24. sz. kíséri, terület) adatainak összehasonlítása. 

Jelmagyarázat a 3. sz. képhez: Bg = összes baktériumszám, B a e - : 
aerob bakt , Ban = anaerob bakt., GN = összes nitrogén, NN = nitrát-
nitrogén, AN = ammoniaknitr., Nf == nitrifikáló bakt., Dnf = denitri-
fikáló bakt., Nb = a levegő szabad N-jét megkötő bakt., pH = talaj
savanyúság, Hg = humusztartalom, Bt ; -talajhőmérséklet, Lt = levegő
hőmérséklet, Wg = talaj víztartalma, N = csapadék. 



adóul, mert hiszen a talaj hőmérséklete már önmagában véve az. 
adott levegőhőmérséklet és a mindenkori nedvességtartalommal 
összefüggő párolgás kölcsönhatása következtében, mint eredő 
jelenség jelentkezik. 

A következőkben bemutatom három kísérleti területen há
rom éven át végzett vizsgálatainkkal az R tényezőnek jól látható 
befolyását. Meg kell azonban jegyeznem, hogy például a szabad 
területen, ahol az erdő hatása nem érvényesül, a biogén fakto
roknak ugyanazon hatását és változását észlelhetjük. A főiskola, 
botanikus kertjében már évek óta szabadon hagyott területen 
vizsgáljuk ezeknek a kölcsönhatásoknak kifejlődését és tájéko
zódásul most bemutatom ezen 24. számú kísérleti területünk gra
fikonját, összehasonlítva a 15. számú kísérleti terület adataival. 
(L. 3. sz. kép.) 

Ezeknek a grafikonoknak szemléléséné! azonban nem sza
bad elfelejtenünk azt, hogy a szabad területeken való külső mé
réseinknél természetesen rendkívül sok hibaforrással volt dol
gunk, úgyhogy teljesen exakt eredményekre itt nem számít
hatunk. 

Korábbi munkáimban már 1928-ban rámutattam a talaj-
lélekzés és az azt befolyásoló baktériummennyiség időszaki rela
tív változásaira. Ez a folyamat, amelynek kapcsán az erdőtalaj 
az asszimiláció szempontjából annyira fontos szénsavat termeli, 
szoros összefüggésben áll az erdőtalaj baktériumaínak működé
sével, az aerob és anaerob baktériumok kölcsönös viszonyával és 
időszaki változása és lefolyása végeredményben szintén a talaj 
hőmérsékletének és nedvességtartalmának a baktériuméletre 
gyakorolt indukciójára vezethető vissza. Csak tájékozásul mu
tatok be egy kísérleti területet, ahol a talajlélekzést és a levegő 
szénsavtartalmát is több éven keresztül rendszeresen mértük:, 
(L. U- kép.) A kép mindenekelőtt igazolja azt, hogy az erdőtalaj 
szénsavtermelése elsősorban a baktériumok és a gombák mun
kásságára vezethető vissza és közvetlenül befolyásolja az erdő 
levegőjének szénsavtartalmát is, ami által az asszimilációra is 
döntő befolyást gyakorol. Különben mutatja ez a kép azt is, hogy 
a humusztartalom minimális értékei mindig a talajlélekzés maxi
mális értékeivel esnek össze, vagyis beigazolja azt, hogy a talaj-
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4. kép. Talaj lélekzési adatok a 24. sz. kísérleti területen. 
Jelmagyarázat: L — CO G == a levegő szénsavtartalma, Ba = talaj-

lélekzés, Bg = baktériumszám ezreikben, P = gombaszám ezrekben, Hg — 
humusztartalom, Wg = víztartalom, Bt = talajhőmérséklet, Lt levegő
hőmérséklet. 

baktériumok munkássága elsősorban a humusztartalom feldol
gozását eredményezi és a humusztartalom az az anyag, amely a 
korhadás és a bomlás kapcsán a talajlélekzés alapanyagát, a ki
lehelt szénsavmennyiséget szolgáltatja. 

Most tájékozásul a 11. sz. kísérleti területen rámutatni óhaj
tok arra is, hogy az erdőtalaj nitrogén anyagcseréje szintén ha
tározott, a klimatikus befolyásokkal szoros összefüggésben álló 
periodikus körfolyamatot mutat. (L. 5. kép.) 

Természetesen a talajban élő moszatok és gombák szintén 
beható vizsgálat tárgyát képezték és hasonló időszaki változáso
kat mutatnak. Ezek közül különösen a gombák változásai hason
lóak a talaj baktériumok mennyiségbeli változásaihoz (lásd 3. sz. 
kép), míg a moszatok viselkedése különleges és erre a célra be
állított egyéb vizsgálatok bevezetését kívánta, azonban az idő
szakosság ezeknél is beigazoltnak vehető. Valószínűleg csak 
abban különböznek a baktériumtól és a gombáktól, hogy ezeknél 
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5. kép. A talaj N-anyagcseréjének és az azt befolyásoló tényezőknek vál
tozásai az egyik állandó kísérleti területen h tenyészett időszakon keresztül.. 

Jelmagyarázat az 5. >sz. képhez: GN = összes nitrogén, AN = am
móniák nitrogén, NN == nitrátnitrogén, Bg = összes baktériumszám, 
Bae = aerob baktériumok, Ban == anaerob bakt., Nf — nitrifikáló bakt., 
Dnf = denitrifikáló baktériumok, Nb = a levegő' szabad N-jét megkötő 
bakt., pH = talajsavanyúság, Hg = humusztartalom, Wg == a talaj víz
tartalma, Lf = levegő hőmérséklete, Bt = talajhőmérséklet. 

a talaj nedvességtartalmának és hőmérsékletének optimumhatá
rai egészen más formában jelentkeznek, mint az előbb említett 
két élőlény csoportnál. 

Mindezek az empirikus kutatások beigazolták azt, hogy az 
erdőtalaj mikrobiológiai jelenségeit elsősorban mint dynamikai 
problémát kell felfognunk. A régi statikai módszerek a kérdés 
vizsgálatánál tehát csak korlátolt mértékben alkalmazhatók. 

A továbbiak során, minthogy láttam a talaj hőmérsékleté
nek és nedvességtartalmának döntő és evidens befolyását, el-
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6. kép. 
Jelmagyarázat: Bg =- baktériumszám ezrekben, ae = aerob, an = anaerob, N,t = nitrifikáló bakt., Dnt — denit-

rifikáló bakt., Wg = víztartalom, t = s z á r a z o n e s . f = nedvesen kezelt próbák. 
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határoztam, hogy megvizsgáljuk ezeknek a fontos biogén fak
toroknak befolyását laboratóriumi kísérletek kapcsán is. Ezek 
a kísérletek természetesen hosszabb időt vettek igénybe. Közöt
tük nem egy van, amelynek lefolytatása egy évnél is hosszabb 
időre terjed. 

Egy ilyen kísérletet mutat a következő (6. sz.) kép. Ez a 
kísérlet, amely két hónapig tartott, egyike a legjobbaknak'és 
eredményei feltűnően határozottak. A kísérlet folyamán a talaj
próbákat két csoportra osztottuk. Az egyik csoportot tíznapon
ként az eredeti víztartalomra egészítettük ki, a másik csoportot 
a maga természetes útján hagytuk kiszáradni és azután mind
egyik csoportot különböző hőmérsékleten tartott thermosztátok-
ban kezeltük, majd a megfigyelési idő végén biológiailag és ké
miailag gondosan analizáltuk. A kísérlet eredménye először is 
azt mutatja, hogy a második hónap végén, amint az 1931. 
május 20-i vizsgálat adatai mutatják, a baktériumszám abszolút 
megkisebbedik. De ettől eltekintve, nagyjából láthatjuk, hogy a 
baktériumszám maximális kifejlődését általában a 25—30 Cel-
siusfok között éri el. 

Nagyon érdekes, ha megfigyeljük a savanyúság változását. 
Az eredmények azt mutatják, hogy a talaj savanyúsága a növe
kedő hőmérséklet arányában fokozatosan kisebbedik és a közöm
bös oldat felé közeledik. Ezen jelenség okát abban kell keres
nünk, hogy a talajbaktériumok az elégtelen korhadás miatt az 
erdő talajában felhalmozódott savanyú félkorhadási termékeket 
feldolgozzuk és ez.a feldolgozás, amelynekjegy jelentékeny részét 
a cellulózebontás képezi, a magasabb hőmérséklettel intenzívebbé 
válik és végeredményben a savanyú természetű félbomlási ter
mékeknek a teljes eltűnésére és a pK-értékek emelkedésére vezet. 

Gyakorlati szempontból különösen fontos ennek a kísérlet
nek az az eredménye, hogy amíg a nedvességet, tehát a talaj víz
tartalmát optimális körülmények között tartjuk, a talajbakté-
riumok száma és az aerob és anaerob baktériumoknak viszonya 
azokban a próbákban, illetőleg azokban a talajokban válik a leg
kedvezőbbé, amelyeknek nagyobb víztartalmat adtunk. Látjuk 
tehát, hogy az erdőtalaj kiszáradása a. zárlatnak túlságos meg
bontása folytán tulajdonképpen bizonyos fokig nem mondható 
előnyösnek. Ezért ott, ahol a természetes felújítás lehetséges és 



ott, ahol a talaj a kopárosodásra hajlik, nagyon óvatosan kell a 
záródás bontásánál eljárni. A tarvágás szempontjából viszont 
ezt az eljárást csak ott alkalmazhatjuk jó eredménnyel és káros 
hatás nélkül, ahol a tarvágás után fellépő gyomnövényzet és az 
alacsonyabb cserjék a talajnak túlságos kiszáradását megaka
dályozzák. 

Van azonkívül egy másik fontos megállapítása is ennek a 
kísérletnek, amely abban áll, hogy ha összehasonlítjuk azokat a 
talajhőmérsékletet, amelyek a természetben jelentkezni szok
tak, akkor arra az eredményre fogunk jutni, hogy a mi közép
európai klímánk mellett, ha az alföldi, erősebben felmelegedő 
homokos erdőtalajainktól eltekintünk, a szabad természetben a 
talaj hőmérséklete rendszerint soha, vagy csak nagyon ritkán 
éri el a talajbaktériumok optimális kifejlődéséhez szükséges 
fokot. 

Tanulságos volt ez a kísérlet abból a szempontból is, hogy 
sikerült megállapítani, hogy úgy a nitrifikáció, mint a denitri-
fíkáció a legelőnyösebben a 25—35 fok hőmérsékletek között 
folyik le. Az ezután következő magasabb hőmérsékletek úgy lát
szik, nincsenek már előnyös hatással. 

A következő kép egy kísérlet eredményeit mutatja, amely 
kísérlet egy teljes évet vett igénybe. (L. 7. kép.) A hőmérséklet 
és a talajnedvesség szempontjából ez a kísérlet is mutatta, hogy 
a talajbaktériumok optimális kifejlődésüket úgy a nedves, mint 
a száraz próbákban egyaránt, 25—35 fokos hőmérsékletnél 
érték el. Ennél a kísérletnél már egész világosan ki tudtuk fe
jezni egy év múlva a humusztartalom alapos megfogyását. 
amelynek eredményeképen ugyanazon időszak végén természe
tesen a talajbaktériumok száma szintén erősen megkisebbedett. 
Ennél'a kísérletnél egyébbként egy fenyőerdőnek sterilizált tala
ját oltottuk kisebb talajmennyiséggel. A baktériumok természe
tesen bizonyos iclő múlva, a jelen esetben 4 hét múlva, a kedvező 
feltételek mellett erőteljes szaporodásnak indultak és ezért van 
az első megfigyelési időszak végén jelentkező baktériumtöbblet. 
Különösen érdekes, hogy a talaj nitrogéntartalma és nitrátnitro
géntartalma, dacára az időközben kétségkívül igen intenzíven 
beálló denitrifikációnak, nem kisebbedett meg jelentékenyen. 



Uerbuch Z> 

Jelmagyarázat: Bg •- baktériumszám ezrekben, Nt = nitrifikáló, 
Dnt = denitrifikáló bakt., Hg = Humusztartalom, GN = összes nitrogén, 
NN = nitrátnitrogén tartalom, WG = víztartalom, f = nedves, t = száraz, 
ae = aerob, ari = anaerob,- A = kezdet, Ug = vizsgálat. 

Ennek az okát egyedül és kizárólag az erdő talajában élő, a le
vegő szabad nitrogénjét megkötő baktériumok tevékenységére 
vezethetjük vissza. Általában itt is látszott, hogy a nitrifikáció és 
a denitrifikáció a legélénkebben a 35 Celsiusfokig folyik le és 
azon túl a magasabb hőmérsékletek gátló hatást gyakorolnak. 
Általában megállapíthatjuk, hogy különleges a nitrátnitrogéntar
talom tekintetében a nedves próbák rendszerint kedvezőbb ered
ményeket mutattak, amely jelenség az optimális határok között 
tartott talajnedvességnek a nitrifikáció lefolyására való kedvező 
voltát jelzi. 

A már az előzőkben vázolt R tényezőnek szerepét itt is igye
keztünk felderíteni. A kísérletek azt mutatták, hogy a szárazon 
tartott próbáknál, ahol tehát a kiszáradás minden akadály nél
kül bekövetkezhetett, még 25 fokon túl is jól érvényesült az álta
lunk felállított összefüggés. A nedvesített próbáknál már na
gyobb az eltérés, ami természetesen azzal függ össze, hogy az R 
szabályt általában csak addig használhatjuk és csakis addig ér-



vényesíthető, amíg a talaj hőmérséklete az optimális határokon 
belül marad és a talajhőmérséklet és a talajnedvesség között je
lentkező kölcsönös összhatást mesterséges beavatkozás nem za
varja. Kü.önben a vizsgálatok egyes időpontjait véve alapul, 
szintén kiválóan láthatjuk, hogy a különböző időszakokban beál-
líttot baktériumszám és az ugyanazon időszakokban kiszámít
ható R tényező kvantitatív értékei között a száraz próbáknál 
határozott összefüggés mutatható ki. Ez a kísérlet bebizonyí
totta nekünk az erdő talajában lejátszódó N-kötés rendkívül 
nagy fontosságát és általában megerősítette és beigazolta az 
előző kísérleteink adatait. Különösen hangsúlyoznom kell, hogy a 
pH értékekre vonatkozólag szintén beigazolást nyert az előző 
kísérleti eredmények alapján kimondott tételünk és ennél a vizs
gálatunknál még határozottabban lehetett kimutatni, hogy a 
humusztartalom megfogyásával fordított arányban milyen 
nagy mértékben közeledtek próbáink pH értékei a közömbös 
határ felé. 

A 4. sz. kísérletet (l. 8. kép) 1931 május 8-án állítottuk be 
és 1932 június 10-én fejeztük be. Ezt a kísérletet csak tájékozó-

8. kép. 
Jelmagyarázat: Bg = baktéiiumszám ezrekben, I — inkubálva, N t -

nitrifikáló, Dnt = denitrifikáló baktériumok, Wg = víztartalom, f = ned
ves, t = száraz, A = kezdet, Ug = vizsgálat. 



dásul közlöm, miután általában eredményei megerősítik a ko
rábbi kísérleteknél nyert adatainknak és az azokból levont követ
keztetéseknek a helyességét. Ennél az utóbbi kísérletnél egyéb
ként már másként jártunk el, mint az előzőknél. Itt szinte táp
anyagtól teljesen megfosztott és sterilizált homokba oltottunk 
baktériumokat, miután ezt a homokot előzőleg talajkivonattal 
telítettük. A kísérlet elején feltüntetett baktériumszám nem a 
homok baktériumszámát jelenti, hanem az oltásra felhasznált 
talaj baktériummennyiségét adja grammokra átszámítva. Ez 
utóbbi körülmény magyarázza meg, hogy már az első leolvasás
nál, ellentétben az eddigi próbáinkkal, alacsonyabb baktérium
számot kaptunk általában, mint az eddigi talajbaktériumszám 
volt. 

Mindezeken felül még egy rendkívül érdekes eredményt 
szolgáltatott ez a kísérlet. Amíg az előző vizsgálatainknál, ahol 
savanyú erdőtalajokkal dolgoztunk, a vizsgálat végén az inten
zív baktériumtevékenység következtében a savanyú bomlási ter
mékek általában fel lettek használva, úgyhogy végeredményben 
a pH értékek emelkedése, illetőleg ezeknek a közömbös oldal felé 
való eltolódása állott be, addig a jelen esetben, amikor egy erő
sen közömbös, homokos talajt oltottunk baktériumokkal és telí
tettük savanyú természetű talaj kivonattal, a pH értékeknek a 
csökkenése, illetőleg ezeknek elsavanyodása állott elő. Ez a kísér
let is kitűnően mutatja, hogy az erdő a maga talaját a talajban 
lejátszódó, általában savanyú természetű korhadási folyamatai
val többé-kevésbbé mindig a savanyú reakció felé tereli. 

Ennek a kísérletnek lefolytatása után most már a következő 
kísérletben a magas hőmérsékleteknek a hatását tanulmányoz
tuk a baktériumszám, a talaj nitrogéntartalmának és humusz
tartalmának kifejlődésére. Ez a kísérlet 1932 augusztus hó 26-án 
kezdődött és ugyanazon év november havának 20. napján vég
ződött. (L. 9. kép.) Tartama tehát körülbelül 3 hónap volt. Há
rom hónap múlva a talaj baktériumszámának bizonyosfokú meg-
kisebbedése állott itt elő. Ez a megkisebbedés körülbelül fedi 
azokat a tapasztalatokat, amelyeket a 2. számú kísérletnél sze
reztünk. De ez a kísérlet is világosan mutatta, hogy 35 fokon 
túl, különösen azonban 45" utáni magasabb hőmérsékletek ugyan-
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9. kép. 
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felén kezelt próbák. ~t 

csak káros és gátló hatással vannak a talaj baktériumok kifej
lődésére. Itt láttuk egyúttal azt is, hogy a nitrifikáló és denitri-
fikáló baktériumok a 45 fokos hőmérsékleten túl általában szin
tén erősen gátolva vannak a kifejlődésükben. Ezen baktériumok 
szempontjából kétségkívül a mi középeurópai erdőtalajaink nin
csenek hátrányos állapotban, ha az évenként esetleg fellépő 
túlságos savanyú reakciótól eltekintünk. A humusztartalom ál
talában csökken és a 45 fok után a nitrátnitrogéntartalöm is 
erős csökkenést mutat, ami kétségkívül a nitrifikáló baktériumok 



működésének gátolt voltára mutat. Hogy 55 és 65 foknál az 
össznitrogéntartalom tulajdonképen a kiinduláshoz viszonyítva 
nagyobb eltolódást nem mutatott, az arra a körülményre ve
zethető vissza, hogy ennél a hőfoknál a denitrifikáló baktériumok 
működése minimálissá válik, úgyhogy a talaj eredeti N-tartalma 
alig ment változáson keresztül. 

A C/N viszony általában a magasabb hőfokok felé erősen 
eltolódik, mégpedig fokozatosan kisebbé válik. Ennek az oka ab
ban áll, hogy a humusz és C-tartalom, különösen 35 és 45 fok 
után a cellulózebontó baktériumok rendkívül intenziv munkája 
következtében erősen megkisebl edik. Ezeknek a baktériumoknak 
a jelentékeny részét ugyanis a magasabb hőmérsékleteket elbíró 
úgynevezett thermophil-baktériumok teszik, amelyeknek műkö
dése úgylátszik eltérőleg a nitrifikáló és denitrifikáló baktériu
moktól éppen ezeken a magasabb hőfokokon válik intenzivebbé. 
Kitűnően mutatja ez a példa is, hogy az erdőtalaj korhadási fo
lyamatainak gyorsítása céljából a záródásbontás és az ezzel kap
csolatos talaj felmelegedés milyen kitűnő jótékony hatással bír
nak. A N-kötő baktériumok 35 fok után már erősen gátolva 
vannak kifejlődésükben és működésükben és 55, majd 65 foknál 
működésük minimális lesz, majdnem a 0-ával válik egyenlővé. 

Most tájékozásul még egy kísérletet vezettünk be, amelynek 
kapcsán a gombákat vizsgáltuk, mégpedig elsősorban az erdő 
talajában a korhadási folyamatoknál oly nagy szerepet játszó 
mikroszkopikus gombákat. Általában ez a kísérlet is azt mu
tatta, hogy a gombák optimális kifejlődésüket szintén a 25—35 
fok között érik el. A magasabb hőmérsékletek iránt nagyon érzé
kenyek, úgy hogy 45 fokon túl az esés feltűnővé és nyomaté
kossá válik. Különösen jól látszik a kísérletnél a gombáknak a 
talaj mindenkori nedvességtartalmával szemben tanúsított visel
kedése, úgy hogy ezek növekedését a talajnak különböző opti
mális határok között tartott nedvességtartalma még a baktériu
mokénál is hatékonyabban mozdítja elő. 

Általában ennél a kísérletnél arra a nagyon fontos ered
ményre jutottunk, hogy a talajban élő, ott fontos biológiai 
tevékenységet kifejtő, mikroszkopikus talajgombák növekedésé
nek optimuma nagyjából ugyanazon hőmérsékleti határok között 
mozog, mint a talajbaktériumoké. 



Ha most az előadásom első felében felvázolt, a szabad ter
mészetben megtalált biológiai törvényszerűségeket a kísérleti 
úton nyert eredményekkel egybevetjük, úgy arra az eredményre 
kell jutnunk, hogy általában a laboratóriumban végzett kísérle
tek eredményei a külső megfigyelések helyes és megfelelő voltát 
beigazolták. Megállapíthatjuk tehát, hogy az erdő talajában élő 
baktériumok növekedését mint döntő tényező, a' talaj hőmérsék
letének változása szabályozza, míg a hőmérséklet hatását a talaj
nak mindenkori víztartalma, amely a talaj hőmérsékletéve! kor-
relativ viszonyban áll, mint limiting-faktor befolyásolja. Vagyis a 
talajélet egész mivolta, annak összes mozzanatai bizonyos meny-
nyiségű hőenergiához vannak kötve, még pedig oly módon, hogy 
a 25—55 fok között levő talajhőmérséklet adja meg legoptimá
lisabb mértékben a talajbaktériumok növekedési feltételeit. 
Ennek a tényezőnek a hatását azonban a talaj mindenkori víz
tartalma úgy befolyásolhatja, hogy általában, ha a víztartalom 
optimális határok között mozog, ami erdőtalajonként változó 
mérvű lehet, a talajbaktériumok a legkedvezőbb kifejlődésüket 
érik el. Ez áll különösen nyáron. Ha azonban ugyanazon idő
szakokban száraz periódusok lépnek fel, úgy a talaj víztartalma 
elégtelenné válik, nem engedi meg a baktériumszám optimális 
kifejlődését és mint szabályozó tényező (működik. Viszont ősszel 
és télen, amikor a talajnak elég nedvesség áll a rendelkezésére, 
az alacsony hőmérsékleti fokok azok, amelyek a baktériumok mű
ködését a minimumra fokozzák le, vagy pedig ennek létrejöttét 
egyáltalában, különösen kisebb hőmérsékleteknél, gyakorlati érte
lemben többé-kevésbbé lehetetlenné teszik. Ennek a két faktor
nak korrelativ úton létrejött hatását legjobban úgy fejezhetjük 
ki, ha egyelőre egy empirikus viszonyszámot alakítunk, amelyet 
a talaj hőmérsékletét és a talaj nedvességtartalmát kifejező re
latív értékek szorzatából képezünk. Hogy mindezen eredmények
nek mi a gyakorlati jelentőségük és lehet-e most már ezeket, il
letőleg az így nyert megismeréseket az erdőgazdaság szempont
jából is hasznosítani, arról az előadásom végén még külön kifeje
zetten szólni fogok. (Folytatjuk.) 



A növények vízgazdálkodása 
szikeseken 

Magántanári próbaelőadás a M. Kir* Bányamérnök], és Erdő-
mérnöki Főiskolán. Tartotta 1933 december 4-én 

Dr. Magyar Pál. 

Éppen 70 évvel ezelőtt, tehát 1863-ban katasztrofális szá
razság pusztított hazánkban, főleg az Alföldön s itt is elsősor
ban annak szikes vidékein. A váratlanul és szokatlan mérték
ben az országra zúdult csapás fokozottan felhívta az általános 
figyelmet az Alföld klímájára. Laikus és tudományos körökben,, 
szóban és írásban nagyarányú vita indult meg. Mindenki ke
reste a katasztrófa okát és esetleges megismétlődésének ellen
szereit. Ugyanez év őszén a Tudományos Akadémiában fellép 
Hunfalvi) János, az európai hírű magyar geográfus kezében a 
kiváló osztrák botanikusnak, Kernek-nek akkor megjelent 
„Pflanzenleben der Donaulánder" című nagyszerű munkájával 
s felolvassa belőle azokat a fejezeteket, melyekben Kerner az 
Alföld szélsőséges, fagyilkos klímáját ecseteli az ő pompás, szí
nes nyelvezetével. Hunfalvy előadása és Kerner könyve új tápot 
és lendületet adott a vitának, amely azután évtizedeken át foly
tatódott és még ma sem ért teljesen véget. 

Az általában ma vallott növényföldrajzi felfogás szerint 
Kerner az Alföld klímáját tévesen jellemezte, amikor erdőtlen, 
sztyep jellegét éghajlati alapon magyarázta. Követői a magyar 
pusztát, általában az alföldi vegetációt Magyarországba szakadt 
keleti, pontusisztyepnek minősítették, így a geobotanika német 
nagymesterei: Engler, Drude és Hayek. Velük szemben Grise-
bach az Alföld pusztai klímáját tagadva, erdőtlenségét edafikus 
okokra vezeti vissza s az egész Alföldet a keleti erdős vidékbe 
olvasztja bele. újabban Rapaies és Treitz kultúrmezőségnek, míg 
Soó erdős sztyepnek tekinti az Alföldet. 

Természetesen minden ilyen növényföldrajzi mérlegelésnél 
igen súlyosan esik számításba a homok, de főleg a szikes vidékek 
fátlansága és szárazsága. Kétségtelen, hogy az Alföldön külö
nösen a szikes vidékek azok, amelyek a legtöbbet szenvednek a 
szárazságtól, jóllehet itt is ugyanúgy 500—600 mm az évi csa-



padék, mint a környező vidékeken s ugyanúgy nyáron át hull 
a legtöbb csapadék, amikor arra a legnagyobb szükség van, 
mint másutt. Ha ennek dacára mégis a szikeseken aránytalanul 
súlyosabb következményekkel jár a szárazság, annak magyará
zatát csak a talajviszonyokban kereshetjük. A talaj felső réte
geinek sokszor csaknem teljes vízáthatlansága következtében a 
gyors nyári esők túlnyomó része elfolyik, vagy elpárolog, anél
kül, hogy a növényzet kellőleg kihasználhatta volna. Az előző
leg teljesen száraz, kopár legelőn egy-egy kiadós nyári zápor 
után valóságos tenger keletkezik a kőkeménnyé száradt szikes 
anyagon, amelynek vize azonban pár nap alatt eltűnik a leve
gőben, vagy a vízlevezető árkok útján. 

Ezzel a jelenséggel különösen ott találkozunk gyakran, ahol 
a rendkívül nehezen átnedvesedő „B", tehát az akkumulációs 
szint közel jut a talaj felszínéhez, vagy egészen a felszínre 
kerül. Már 1926-ban folytatott vizsgálataink arra az ered
ményre vezettek, hogy minél közelebb esik a talaj felszínhez a 
szódát és Na-zeolitokat tartalmazó akkumulációs szint, annál 
kedvezőtlenebbek a talajviszonyok a növényzet számára. Viszont 
úgy a talaj minőségére, mint annak vízgazdálkodására mindig 
rendkívül jellemző az ott található ú. n. ősnövényzet Összetétele. 
Éppen ezért a hazai szikeseket növényszociológiai alapon osztá
lyoztuk, amely osztályozás többé-kevésbbé megegyezik 'Sigmond 
talajkémiai alapon álló osztályozásával, így az I. osztályú talaj
nak megfelel a Poa augustifolia — Cynodon dactylon típus, a 
II. osztályú szikest az Achillea •— Inula, a Ill-at a Festuca pseu-
dovina, míg a IV. osztályú szikest a Camphorosma ovata típus 
jelzi. Az első két típus összetételében főleg a xerofiták kevesebb 
mezofitával, a harmadik típusnál xerofiták és halofiták, míg a 
negyedik típusnál már csaknem kizárólag xerohalofita fajok az 
uralkodók. Ezen típusokhoz csatlakoznak végül a gyakran víz 
alatt álló, ugyancsak különböző talajminőségű laposok kevésbbé 
jellegzetes típusai. 

Ha ezekkel a típusokkal megismerkedünk és figyelemmel 
kísérjük őket, azt fogjuk találni, hogy az előzőleg talán felületes 
megfigyelésre egyhangúnak látott szikes legelő a legváltozato
sabb természetű kisebb-nagyobb foltok tarka tömkelegéből áll 
és szinte minden átmenet nélkül sorakoznak fel egymás mellett 



az ökológiai tekintetben egymástól lényegesen eltérő növény
szövetkezetek. Ennek egy szélsőséges példáját, egyúttal a mult 
és jelen találkozását, valamint a szikes agyag jellegzetességét 
feltűnően szemlélteti a hajdani mocsárvilágnak elkorcso
sult kicsiny foltja, mely a mai hortobágyi halastavaktól kb. két 
kilométerre esik DNy-i irányban. Ezt a rendkívül érdekes 
kis zsombékos területet csupa ellentét jellemzi. A kőkeménnyé 
száradt zsombékok híg pocsolyából emelkednek ki. A zsombék-
tönkök aljából higrofita és higrohalofita fajok, mint: Glyceria 
poiformis, Alopecurus pratensis, Beckmannia eruciformis stb. 
nyúlnak fel, addig 10—15 cm magasságban xerofiták és xero-
halofiták (Festuca pseudovina, Artemisia monogyna Peuceda-
num officináié stb.) jelennek meg. A zsombékok teteje pedig 
valóságos zuzmóeldorádó, főleg a Cladonia furcata gyönyörűen 
fejlett példányaival. Mindez nyilvánvalóan mutatja, hogy a szi
kes agyagnál a kapilláris úton vezetett nedvesség rendkívül 
lassan mozog a talajban. 

Egyébként a sziki növényzet, a sziken ültetett fafajok, vala
mint a szikes talajok vízgazdálkodásának közelebbi ismeretéhez 
vezető utak: a levelek sztomatamozgásának, a levelekben fellépő 
vízhiány változásainak, a transpirációnak, a talajok víztartal
mának és vízkötő erejének, valamint a gyökérzet kifejlődésének 
és alkalmazkodó képességének vizsgálata. 

A sztomatamozgások helyszíni vizsgálatainak legegyszerűbb 
módja a különböző viszkozitású folyadékok mfiltrációja. E r r e 
a célra benzint, alkoholt és parafinolajat használtunk. Vizsgá
lataink során arra az első pillanatra talán meglepő eredményre 
jutottunk, hogy azonos, többé-kevésbbé szárazságra hajló, de 
normális talajviszonyok között éppen a tipikusan xerofita fajok 
azok, amelyeknek levegőnyílásai a hőség és szárazság dacára 
nyitott állapotban maradtak. Ilyenek voltak: Pinus piraster, 
Syringa vulgáris, Quercus cerris, Sophora japonica stb. Viszont 
ugyanakkor a mezofita jellegű fajok sztomatáikat csaknem tel
jesen bezárva tartották, tehát erősen védekeztek a transpiráció-
val szemben, így az Acer-ek, a kanadai nyár, magas kőris stb. 

Ugyancsak megvizsgáltuk az eredeti növényzet alapján 
különböző minőségűnek ítélt talajokon álló egyes fafajok sztoma-



táinak viselkedését. Az így szerzett adatokból kitűnt, hogy mi
nél szikesebb valamely talaj, a rajta élő fa, vagy bokor levelei
nek sztomatái annál kevésbbé nyitottak, tehát annál inkább 
védekeznek az erősebb transpirációval szemben s itt nem képez 
kivételt pl. még az egyébként tipikus xerofitának ismert Pinus 
piraster sem. A szikesebb talajoknál ezek szerint olymérvű ned
vességhiánynak kell lennie, amely még a xerofita fajok ellenálló 
képességét is próbára teszi és védekezésre készteti. 

Vizsgálat tárgyává tettük a különböző fajok leveleiben a 
transpiráció nyomán fellépő vízhiányt is. Ez alatt a tényleges 
és a lehetséges maximális nedvességtartalom közötti különb
séget értjük ez utóbbi százalékában kifejezve. A különböző fa
fajok, de különösen az Eleagnus és Tamarix tetrandra mellett 
megvizsgáltunk két jellegzetes, de ökológiai szempontból egy
mástól lényegesen eltérő sziki növényt, a Statice Gmelini-t és 
az Artemisia monogyna-t. A szárazföldi halofiták között ugyanis 
vannak olyanok, amelyek a talajból csak annyi sót vesznek fel, 
amennyire éppen szükségük van, illetőleg amennyit minden ve
szély nélkül el tudnak viselni. Viszont vannak olyanok is, ame
lyeket a sófelvételben semmi nem korlátoz, mert a felesleges 
sómennyiséget levelükön keresztül mindig kiválaszthatják. Ez 
utóbbiak, tehát a sókiválasztók közé tartozik a Statice Gmelini 
és a Tamarix-ók, míg sókiválasztásra képtelen, pl. az Artemisia 
monogyna és az Eleagnus augustifólia. Nálunk a sókiválasz
tók mélygyökérzetűek, míg az erre képtelenek, különösen erősen 
szikes talajon, sekély gyökérzetűek. Ez utóbbiak közt találjuk 
az Artemisia monogyna-t és az Eleagnus augustifólia-t, a só
kiválasztók között pedig a Statice Gmelini-t és a Tamarix tet-
randru-t. Szinte önként kínálkozik a kapcsolat a nagyon szikes 
talajon a sókiválasztóképesség és a mélygyökérzetűség között. 
Ugyanilyen feltűnő, de könnyen érthető különbség, ellentét mu
tatható ki a két csoport vízhiányát illetőleg. A mélygyökérze
tűek ugyanis, tehát a Tamarix és a Statice vízhiánya igen ala
csonyan mozog, míg a sekély gyökérzetűek vízhiánya erős kilen
géseket és magas értékeket mutat. Ezenkívül megállapítottuk, 
hogy úgy a halofita, mint a nem halofita fajoknak vízhiánya 
annál magasabb, minél szikesebb talajon élnek. 

Ezen a téren folytatott vizsgálataink még arra az általános 



növényökológiai szempontból is nagyfontosságú eredményre ve
zettek, hogy Stocker-nek Lapplandtól az egyiptomi sivatagig 
folytatott vízhiányvizsgálatainak szélsőséges és közbeeső érté
keit is mind megkaptuk az alföldi szikesek egy-egy egészen kis 
területű, de változatos minőségű foltjain. 

Az eddigiekben láttuk, hogy az erősebben szikes talajokon 
úgy a sztomatanyílás mozgása, mint a vízhiányértékek kedve
zőtlen vízgazdálkodásra vallanak. Megvizsgáltuk tehát az Ele-
agnus-szal beültetett I. és III. osztályú talaj nedvességtartalmát 
2 m mélységig s a következő értékeket kaptuk: 
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Ezek szerint tehát a III. oszt. talajnál a legfelső 20 cm vas
tag réteg kivételével mindenütt legalább 4—5%-kal nagyobb a 
víztartalom, mint az I. osztálynál s ennek dacára rajta a csemete 
gyengébben fejlődik és vízhiányban szenved. Kétségtelennek lát
szik, hogy a III. osztályú szikeseken a nagyobb mennyiségű vízbői 
sem tud a gyökérzet annyit felvenni, mint az I. oszt. szikesen a 
kevesebb nedvességtartalomból. 

Ugyanitt kiásattunk néhány darab Eleagnus-csemetét, 
amelynek gyökérzete azonban nem hatolt mélyebbre 30—50 
cm-nél, míg az I. oszt. talajnak még 2 m mélységben is aránylag 
alacsony víztartalma azt bizonyítja, hogy ott az Eleagnus gyö
kérzete már 2 m-nél nagyobb mélységben van. Egyébirányú vizs
gálatainkból ugyanis tudjuk, hogy a mélygyökérzetű fafajok 
gyökérzetétől mentes hasonló talajnál 2 m mélységben már ren
desen 23—25% víztartalom. 

Legközelebbi vizsgálataink tárgyát tehát az képezte, milyen 
erővel tartja vissza a talaj adott viszonyok között nedvesség
tartalmát. 
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0 - 1 0 378 52 39-0 5-0 

10-20 31-0 8 1 — — 

20—30 29-3 111 27-9 117 

30 -40 26-4 17-8 — — 

40—50 21-9 2 -0 18-4 14-3 

50—60 21-4 36-2 ' — — 

70—80 207 367 17-3 26-8 

90-100 22-5 46-6 14-8 32-1 

110—120 — 243 15-3 15-0 

150-160 23-6 19-7 18-5 15-0 

200—210 — — 16-4 127 

A közölt táblázat adataiból első pillanatra megállapítható, 
hogy a III. oszt. szikeseknél a nagyobb nedvességtartalom da
cára magasabb nedvességkötő értékek szerepelnek, mint az I. 
oszt. szikesnél, ami megadja a magyarázatát annak, miért szen
ved itt az Eleagnus nedvességhiányában, jól lehet talajában több 
a nedvesség, mint a jobb talajban. 

Tudjuk, hogy a szikesek talajminősége egészen szokatlan 
változatosságot mutat s az előbbiek szerint kis területen sem 
nyújt a talaj nedvességtartalmának ismerete a vízgazdálkodásra 
vonatkozólag megbízható és összehasonlításra alkalmas adato
kat. Nem tudjuk ugyanis, hogy ugyanazt a nedvességtartalmat 
milyen erővel köti, illetve tartja vissza a talaj az egyik és mi
lyen erővel tartja vissza a másik helyen. De ugyanezt a kérdést 
feltehetjük ugyanannak a talaj szelvénynek egyes szintjeinél is, 
mert azonos víztartalom mellett más a talaj vízkötő ereje az 
„A", más a „B" s ismét más a „C" szintben. Erre vonatkozó
lag is vannak vizsgálati adataink. (L. 1. ábra.) 



Ha elfogadjuk Hansen felfogását, mely szerint a mezofita 
fajoknál 14 atm az a maximális nedvességkötö erő, amit még 
a gyökérzet le tud győzni, úgy a III. oszt. szikes „A" szintjének 
legalább 13, a „B" szintnek pedig legalább 36% (száraz súlyra 
vonatkoztatva) nedvességtartalommal kell bírnia, hogy belőle 
a gyökér vizet vehessen fel. Az előbbi maximális értéket Stocker 
12 atm-ban állapította meg, ami egyébként szinte fajok szerint 
más és más lehet. így Stocker szerint a szikeseken található 
xerofitáknál és halofitáknál 30—35 atm. Ezek a maximális érté
kek rendkívül fontossággal bírnak nemcsak azért, mert ezek 
képeznek határt az egyes fajok vízfelvételénél, hanem azért is, 
mert Hendrilcson kísérletei szerint az ilyen talajban megakad a 
gyökérzet fejlődése. A gyökerek ugyanis csak olyan talajba tud
nak behatolni, amelyből egyúttal vizet is tudnak felvenni. Tehát 
a gyökér a számára maximálisnál nagyobb nedvességkötő erővel 
bíró talajrétegekbe nem hatolhat be s a növény sekély gyökér-



zetű marad, vagy elpusztul. Minthogy az erősebben szikes tala
jok akkumulációs szintjének vízkötő ereje a vegetáció idejének 
túlnyomó részében igen magas, érthető, miért lesz sekély gyö-
kérzetű, vagy pusztul el fafajaink legnagyobb része a szike
seken. 

Vizsgálataink egyébként fényesen igazolják Schimper-nek 
a fiziológiai szárazságról vallott felfogását. Szikes talajaink te
hát fiziológiai értelemben feltétlenül száraz talajként hatnak, 
ha van is bennük tekintélyes mennyiségű víztartalom. 

A vízfelvételnél azonban mégis lényeges különbség mutat
kozik a fiziológiai és fizikai szárazság között. A fiziológiailag 
száraz talajnál ahhoz, hogy a talajból a gyökérkék felé kellő in
tenzitású nedvességáramlás meginduljon, elegendő a gyökér oz
motikus értékét egy bizonyos fokig emelni, addig a fizikailag is 
száraz talajban a vízfelvétel főnehézsége éppen abban áll, hogy 
a talajban a nedvesség áramlása rendkívül csekély s az ozmo
tikus érték fokozatos növelése azzal a veszéllyel jár, hogy a 
talaj részecskéket bevonó vízhártyahálózat megszakadhat s ezzel 
a vízfelvétel teljesen megakad, mert a diffúzió útján való víz
felvétel olyan minimális, hogy gyakorlatilag alig beszélhetünk 
róla. 

A mult nyáron az előbbi III. és I. oszt. talajú Eleagnus 
állománynál transpiráció vizsgálatokat is folytattunk és az előb
biek után már várható eredményekre jutottunk. Az I. osztályú 
talajon nőtt Eleagnus egész nap folyamán (a levelek friss súly
egységére átszámítva) kb. 8—10-szer annyit párologtatott, mint 
a III. osztályú talajon nőtt példányok. De nemcsak az össz-
transpiráció értékében, hanem a transpiráció napi menetében 
is mutatkozik különbség. A normális vízgazdálkodás mellett 
ugyanis a transpiráció különösen az inszolációval és a hőmér
séklettel párhuzamosan emelkedik s déli 13—14 óra között éri 
el maximumát. Utána pedig fokozatosan csökken. Ezzel szem
ben kedvezőtlen vízgazdálkodás mellett az előző éjjel folyamán 
telített levélből kora reggel szintén fokozódó intenzitással indul 
meg a transpiráció és a már 7—8 óra tájban elért alacsony 
maximum után hirtelen süllyedni kezd s egészen alacsony marad 
a délutáni órákig, amikor ismét felemelkedik s egy második 



szintén alacsony maximum után naplemente körül végleg meg
szűnik. 

A transpiráció menete általában mindig hü képet nyújt az 
illető fajnak az adott viszonyok között folytatott vízgazdálkodá
sáról. A vízfelvételnél mutatkozó gátlások azonnal jelentkeznek 
a transpirációnál. Ilyen gátlás természetesen elsősorban a talaj 
száradása. 

Stocker szikesen folytatott vizsgálatainak túlnyomó része 
esik a már említett sekély gyökérzetű Artemisia monogyna-ra 
és a mély gyökérzetű Statice Gmelini-re. Az Artemisia transpi-
rációja szélsőséges kilengéseket mutat. Vízbőség esetén sok
szorosan felülmúlja a Statice-ét, míg szárazságban messze alatta 
maradhat. Viszont a Statice transpirációja bár szárazságban 
szintén gyengébb, mint a talaj nagyobb átnedvesedése esetén, 
mégis aránytalanul kiegyensúlyozottabb s nagy ingadozásokat 
sohasem mutat, ami természetesen mély gyökérzetének köszön
hető. 

A sziki növénytakaró túlnyomó részét kitevő Festuca pseu-
dovina, mely szintén sekély gyökérzetű, Stocker szerint rend
kívüli mértékben képes transpirációját redukálni. 

A viszonyokhoz való alkalmazkodásnak rendkívül érdekes 
esetét írja le Stocker a szikesekről, aminek mását a következő 
évben a homokon is tapasztaltuk. Gyökérvizsgálataink közben 
ugyanis arra jöttünk rá, hogy azokban a talajrétegekben, ame
lyekben a nedvesség már annyira megfogyatkozott, hogy belőle 
az apró nedvességszívó gyökerek már nem képesek vizet fel
venni, elpusztulnak. Ilyen talajrétegekben élő nedvességszívó 
gyökérkét már nem találhatunk. Viszont az első eső utáni át
nedvesedésre már 24 órán belül számtalan új nedvességszívó 
gyökérke jelenik meg, hogy így minél hamarább és minél inten
zívebben kihasználhassa a növény a talaj nedvességét, amikor 
transpirációja ugrásszerűen felszökik. A talajnedvességnek így 
a talajszintekben mutatkozó változásait, süllyedését, vagy emel
kedését párhuzamosan követi a vízszívó gyökérkéknek kelet
kezése és pusztulása. 

A steppenövények gyökérzetének ezt az alkalmazkodó ké
pességét megfigyeltük egyes fafajainknál is, így különösen az 
akácnál és a fehérnyárnál. 



Minthogy fafajaink nem tudnak olyan magas nedvesség
szívó erőt kifejteni és a pusztulás veszélye nélkül nem képesek 
oly mértékben és annyi ideig redukálni transpirációjukat, mint 
a sziki xerofiták és halofiták s minthogy a szikes talajok ned
vességtartalma a felső szintekben rendkívül ingadozó s a nyár 
folyamán ezek a felső rétegek gyakran és hosszú időre teljesen 
kiszáradhatnak, kétségtelen, hogy az aránylag nagyobb víztö
megeket elpárologtató fás növényzet nem élhet meg a szikes 
talajok felső rétegeinek minimálisan rendelkezésre álló vízmeny-
nyiségéből, kénytelen tehát vertikális gyökérzetet fejleszteni s 
ezen az úton az altalajból pótolni a transpiráció okozta veszte
ségeket. Ha tehát a talajviszonyok lehetővé teszik a gyökérzet 
lej utasát, illetőleg a fafajok gyökerei képesek áttörni a kritikus 
talajrétegeket s így elérhetik az altalajvizet, a fa jövője bizto
sítottnak tekinthető. Széles körben folytatott gyökérvizsgála
taink feltétlenül ehhez az elméletileg és gyakorlatilag nagyjelen
tőségű megállapításhoz vezettek. Közben számos fafaj gyökér
zetéről általánosan vallott felfogás dőlt meg. Téves pl. az a 
megállapítás, mely szerint általában a nyárfélék, mint a fekete
fenyő, az akác sekély gyökérzetű fafajok volnának, vagy hogy 
az akác xerofita jellegű fafaj, tehát kevés vízzel is megelégszik. 
Vizsgálataink mindennek az ellenkezőjét bizonyítják. Többek 
között azt találtuk ugyanis, hogy kedvező, illetve nem nagyon 
kedvezőtlen talajviszonyok között, így homok-, lösz- s nem 
túlságosan kötött agyagtalajban az Alföldön minden fafaj mély 
gyökérzetet fejleszt, míg erősen szikes agyagon még az általá
ban mély gyökérzetűnek ismert tölgy vertikális gyökérzete sem 
tud lehatolni s így sekély gyökérzetű marad. Itt már csak vala
mennyire az Eleagnus, de főleg a Tamarix tetrandra képes 
megbirkózni a felmerülő akadályokkal. A mély gyökérzet ki
alakulása tehát elsősorban a talajviszonyoktól függ. Szerintünk 
a mély gyökérzetűség lényege a felmerülő káros befolyásokkal 
és akadályokkal szembeni küzdő és ellenálló képességben rejlik. 
A kifejezetten mély gyökérzetű fajok nem azért tudnak elviselni 
jobban minden káros hatást (talaj szárazságát, sótartalmát, 
stb.), mert mélygyökérzetűek, hanem azért tudnak mély 
gyökérzetet is fejleszteni, mert gyökereik ellentállóbbak, 
küzdőképesebbek s nagyobb nedvességszívó erőt képesek 



kifejteni. Ezzel a szikesfásítás problémája főleg gyökér
kérdéssé vált, amikor azt a kérdést, hogy valamely területet 
be tudunk-e eredményesen fásítani, úgy kell átalakítanunk, tu
dunk-e az ittélő talajra olyan fafajt hozni, melynek vertikális 
gyökérzete képes lesz áttörni a kritikus rétegeket és tudjuk-e 
talaját ennek bekövetkezéséig gondozni és művelni, ami fafajok 
és talaj minőségek szerint hosszabb, vagy rövidebb ideig fog tar
tani. Ez hozzávetőleg I.. oszt. talajnál 3, II. osztályúnál 4, III. osz
tályú talajnál esetleg 5—6 évre tehető, hogy azalatt az ott 
ajánlható fajok gyökerei lejuthassanak az altalajvízig. 

A vertikális gyökerek az Alföldön általában 4—6 m mély
ségben rendesen elérik az altalajvizet, aminek elméleti és gya
korlati jelentőségére 1929-ben hívtuk fel először a figyelmet — 
szemben pl. az orosz steppékkel, — amelyeknél az altalajvíz csak 
30—50 m mélységben jelentkezik. Ugyanakkor hangsúlyoztuk 
azt is, hogy az alföldi erdőtelepítéseknél csak olyan fafajoknak 
s csak ott van jövőjük, ahol vertikális gyökérzetük eléri az al
talajvizet. 

Ezen megállapításaink alapján Stocker legutóbbi nagyobb 
munkájában a következőképen okoskodik: „Mivel egyrészt a 
magyar Alföldön az erdőképződés lehetősége az altalajvízzel áll 
szoros kapcsolatban, másrészt pedig ilyen feltételek mellett a 
legszélsőségesebb sivatagi klíma alatt is lehetséges fatenyé-
szet, úgy a magyar steppeklima fagyilkos voltának sokat emle
getett problémája abban csúcsosodik ki, vájjon az altalajvíz
tömegek ott helyben lehullott csapadékból származnak-e, vagy a 
szomszédos humid területekről szivárognak oda". Stocker két
ségtelennek tartja, hogy a hozzáfolyásnak igen jelentős szerepe 
van és hogy a Kárpátokból oda áramló által aj víztömegek épen 
olyan ú. n. „idegen test"-et (Fremdkörper) teremtenek az Al
föld számára, mint amilyen „idegen test" a Nilus által öntözött 
termővidék az egyiptomi sivatag, vagy a Missouri és Missisippi 
galéria erdői a Great Plain steppéi számára. Stocker szerint 
nem célszerű ezeket a viszonyokat azzal az egyszerű növényföld
rajzi megállapítással jellemezni, hogy az egész Alföld a Quer-
cion roburis asszociáció-csoport klimax-területéhez tartozik. Sze
rinte a klimatikus, edafikus és fiziológiai viszonyok összkom-



plexumához közelebb áll az a felfogás, melynek alapján az Al
föld igen erős altalajvíz-hozzááramlással bíró steppe-terület. 

Amint látjuk, tehát a laza futóhomoktól a legerősebben kö
tött szikes agyagig folytatott gyökérvizsgálataink s ezek nyo
mán leszűrt megállapításaink és Stockernek mindezek alapján 
levont következtetései az Alföld problémáját a hidrológiai kuta
tások irányában tolták el. így a kérdés végleges megoldása még 
mindig a jövő feladatai közé tartozik. 

Egy hazai erdőgazdaság 5 évi átlag
eredményei 

írta: Zügn Nándor, városi erdőtnester. 

A hazai erdészeti vonatkozású lapokban az utóbbi években 
nem jelent meg egy közlemény sem, mely számszerű adatokat 
tartalmazott volna valamely hazai erdőgazdaság ezidőszerinti 
jövedelmezőségéről. Nem hiszem, hogy erdőgazdáink nem csi
nálnának zárszámadásokat s ne állapítanák meg minden gazda
sági év végén pontosan, hogy mit termeltek, mennyibe került 
az, mit kaptak érte, az előállítási költségeken kívül milyen adók, 
népjóléti s egyéb költségek terhelték termeivényeiket, vagyis 
végeredményben milyen pénzügyi eredménnyel zárult azévi 
gazdálkodásuk? És mégsem jelennek meg ilyen közlemények, 
pedig ezek jó szolgálatot tennének abban a tekintetben, hogy 
egymás gazdaságát s azok eredményét összehasonlítva tanul
junk s máshonnan is kapjunk új eszméket saját gazdaságunk 
prosperitásának emelésére. 

Az évi zárszámadások adatai nemcsak érdekesek, hanem 
szerfelett szükségesek arra, hogy valamely erdőgazdaságot 
jövedelmezően és a birtokos anyagi érdekeinek teljes kielégíté
sével lehessen vezetni, mert csak ennek adataiból tudjuk jól 
megítélni azt, hogy gazdálkodásunk résztevékenységei racioná
lisak voltak-e? Véleményem szerint a ránkbízott erdőkben a 
gazdálkodást ezeknek az adatoknak pontos ismerete, folytonos 
figyelése és a gazdaság menetének ezek tanúsága szerint való 
korrigálása nélkül jól irányítani nem lehet. Pedig ez ma, mikor 



akárhány birtokosnak egyedüli biztos jövedelemforrása az 
erdőgazdaság, a legfőbb erkölcsi kötelességünk a birtokossal 
szemben és azért a mai általános gazdasági krízisben az erdő
gazdálkodásban az erdő fentartásának elve mellett ugyanakkora 
súllyal kell érvényesülnie a jövedelmezőség elvének is. És e ket
tőt össze is lehet egyeztetni, mert bár az erdőgazdaság az állo
mányviszonyok adottsága és az üzemtervi kötöttség miatt 
merevnek látszik, mégis van annyi rugalmasság benne, hogy a 
piac kívánságaihoz és felvevőképességéhez tudjon alkalmaz
kodni abban, hogy a keresletnek megfelelően fektetheti a ter
melés fősúlyát egyik fanemről a másikra), egyik választékról a 
másikra, vagy a főhasználatról az előhasználatra. 

Ezeknek az irányelveknek, elgondolásoknak alapján vezet
jük Sopron város erdőgazdaságát s hogy ezek alapján milyen 
eredményeket értünk el öt év alatt, azt az alábbi táblázatok 
mutatják. 

E táblázatok adatainak megértése céljából itt előre tájé
koztatom az olvasót annak az erdőgazdaságnak általános viszo
nyairól, melynek üzemi eredményeit e táblák magukban fog
lalják. 

Sopron város erdőbirtokának terjedelme kereken 10.000 
khold. Ebből 9700 khold hazánkban fekszik, 300 khold, sajnos, 
átesett az elcsatolt Burgenlandba, de a város birtoka maradt s 
annak erdőhivatala kezeli most is. 

Ez a birtok 5 gazdasági osztályból áll. Egy 300 kholdas 40 
éves fordulóval kezelt tölgy, cser és akác gazdasági osztályból, 
ez a burgenlandi; egy 1800 kholdas szálerdőre való átmenetben 
50 éves fordulóval és egy 1200 kholdas szintén szálerdőre való 
átmenetben 60 éves fordulóval kezelt gazdasági osztályból, 
mely mindkettőt cser és kocsátlan -tölgy állományok alkotják ho
mokkövek felett száraz és általában gyenge kongomerát törmelé
ket tartalmazó, igen száraz és általában gyenge termőképességü 
talajon. Jellemző, hogy e háromezer holdon sehol forrás, ér 
vagy csak nyirkos árok sincsen és legnagyobb részében meg 
mély kutak sem adnak vizet. A birtok fenmaradó 6700 khold ja 
két üzemosztályt képez, melyeket fanem cserével összekötve 
szintén szálerdőre való átmenetben 70 éves fordulóban kezel
jük. Itt az átalakítás azonban már 1885 óta folyik, aminek 



eredményeképpen ennek a birtokrésznek faállományait ma Ví-í 
részben a régi sarjakból felnőtt 50—60 éves gyertyánosok, töl
gyesek és igen kevés bükkös alkotják, Vá részben már mester
ségesen telepített lucosok, vörösfenyvesek és erdei fenyvesek, 
kevés jegenyével és Yk részben magról keletkezett tölgyesek. 
E két gazdasági osztály állományai gneiszmálladékból keletke
zett üde agyagokon állanak és a legtöbb helyen kiváló termő-
képességűek. Ezekben, van forrás és patak bőven. 

E birtokon a főhasználatok, mint fenti leírásból gondolni 
is lehet, főleg a régi sarjakból keletkezett, ma átlag 50—60 
éves, aránylag gyenge állományokból kerülnek ki. Az előhasz-
nálatokat azonban a két utóbb leírt gazdasági osztályban, me
lyek az Alpok nyúlványain fekszenek, jórészt már sűrűn tele
pített fenyvesek adják. 

A főhasználati vágások kitermelésénél az elv az, hogy 
mindent házilag termelünk ki, kivéve a gally- és tuskófát, amit 
túlnyomóan árverésen értékesítünk az erdők környékén lakó 
gazdaközönségnek. Lábon csak olyan erdőrészt adunk el, mely
ből még valamire való dorongfát sem lehet kivágni. Ezeket 
100—150 négyszögöles részletekben szintén a környékbeli gaz
dák veszik meg. A tisztitóvágásokból kikerülő lombfaanyagot 
rőzsekötegekbe termelve, egységár fizetése mellett a szegé
nyebb néposztály termeli ki. Az idősebb lombállományok gyérí
téséből kikerülő anyagból dorongfát és rőzsekötegeket házilag 
termelünk, a fenyvesek előhasználati anyagát főleg házilag dol
gozzuk fel vékonyabb méretű épületfára, ragokra, gyümölcsfa
karókra, szőlőkarókra és gömbölyű erdei lécekre. Tájékozásul 
közlöm, hogy a rezsiben termelt rőzseköteg a legtöbb évben 
200.000 drb-ot tesz ki, a vevők által termelt pedig 300.000 
drb-ot s hogy gömbölyű szőlőkarót és erdei lécet, főleg luc
fenyőből 1932-ben 99.000 drb-ot termeltünk. 

Az erdőgazdaság üzemi berendezéseit egy városi faraktár 
képezi évi átlag 8000 köbméter tüzifaforgalommal és egy gőz
favágó. Ezévben egy fűrészkeretet és szegélyező körfűrészt is 
állítottunk fel, de ezek üzemi eredménye még alábbi táblázatok
ban természetesen nem mutatkozhatik. Ezeken kívül az erdő
gazdaság még három kőbányát tar t üzemben, melyekben a he
gyeinket alkotó gneiszből (csillámpala) magasépítéshez és út-



alapozáshoz terméskövet és a törmelékből benzinmotoros kő-
törővel uti kavicsot, kerti kavicsot és vakoló homokot állítunk 
elő. 

Ezek előrebocsátása után most már közlöm az ezen erdő-
birtokból 1928—29—30—31—32-bent tehát 5 év alatt kitermelt 
anyagokat mutató I. táblázatot. 

Kitermelt faanyagok 1928—1932-ig. 
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1928 9,478 4,575 3,703 14,990 32.746 804 657 1,461 34,207 

1929 7 574 3,453 3,713 13,064 27,804 742 598 1,340 29,144 

1930 9.572 4.010 1,912 10,765 26,259 657 1,095 1,752 21011 

1931 6,291 4,987 1,579 8,626 21,483 407 5,112 5,519 27,002 

1932 6,728 5,752 1,998 11.503 25,98! 544 1,770 2,314 28,295 

5 évi 
összeg 39,643 22,777 12,905 58,948 134,273 3,154 9.232 12.381) 146,659 
5 évi 
átlag 7,929 4,555 2,581 11,790 26,855 630 1,846 2,476 29,331 

Az e táblázatban kimutatott 5 évi átlagos fatermés a követ
kező választékokra oszlott: 

1. Szerfa 8.5% ; 2. tűzifa 91.5%. 
A tűzifából volt: 

a) hasábfa 27.0% 
b) dorongfa 15.5% 
c) tuskófa 8.8% 
cl) rőzseanyag 40.2% 

Hogy a szerfa százaléka a tűzifáéhoz viszonyítva olyan kicsi, 
azt az a már fentebb említett körülmény okozza, hogy még min
dig a régi, sarjakból keletkezett 50—60 éves tölgy, cser és gyer
tyán állományokat vágjuk, melyek még aránylag szép növekvés 



és előzetes gondos gyérítés után sem adnak 10%-nál nagyobb 
szerfatömeget. 

Feltűnő lehet e táblázatban a rőzseanyag igen magas száza
léka. Ennek indokolására előadom, hogy minden fiatal erdőnket 
20 éves koráig legalább egyszer alaposan áttisztítjuk, amikor a 
tölgy- és fenyőfiatalosokból minden sarjat kivágatunk, ami — az 
idősebb részek állományszabályozó gyérítéséből kikerülő rőzse-
anyaggal együtt — igen nagy tömegeket ad. Például említem, 
hogy 1932/33 telén egy tölgy és jegenyefenyő elegyből álló átlag 
16 éves fiatalosból 110 kholdat uszítottunk át, ami 44.300 drb. 
rőzsét adott, kholdanként tehát kereken 440 darab rőzsét. Egy 
ilyen rőzseköteg súlyát nagy átlagban 15 kg-ra lehet tenni lé
genszáradt állapotban, s mivel egy nf tölgynek vagy gyertyán
fának átlagos súlya tömörköbméterenként szintén légenszá
radt állapotban kb. 800 kg-ot tesz ki, kereken 50 drb rőzseköteg 
felei meg egy tömörköbméter fának. Ez a tisztítás tehát kholdan
ként nagy átlagban 8 m 3 fát adott. A kitermelők egy rőzséért, 
melynek méretei a mi erdőnkben 80 cm hosszban és 100 cm ke
rületben vannak megállapítva, 3 fillér anyagárt fizettek s így 
a tulajdonos városnak ezért a silány 16 éves faanyagért is köb
méterenként 1.50 pengő tőár maradt. Ez némileg rávilágít arra, 
hogy a gyérítések milyen nagy kihatással lehetnek egy erdő
gazdaság jövedelmezőségére. 

Tudtommal a statisztika ma a hazai erdők után nagy 
átlagban kholdanként és évenként 1.5 m ; ! évi fahozammal számít. 
Mint fenti táblázatból látni, Sopron város erdeiben 1928—32-ig 
az átlagos kholdankénti évi hozam 2.93 köbméter volt, vagyis 
az országos átlagnak majdnem a kétszerese. Ezt a jó eredményt 
a mi erdeinkben három körülménynek köszönhetjük: 1. a sűrűn 
telepített fenyőfiatalosoknak, melyek 30—40 éves korban már 
ontják az előhasználatokat, 2. a fiatalosok radikális tisztításá
nak és a középkorú lombállományok gondos gyérítésének, amik 
fenti példa szerint igen nagy fatömegeket képesek szolgáltatni 
s 3. — ami a fő —, hogy a mi vidékünkön vékonyabb szerfa
anyag és az olcsó rőzsetüzelő iránt igen élénk a kereslet. 

A következő táblázat az öt év alatt az erdőgazdálkodás 
okozta kiadásokat foglalja magában. 
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1. Személyi kiadások, lakbérek, természetbeni járandóságok 53,496 55.238 53,902 50,368 53,509 53,303 23-90 26-56 
2. Irodai szükségletek, író- és rajzszerek, nyomtatványok, mérőeszközök 1.059 1,168 1,282 1,456 1,265 1,246 0-56 0-60 

3. Útiköltségek, napidíjak, lolartás 3,402 3,046 4,972 4,070 3,446 3,787 1-70 1-89 

4. Épületek karbantartása, tűzkárbiztosítás 2,410 2,651 2,28 i 2 071 1,849 2,253 1-01 1-12 

5. Termelési, rakásolási és fúva ibérek 54,674 52,518 62,822 76,461 70,145 63,324 28-38 31-56 

6. Űttentartás 22,429 20,189 22,376 14,838 15,774 19,121 8-57 9-52 
7. Csemetekertek, ültetések, tisztítások 16,506 13 451 15,273 14,213 13,961 14,681 6-58 7-31 

8. Erdőrendezés, határok biztosítása 2,241 765 1,000 990 697 1,140 0-51 0-57 

9 Faraktári kezelés és Tüzifaaprító üzem 15,564 13,561 12,954 12,604 15,589 14.052 6-30 700 

10. Kőbányák 25,040 23,5b2 24,793 16,923 21,325 22.333 10-01 — 

11. Vegyesek 5,401 851 721 99 290 1,472 0-66 0-73 

12. Népjóléti kiadások (O.T.L) 1,800 2,433 2,254 1,904 1,455 1,969 0-88 0-98 

13. Adók (földadó és járulékai, forgalmiadók és illeték egyenérték) 26,211 27,256 19,513 20,282 28 728 24,398 10-94 1216 

Összes évi kiadások: 230,223 216,709 224,147 216,287 228,033 223,080 100-00 100-00 

Kiadások kat. holdanként 23-02 21-67 22-41 21-63 2280 22-31 — — 



Az e táblázatban foglalt adatok külön magyarázatra nem 
szorulnak. Az évi eredmények után két százalékos rovatot iktat
tam ide azért, hogy az olvasó gyorsan láthassa, hogy az egyes 
kiadási rovatok az összkiadásokhoz milyen arányban állanak. 
Igen jól kifejezésre jut e táblázatban az, hogy Sopron város 
erdőgazdasága szigorúan a tartamosságot célzó üzemtervek sze
rint folyik s hogy pontosan megállapított költségelőirányzat 
alapján dolgozik, ami az évi átlagos kholdankénti kiadás-kvótá
nak igen csekély ingadozásában jut kifejezésre. 

A következő táblázat az ötévi bevételeket mutatja ki. 
Az I. és III. táblázat egybevetésénél feltűnhetik az, hogy 

míg 1929-ben a kitermelt anyag 34.207 köbméter volt, a be
vételek csak 391,501 pengőt tettek ki —, addig 1930-ban 29,144 
köbméter kitermelt anyag után 424.021 pengő bevételt értünk 
el. Ez nem abban leli magyarázatát, hogy 1930-ban jobban tud
tunk értékesíteni, mint 1929-ben, hanem abban a minden erdő
gazda előtt ismeretes tényben, hogy a termelt anyagok jórészét 
csak a rákövetkező évben lehet eladni, vagyis, hogy valamely 
fokozottabb kihasználás pénzügyi eredménye rendszerint'la követ
kező évben nyilatkozik meg. 

A bevételek táblázatában a főhasználati, a faraktári és fa-
aprító bevételek 1930-tól kezdve feltűnő visszaesést mutatnak, 
amiben kifejezésre jut az általános gazdasági helyzet folytonos 
romlása. Meg lehet ebből állapítani, hogy a mindinkább emelkedő 
pénzhiány miatt a jobb s így drágább tűzifa választékok iránti 
kereslet állandóan csökkent s hogy,a vásárlók jórésze maga vágta 
fel tűzifáját, mert az aprítási költség már súlyosan terhelné 
budgetjét. Ezzel karöltve járt az, hogy mindinkább nagyobb és 
nagyobb lett a silányabb rőzsetüzelő iránti kereslet, ami kifeje
zésre jut a táblázatban az előhasználati bevételek rohamos emel
kedésében (1930-ban 62,169, 1931-ben ^7,306 és 1932-ben 72,025 
pengő). Ilyen jelenségeknél nyílik alkalom az erdőgazdaságban 
arra, amire fentebb rámutattam, hogy simulnia kell a piachoz 
és a kereslethez. Mikor mi ezt az eltolódást észrevettük, akkor 
erősen törekedtünk arra, hogy ennek a keresletnek minél több 
tisztogatási és gyérítési anyagot tudjunk juttatni, amiáltal sok 
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P e n g ő 

Megjegyzés 

1. Főhasználat 2-53,731 318,644 232,462 243,782 246,371 264,998 Szer-, tűzi-, ág- és tus k o f a 
(puha és kemény) 

2. Előhasználat 44,n56 39,748 62,669 67,306 72,025 57,161 
Vékony dorong ésrőzseanyag 

fenyókarók, ragOK és vé
kony épületfa 

O 
<->. Kisebb mellék-

használatok 18,786 12,528 17,295 16,468 12,987 15,673 
Fű, gyümölcs, magvak, eidei 

kihágások 

4. Faraktár és íaapritó 16,400 18,920 12,457 13 378 7,805 13,792 Tüzifaaprító üzem 

5. Kőbányák 28,528 33,889 24.624 26,541 28,151 28,347 Két gneiszbánya, épületi kő, 
géppel tört kavics, homok 

6. Összes bevétel 391,501 424,021 349,517 367,475 367,339 379,971 

7. Kat. holdanKénti 
évi nyers bevétel 39-15 42-40 34-95 36-75 36-73 38,00 



-elmaradt állományápolást tudtunk végrehajtani minden költség 
nélkül, sőt lényeges bevétellel. 

" É S ezen felül is volt üdvös hatása ennek az akciónak. Ugyan
is a város a mindinkább szaporodó munkátlanokat az inség-
munkákra rendelkező összegekből csak minden második héten 
tudta keresethez juttatni. Ezek a munkástömegek e nélkül az 
erdei munkaalkalom nélkül azokon a heteken, melyeken az 
ínségmunkánál foglalkoztatva nem voltak, valószínűleg a város
ban, a mezőn és erdőn ténferegtek volna s tétlenségükben a 
közmorál és közbiztonság súlyos tehertételét jelentették volna. 
Ezzel az erdei munkával azonban sikerült ennek a veszélynek 
is elejét venni. 

Ha a közölt táblázatok adatait most már a terület egységre: 
a kholdra és a termelési egységre: a tm 3 redukálom, a követ
kező eredményeket érem el (a kőbányaüzemre vonatkozó ada
tokat eliminálom, hogy a tiszta fatermelés, erdőgazdaság ada
tait kapjam) : 

Sopron város erdőbirtoka az 1929—1931-ig terjedő öt évi 
időszakban kholdanként és évenként (379971—28347) = 
351624 
TÖÖOÖ ~~ Pengő nyers bevételt hozott. 

Ugyanazon idő alatt a kholdankénti kiadások (223080— 
200747 

22333) = -jQQÖÖ = 2 0 ' ° 7 p e n g ö t t e t t e k k L 

A kholdankénti átlagos évi tiszta jövedelem tehát 35.16— 
20.07 = 15.09 pengő volt. 

Ezen ötévi időszak alatt a városi erdőből kholdanként és 
évenként 2.93 m 3 fát termeltünk ki. 

Hogy a 35.16 pengő holdankénti nyers bevételt el tudjuk 
35.16 

erni, minden köbméter termeivényt átlagban = 11.99 
pengőért kellett eladnunk. 

Ebből az eladási árból maradt a városnak minden m 3 ter-
20.07 

melvény után g-gg- = 6.84 pengő kiadás levonása után 5.15 

pengő tiszta tőár. 



A m3-kénti bruttó eladási árból tehát csak 4-3% a tiszta, 
töár, a többi 57% a kisgazdálkodási költségekre esik. 

Hogy most már végül a 6.84 pengőt kitevő költség, amely 
minden m 3 termeivényt terhel, milyen kiadás hány százaléká
ból tevődik össze s hogy ez pénzben mit tesz ki, azt a követ
kező összeállítás mutatja: 

Egy m 3 kitermelt faanyagot terheli: 
1. 26.56% személyi kiadás 1.82 P 
2. 0.60% irodai kiadás 0.04 P 
3. 1.89% lótartási és utazási kiadás 0.13 P 
4. 1.12% épületfenntartási kiadás 0.08 P 
5. 31.56% termelési, rakásolási és fuvar kiadás 2.15 P 
6. 9.52% útfenntartási kiadás 0.65 P 
7. 7.31% csemetekerti és erdősítési kiadás .. .. 0.50 P' 
8. 0.57% erdőrendezési kiadás 0.04 P 
9. 7.00% faraktári és faaprító kiadás 0.48 P 

10. 0.73% kisebb vegyes kiadás .. 0.05 P 
11. 0.98% népjóléti kiadás 0.07 P 
12. 12.16% adók 0,83 P 

100.00% 6.84 P 
Végül még egy igazságra szeretnék rámutatni. 
A közölt táblázatokban foglalt adatokból le lehet olvasni, 

hogy egy hosszabb idő óta következetesen betartott üzemtervek 
alapján kezelt erdőgazdaság eléri azt, amit minden üzemterv 
célul tűz maga elé- az állandó és egyenlő nagyságú jövedelme
ket, amelyek ugyan az általános gazdasági viszonyok szerint 
némi ingadozásoknak ki lehetnek téve, de nagy kilengéseket 
szenvedni sohasem fognak. És azért jól tennék a hazai földbir
tokosok, ha gyenge termőképességű földjeiket, amik után nagy 
termelési költségek mellett is csak bizonytalan hozamokra szá
míthatnak, aránylag csekély költséggel erdőkké alakítanák át, 
amivel nemcsak maguknak s utódjaiknak, hanem a köznek is 
nagy szolgálatot tennének ebben az országban, amely többet
fizet.a külföldnek a fáért, mint amit tőle kap a búzájáért. 
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Miklós1 ny. főispán, földbirt., Bp., IV., Kaplony-u. 7. 40. Ms. Papp Béla: 
min. tan., Bp., Földmív. min. 41. Ms.. dr. Papp Szász Tamás földbirt.. 
Bp., IV., Szép-u. 5. 42. Ms. őrgróf Pallavicini Alfonz Károly földbirt., 
Szilvásvárad és Bp., VI., Andrássy-út 98. 43. Ms. Pech Kálmán ny. 
h.. államtitkár, Bp., 'VII., Bethlen-u.. 45. 44. Nm. báró Prónay György 
ny. államtitkár, földbirt., Bp., VIII . , Trefort-u. 2. 45. Ms. Prónay Gá
bor báró földbirt., Bp., VIII . , Trefort-u. 2. 46. Ms. Rimler Pál hgi erdő-
igazg., m. kir . gazd. főtan., Sopron, Szt. Imre-tér. 4T. Ns. Rónay György 
hgi erdőtan., Lackenbach, .Burgenland. 48. iMs. Róth Gyula főisk. r. 
tanár , Sopron, Alsólőver-u. 28. 49. Ns. .Sipos Antal hgi urad. erdőtan., 
Körmend, Vas m. 50. Ns. Schmid [Ernő ny. pr im. urad. főerdőtan., 
Kemence, Hont m. 51. Nm. gróf Széchenyi Aladár nagybirt., Rinya-
tamási, u. p. Görgeteg, Somogy m. .52. Ms. gróf Széchenyi Károly 
nagybirt., Bp., II. , Pasaré t i -ú t 21. 53. Ns. Takách Zsigmond főapáts., 
főem., Ravazd, Győr m. 64., Ms. dr . Tuzson János 'egyet, tanár, Bp., 
VIII. , Sándor-u. 4. 55. Ns. Urbancsek Ignác urad. erdőtanácsos, Fel
német. 56. Ns. Véssei Ferenc vezérig., Bp., IV., Ferenciek-tere 9. 57. 
Ms. Véssei Mihály min. tan., Bp., Földmív. min. 58. Ms. Vuk Gyula 
tőzsdetan., Bp., V., Kálmán-u. 101. 59. Nm. gróf Zelenski Róbert ybtt., 
stb., Bp., VI., Vilma királyné-út 4. 60. Ns. Zügn Nándor v . erdőtan.. 
Sopron. 

Számadásvizsgáló-bizottság: l . N s . Fekete Béla ny. szfőv. főerdő
tan., Remetekertváros, Toldi Miklós-u. 2, 2. Ns. Erőss Gyula m. kir . 
erdőtan., Bp., Földmív. min. 3., Ns , Hajdú János m. kir. erdőtan., Bp., 
Földmív. 'min. 4. Ns. Pu'kács Endre m. kir. főerdőtan., Bp., Földmív. 
min. —Pót tagok: 6. Ns. Komáromi László szfőv. főem., Bp., I., Olasz
fasor 8. 6. Ns. Mattyasovszky Emil m. kir. erdőtan., Bp., Földmív. 
minisztérium. 

JEGYZŐKÖNYV. 
az Országos Erdészeti Egyesületnek Budapesten, 1933. évi december hó 
19-én délelőtt 10 órakor az Egyesület székházában tartott rendes közgyű

léséről. 
Megjelentek névsora: Aáron Oktávián, Ajtay Jenő, dr. Ajtay .Sándor, 

Balogh Ernő, Barsy Nándor, Barthos Gyula, Becker Róbert, Beyer Jenő, 
ifj. Béky Albert, Bíró Zoltán, dr. vitéz Bokor Rezső, Csernay Antal, Czü-
linger János, Csizmazia László, Csóka József, dr. Elsner Jenő, Erőss Gyula, 
gróf Esterházy János, gróf Esterházy Móric, Fabricius Endre, Farkas 
Jenő, dr. Fazekas Ferenc, Fiedler Jenő, Földváry Miksa, Frőhlicíh Brúnó,. 
Gellért József, Gyarmathy Mózes, Hajdú Gyula, Hajdú János, Hauszmann 
Béla, Hepke Arthur, Huszár Tibor, Irinyi Aurél, Jándi Arthur, Ja.kn Rezső, 
Jeszenszky Ferenc, Kakas Ödön, Kallivoda Andor, Kállay Árpád, Kálmán 
Béla, H. Karácsony Sándor, Karaf'.áth J 4 n 5 . -Kardoss Kálmán, Katona 
László, Keiner Rezső, Kemény Lajtos, Király Lajos, Klauszberger József, 
Kocziha János, Komáromi László, Kovács Gábor, dr. Kossalka János, Králl 
János, Lengyel Sándor, Loványi IHeribert, gróf Mailáth József, Maróthy 
Emil, Mathis Gyula, Mattyasovszky Emil, Mihalovics Sándor, Modrovich 
Ferenc, Molcsány Gábor, Muttnyánszky Jenő, Nagy Mihály, Neményi 
Ferenc, Onczay László, Orosz Antal, vitéz Ortutay Pál, Papp Béla, Papp-



Szász Tamás, Párnái Attila, Pászthory Ödön, Pauer Jenő, Petényi Keresz-
tély, Pethe Lajos, Petricsek István, Pösehl Ferenc, báró Prónay György, 
Pukács< Endre, vitéz Rab János, Rabó Gyula, Rappensberger Andor, Riedl 
László, vitéz Rhédey László, Roth Gyula, Schenkemgel László, Schmied 
Ernő, Székács Vince, Szmodics Kázmér, Takács Zsigmond, Tárczy Pál, 
gróf Teleki József, Térfi Béla, vitéz Tóth László, Urbanszky István, Val-
lent Emil, Várady Mihály, Véssei Mihály, Véssey Ferenc, Vető Gyula, Vuk 
Gyula, Walla Feresc, báró Waldbott Kelemen, Weiner Tivadar,- Zorkóczy 
Samu, Zsombcry Ignác és még sokan mások. 

Térfi Béla elnök: Üdvözlöm -a megjelent Urakat és az egyesületnek 
a mai napra kitűzött közgyűlését megnyitom. 

Megállapítom, hogy a közgyűlés határideje az alapszabályokban meg
állapított időben úgy az Egyesület hivatalos közlönyében, mint a napi
lapokban is közzé lett téve, s a közgyűlés a megjelentek számára való 
tekintettel határozatképes. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Ajtay Jenő és Csizmazia László Urakat 
kérem fel. 

Van szerencsém a tisztelt közgyűlésnek bejelenteni, hogy a földmíve
lésügyi m. kir. miniszter Urat Papp Béla miniszteri tanácsos, az erdészeti 
főosztály főnöke, Budapest Székesfővárost Csizmazia László főerdőtaná-
csos, az Országos Magyar Gazdasági Egyesületet Osztroluczky Miklós, az 
OMGE tanácsának tagja és Fabricius Endre az OMGE igazgatója, a Buda
pesti Mérnöki Kamarát dr. Kossalka János elnök, Thoma Frigyes főtitkár 
és Katona László pénztáros, a Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti 
Szövetségét Papp. Béla elnök, Pethe Lajos alelnök és Szmodics Kázmér fő
titkár, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet Zorkóczy 
Samu elnök és Schivetz Ferenc titkár, a M. Kir. Bányamérnöki és Erdő
mérnöki Főiskolát Modrovich Ferenc, az erdőmérnöki osztály dékánja, a 
Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületét Onczay László ügyvezető
elnök, a Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesületet Földváry Miksa 
m. kir. erdőigazgat-ó, a Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesületet 
Walla Ferenc -főtitkár, a;z Egyesület alelnöke képviselik. 

A megjelent képviselő Urakat az Egyesület nevében melegen üdvöz
löm. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Mai közgyűlésünkkel ismét egy nehéz és küzdelmes éve záródik le 

egyesületi életünknek. 
Az év elején fontos gazdasági kérdések körül felmerült erős nézet

eltérésből kifolyólag éles harc dúlt az Egyesület kebelében, ami rövidfesen 
elnökválságot is idézett elő. 

Gróf Hadik János, egyesületünknek hét éven át volt nagyrabecsült, 
tisztelettel és szeretettel körülvett, tevékeny elnöke, ez év első hónapjá
ban megvált elnöki tisztétől. 

Fájdalmasan érintett bennünket a Tőle való elszakadásnak már ez a 
módja is, de még fájdalmasabban az a körülmény, hogy ez év december 
hó 10-én a kérlelhetetlen halál kiragadta őt az élők sorából is. 

Egyesületünk élete az elmúlt hét éven át elválaszthatatlanul forrott 
össze az ő nevével és munkásságával. 

Nehéz időikben vette át az elnöki tisztet, amikor Egyesületünk teljes 
átalakulás előtt állott, s amikor a legjobban érezte a reánk nehezedő- tria
noni átok súlyos következményeit. 

Az egyesület tekintélye, befolyása állandóan apadt, anyagi helyzete 
kétségbeejtő volt, a tagok érdeklődése az Egyesület ügyei iránt igen erősen 
lecsökkent, s ezenkívül belső válság is fenyegette az Egyesületet. 

Az ő, szinte páratlan energiája és harckészsége szerzett a:: Egyesület-



nek újból súlyt, tek in té ly t és befolyást, az ő tekintélye némí to t ta el a belső 
el lentéteket , az ő agi l i tása j u t t a t t a e redményre az Egyesü le t igen sok 
kezdeményezését , s biztosí tot ta egyút ta l a t agoknak az Egyesüle t i r án t 
való érdeklődését is. 

Amikor i t t őszinte .részvéttel és mély fájdalommal emlékezem .meg 
a r ró l a súlyos csapásról , amely elvesztésével nemcsak Egyesü le tünke t , de 
az egész m a g y a r közéletet é r te , egyú t t a l há lás kegyelet tel ha j tom meg 
emléke előt t az Országos Erdészet i Egyesü le t zászlóját, elismeréséül 
annak a f á r adha t a t l an munkásságnak , amelyet elnöksége a la t t az Egyesü 
let ügyeinek szentelt , s hozzáfűzöm egyút ta l az Egyesü le tnek azt az ígé
retét , hogy áldott emlékét mindenkor há lás kegyelet te l és mélységes t isz
te le t te l fogja megőrizni . 

.Bár az Egyesüle t részvétét a haláleset a lkalmával táv i ra t i lag tolmá
csol tam özvegye és hozzátar tozói előtt, t isztelet tel javasolom, hogy emlé
ké t a közgyűlés jegyzőkönyvileg örökítse m e g , s egyú t t a l ha ta lmazza fel 
az elnökséget a r ra , hogy külön részvét i ra tban tolmácsolja a t isztel t köz
gyűlés fá jdalmát a mérhete t len veszteség felet t , s elismerését és hálájá t , 
amellyel a boldogult munkás sága i r án t mindenkor visel te i t és visel
t e tn i fog. 

Tisztel t Közgyűlés! 
A küzdelmes esztendő vál tozatos eseményeiről az ügyvezető ú r jelen

tése fog beszámolni , én a m a g a m részéről csak néhány olyan körülményre 
kívánom i t t a t isztel t közgyűlés f igyelmét felhívni, amelyek az Egyesüle t 
további é letére nagy , sőt mondha tnám, i rányí tó befolyással vannak. 

A t r ianoni békedik tá tum, amely Magyaro r szág gazdasági életét 
fenekestől felfordí tot ta , t a l án egy gazdaság i á g a t sem ér in te t t olyan 
súlyosan, min t éppen az erdőgazdaságot . 

Csak természetes dolog, hogy ennek a vál tozásnak a k iha tása i meg
nyi lvánulnak az e rdőgazdaság egyetlen országos jel legű tá rsada lmi érdék
képviseletének, az Országos Erdészet i Egyesüle tnek az életében is . 

E l szak í to t t - hegyvidéke ink , ahova a m a g y a r erdők zöme eset t , maguk
ban fogla l ták az ál lami erdőbirtokok és ál lami kezelés a la t t álló m a g á n 
bir tokok még sokkal ta nagyobb százalékát , úgy , hogy a m e g m a r a d t 
országrész te rü le tén a tú lsúly a r á n y t a l a n u l nagyobb mér tékben a ma
g á n g a z d a s á g r a csúszot t á t . 

Azok az erdők, amelyekre azelőt t az ország e l lá tása tekintetében, de 
á l ta lános erdőgazdasági szempontból is alig helyeztünk súlyt, azok vál
t a k az egész m a g y a r e rdőgazdaság alkotó alapelemeivé, s amíg a múl t 
ban az erdöbirtokok zöme a nagyki ter jedésű zá r t erdőterüle tekre eset t , 
m a a szét tagolt , ap ró gazdasági egységek a lkot ják az ország erdőterüle té
nek jelentős részét . 

E z a változott helyzet m a g a u t á n vonta az t a törekvést , hogy 
az Egyesü le t vezető tes tületében, az igazgató-válasz tmányban is, a magán -
e rdőgazdaság képviselői részére kell biztosí tani a túlsúlyt . 

Meggyőződésünk az, hogy az e rdőgazdaságnak a köz érdekétől el 
n e m válasz tható fejlődését csak akkor tudjuk igazán szolgálni, h a a köz
érdek biz tosí tása mellet t lehetőleg szabad mozgás t t u d u n k biztosí tani a 
tulajdonosnak. Hiszen a. tulajdonos szempontjából ér téket csak az olyan 
gazdaság képviselhet , amely fölött való rendelkezési jogát, csak a feltét
lenül szükséges mér tékben korlátozzuk. 

Az Egyesüle t minden alkalommal tanújelét adta annak, hogy ott, ahol 
országos érdekről van szó, n e m idegenkedik az egyén rendelkezési jogá
nak elkerülhetet lenül szükséges korlátozásától , sőt aká rhány esetben m a g a 
j á ru l t és j á ru l ilyen i r ányú javasla tokkal a ko rmányza t elé. 

És meggyőződésem az, t isztelt közgyűlés, hogy az Egyesüle t csak 



akkor tud igazán közérdekű hivatásának is megfelelni, ha az állami be
folyástól való függetlenségét továbbra is a legteljesebb mértékben meg
őrzi és csak akkor tudja — különösen nehéz időikben — igazán támogatni 
magukat a hivatalos szakköröket is. 

A konzervatív erdőgazdaság nem hódolhat be a napi politika változó 
irányzatainak minden megfontolás nélkül, s úgy vélem, hogy a magyar 
erdőgazdaság hivatalos irányítóinak igen sokszor akadt és akad olyan 
küzdelmük, ahol politikai tényezőkkel szemben igen nagy segítség lesz az, 
ha a teljes független szak-érdekképviselet állásfoglalására hivatkozhatnak. 

Kölcsönös lesz tehát és ilyennek is kell lennie a támogatásnak, s az 
Országos Erdészeti Egyesület nyugodtan vállalhatja azt, hogy mindaddig, 
amíg az erdőgazdaság hivatalos vezetői a magánerdőgazdaság kívánságai
val szemben azt a megértést tanúsítják, amit ma és amelyért az Egye
sület elismerését kell ehelyütt is kifejeznem, addig meglesz az az összhang 
a két ténysző, a hivatalos adminisztráció és az érdekképviselet között, 
amely összhangnak a közérdek is csak hasznát láthatja. 

Ez az összhang jutott érvényre az új erdőtörvénytervezet legutolsó 
tárgyalása alkalmával is, amikor sikerült az összes vitára alkalmat adó 
függő kérdéseket megfelelően rendezni. 

Engedjék meg, hogy azzal az óhajtással zárjam szavaimat, iparkod
junk mindnyájan, minden eszközzel fenntartani ezt a kölcsönös megértést, 
mert csak ez biztosíthatja, hogy elérhessük célunkat: a magyar erdő
gazdaság felvirágzását. 

Felkérem az ügyvezető urat, hogy jelentését előterjeszteni szíves
kedjék. 

Biró Zoltán ügyvezető: Tisztelt Közgyűlés! 
Válságos évek súlyos gazdasági viszonyai nehéz kérdések elé állítják 

a termelés minden ágát. 
A nehézségek rendszerint két irányiban nyilvánulnak meg, éspedig 

elsősorban magánál a termelésnél, másodsorban pedig az értékesítés 
lehetőségénél. 

A termelés nehézségei megnyilvánulhatnak munkaerő hiányában, 
a szükséges eszközök és anyagok beszerzési nehézségeiben; ilyenek 
a magyar erdőgazdaságot nem gátolták munkájában. 

Annál súlyosabban nehezedett azonban reá a hitelválság, lehetetlenné 
téve azt, hogy a termelőbirtokos — ha saját tőkéje nem állott rendel
kezésre — a 'termeléshez, közelítéshez, szállításhoz stb. szükséges tőkét 
elfogadható feltételek mellett, a termelés anyagi eredményének kockáz
tatása nélkül megszerezni tudja. 

Az értékesítés kérdésénél már több volt a nehézség. 
Itt volt elsősorban az általános elszegényedés, a munkaalkalmak hiánya, 

ami a fogyasztást csökkentette elég számottevő mértékben. De gátlólag 
hatott az a körülmény is, hogy a hitelviszonyok emehezedése következté
ben a kereskedőknek aránylag kis százaléka tudott a termelőktől nagyobb 
mennyiségű fát hosszabb szállítási határidővel megfelelő áron megvásá
rolni, különösen úgy, hogy az eladó a vételár tekintetében tökéletes biz
tonságban legyen. 

Az a rettenetes áresés, ami a mezőgazdaság legfontosabb termékei
nél az elmúlt év során előállott, erősen meggyengítette a mezőgazdaság
ban még erősebben érdekelt erdőbirtokos-osztály teljesítő- és ellenálló-
képességét, s az év közepetóján az azonnali fogyasztásra még nem alkal
mas, alig szikkadt tűzifakészletek aránylag nagy tömegben kerültek 
piacra. Időleges túlkínálat állott tehát elő. 

Az amúgyis elég erős versenyt fokozta még az a körülmény is, hogy 
akárhányszor ugyanavval a tűzifakészlettel 5—6 ügynök is házalt, s igy 



sokakban támadt az az érzés, mintha nagymértékű túltermeléssel állanánk 
szemben. 

Sőt voltak, akik ezt a túltermelésre vonatkozó véleményüket nyilvá
nosan a legilletékesebb tényezők előtt is hangoztatták. 

Kétségtelen, hogy a magyar erdőgazdaság normális termelőképességé
vel szemben jelentékenyen többet termeit a két utolsó termelési időszak 
alatt. 

Ha azonban a fogyasztás, az ország felvevőképessége szempontjából 
vizsgáljuk a dolgot, akkor túltermelésről beszélnünk nem lehet, mihelyst 
a külföldi behozatal elé a kormányzat olyan akadályokat állít, amelyek 
a külföldi áruban való túlkínálatot lehetetlenné teszik. 

Ha higgadtan szemléljük az elmúlt év eseményeit, megállapíthatjuk 
azt, hogy a kormányzat czirányű intézkedéseiben csak két helyütt talál
koztunk hiányossággal. 

A vám megállapítása, a tarifapolitika irányítása, a külföldi tűzifa 
árszabályozása a magyar erdőgazdaság érdekeinek megfelelt. 

Feltétlenül sérelmes volt azonban a tiszántúli területeknek a román 
behozatali kontingens érdekében történt elzárása, a műfa-vámok és for
galmiadé életbeléptetésének elmaradása és legalább is aggályos a cseh és 
román tűzifakontingens mennyiségi megállapítása. 

Igaz ugyan, hogy a műfabehozatal erős megszorításával és a magyar 
fűrészáru részére nyújtott szállítási kedvezménnyel az egyik hiányon a 
kormányzat sokat segített, azonban még így sem lehetett megakadályozni 
a műfatermékek árának igen erős, szinte katasztrofális jellegű zuhanását. 

Ennek első oka a fogyasztás nagymérvű aránytalan visszaesése volt. 
Aránytalant kell mondanunk azért, mert míg tűzifában a fogyasztás 

az elmúlt. évvel szemben alig mutat 6—8%-os visszaesést, különösen 
akkor, ha az adatokat a tüzelő-idényre vonatkoztatjuk, addig a műfa-
fogyasztás az előző évvel szemben is legalább 40%-kal csökkent. 

Dacára annak, hegy a tűzifa elhelyezési lehetőségei komoly aggoda
lomra alig adtak okot, a tűzifaárakban is számottevő csökkenés állott be, 
amit azonban legelsősorban a termelők szervezetlenségére és a mezőgazda
ságból csak nagyon kevés jövedelmet élvező birtokosok szorult anyagi 
helyzetére vezethetünk vissza. 

Meggyőződésem az, hogy ha a tűzifa hitelkérdését az év elején meg 
tudtuk volna oldani, a magyar tűzifatermelés aránytalanul kisebb vesz
teséget szenvedett volna a mostaninál, mert hiszen a leggyengébb kezeket 
is módunkban lett volna elfogadható hitellel ellenállóképesebbé tenni. 

Mikor a tűzifa árkérdéséről beszélünk, önkéntelenül tolódik előtérbe 
a sokat hangoztatott fogyasztói érdek. 

Evvel sem tudjuk azonban megindokolni az árak ezévi — véleményem 
szerint túlzott — leszorítását, illetőleg az erre irányuló törekvést. 

Az árak mérséklése ugyanis csak addig áll a fogyasztó érdekében, 
ameddig a mérsékelt árak is lehetővé teszik azt, hogy egyrészről a ter
melés folytonossága fennmaradjon, másrészről az árleszorítás ne menjen 
az áru minőségének a rovására. 

Mihelyst azonban a túlzott árleszorítás a termelés folytonosságát 
szünteti meg, vagy pedig a szállított áru minőségének rovására megy, az 
előállott áruhiánynak, vagy a silányabb szállításoknak mindig a fogyasztó 
issza meg a levét. 

De egyébként sem lehet cél bármely hazai termelési ágnál az áraknak 
a kerüköltségen alul való leszorítása. 

Hiszen, ha valamely termelési ágban a jövedelmező gazdálkodás lehe
tősége megszűnik, ennek feltétlen következménye az illető termelési ág 
elsorvadása. 



Ez pedig nemcsak munkástömegeknek a kenyér nélkül maradását, de 
egyes szükségletek fedezésének leheteti enné válását vagy legalább is a 
külföldi termelésre való ráutaltságot vonja maga után. 

Az az állandó és éles harc tehát, amit az. Egyesület a magyar erdő
gazdaság termékeinek árvédelme érdekében folytatott és folytat, nem volt 
és nem lesz soha árdrágításra való törekvés, hanem egyszerűen önvédelmi 
harca a magyar erdőgazdaságnak a további fennmaradás és a jövedel
mező gazdálkodás lehetővé tétele érdekében. 

Egyesületünk ebből a szempontból állandóan figyelemmel kísérte a 
gazdaságpolitikai élet minden megmozdulását. 

A szomszéd államokkal folytatott gazdasági tárgyalások során és 
azokat megelőzőleg minden alkalommal felhívtuk a kormányzat figyelmét 
a magyar erdőgazdaságnak azokra az életbevágó érdekeire, amelyek 
a szerződések helyes megoldásához fűződnek. 

A mult év végén lezárt ideiglenes megállapodás Csehország részére 
18.000 vagonos tűzifakontingenst biztosított.. 

A március végével Romániával megkötött egyéves megállapodás az 
ő részükre is 20JO0O vágón kontingenst állapított meg, s ezenkívül az al
földi fogyasztó területek számottevő részén előny ösebb helyzetet biztosí
tott a román tűzifa részére a magyar származású tűzifával szemben. 

Már a megállapodások megkötése alkalmával kifejtettük aggályainkat 
abban az irányban, hogy a kormányzat ekkora fixmennyiségek bebocsátá
sára vállaljon kötelezettséget akkor, amikor az ebből a szempontból irány
adó másik két tényezőt, a várható fogyasztást és a magyar termelés 
mértékét úgyszólván alig ismerjük. 

A következmények mindmáig nekünk adtak igazat, éspedig nemcsak 
ebből a szempontból, de abból a szempontból is, hogy fenyőfaszükségletün-
ket akadálytalanul tudjuk mezőgazdasági kivitel ellenében Ausztriából 
fedezni. 

A Csehországból behozni szándékolt tűzifa igen jelentékeny részét 
a kormányzat kénytelen volt fenyő-műfára átváltoztatni és örömmel álla
píthatjuk meg, hogy ennél az átváltoztatásnál Egyesületünknek egy régi 
kívánsága érvényesült ismét, amennyiben a behozatal számottevő része 
gömbölyű állapotban történt, ami a magyar fűrészeknek és magyar mun
káskezeknek adott újabb munkaalkalmakat. 

A román tűzifa részére való elkülönített területmegállapítás — amint 
azt már a földművelésügyi miniszter úr maga is kijelentette — nem vált 
be és nem vezetett a kívánt eredményre. 

Sőt nem érte el a kormányzat vele azt a másik célját sem, hogy a 
magyar-román küiforgalmi értékviszonylatban az 1:1 arányt biztosítani 
tudja. 

Megállapíthatjuk emellett, hogy a szükségletek ellátása ezideig egy
általán nem ütközött akadályokba. 

Ha talán a jfenyőainyagokban itt-ott jeleztek is valami csekély hiányt,, 
az errevonatkozó panaszok legtöbbször indokolatlanoknak bizonyultak és 
csak helyeselhetjük a kormányzatnak azt az eljárását, ha fatermékek beho
zatalát továbbra is minden alkalommal mezőgazdasági termények kivitelé
hez köti, s ily módon siet a rettenetes szorultságban sínylődő testvér
ágazat segítségére. 

Végeredményében, ha párhuzamot vonunk a mai és a néhány évvel 
ezelőtt fennállott állapot között, nem tagadhatjuk el azt, hogy igenis elég 
jelentős eredményeket értünk el. 

A külföldi tűzifa vámja és forgalmiadója, a különféle fafoehozatalok 
mennyiségi korlátozása, a külföldi tűzifa árszabályozásába való beavat
kozás, egyes lombfatermékeknek a behozatalból való kizárása, a tarifa-



kedvezmények mind olyan előnyös tételek, amelyeknek kivívásában Egye
sületünk vette ki az oroszlánrészt. 

De ezenkívül Egyesületünk súlyt helyezett arra is, hogy a belföldi 
nagyobb szükségletek fedezésénél, különösen a köz-szállításoknál a végső
kig védelmezze a magyar erdőgazdaság érdekeit. 

Annak, hogy ebből a szempontból is lehet és tudunk eredményt elérni, 
különösen akkor, ha a termelőérdekeltségekben is megvan legalább bizo
nyos mértékig az összetartás, egyik legjobb bizonyítéka az ezévi talpfa
versenytárgyalás, ahol is az Egyesület közbenjárásával sikerült az aján
lattevők túlnyomó részének a multévi egységárakat biztosítani. 

Ez az eljárás is csak annak a bizonysága, hogy a mai nehéz gazdasági 
viszonyok között az összefogásra, a tömörülésre feltétlenül szükség van, 
ha valamely gazdasági ágazat a maga érdekeit megfelelően védeni kívánja. 

Igen nagy hullámokat vert föl az Egyesület életében és munkásságá
nak egy jelentékeny részét kötötte le az a küzdelem, amelyet az Egyesü
let a hitel biztosítása és a tűzifa árvédelme érdekében folytatott. 

Még az erdőgazdasági hitelre vonatkozó 1926. évi törvény végrehaj
tási utasításának megjelenése idején mutattam, rá arra, hogy a magyar 
erdőgazdaságnak könnyen megszerezhető rövidlejáratú hitel az akut szük
séglete és már akkor felhívtam a figyelmet arra, hogy az ingó jelzálou 
nak <az erdőgazdasági termékekre való kiterjesztése állíthatja igazán 
talpra a magyar erdőgazdaságot. Azonban ez is csak akkor, ha a tör
vényes intézkedések életbeléptetésével egyidejűleg gondoskodunk arról a 
hitelforrásról is, amelyik ezt a, hitelt a megszorult birtokosnak a meg
állapított föltételek mellett nyújtani köteles. 

Hiszen a gabonajelzálog ügye is igazolta, hogy maga a bekebelezés 
lehetőségének biztosítása nem elegendő, ha nem gondoskodunk egyidejű
leg a hitelforrásról is. 

Csodálatos dolog, hogy magában az Egyesület kebelében is nehéz
ségbe ütközött ennek az álláspontnak a keresztülvitele és csak küzdelem 
árán lehetett elfogadtatni olyan megoldást, hogy a kormányzat már csak 
az ellenőrzés és árszabályozás érdekében is adja egy kézbe a külföldi 
tűzifa behozatalát, de viszont kényszerítse egyúttal ezt a kezet arra is, 
hogy a magyar tűzifatermelés részére a reális árakat és a szükséges 
hitelt elfogadható feltételek mellett biztosítsa. 

Éppen ezek a küzdelmek váltották M egy olyan szerv fölállításának 
gondolatát, amelyik az erdőgazdasági érdekeltség tálsúlyának biztosítása 
mellett a különböző érdekeltségekből alakul meg, a kormányzatnak állan
dóan rendelkezésére áll, s állandó jellegénél fogva alkalmas arra, hogy az 
ilyen intézkedéseket és gondolatokat a különböző tárgyalásokon végig
vezetve, helyes mederbe terelje és megvalósítsa. 

Mert nem lehet ilyen gazdasági intézkedések mimódon leendő foga
natosítását nagy testületek esetrői-esetre kialakuló ad hoc többségeinek 
határozatától függővé tenni, amikor is 1—2 hónapon vagy néha 1—2 héten 
belül ellentétes álláspontok juthatnak érvényre aszerint, hogy kikből állott 
az aránylag kisszámú határozatképes létszám. 

Igaz, hogy az Országos Fagazdasági Tanács sem lehetett más, mint 
konzultatív testület, mert hiszen a végleges rendelkezés jogát a kormány
zat a maga kezéből ki nem adhatta. 

Feltétlenül megkönnyíti azonban az eljárást az, ha egy könnyebben 
mozgó, szűkebbkörű tanácsadó testület áll erdőgazdasági kérdésekben a 
kormányzat rendelkezésére s teljesen megnyugtató az a körülmény, hogy 
ebben a testületben az erdőgazdasági képviselet van feltétlen túlsúlyban! 

A tűzifa árvédelmét és a rövidlejáratú erdőgazdasági hitel biztosítását 
• célzó intézkedéseket már az Országos Fagazdasági Tanács készítette elő 



és tárgyalta le úgy az egyes ajánlattevőkkel, mint az érdekelt minisz
tériumokkal is. 

Ezeknek a tárgyalásoknak az eredménye az a rendelet, amellyel a kor
mányzat a külföldi tűzifa behozatalát az Erdőbirtokosok és Fakereskedők 
Faforgalmi Rt. most megalakuló vállalatára bízta, s amely rendelet követ
kezményeképpen ez a vállalkozás a birtokosok által felajánlandó tűzifát 
megvásárolni és arra a megállapított mértékben a mai körülmények között 
olcsónak mondható kamatláb mellett hitelt nyújtani lesz köteles. 

Míg a külföldi tűzifa behozatala — természetesen az eddig az Egye
sült Fabehozatali Rt.-val szemben fennállott korlátozások mellett — tel
jesen a vállalkozás kezébe kerül, addig a magyar tűzifára vonatkozólag 
a társaság felvásárlási kötelezettséget vállalt. A birtokosnak tehát fenn r 

marad a teljes szabad rendelkezése afelől, hogy vájjon tűzifáját az említett 
Rt. útján kívánja-e értékesíteni, vagy szabadkézből eladni. 

A megoldásnak természetes következménye az is, hogy a tűzifára nyujr 
tandó előlegeket a gabonajelzálogra vonatkozó intézkedésekhez hason
lóan ingó-jelzálog bekebelezése útján biztosítja. 

Véleményem szerint ez a megoldás fedi az erdőgazdaság érdekeit, 
mert míg egyrészről módot ad bármely hitelezőnek arra, hogy követe
lését a birtokos hozzájárulásával ilyen formában biztosíthassa, s így csök
kenteni fogja a tőke elzárkózását, másrészről biztosítja azt a hitelfor
rást is, amelyből a birtokos, ha a megfelelő kötelezettségeket vállalja, a 
hitelhez akadálytalanul hozzájuthat. 

Maga a rendelet a részvénytársaság üzletvitele és a felszámítható 
hasznok tekintetében a kormányzat teljes ellenőrzési jogát biztosítja s 
ezenkívül módot nyújt a r ra is, hogy a vállalkozás jövedelmének bizonyos 
hányadát a kormányzat erdőtelepítési célokra igénybe vehesse. 

Az árak és eladási feltételek megállapítása tekintetében maga a ren
delet messzemenő hozzászólási jogot biztosít az Országos Fagazdasági 
Tanácsnak, továbbá az ennek kebeléből kiküldendő intéző és ellenőrző bi
zottságoknak. 

Természetes dolog, hogy a kötelezettség vállalása ellenében, a vállalko
zás biztosítékokat kért abból a szempontból is, hogy a felvásárolt tűzifát 
itt benn értékesíteni tudja. 

Ennek megfelelő biztosítása érdekében a közeljövőben a kormányzat 
szállítási igazolványrendszert fog életbeléptetni, amelynek segítségével sza
bályozni tudja a szerven kívül értékesített tüzifakészletek piacra hozását is. 

Kétségtelen, hogy mint minden igazolványrendszer, úgy ez is a szabad 
rendelkezésnek bizonyos mértékű korlátozását jelenti'. • 

Ha azonban figyelembe vesszük azt, hogy a kormányzat magának az 
értékesítésnek a módjába egyáltalán nem nyúl bele, hanem csupán a szállí
tások menetét kívánja a közös érdeknek megfelelően szabályozni, megálla
píthatjuk azt, hogy az áldozat nem olyan nagy, mit a tűzifa árvédelmé-
nek biztosításáért aggodalom nélkül meg ne lehetne hozni. 

Mert kétségtelen, hogy a Fagazdasági Tanács bevonásával megállapí
tandó kötelező átvételi egységárak szabályozólag fognak hatni a magán
forgalomban érvényre jutó eladási árakra, a szállítási igazolványrendszer 
pedig megfelelő kezelés mellett módot fog nyújtani arra, hogy az áraknak 
túlhajtott kínálattal való időleges és indokolatlan leszorítását is elkerül
hessük. 

Az intézkedések sikerét maga a lebonyolítás módja is igen jelenté
kenyen fogja befolyásolni. 

Mivel azonban az összes ezirányú tárgyalások során a kormányzat, 
részéről messzemenő jóindulatot volt alkalmunk tapasztalni, véleményem 



szerint semmi aggodalomra nincs ok abból a szempontból, hogy az intéz
kedéseknek az erdőgazdaság csak hasznát fogja látni, 

A tisztán gazdasági kérdéseken kívül egyesületünk kivette a maga 
részét az erdőgazdaságot érintő egyéb kérdések tárgyalásából is. 

És itt legelső sorban kell megemlítenem az új erdőtörvény tervezetét, 
amelyet a földmívelésügyi miniszter Úr a mult hónap legelején küldött 
meg az egyesületnek azzal, hogy arra vonatkozó észrevételeit s esetleges 
kifogásait a minisztérium illetékes osztályával tárgyalja le és javaslatát 
azután terjessze a miniszter Úr elé. 

A törvénytervezetnek közel 4 évvel ezelőtt történt letárgyaláa után 
az egyesület javaslatát már úgyszólván kompromisszumnak tekintettük, 
amelyhez a kormányzat szakközegei is hozzájárultak. 

Az új tervezet azonban arról győzött meg bennünket, hogy az ott java
solt intézkedések jelentős részén a minisztérium mégis változtatásokat 
eszközölt. 

Egyesületünk törvényelőkészítő bizottsága és igazgató választmánya 4 
napon át reggeltől estig tárgyalta ezeket az eltéréseket a minisztérium 
illetékes szakközegeivel. 

Örömmel állapítjuk meg, hogy ezek a nagy munkát és fáradságot 
igénybe vett tárgyalások teljesen egyetértő megállapodáshoz vezettek, 
amennyiben még azokban a kérdésekben is, amelyek az egyesület 4 év előtt i 
javaslatától némileg eltérnek, sikerült olyan megállapodásra jutnunk, 
amely megállapodások a köz érdekének megfelelő biztosítása mellett 
erdőgazdaság szabad rendelkezési jogát csak a legszükségesebb mértékben 
korlátozzák. 

Adja Isten, hogy a javaslat minél előbb törvényerőre emelkedjék és mó
dot nyújtson arra, hogy ezen a törvényen, mint biztos alapon épülhessen 
fel a fejlődő magyar erdőgazdaság épülete. 

Sokat foglalkoztatta az egyesületet a főiskola kérdése is. 
Míg egyrészről sajnálattal kell megállapítanunk, hogy az újabb ren

delkezésekkel a főiskola ügyeinek intézése kikerült az erre leghivatottabb 
szakminiszter hatásköre alól, másrészről némi megnyugvással vehetjük 
tudomásul azt, hogy a főiskolának a Műegyetem keretébe történt bekap
csolása, ha meg is szüntette a több mint másfél évszázados önállóságot, 
mégsem törte azt teljesen össze, s az ágazat önállóságának külön fakultás 
formájában való kidoniborítása mellett, tán az eddiginél is jobban jut
tatja érvényre & Kiképzés műszaki jellegét s az oklevélnek a többi mérnöki 
oklevéllel való egyenjogúságát. 

A magunk részéről ezt a megoldást csak abban az esetben vehetjük 
teljes megnyugvással tudomásul, ha a fakultás továbbra is keresni fogja 
a gyakorlati gazdasági élettel való minél sűrűbb érintkezést és minél ben
sőbb kapcsolatot. 

Mert csak így juthat a szakoktatásban is érvényre az a fontos és kü
lönösen az ilyen különleges kiképzés célját szolgáló intézményekre érvényed 
alapelv, hogy a tudomány nem öncél, hanem igenis eszköz arra, hogy az 
emberiség, a nemzet fejlődését, előrehaladását szolgálja és biztosítsa. 

Ugyancsak több előterjesztéssel éltünk a kormányzathoz az Erdé
szeti Kísérletügyi Állomás és Kutató Intézet megfelelő átszervezése és fej
lesztése érdekében. 

Sajnos, mindezideig számottevő eredmény nélkül. 
Az a rideg fiskális szempont, amely a költségvetés minden rovatát a 

következményekre való tekintet nélkül csak apasztani törekedett és törek
szik ma is, nemcsak a fejlesztés lehetőségét zárta ki, de bizonyos mérté
kig még apasztotta azokat az eszközöket is, amelyek eddig ezekre a cé
lokra rendelkezésre állottak. 

Pedig ha valahol, úgy éppen ezen a téren indokolt az áldozatkészség, 



meri hiszen egész tömege vár megoldásra az olyan kérdéseknek, amelyek 
az egész magyar erdőgazdaság irányítására, célkitűzéseire döntő befolyá
sai lehetnek. 

Agrárállamban, aminő a mienk, nem lehet a kormányzatra nézvi 
közömbös az, milyen gazdálkodás folyik az összterületnek 12.4%-át kitevő 
magyar erdőterületen és pedig annál kevésbé, inert hiszen éppen az erdő
gazdasági termelés az, amelyiknek eddigi elégtelensége az összeomlás óta 
több, mint 1.5 milliárd pengő értéket vitt ki ebből a földhözragadt sze
gény országból. 

Legelsőrendü nemzetgazdasági és közérdek tehát az, hogy ezeknek a 
problémáknak minél előbb és minél sikeresebben leendő megoldására a kor 
mányzat minden körülmények között módot nyújtson. 

Mint az utolsó évek mindegyikében, ebben az évben ís módját ejtette 
egyesületünk annak, hogy az Alföld-fásítás, a vám- és forgalmiadó-rend
szer helyes megoldásának fontosságára és egyéb erdőgazdasági feladataink
nak a törvényhozás és a nyilvánosság figyelmét ráirányítsa. 

Emlékiratok, felolvasások, cikkek keretében iparkodott ezeknek a kér
déseknek a megoldását előmozdítani, bekapcsolódott minden akcióba, amely
től csak valami eredményt is lehetett remélni, sajnos, igen kevés sikerrel. 

Meleg szeretettel karolta fel egyesületünk az erdőmérnöki ka r érde
keit is. 

Fájó szívvel látja, hogy a főiskoláról kikerült elsőrendűen képzett 
törekvő fiatalság, úgyszólván teljesen munkanélkül sinylődik a Csonka-
ország határain belül. 

Egyesületünk minden alkalmat megragadott, hogy ahol csak lehet
séges munkát, elhelyezési lehetőséget szerezzen ennek a minden szeretetre 
érdemes fiatalságnak, legalább olyan mérteikig, hogy részükre a puszta 
megélhetést biztosítani lehessen. 

Sajnos, az eredmény igen csekély s méltóztassanak ezért megengedni, 
hogy ez alkalommal és erről a helyről is azt a kérést intézhessem az egye
sület minden tagjához, birtokoshoz és erdőtiszthez egyaránt, méltóztassa
nak minden alkalmat felhasználni ar ra , hogy ennek a fiatalságniak első
sorban munkaalkalmat tudjunk teremteni, s méltóztassanak meggyőződve 
lenni arról, amit már magamnak akárhány esetben volt alkalmam tapasz
talni, hogy válogatás nélkül vállalnak mindenféle teendőt s igazán olyan 
minimális díjazásért, amelyik részükre csak a máról-holnapra való ten-
gődést biztosítja. 

Melegen ápoltuk az összeköttetést úgy az általános mérnök testüle
teikkel, mint a testvér mezőgazdaság érdekképviseleteivel és a vidéki 
erdészeti egyesületekkel is. 

Amikor csak alkalom adódott, örömmel és készséggel vettünk részt 
mindennemű megmozdulásukban s büszkén hivatkozhatunk a.rra, hogy ma 
már a fabehozatal, amelyikre rá vagyunk kényszerülve, túlnyomó részben 
a testvér mezőgazdasági ágazat kiviteli lehetőségeinek megkönnyítését 
szolgálja, amely eredmény kivívásában egyesületünknek is jelentékeny 
része van. 

Ami magát az egyesület anyagi helyzetét illeti, ez tökéletes tükre 
a ma szomorú viszonyainak. 

A székház bevételei az utolsó 3 év alat t több mint 30%-kal csökken
tek, a tagdíjhátralékok 36.516 pengőt tesznek ki és ha a különböző 
akcióknál az egész személyzet igényeinek a minimumra való leszállításá
val nem sikerült volna némi jövedelmet biztosítanunk, az anyagi össze
omlás úgyszólván elkerülhetetlen lett volna. 

Reméljük, hogy a földmívelésügyi kormányzat, amelynek jóindulatát 
ezen a téren már közel 3 éve tapasztaljuk, a jövőben is módot fog nyúj
tani arra, hogy a köz érdekében is álló becsületes munkával biztosítani 



tudjuk az egyesület részére azokat az anyagi eszközöket, amelyek úgy az. 
egyesületi élet, mint a szakközlöny megfelelő nívón való fenntartása érde
kében nélkülözhetetlenek. 

És ha már ennél a kérdésnél tartunk, feltétlenül szükségesnek tarta
nám, hogy a tisztelt Közgyűlés őszinte köszönetét fejezze ki a földmíve
lésügyi miniszter úrnak nemcsák ezért a támogatásért, de azért is, hogy 
a fontosabb kérdéseik elbírálásánál az egyesület meghallgatását soha 
nem mellőzte és az egyesület kéréseit a lehetőség határain belül hono
rálta is. 

Bízva bízom hozzá, hogy a jó viszony, amely az egyesület és az erdő
gazdaság hivatalos és hivatásos tényezői között néhány év óta fennáll,, 
a közel jövőben csak bensőségesebbé fog válni s így módot hyujt arra, 
hogy vállvetve munkálkodjunk a magyar erdőgazdaság érdekeinek elő
mozdításán. 

Ami az egyesület taglétszámát illeti, sajnos, ebben az évben ismét 
apadásról kell beszámolnom. 

Az év folyamán 11 rendes taggal szemben elveszítettünk elhalálozás 
folytán 8 alapító és 11 rendes, kilépés folytán pedig 1 alapító és 12 ren
des tagot, úgy hogy a taglétszám az év elején volt 895-tel szemben 874-re 
esett vissza. 

Szomorú jele az idők járásának, hogy a fiatal eidéazgeneráció a . 
maga nyomorúságos helyzetében nem tudja pótolni azokat a vesztesége
ket, amiket régibb tagjaink elhalálozásával évről-évre szenvedünk. 

Annál kevésbé tehette ezt ebben az évben, mert a halál kaszája, 
ugyancsak sűrű rendet vágott tagjaink sorában. 

Elveszítettük gróf Hadik Jánost, egyesületünk 7 éven át volt nagy
érdemű közszeretetben és tiszteletben álló elnökét, Schmidt Károly választ
mányi tagunkat, gróf Apponyi Albert, Tolnai herceg Festetics Tasziló, 
őrgróf Pallaviceini Sándor, Párnay Attila, Pirkner Ernő, ótordai Székely 
Mézes alapító tagjainkat, továbbá Fiseher-Colbrie Emil, fraknói gróf 
Eszterházy Pál, Franciscy Vilmos, Hyna Ottó, Kelemen Tivadar, Köllő 
Pál, Létz Lajos, Osztroluczky Tibor, Schmidt Ferenc, gróf Széchenyi 
Emil és Ujfalusy Mihály rendes tagjainkat. 

Tisztelettel javasolom, hogy elhunytuk fölött érzett mélységes fáj
dalmának és őszinte részvétének a tisztelt Közgyűlés jegyzőkönyvileg 
adjon kifejezést. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Beszámolóm végéhez értem s bár most amikor ötödször van szeren

csém a t. Közgyűlésnek aiz egyesület és a vezetőség munkájáról beszá
molni, nem tudunk is minden téren eredményre rámutatni, mégis arra 
kell kérnem a tisztelt Közgyűlést, ne vegye azt úgy, mintha akár az egye
sület vezetőségéből, akár az igazgatóválasztmányból hiányzott volna az 
akarat, a munkakészség, vagy nem fordított, volna elegendő gondot arra, 
hogy ahol csaik lehet az erdőgazdság érdekeit képviselje és előmozdítani 
iparkodjék. 

Méltóztassanak azonban tisztában lenni azzal, hogy ezeket a nagy 
munkaterületet átfogó kérdéseket csak akkor tudjuk sikeresen megoldani 
és csak akkor tudjuk minden törekvésünket diadalra juttatni, ha tudunk 
olyan közvéleményt teremteni, amelynek nyomása elől semmiféle kor
mányzat ki nem'térhet. 

A vezetőség nyugodt lélekkel állíthatja, hogy munkálkodása ezen a 
téren sem veszett el nyomtalanul. 

Talán elég lesz utalnunk arra, hogy az utolsó években a törvényhozás 
mindkét házában, lapok hasábjain, a különböző ankéteken és tanácskozá
sokon, mindig gyakrabban és nyomatékosabban vetődnek föl az erdőgaz-



daság problémái, élő bizonyságául annak, hogy már észrevettek bennünket, 
hogy már tudnak rólunk. 

Az a körülmény tehát, hogy kitűzött céljaink egy részéhez, az utolsó 
évek megfeszített munkája dacára csak kevéssel jutottunk közelebb, nem 
sziabad, hogy elkedvetlenítsen bennünket, hanem igenis döngetnünk kell 
tovább is az elénk tornyosuló akadályokat 'mindaddig, ameddig azok le 
nem omlanak s el nem érjük azt a célt, ami ebben a teremben azt hiszem 
mindnyájunkat hevít, a ma még sajnos, eléggé elhanyagolt erdőgazdaság 
fölvirágoztatását. 

Térfi Béla elnök: Kíván-e valaki az ügyvezető jelentéséhez hozzá
szólni ? 

Gróf Esterházy Móric: Engedelmet kérek, hogy az imént elhangzott 
jelentésekhez néhány szót .szóljak. A magam részéről teljes mértékben 
csatlakozom ahhoz, amit az elnök úr őnagyméltósága az egyesületi élet 
fejlesztésének, az összetartás mélyítésének gyakorlati alkalmazása tekin
tetében mondott és csatlakozom mindahhoz, amit az egyesület nagynevű 
elhunyt elnökének gróf Hadik Jánosnak emléke tekintetében elmondott, 
mert habár évtizedes ismeretségünk alatt nem egyszer heves küzdelem
ben állottam különböző nézeteltérések következtében vele szemben, mégis 
már életében is tisztelettel és bizalommal viseltettem az elhunyt iránt, 
akinek halálát ma országosan megnyilvánuló részvét kíséri. 

Az ügyvezető őméltóságának jelentésére és beszámolójára vonatkozó
lag szomorú elégtétellel kell konstatálnom azt, hogy álláspontom, amelyet 
a román tűzifa kérdésében már áprilisban a 33-as bizottságban egy igen 
heves vita során, kifejtettem, teljes mértékben beigazolódott. Ennek a be
igazolódásnak értékén semmit sem változtatott az, hogy ma utólag még 
a földmívelésügyi miniszter is elismerte, hogy ezen intézkedések, rendel
kezések célnavezetni nem tudtak. Előrelátható volt ez, sajnos, azonban 
csak pár hónappal későbben jutottak erre a belátásra az illetékes ténye
zők. Éppen ezért a román tűzifa és a tiszántúli kérdésre letérni nem 
akarok, sem azokra a különféle ígéretekre, amelyek ezzel kapcsolatban 
elhangzottak, csak mindennek igen tanulságos és szomorú eredményét kí
vánom levonni és ezért vagyok bátor az igen tisztelt elnökséghez és az 
ügyvezető őméltóságához kérdést intézni a második szabályozással kap
csolatban, amely a tűzifának kötött forgalmát vezeti be. 

Tisztelt Közgyűlés! Teljesen felesleges, hogy a biztonságnak a ked
véért mégegyszer elmondjam, hogy a magam részéről tévesnek tartom ezt 
a rendelkezést. A magyar tűzifának kötött forgalmát enyhén szólva 
feleslegesnek tartom. De kockázatosnak is tar tot tam azt ezelőtt 2—3 hétig 
az illető szerv tekintetéből, mert azon a nézeten voltam, hogy kockázatos 
ezt a szervet a r r a kötelezni, hogy vegye á t a fát, mert mi történik akkor, 
ha átveszi ugyan a fát, de eladni nem tudja? E tekintetben beszéltem egy 
tekintélyes bankkapacitással s ő azt mondta nekem: „kérem az úrnak 
igaza van, ebben van kockázat, de ne méltóztassék azt hinni, hogy ezt a 
kötelezettséget csak így egyszerűen vállalja az a szerv, mert hiszen — én 
a rendeletet közelebbről nem ismerem — a rendeletben benne lesz az a 
kötelezettség, hogy amennyiben a szerv a tűzifáját nem tudja eladni, 
akkor egyáltalában igazolványt az illető bizottságnál senki nem kaphat' 1 . 
Ha így áll a dolog, akkor viszont ez a legegyszerűbb módja annak, hogy 
az egész üzleti rizikót az összes fatemrelők és fakereskedők viseljék, ha 
a részvénytársaságinak az üzletei nem prosperálnak. A másik kérdés az, 
hogy evvel szemben a külföldi tűzifának a behozatala hogyan lesz szabá
lyozva? Mert ha ez az új részvénytársaság nem tudja a fáját eladni és 
addig több igazolványt Magyarországon senkifia nem kaphat, ott állhat 
a fájával, kap r á előleget és tulajdon fája után fizethet kamatot. Azon
ban ha sem a részvénytársaság nem kaphat igzolványt, sem senki magyar 



állampolgár, remélem mégis lesz talán egy olyan kikötés, hogy ez alatt a 
idő alatt 'külföldi fa se juthasson be az országba. 

Értesülésem szerint, a tiszántúlra legálisan hét hét óta egy fa
darab se [megy, a román tűzifát nem veszik meg, s a rendeletnek olyan 
a konstrukciója, hogy nem lehet végrehajtani. 

Ezt a két kérdést voltam bátor az elnökséghez és a közgyűléshez 
intézni. Hogy igazak-e az értesüléseim — mondom, a rendeletet nem 
ismerem, >— nem tudom, de ha igazak, akkor nem tudom összeegyez
tetni az értesülésemet a teljes szabad rendelkezéssel, mert hol van ez, 
ha a fámmal nem rendelkezem s ráadásul még pénzt is ölök belé. Ha 
az államhatalom közbe lép és engem megakadályoz abban, hogy az 
eladott fámat (szállíthassam, hol itt a közérdek ? Amit ma a fával csinál 
a kormány, később bármely más terménnyel megteheti. Tehát ezt a két 
kérdést intézem a:: igen tisztelt elnökséghez és az ügyvezető őméltó-
ságához: van-e a szerződésben olyan kikötés, amely biztosítja ennek az 
új részvénytársaságnak azt, hogy amennyiben ő a saját fáját nem tudja 
eladni, addig senki másnak tűzifát szállítania nem szabad. A másik 
kérdés: ha van ilyen kikötés, hogy alakul ebben az esetben a külföldi 
fa behozatala? 

Mert erre ,is ismételten rámutattam, hogy az import szükséglet 
tekintetében a közelmúltban a leghitelesebb helyről, két miniszter ajká
ról elhangzott nyilatkozatok a statisztikai adatokkal nem egyeznek. 
Éppen olyan kevéssé, mint amilyen kevéssé az egész tiszántúli koncepció 
nem fedte az előzetes várakozásokat. A statisztikai adatok tekintetében: 
1:931 november 26-án napirend előtt az akkori földmívelésügyi miniszter 
azt válaszolta az egyik képviselőnek, hogy az importszükséglet előre
láthatólag 100—120 ezer vágón lesz. Ezzel szemben 1931-ben 60.000, 
1932-ben 37.000 volt. 1933 áprilisában a 33-as bizottságban egy éles vita 
alkalmával a földmívelésügyi miniszter 50.000 vagonról szólt nekem, 
ezzel szemben azonban 15—20 ezer vagonnál több a mai napig sem 
jött be. 

Biró Zoltán ügyvezető: 12.000! 
Gróf Esterházy Móric: Annak bebizonyításául mondottam ezeket el, 

hogy az illetékes helyről elhangzott nyilatkozatokra éppen úgy rácáfol
tak a tények, mint a Tiszántúlnak erre a szerencsétlen koncepciójára és 
mondhatom, fájdalommal hallgattam a kereskedelemügyi minisztérium
ban tartott értekezleten azt, hogy Szolnokról, mint határról beszéltek, 
— nem hiszem, hogy ilyen fogalmakkal bizonyították volna be London
ban gróf Bethlen István és Eckhardt Tibor a magyar határrevízió jogos
ságát. í(Úgy van! Úgy van! Helyeslés.) 

Biró Zoltán ügyvezető: Méltóztassék megengedni, hogy rögtön vá
laszoljak is a feltett kérdésekre. Az első, hogy a birtokosok szabadren
delkezési joga megmarad, mert annak adja el a birtokos a fáját, akinek 
akarja, nincs egyáltalában kötelezve arra, hogy a vállalatnak a maga 
készleteit felajánlja. 

Hogy az ilyen vállalkozás azt a kockázatot, hogy a kormány és az 
Országos Fagazdasági Tanács által megállapított áron felvásárolja az 
összes tűzifát, hogy azt köteles legyen átvenni, köteles legyen rá elő
leget nyújtani, úgy hogy az elhelyezés biztosítására semmiféle garan
ciát ne kapjon — nem vállalta: az természetes dolog. 

A szállítási igazolvány-rendszer hivatása megakadályozni azt, hogy 
a piacon a tényleges szükséglettel szemben túlkínálat álljon elő, mert 
az ilyen —• esetleg csak (időleges — túlkínálat rontja le leginkább az 
árakat. 

A cél: egyenletesen korlátozni a szállítást mindenkinél a piac szük
ségleteihez mérten. 



Ha valamelyik hónapban az eladás nem sikerül, ennek 'az a követ
kezménye, hogy a következő hónapra kiadható szállítási igazolványok
nak a százalékszámát egyöntetűen szállítja le a bizottság a szervnél és 
az egyes birtokosoknál is. Tehát a birtokos a maga fakészletével például 
nem szeptemberben, hanem csak januárban jöhet ki a piacra, ellenben 
a megfelelő szállításokat ugyanolyan arányban mindig foganatosíthatja, 
mint maga a szerv. 

Nem tudom, hogy a külkereskedelmi szerződések mit fognak tartal
mazni, de természetes, hogy a szabályozásnak a behozatalra is ki kell 
terjeszkednie. 

De ezt a kérdést nem is tartom túlságosan aggodalmasnak. Mert 
ebben az esztendőben az volt a helyzet, hogy júniusban, júliusban, 
augusztusban, sőt majdnem egészen novemberig az összes magyar tűzifa 
jóformán állandóan piacon volt kínálat formájában és olyan árai voltak, 
amelyek a mai árak mögött például a bükk hasábfánál cca 45 pengővel 
maradtak el. Ha tehát az Országos Fagazdasági "Tanács és a kormány
zat progresszív árat tud megállapítani, amely későbbi szállítás esetén 
25—30, sőt 50 pengő emelkedést mutat, akkor végeredményben a bir
tokost nem érte veszteség amiatt, ha •— ahelyett, hogy szeptemberben 
100 vágón fát hozott volna fel, ebből januárban fog 20—40 vagont fel
hozni, lamikor is kap majd érte 250—260 helyett 305—310 pengőt. A 
birtokos tehát először is kevesebb fáért meg fogja kapni ugyanazt az 
ártételt, másodszor, ha a bizottság progresszív ártételt állapít meg, 
akkor a kamatért és a beszáradási veszteségért is kárpótolva lesz . . . 
Készséggel "elismerem, hogy mint minden szállítási igazolvány-rendszer, 
úgy ez is a teljes szabad rendelkezésnek korlátozását jelenti. Azonban 
nem tudom osztani azt az álláspontot, hogy ha az erdőgazdaság bele
pusztul is, nekünk mindegy, csak a szabad rendelkezési jogunk marad
jon meg. 

Gróf Esterházy Móric: Ezt ki mondta? 
Biró Zoltán: Távol állott tőlem a szándék, hogy Nagyméltóságodra 

gondoljak. 
Gróf Esterházy Móric: Nem is ajánlanám. 
Biró Zoltán: Az egyesület választmányának ülésén is hangzottak 

el olyan kijelentések, amelyek a szabad kereskedelemnek minden irányú 
korlátozását perhorreskálják. lÉn ezt az elvet nem tudom osztani. Az 
én szerény meggyőződésem az, hogy bizonyos korlátozást el kell szen
vedni, ha lennek ellenében meg tudjuk akadályozni a nagy áreséseket, 
amint pld. előfordult a nyáron az, hogy a tölgy-, cser-, dorong-tüzifa 
akárhány feladóállomáson 100 pengőért sem volt értékesíthető. Ha ezzel 
szemben, igenis, tudunk a termelésnek 40 pengős árkülönbözetet bizto
sítani, ezért meg lehet hozni azt az áldozatot, hogy abban a tekintetben 
vájjon melyik hónapban szállítsuk le azt a tűzifát, kissé korlátozva 
vagyunk. 

Nem az idézte elő a túlkínálatot, hogy olyan sok fánk van, amelyet 
a piac .az egész idény alatt felvenni nem tud, hanem az, hogy azok a 
készletek, amelyekre egész télen át volt szükség, piacra jöttek és kíná
lat tárgyát képezték egyidőben, amikor pedig a piac ennek csak egy 
hányadát tudta felvenni. Ez a korlátozás, ismétlem, nem olyan nagy, 
hogy az erdőgazdaság el ne szenvedhetné azért, hogy a nagy áreséseket 
megakadályozza és megfelelő árnívót tudjon a tűzifának biztosítani. 

Gróf Esterházy Móric: Közbeszólásomra vonatkozólag a következő
ket szeretném 'megjegyezni: Az ügyvezető Őméltósága — ha jól emlék
szem, — azt mondotta, hogy nem tudja osztani azt az álláspontot, amely 
szerint mindegy, ha belepusztul is az erdőgazdaság, csak a szabad for
galom maradjon meg. Én megkérdeztem erre, hogy ezt ki mondta. Kérem 



én még Slyen bolondot nem hallottam. Azért voltam kíváncsi rá, hogy ezt 
ki mondta, mert nem késlekedném a legnagyobb nyilvánosság előtt neki
menni az illetőnek, mert vagyok annyira erdész, hogy az ilyen kijelenté
seket szó nélkül ne hagyjam. Azonban nagy különbséget jelent ezen az 
állásponton felül az, hogy én a magam részéről a tűzifának a korláto
zott forgalmát helytelennek tartom. Azoknál az okoknál fogva, melyekre 
az ügyvezető őméltósága is rámutatott, a tűzifának ez a szándékolt, el
rendelt akadályozott forgalma talán előnyére válik — átmenetileg — 
azokra, akik túltermelésben vannak, mert végeredményében kevesebb fát, 
de drágábban fognak eladni. Ebben a tekintetben is bizonyos aggályaim 
vannak. Azt méltóztatott mondani., hogy azt a fát januárban is, júniusban 
is el lehet adni. Én úgy értelmezem őméltósága válaszát, hogy igenis ebben 
a rendeletben van egy .olyan kikötés, amely a részvénytársaságnak üzleti 
•rizikóját az összes erdőbirtokosokkal megosztja és igenis elszenvedik azt, 
hogy őnekik, addig míg a részvénytársaság az ő fáját el nem adta, 
szintén várakozniok kell. Hogy ezt monopóliumnak, privilégiumnak, vagy 
szabadforgalomnak hívják, ez lehet tudományos szempontból érdekes, 
gyakorlatilag teljesen mellékes. 

Több hozzászóló nem lévén, elnök határozatilag kimondja, hogy a 
közgyűlés az ügyvezető jelentését elfogndja. 

Ezután Bíró Zoltán ügyvezető tett jelentést az új erdőtörvény igaz
gató-választmányi tárgyalásáról. 

Az új erdőtörvénytervezetet — mondotta — november első napjai
ban küldte le a földmívelésügyi minisztérium azzal a megbízással, hogy 
az egyesület tárgyalja le a tervezetet a minisztérium szakközegeivel és 
észrevételeit november végéig terjessze fel a földmívelésügyi miniszterhez. 
Az egyesület törvényelőkészítő bizottsága három napon át tárgyalta azokat 
a tételeket, amelyek eltérnek attól a javaslattól, amelyet négy év előtt 
terjesztett az egyesület a földmívelésügyi miniszter elé. 

Nem szükséges közelebbről ismertetnem a tárgyalások eredményét, 
hiszen az Erdészeti Lapok decemberi számában a történt megegyezéseket 
részletesen közöltük. A módosítások arra irányulnak, hogy a fanem, a 
vágásforduló, az üzemmód megállapításánál, a használatok megszabásánál 
a birtokost csak komoly szükség esetén lehessen korlátozni és, hogy lehe
tőleg minden beavatkozás és más fontosabb kérdés kapcsán felmerülő vitás 
ügyek teljes egészükben felvihetők legyenek a Közigazgatási Bíróság kebe
lében szervezendő vegyes bíróság elé, amelyben szakemberek is képviselve 
vannak. — Tisztelettel kérem a közgyűlést, méltóztassék a módosított ren
delkezéseket tudomásul venni — és még egy kérés — méltóztassék a tör- % 
vényelőkészítő bizottság tagjainak s vezetőjének, báró Waldbott Kele
mennek hálás köszönetet mondani azért az odaadó munkáért, amellyel 
három napon keresztül reggeltől estig fáradoztak a kérdések megfelelő 
megoldása érdekében. 

A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi és az indítványt magáévá teszi. 
Lengyel Sándor segédtitkár ezután felolvassa a számadásvizsgáló

bizottság jelentését az Országos Erdészeti Egyesület 1932. évi zárszá
madásáról és javaslatát az 1934. évi költégvetésről. 

Tisztelt Közgyűlés! 
Az 1932. évi pénztári naplóból meggyőződtünk, hogy az Országos Er

dészeti Egyesület pénztárának bevétele 1932. évben 77.356 pengő 12 fillér, 
kiadása ugyancsak 77.356 12 fillér volt. 

A zárszámadás részletes — rovatonkénti — eredményét a csatolt ki
mutatás tünteti fel. 

A bevételi rovatoknál az előirányzott összegnél kevesebb éretett el: & 
székház jövedelménél, az alapítók tagdíjainál, a rendes tagdíjaknál, az 



államsegélynél, az Erdészeti Lapok előfizetési és hirdetési díjainál, vala
mint a térítményeknél. 

Az elmaradt bevételek az általános rossz gazdasági viszonyokban 
lelik magyarázatukat és fedezetüket abban a jövedelemben találták, melyet 
az egyesületnek a fuvarlevél-akció hozott. 

A kiadások közül több kiadás merült fel az Erdészeti Lapok nyom
tatási költségei —- és az írói tiszteletdíjaknál a lapnak jóval nagyobb 
terjedelemben történt megjelenése folytán — a székházat terhelő kiadások
nál, a székháznál felmerült, elodázhatatlan helyreállítási költségek miatt, 
az illetékegyenértéknél, annak felemelése folytán és végül gondoskodni 
kellett az egyéb kiadások rovatán több előre nem látható kiadás fedezé
séről is. 

A túlkiadásokat az igazgatóválasztmány póthitelek alakjában enge
délyezte. 

Az egyesület és az általa kezelt alapítványok értékpapírjai a Magyar 
Földhitelintézetnél, — készpénzkészlete pedig a Pesti Hazai Első Taka
rékpénztár Egyesületnél van gyümölcsözőleg elhelyezve. 

Ügy a pénztári, mint a vagyonszámadásokat rendben találván, tisz
telettel javasoljuk, hogy a felelős számadóknak a felmentvényt megadni 
méltóztassék. 

Összeállítottuk továbbá az 1934. évre vonatkozó pénzelőirányzatot 
59.428 P 48 fillér bevétellel és ugyanannyi kiadással. 

Az előirányzat a mult évivel szemben 3012 P 84 fillérrel kisebb, kü
lönösen a (mai gazdasági viszonyoknak megfelelően leszállított házbérjöve
delem következtében előállott ház- és egyéb a szókházat terhelő adók 
viszonylagos csökkenése folytán. 

Budapest, 1933 november hó 27. 
Fekete Béla s. k. elnök. 

Pukács Endre s. k., Erőss Gyula s. k., Hajdú János s. k. 
A közgyűlés egyhangúan elfogadja az 1934. évi költségvetést és az 

1932. évi zárszámadásra vonatkozólag a felelős számadóknak a számadás
vizsgálóbizottság jelentése alapján a felmentvényt megadja. 

Térfi Béla elnök: Következik |az elnök, esetleg egy alelnök, és 18 
választmányi tag választása. A meghívón 16 választmányi tag választása 
szerepelt, 1 hely azonban időközben lemondás, 1 pedig alapszabályszerü 
törlés folytán ürült meg. 

Huszár Tibor azt indítványozta, hogy a közgyűlés elnökül báró 
Waldbott Kelement, alelnökül ifj. gróf Teleki Józsefet közfelkiáltással vá
lassza meg. (Általános éljenzés.) 

Térfi Béla elnök: Határozatilag kimondom, hogy az Országos Erdé
szeti Egyesület közgyűlése baró Waldbott Kelement elnökké és ifj gróf 
Teleki Józsefet alelnökké egyhangúlag megválasztotta. 

Meleg szeretettel üdvözlöm ez alkalomból a megválasztott elnököt és 
alelnököt és kérem a Mindenhatót, segítse őket munkájukban továbbra is, 
hogy hosszú évtizedeken keresztül olyan lelkesedéssel és odaadással védel
mezhessék és képviselhessék a magyar erdőgazdaság érdekeit, mint azt 
eddig tették. 

Báró Waldbott Kelemen: Nagyméltóságú Elnök Úr, tisztelt köz
gyűlés! Fogadják mélyen átérzett hálás köszönetemet azért a megtisz
telő bizalomért, amellyel engem az Országos Erdészeti Egyesület élére 
méltóztattak állítani. Amilyen megtisztelő ez a bizalom, éppen olyan le
kötelező is és én átérzem a reám háruló kötelességek komolyságát és az 
ezzel járó nagy felelősséget is. Részemről mindenképen ar ra fogok töre-
kodni, hogy teljes odaadással és lelkesedéssel szolgáljon úgy az egyesület, 
mint az egész magyar erdőgazdaság érdekeit. És ezen a téren mindent cl 



fogok követni, hogy az egyesületért kifejtendő munkám által kiérdemel
jem és igazoljam a nekem itt előlegezett bizalmat. 

Tisztelt Közgyűlés! Nem vagyok új ember itt és nem hiszem, szükség
telen azt mondanom, hogy továbbra is a magyar erdőnek hűséges és rajongó 
szolgája akarok lenni (Általános éljenzés és taps!), amelyet mi mindany-
nyian szívünk vérével szeretünk. És ebből az okból kifolyólag felesleges 
volna is, hogy én most egy erdőgazdasági programmot fejtsek ki és el
mondjam azt. hogy mit kívánok tenni, mert érzésem és meggyőződésem 
szerint az elnök nincs hivatva arra, hogy saját feje szerint előírja az 
egyesület teendőit, hanem az a kötelessége, hogy őrködjön az egyesület 
érdekei felett és előmozdítsa az egész erdőgazdaság érdekeit, ápolja az 
összetartást és képviselje az egyesületet úgy a kormány, mint kívülálló 
tényezők és harmadik személyek előtt. Mindezt hűségesen és lelkiismerete
sen kívánom teljesíteni. 

Ezenkívül elnökségemnek vezéreszméje, mindenkor az összes erdő
gazdasági érdekeltségek tömörítése és az egységes erdőgazdasági frontnaK 
fenntartása lesz. Méltóztassanak visszaemlékezni azok az Urak, akik 1929-
ben Balatonfüreden résztvettek a nagysikerű erdészeti kongresszuson, 
amelyen a Tiszajobbparti Egyesület a két Dunántúlival egyetértésben le
fektette azokat az irányelveket, amelyeken a magyar erdőgazdaságnak 
haladnia kell. Amikor ott az elnöki tiszttel lettem kitüntetve, rámutat
tam arra, hogy első feladatunk az egységes erdészeti front helyreállítása; 
mert csak az erők tömörítésével képes egy érdekeltség a többivel szemben 
d saját gazdasági ágának jogos érdekeit kellő erővel képviselni. Ehhez 
igen tisztelt Uraim, bizonyos önfegyelem is szükséges. Ez az önfegyelem 
abban áll, hogy a közös nagy céloknak okvetlenül alá kell rendelni bizo
nyos egyéni akciókat! Az eltérő meggyőződéseket és álláspontokat nekünk 
itt kell tisztáznunk, mert az egyesületnek kifelé egységesen kell fellépnie, 
máskülönben csak gyöngítjük az érdekeltség hatóerejét. 

Ilyen értelemben hivatkozom én arra az önfegyelemre, amelyre szük
ség van és igenis nem szabad tűrni azt, hogy akármilyen nézeteltérésből 
kifolyólag az érdekeltségben szakadás álljon be es ellenségeskedés tá
madjon. Elég bajt okozott ez úgyis már a politikai és társadalmi életben 
egyaránt. Én tehát ezen a helyen és ezen alkalommal felkérem az igen 
tisztelt közgyűlés tagjait, hogy az összetartást tartsák mindig szem előtt 
és méltóztassanak meggyőződve lenni arról, hogy mi alkotmányos kereteken 
belül mindig törekedni fogunk arra, hogy itt mindenki teljesen nyiltan 
érvényesíthesse a maga véleményét, de másrészt arra is, hogy a hozott 
határozatok teljes erővel legyenek képviselve harmadik személyekkel szem
ben. A mi közös nagy feladatunk a magyar erdőgazdaságnak, a magyar 
erdőnek ápolása, védelmezése és jövőjének biztosítása. Erre kérem én az 
igen . tisztelt tagtársaim támogatását, bizalmát és teljes segítségét. 
(Éljenzés.) 

Ifj. gróf Teleki József: Nagyméltóságú Elnök Úr, tisztelt Közgyű
lés! Elfogódottsággal mondok köszönetet azért a kitüntető bizalomért, 
amelyben engem a közgyűlés a mai napon részesített. Nézetem szerint 
bizalom kettő van: vagy kiérdemelt, vagy előlegezett. Én a magam részé
ről abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nekem a közgyűlés bizal
mat előlegezett. Minden erőmmel és folyton azon leszek, hogy ebben a 
pozícióban ezt az előlegezett bizalmat kiérdemeltté változtassam meg az 
Országos Erdészeti Egyesület javára, a magyar erdőgazdaság és a haza 
javára működve. (Éljenzés.) 

Térfi Béla elnök: Következik a választmányi tagok megválasztása. 
A szavazatszedő bizottság elnökéül Kallivoda Andort, tagjaiul pedig Ajtay 
Sándort és Tárczy Pált kérem fel. Az ülést a szavazás tartamára fel
függesztem. 



Szavazás lefolyása után báró Waldbott Kelemen az Országos Erdé
szeti Egyesület elnöke vette át az elnöki széket. 

Báró Waldbott Kelemen: A tisztelt közgyűlés bizalmából elfoglalom 
az elnöki széket és az ülést megnyitom. Felkérem Kallivoda Andort, a sza
vazatszedő bizottság elnökét, hogy a szavazás eredményét terjessze a köz
gyűlés elé. 

Kallivoda Andor: Tisztelt Közgyűlés! A szavazatszedő bizottság 
tisztjében eljárt és ennek folytán van szerencsém jelenteni, hogy leadott 
99 szavazat, valamennyi érvényes. A szavazatok alapján választmányi 
tagokul megválasztattak 4 évre: Borhy György, Czillinger János, báró 
Inkey Pál, Pech Kálmán, gróf Bethlen István, báró Biedermann Imre, 
herceg Festetics György, gróf Károlyi Gyula, Onczay László, Földváry 
Miksa, Fröhlich Brúnó, báró Prónay Gábor, Rónay György, Urbantsek 
Ignác és Arató Gyula. 3 évre gróf Mailáth György. 2 évre gróf Festetics 
Kristóf. 1 évre Véssey Ferenc. 

Báró Waldbott Kelemen elnök: Méltóztassék tudomásul venni. 
Midőn az egyesület bizalmából elfoglaltam az elnöki széket, elnöki 

működésem első cselekedete az legyen, hogy úgy a magam, mint az egye
sület nevében hálás köszönetet mondjak Térfi Béla alelnök úr Őnagy-
méltóságának (Éljenzés), aki nagy tapintattal és nagy tapasztalattal 
vezette mindenkor az elnöki ügyeket és teendőket. Kérem, hogy bölcs 
támogatásával az egyesület élén való működésemben mindig szíveskedjék 
segítségemre lenni. Egyben üdvözlöm alelnök-társamat, ifj. gróf Teleki 
József Őméltóságát. Azt hiszem, hogy az ő megválasztásakor az egyesü
letet az a modern szellemből fakadó felfogás vezette, hogy az ifjúságnak 
is helyet kell nyújtani a vezetésben ezekben a válságos időkben. S egyben 
örömmel jelentem, hogy ő az első magyar erdőbirtokos, aki az erdőmérnöki 
diplomát megszerezte. (Éljenzés.) 

Nem mulaszthatom el köszönetemet nyilvánítani Biró Zoltán Őméltó
ságának (Éljenzés), aki a legnagyobb odaadással és bámulatos munka
erővel és munkamegfeszítéssel viszi előbbre az egyesület ügyeit, egész 
idejét és energiáját annak szentelve és én felkérem az egész közgyűlést 
és az igen tisztelt tagokat, méltóztassanak ez alkalommal is hálás köszö
netüket nyilvánítani. Egyben felkérem Őméltóságát, szíveskedjék engem 
az egyesület működésében mindig támogatni azzal a jószándékkal és buz
gósággal, amellyel az egyesület ügyeit eddig is vezette. 

Elnök ezután jelenti, hogy két indítvány érkezett be. Az egyiket Róth 
Gyula, a másikat Biró Zoltán ügyvezető terjeszti a közgyűlés elé. 

Róth Gyula engedelmet kér, hogy kissé elkésett az indítványa, 
reméli azonban, hogy még hasznát lehet venni. Ismerteti, hogy az Ame
rikai Erdészeti Egyesület elnöke az egyesület 1933 december 28—30. nap
jain tartandó, évi közgyűlésére meghívta az Egyesült-Államokban tar
tózkodó külföldi erdőmérnököket. 

Arra kéri az igen tisztelt tagtársakat, hogy ha van közöttük olyan, 
aki Amerikába szakadt szaktársainkkal érintkezést t a r t fenn, legyen szí
ves, közölje ezt az illetékesekkel, mert hazánk propagandája érdekében 
kívánatos volna, ha az említett közgyűlésen magyar szaktárs is hozzá
szólna a napirenden lévő kérdésekhez. 

Elnök: Külön intézkedést nem kíván, méltóztassanak tudomásul venni. 
Biró Zoltán ismerteti, hogy a kereskedelemügyi kormányzat az 

Államvasutak 50,000.000 pengőt meghaladó deficitjét csökkenteni akarja, 
elsősorban azzal, hogy a tarifakedvezményeket veszi revízió alá. Ezek 
közé tartozik & cűzífa tarifakedvezménye is. A kormány viszont a fo
gyasztói árak túlzott emelésétől elzárkózni kíván. 

Mikor a magyar erdőgazdaság ezt a kedvezményt kapta, ellenérték
képpen felemelték a külföldi fának a tarifáját. Igaz, hogy az utolsó két 



esztendőben ez az ellenszolgáltatás — tekintettel a magyar erdőgazdaság 
szokatlanul nagy termelésére — nem fedezte teljesen a magyar fának 
nyújtott kedvezmény értékét, azonban a közeljövőben már sokkal jelentő
sebb külföldi behozatalra lesz szükség, s így az Államvasút mindenesetre 
meg fogja kapni a teljes ellenszolgáltatást Nincs tehát semmi jogcím 
arra, hogy a magyar fa részére megállapított vasúti díjkedvezményt 
módosítás alá vegyék. 

Javasolja; hogy az egyesület közgyűlése foglaljon állást amellett, 
hogy a tarifakedvezmények továbbra való fenntartását feltétlenül kéri. 
Továbbá kérje fel a közgyűlés báró Prónay György Őnagyméltóságát és 
báró Inkey Pál Őméltóságát arra, hogy ebben a kérdésben az elnök úr 
Őméltóságát és indítványozót támogatni és ha lehetséges, a 21-én d. e. a 
kereskedelemügyi minisztériumban kitűzött tárgyaláson résztvenni mél
tóztassanak. 

Báró Waldbott Kelemen: Több indítvány nem lévén, mégegyszer 
megköszönöm az irántam tanúsított megtisztelő bizalmat és az ülést be
zárom. 

Kmf. 

Kedvezményes tűzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. Az illetékes vasút i igazgatóságok lapunk legutóbbi köz
lése óta a következő állomásokat -vették fel a kedvezményes szállításra 
jogosult feladóállomások sorába: Nyirmada, Üllő, Szabadbattyán. 

Kedvezményes műfaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. A Máv. igazgatósága lapunk legutóbbi közlese öta a kö
vetkező állomást vette fel a kedvezményes szállításra jogosult feladó
állomások sorába: Zalaegerszeg. 

írói tiszteletdíjak. Az Országos Erdésze t i Egyesüle t 1930. évi 
május hó 30-án t a r t o t t igazgatóválasz tmányi ülésében e lhatározta , 
hogy az egyesület 1930. évi jú l ius 1-től kezdődően az Erdészet i 
Lapokban megjelenő cikkekért írói t i sz te le tdí ja t fizessen. És pe
dig: a szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 olda
las ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő 
cikkekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 
16 oldalas ívenként 24 pengőt . Szíves tudomásulvéte l véget t közli : 
a k iadóhivata l . 



HIVATALOS K Ö Z L E M É N Y E K 

A m. kir. min i sz té r iumnak 1933. évi 16.150. M. E. számú ren
delete az Országos Fagazdaság i T a n á c s kiegészí tése t á rgyában . 
A 970—1983. M. E. 'számú rendelettel: szervezett Országos Fagazda
sági Tanácsot a m. kir. külkereskedelemi hivatal által kiküldendő egy 
rendes és egy póttaggal kiegészítem. 

• Budapest, 1933. évi december hó 19-én. 

'vitéz Gömbös Gyula s. k., 
m. kir. miniszterelnök. 

A másolat hi teléül: 
i Lehóczky János ' 

min. shiv. igazgató. 

I R O D A L O M 

E r n s t Schafe r : Berge, Buddhas und Baren . F o r s c h u n g und 
Jagd in geheimnisvollem Tibet. Mit 32 Tafeln nach photographischen 
Aufnamen des Verfassers und 2 Karteji. 1933'. Verlag von Paul Parey 
Berlin SW. Hedemannstrasse 2,8—29. Pre is R. M. 7.60. 

A nagyon helyesen megválasztott icím már sejteti , hogy miről 
szól ez a 316 oldalas vaskos könyv és elárulja azt is, 'hol végezte szer
zője a fontos tudományos kutatásokat . 

.Schafer tagja volt az 1931. évben annak a Dolan-expediciónak, 
amely Kína, Tibet, Hátsó-India és a Himalaya közötti területet ku
tatta át, azt a vad birodalmat, amelyet fehér ember lába még nem 
érintett és amely éppen érintetlenségénél fogva, hol az állat- és nö
vényvilág számos faja végső menedéket talált, nagy vonzóerőt gya
korol a komoly kutatóra . 

Érthető tehát, hogy elsősorban a mai kor vállalkozó szellemű el
szánt és akaraterős f ia ta lságát csalogatta ez a többé-kevésbé még 
ismeretlen ország, melynek bejárása főként erős szervezetet és a leg
nagyobb fáradalmakkal való megbirkózást tételezte fel. 

Az amerikai Brooke Dolan, a philadelphiai „Academy of Natural 
Sciences" tagja az 1930. évben a r ra határozta el magát, hogy a világ 
legelrejtettebb zugába, a délkeleti Tibetbe tudományos expedíciót ve
zet, melynek tagja i a vezetőn kívül, ki az állatvilág tanulmányozására 
vállalkozott, a következők voltak: Gordon 'T. Bowlesfa népraz és régé
szet, Weigold dr., a hannoveri múzeum ál lat tárának őre és E r n s t 
Schafer az állatvilág kuta tására , míg Ottó Gnieser mint fényképész 
működött. 



Ez a társaság valósággal a „Young men's expedit ion' volt, mert 
Weigold dr. kivételével alig 20 éven felüli férfiakból állott, kik az 
1931. évben kilenc hónapon át a legvadabb vidéken, mindennemű ké
nyelem nélkül, szinte emberfeletti nélkülözések között, valóságos no
mád életet éltek. 

A szerző jelen könyvében az állat- és növényvilágban, a néprajz 
és vadászat, a földrajz és turistáskodás terén szerzett tapasztalatait, 
élményeit és megfigyeléseit írja le élvezetes módon és meleg érdeklő
dést keltve. A legváltozatosabb képek hosszú sorozata pereg le sze
münk előtt a 7O00 m magasságig, az egekbe tornyosuló havasoktól a 
vadul zúgó és morajló hegyi folyók mélyéig, a sűrű, sötét bambusz
erdőktől a meztelen sziklák kietlen birodalmáig valósággal a képzeletet 
is felülmúló ismeretlen világba vezet bennünket a szerző érdekes írása. 

A tengerszint feletti magasságokban való óriási különbség, az 
éghajlati viszonyokban mutatkozó nagy eltérés és szélsőség természet
szerűleg maga után vonja a növényi tenyészet változatosságát, sőt 
komplikáltságát. 

A tanulmányozott ország déli részeiben subtro.pikus jellegű nö
vényzetet talált, mely a Jang-tse-kiang, Mekong, Salwen és Irawadi 
folyamok partvidékén messze felhatol északig. Igen sok az endemikus 
faj, meiy a botanikust felette érdekli. Viszont az egyedek száma 
aránylag csekély. 

A futó növényekkel össze-vissza szőtt és kuszált, áthatolhatatlan 
sűrűségű bambuszerdők 3000 m vertikális magasságig is felkapasz
kodnak, hol megindul a harc a subtropikus és subalpin jellegű növény
zet között, a bámuló szem elé új kép tá ru l : a bambuszt felváltja a 
rhododendron, a tölgyesek helyét elfoglalják a tűlevelűek, melyek 
5000 m magasságban is találhatók. Az ezek felett elterülő havasi lege
lőket a gentianák, primulák, Leontopodium, potentillák mély színezetű 
tarka szőnyege borítja az örökös hó határáig. 

Amily különleges és változatos a flóra, oly gazdag, érdekes és 
szinte ősi jellegű az állatvilág is, azonban az átkutatot t területnek 
nem minden részében egyformán. Ugyanis, mint mindenüt* a földön, 
úgy itt is megváltoztatta helyenként a természet rendjét az ember be
avatkozása. Az ebben a könyvben tárgyalt terület nagy része, amint 
azt már említettem, még őseredetű mivoltában maradt fenn, kisebb 
részében ellenben már mutatkozik az emberi beavatkozás kárcs hatása 
és pedig abban, hogy ugyan nem a tibeti néptörzsek, hanem a be
özönlő kínaiak az erdőket kíméletlenül irtják, aminek káros, sőt vég
zetes következményeként az éghajlat azokon a részeken szélsőséges, 
száraz jelleget vett febés a folyamok árvizei pusztítják a földeket. 

Mindezek hatására és ismét csak a kínaiak embertelen eljárása 
folytán az ország utóbb említett részein az állatvilág tagjai is keves-
bednek. 

A vidék (félreeső, ember nem o'árta részein azonban nemcsak gaz-



dag faunát, fontos r i tkaságokat talált a kutató, hanem endemikus 
fajokra is bukkant. Feltűnő volt, hogy több vadállat az embertől nem 
félt és egyik-másik madár bizalmas 'és szeüd volt az emberrel való 
találkozáskor. 

Mindezeken kívül nem kevésbé érdekesek azok az élmények, me
lyeknek részesei voltak az expedíció tagjai egy eleven Buddha-nak, a 
Muli királynak udvarában, ki mint kemény és kegyetlen kényúr ural
kodik országának lakói felett. 

A könyv függelékében igen érdekesen és tanulságosan írja le az 
általa felkutatott ország állatvilágát és egyenként'felsorolva azok em
lős fajait , ismerteti életmódjukat és a megfigyelt életmegnyilvánu
lásokat. F. M. 

Dr. P . Rőmer und dr . O. Q u i t t e n b a u m : Auge und Büchse . 
160 iSeiten m i t ' 6 1 Abbildungen. Veiiag von I. Neumann, Neudamm. 
1934. Pre i s gebunden .6 R. M. 

A szó szoros értelmében hézagot pótló mű ez a könyv, amilyen 
ezideig az anyagot így összefoglalva, nem volt a könyvpiacon. 

Mindkét szerző a 'vadászati irodalomban jó nevet szerzett magá
nak s most, amikor két ilyen tekintélyes vadászati szakíró hosszú vadá
szati múltjuk minden értékes tapasztalatával gazdagon egyesíti ere
jé t ' egy munka 'megí rására , az természetesen csak kiváló lehet. 

Dr. Rőmer professzor a legtökéletesebb, de egyszersmind a leg
kényesebb emberi szervnek, a szemnek tudományosan alapos leírása 
után a „vadász" szeméről értekezik és részletesen fejtegeti a célzás 
szabályait, a céltávcsövek, messzelátók helyes használatára nézve ad 
hasznos útmutatásokat és a szem hibáit , a közel- és távolbalátást, 
asztigmatizmust ismerteti megfelelő példák és esetek felsorol 

Nemcsak a több éven á t t a r to t t hűséges bará t ság , hanem az 
erdőnek és vadjának mélységes szeretetében való kölcsönösség is fűzte 
össze a két szerzőt egymással és a r r a öszötönözte őket, hogy a vad és 
vadászat, a fegyver és lőszerek kérdéseiben eszméiket kicseréljék és 
leszűrt élet tapasztalataikat papí r ra téve, amint a könyv ajánlásában 
mondják, az új nemzedéknek, kik máris vadászok vagy azokká akar
nak lenni, adják okulásul a kezébe ezt a művet. 

Dr. Quittenbaum kora ifjúsága óta abban a szerencsés helyzet
ben volt, hogy Közép-Európa kiváló vadászterületein, így Magyar
országon is sokat vadászhatott és csaknem másfélezer darab csülkös-
vadat e j thete t t el. Minden lövéséről jegyzeteket készített, t ehá t mond
hatni, tudományosan, tervszerűleg kezelte a fegyvert és figyelte min
den töltény minőségét és lövés hatását . 

Részletesen tárgyal ja a hibás lövéseket is, amiből többet lehet ta
nulni, mint a sikeres lövéseknek nem egyszer öntelt és h iú leírásának 
olvasásából. 

Hirtelen halála következtében már nem lát ta értékes munkájának 
eredményét ebben a szép könyvben. F. M. 



Reflexiók dr . Réth ly A n t a l : „Az Alföld csapadékviszonyai" 
c í m ű dolgozatához. A közelmúltban a földmívelésügyi minisz tér ium 
kiadványában két értékes könyv jelent meg a magyar könyvpiacon. 
Az egyik „öntözés", a másik „Ujabb tanulmányok az öntözésről" d m 
alatt került sajtó alá. 

Mindkét könyv értékes tanulmánysorozatban mutat ja be a kül
földi öntözések ismertetése kapcsán a hazai öntözés kérdésének állását, 
feltételeit s nyújt programmot az Alföld öntözésének kiépítéséhez. 

A könyvben megjelent tanulmányok legnagyobb része bennünket, 
erdészeket is közelről érint, egyrészt, mer t alföldi kapcsolataik révén 
a fásítás problémájával is összefüggésben vannak, másrészt azért, 
mert nem egyben hivatkozás is történik szakunkra. 

Különösen dr. Réthly Antal „Az Alföld csapadékviszonyai" című 
tanulmánya az, "mely tárgyának fontosságával és időszerűségével szá
mot t a r tha t érdeklődésünkre. Ezér t úgy gondolom, — hogy nem lesz 
érdemtelen —, ha Réthly dolgozatát szerény cikkemben röviden ismer
tetem és azt megelőzően a szakunkra vonatkozó megjegyzéseire is 
kitérek. • j -

Réthly fenti icímű dolgozatával a Magyar Mérnök és Építész-Egy
let víziépítési szakosztályának az 'Alföld kiszárítása, elszíkesítése, har-
mat ta laní tása és általában elsivatagosítása körül folyt Vitákban kért 
szót és mint meteorológus, száll síkra az ellen az állítás ellen, hogy az 
ármentesítés és a lecsapolás az Alföld éghajlatát megváltoztatta,, illetve 
szárazabbá tette volna. 

Előadásában Réthly a szakunkról is megemlékezik és többek kö
zött a következőket mondja: „Ugyancsak helyt nem álló érvekkel éltek 
azok, akik az Alföldön nagyon is szükséges fásítás eredményekép ég
hajlatváltozást és különösen több csapadékot helyeztek kilátásba. El
ismerem, hogy feltétlenül szükséges volt annakidején a fásításnak 
törvényhozási megindítása érdekében ezt így beállítani, de hogy bá r ' 
milyen erős fásítással sem változik meg az Alföld éghajlata, azt nem 
is kell bizonyítani. A fő az, hogy az ország érdekében fásítanak, hogy 
az éghajlati érvelés helyt nem álló, az már mellékes." 

Ami a fásítással való éghajlatmódosítás vádját illeti, a r ra — 
úgy gondolom —• ma már fölösleges reflektálnunk. Az Erdészeti La
poknak 1932. évfolyamában nem egy helyen megtárgyalták és vissza
utasí tot ták szakunkat méltatlanul ér t vádat. Nem akarok ismétlésbe 
bocsátkozni, hanem egyszerűen Kallivoda („A lecsapolok, meg az eső
csinálók". Erd., Lapok ,1932. évf., ,11. füzet) és dr.. Magyar („Néhány 
alföldfásítási cikkhez". Erd . Lapok 1932. évf., I I . füzet) és dr. Ma
gyar („Néhány alföldfásítási cikkhez." Erd. Lapok 1932. évf., V. 
füzet) cikkeire utalok, kik a fenti vádra válaszolva teljes részletes
séggel leszögezték azt, hogy mit várnak az erdőmérnökök a fásítástól. 

A tudományos erdészeti körök felfogását pedig leghivatottabban 
főiskolánk vegytani tanszékének professzora, Vági István képviseli, ki 



a „Meteorológia és éghajlat tan elemei" és „A talaj tan elemei" című 
könyvében már 192'9 és 1931-ben, t ehá t Réthly tanulmányát megelő
zően foglalt állást a fásítással való éghajlatmódosítás helytelen fel
fogásával szemben. Ezt a következőkben Réthly is elismeri, örven
detes, hogy ma a leghivatottabb helyről, az erdészeti főiskola meteoro
lógiai tanszékéről is ezt hirdet ik. Vági szer int : áz erdő kizárólag az 
éghajlat következménye. Nagyobb erdős területeken több a csapadék, 
de nem az erdő miat t ." 

Bár minden kétségen kívül áll, hogy a fásí tással való éghajlat
módosítás jelszavát csak a t iszta jóhiszeműség diktálta, mégis helyte
lenítenünk kell az olyan propagandát , melyben a cél szentesíti az esz
közt. Az Alföldfásítás szükségességére sokkal több és súlyosabb érvek 
állanak rendelkezésünkre, mint aníilyen az éghajlatmódosítás csinált 
eszköze. Nincs szükségünk áleszközökre akkor, mikor a fásí tást egyéb 
komoly és súlyos okok követelik. Az Alföld problémája ma az ország 
problémája is és így fás í tása sem kizárólag szakcél, hanem országos 
érdek. 

Réthly fentjelzett dolgozatában az Alföld öntözésének meteoro
lógiai vonatkozásait vi lágít ja meg. Mint meteorológus síkra száll az 
ellen az állítás ellen, hogy az ármentesí tés és a lecsapolás az Alföld 
éghajlatát megváltoztatta, illetve szárazabbá tette volna. Bizonyítá
sait három és hét évtizedes adatokkal támaszt ja alá. 

Ha a lecsapolások tényleg kiszárítanák az Alföldet, akkor ezt a 
meteorológiai feljegyzéseknek is szépen ki kellene adni. Ennek meg
vizsgálására Réthly négy állomás 71, 78 éves adata i t dolgozta fel és 
hasonlította össze. Hé t évtized már elég hosszú idő ahhoz, hogy abból 
az egyirányú éghajlatváltozás (jelen esetben a csapadék csökkenése) 
kimutatható legyen. 

A földolgozott állomások csapadékösszegeinek grafikonjából még 
a legnagyobb részrehajlással sem lehet a csapadék egyirányú változá
sát, az állandó csökkentést, vagy megnagyobbodást k imuta tn i . Sőt, ha 
figyelembe vesszük, hogy a régi évtizedek esőmérői mind hibásan mű
ködtek és a valóságnál több csapadékot mértek, akkor öszehasonlítva 
ezeket az utolsó évtized hibátlan mérési eredményeivel, azt a követ
keztetést vonhatjuk le, hogy az utolsó évtizedekben a csapadék meny-
nyisége még valamelyest megnövekedett. 

A bemutatot t grafikonok szépen szemléltetik, hogy az elmúlt hét 
évtized a la t t Magyarországon mintegy öt száraz és öt nedves időjárási 
szakasz volt. 

Az utolsó három 'évtized grafikonjai pedig azt (mutatják, hogy az 
Alföldünk csapadékeloszlása jelenleg is épp oly ingadozó ée erősen vál
tozó, min t a régebbi időkben. A legrégibb idők krónikáinak feljegy
zései bizonyítják, hogy az ármentesítő és lecsapoló munkálatok előtt is 
voltak az Alföldön katasztrofális szárazságok (különösen 1863 és 
1865-ben). 



Réthly dolgozatának második fejezetében azt vizsgálja, hogy az 
újabb idők lecsapolásai tényleg kiszárították-e az Alföldet. Ha ez így 
lenne, akkor az utolsó három évtized csapadékösszegeinak is fokozatos 
kisebbedést kellene minden kétséget kizárólag kimutatni. Bizonyítékul 
51 megfigyelőállomás három évtizedes adatait dolgozta fel. Ezekből 
megállapította, hogy á csapadékok ingadozása ebben az aránylag rövid 
időszakban is éppen olyan erős és szélsőséges, mint régebben volt. 
Minden kimutatható rendszer nélkül váltakoznak úgy a csapadékban 
szegény iés gazdag évek, mint a száraz és nedves nyarak. A változások 
nem lokális okokból történnek, hanem az általános időjárási helyzet ala
kulása következtében. Ezek szerint tehát az Alföld éghajlatának a le-
csapolások következtében előállott egyirányú változásról nem lehet szó. 

A továbbiakban Réthly elismeri, hogy emberi beavatkozásnak'(le
csapolás, öntözés, fásí tás stb.) lehetnek mikróklimatikus hatásai, de 
ezekre vonatkozó megfigyelésekkel ma alig rendelkezünk és ennélfogva 
ezt a kérdést még komoly alapokon nem tárgyalhatjuk. De a mikró
klimatikus hatások semmiképpen sem változtathatják meg az Alföld 
éghajlatát, nem okozhatják az elsivatagosodását, mer t nagyobb idő
járási változásokat csak azok a hatalmas tényezők eredményezhetik, 
amelyek hazánk egész időjárását nagy vonásokban irányítják. Ezek 
mellett minden emberi beavatkozás hatása annyira elenyésző, hogy 
semmikép sem lehet éghajlatmódosító. Réthly szavai szerint: „A le
csapolás nem ronthatot t az éghajlaton, a fásítás és öntözés nem javít
ha t azon, mindezek alkalmasak arra , hogy az éghajlatunkhoz alkalmaz
kodva olyan javító tényezők legyenek, amelyek annak szélsőségeit helyi
leg csökkentsék. Az éghajlat marad a régi, de a kártevéseit csökken
teni tudjuk, mert alkalmazkodunk hozzá, mint az ember pl. a ruhá
zatával, élelmével stb. is alkalmazkodik télhez és nyárhoz, éghajlati 
szélsőségekhez egyaránt ." 

Réthly dolgozatának következő részében számos grafikonban és 
táblázatban bizonyítja, hogy hazánkhoz hasonló szélsőséges, erősen 
ingadozó éghajlat más éghajlati típust képviselő helyeken is előfordul. 
Kimutatja, hogy az óceáni klímaterületeken is vannak katasztrófáils 
szárazságok. A tengeri éghajlatú Parisnak 1929-ben 278 mm volt az 
évi csapadékösszege, ami kevesebb, mint nálunk csak kimondottan szá
raz esztendőkben a Hortobágyon szokott !esni (295 mm) . Hasonlóan 
érdekes továbbá a tiszta steppe éghajlatú Madrid és a Földközi-tenger 
melléki Róma évi és nyári csapadékmennyiségének a 'magyar csapadék
viszonyokkal való szembeállítása is. Mindezek rámutatnak arra , hogy 
más éghajlatú helyeken is váltakoznak a száraz és nedves évszakok. 

Három évtized adatai alapján szemlélteti Réthly a Tisza völgyé
nek csapadéktérképét. A felhasznált 23 alföldi állomás csapadékának 
évi átlaga 570 mm, ,a nyári évszakoké 177 mm. Az egyenlő csapadékú 
helyeket összekötő vonalak (izohiéták) futása lényeges eltérést mutat 
a Héjas-féle térképtől. Héjas által a Tisza—Zagyva—Körös szögében 



kimutatott :500 mm-en aluli izohiéta eltűnik és a Hor tobágy körül he
lyezkedik el. A feldolgozott adatok szépen szemléltetik az Alföld meg
bízhatatlan csapadékháztartását . Rosszak az egyes esztendők csapadék
mennyiségeinek kilengései, de még rosszabbak a nyári esőmennyiségek 
fluktuációi. Vannak esztendők, mikor az Alföld egyes helyein az évi 
csapadékmennyiség 400 mm-en alul marad, sőt csaknem eléri a 300 
mm-t. A nyári esőmennyiség 50—70 mm körül mozog. Ezzel szemben 
nedves években előfordul, hogy az évi csapadék 800—900 mm fölé is 
emelkedik. A nyári hónapok eső mennyisége ekkor 300—400 mm-re 
rúg, ami tehá t csaknem annyi, mint amennyi egy rendkívüli száraz 
esztendőnek egész évi csapadékmennyisége. Ezen adatokból láthatjuk 
Alföldünk szélsőséges klímáját és kedvezőtlen csapadékeloszlását. 

A csapadékösszegek évi eloszlásának vizsgálására 51 állomás 30 
éves adata van felhasználva. Ezek szerint az egész évi csapadéknak 
havi megoszlása a következő' 

I. = 27 mm V. = 54 mm IX. = 49 mm 
II . = 29 „ VI . = 66 „ X. = 46 „ 

I I I . = 34 „ VII. = 55 „ XI . = 44 „ 
IV. = 50 „ VII I . = 53 „ XI I . = 43 „ 

Az évszakok szerint az egész évi csapadéknak télre ( X I I — I I ) 
18%, tavaszra ( I I I—V) 2 5 % , nyár ra (VI—VII I ) 32%, őszre ( I X — 
XI) 25% 'esik. 

Ezek az eredmények azonban nem adnak az egyes hónapokra tel
jesen megbízható átlagokat, amiért még további összehasonlításokra 
van szükség. 

Az eddigi kutatók az Alföld csapadékjárásának évi menetében ket
tős maximumot és kettős minimumot mutat tak ki. Ennek bizonyítására 
Réthly egyelőre csak Debrecen 75 éves megfigyeléseit dolgozta fel, 
melyekben tényleg sikerült k imutatni a kettős maximumot ( jún ius— 
október) és a kettős minimumot ( február—szeptember) . 

A csapadékok gyakoriságára bemutatot t adatok szerint 25 év a la t t 
Szerpen évi átlagban 141 csapadékos nap volt . 'Ezek mindegyikén 0 - l 
mm-nél több csapadék esett. Az 0*1 mm-t meghaladó csapadékos nap 
ezzel szemben m á r csak 191 volt. Mindezek nagyon jellemző adatok az 
Alföld csapadékviszonyaira. 

Kiterjeszkedik a szerző továbbá a harmatos napok stat iszt ikájára, 
a párolgás menetére és még .sok egyébre, ami Alföldünk éghajlatával 
kapcsolatos és az Alfölddel foglalkozó szákemberek érdeklődésére mél
tán számot t a r t . 

Réthly pozitív adatokkal alátámasztott dolgozata végérvényesen 
lezárta az Alföldünk éghajlata megváltoztatásának a közelmúltban 
sokat vi ta tot t kérdéseit, és a rendelkezésre álló meteorológiai anyag
nak objektív feltárásával megszüntet te az eddigi feltevéseken s egyéni 
elgondolásokon nyugvó sok harcot és vi tát provokáló fejtegetéseket. 

Ijjász Ervin. 



K Ü L Ö N F É L É K 
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az 

álalmi erdőmérnökök személyzeti létszámában Szepesi Ar tú r magyar 
királyi főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi, •— Petricsek István 
erdőtanácsosnak a magyar királyi főerdőtanácsosi, — Révay Ferenc, 
Hajdú iGyula és Hajdú János főerdőmérnököknek pedig a magyar ki
rályi erdőtanácsosi címet adományozom. 

Kelt Budapesten, 1933. évi december hó 19. napján. 

Horthy s. k. 
Kállay s. k. 

-X-

A m. : ki r . földmívelésügyi miniszter Toperczer Árpád m. kir. 
főerdőtanácsost hasznos és buzgó szolgálatainak elismerése mellett 
saját kérelmére 1934. évi j anuár hó végével végleges nyugalomba 
helyezte. 

Halálozások, 'kuntapolcai Czékus György ny. m. kir. főerdőtaná-
csos ezévi j anuá r hó 5-én 82; éves korában Budapesten rövid szenve
dés után elhunyt. 

A megboldogult mint I I I . o. erdőgyakornok a máramárosszigeti 
bánya- és jószágigazgatóság kerületébe tartozó királymezei és bocskói 
erdőhivataloknál 1874-ben kezdte meg szolgálatát. 1878. évben át
helyezték a bustyaházi erdőhivatalhoz helyi ellenőrnek. 1880-ban pedig 
a rajhói erdőhivatalhoz került. 1883-ban mint II . o. erdészt megbízták 
a királymezei erdőgondnokság vezetésével. 1889-ben a szinevárpolyánai 
erdőgondnokság vezetője, 1893-ban pedig mint főerdész a máramáros
szigeti erdőgondnokság élére kerül. 1901-ben kiváló szolgálati érdemei 
elismeréséül a máramárosszigeti erdőigazgatósághoz helyezték á t az 
ellenőrködői teendők ellátására. 1902-ben m. kir . erdőmesterré, 1909-ben 
m. kir. erdőtanácsossá és 1914-ben m. kir . főerdőtanácsossá nevez
ték ki. 1914. évben végleges nyugalomba vonult. 

A megboldogult mintaképe volt a kötelességtudó és szakképzett 
tisztviselőnek, aki különösen a kincstári erdők kezelésénél szerzett el
ismerésre méltó érdemeket, s egyike volt a legkiválóbb vadászoknak is. 
Bará ta i őszintén tisztelték a nagy kort ér t kiváló kollégát. 

A megboldogutl földi maradványait j anuár hó 8-án a farkasrét i 
temetőben kollégái élénk részvétele mellett helyezték örök nyugalomra. 

mikófalvi Bekény Aladár nyug. miniszteri tanácsos, az ungvári 
m. kir. főerdőhivatal utolsó magyar főnöke, egyesületünk alapító tagja, 
193i3. évi december hó 29-én hosszas betegeskedés után Nyíregyházán 
életének 70-i'k évében elhunyt. 

A megboldogult 1888-ban tet te le az erdészeti államvizsgát s szol
gálatát a máramárosszigeti erdőrendezőségnél mint I I . o. erdőgyakor-



nok, 1886-ban kezdette meg. 18S0-ben áthelyezték a kolozsvári erdőren-
dezó'séghez és 1892-ben újból visszakerült máramarosszigetre , amikor 
is ,az ottani erdőrendezőség vezetésével bízták meg, 1897 -ben kinevez
ték erdőrendező főerdésznek. 1902-ben pedig a bustyaházi m. kir . erdő
hivatal főnöke lett. 19'07-ben mint erdőtanácsost áthelyezték zsarnócára, 
ahol ugyancsak a főnöki teendőket lá t ta el. Innen került 1910 -ben az 
ungvári jfőerdőhivatal élére, amelynek ügyeit 1922-ben tör tént nyuga
lomba vonulásáig vezette. 1912 -ben főerdőtanácsossá, 1918 -ban pedig 
miniszteri tanácsossá nevezték ki. 

Bekény Aladár nemcsak mint erdőrendező szerzett kiváló érdeme
ket, hanem min t több kincstár i erdőhivatal főnöke a kezére bízott erdő
gazdaságokat nagy szaktudásával karbahozta és rentábi l issá tet te . Szi
gorú, de minden tekintetben igazságos főnök volt, k i t úgy alárendelt 
kar társai , mint bará ta i őszintén tisztelték. 

A megboldogult fault te temét Nyíregyházán 1933 . évi december hó 
31-én helyezték örök nyugalomra nagyszámú bará t i körének élénk 
részvéte mellett. 

Vett értesülés szerint Laukó Sándor ny. főerdőtanácsos, erdő
felügyelő, Besztercebányán 1933 . évi december hó 2i6-án 75 éves 
korában elhunyt. Életpályáját és működését lapunk legközelebbi számá
ban fogjuk méltatni . E lhuny t továbbá Dubrawszky J ános főerdőmérnök 
1933. évi november hó 24-én Besztercebányán 44 éves korában. 

Béke hamva ik ra ! 
* 

Dr. Szentes Anzelm, a magyar ciszterci ta rend ny. zirci perjele, 
m. kir. kormányfőtanácsos 1 9 3 3 . év december hó 30-án 76 éves korá
ban elhunyt. i 

A megboldogult perjel dendrologusi működéséről .Tomasovszky Imre 
az „Erdészeti Lapok" 1933 . évi júl ius havi füzetében „A zirci apátság 
aboretuma" közleményében már beszámolt. A1 zirci apátság parkjá
nak inspektori t iszt jét évtizedeken á t nagy szeretettel töltötte be, s 
mint a fáknak, különösen az exotikus fáknak rajongója — hosszas mű
ködése a la t t — az asboretumot rendkívül meggazdagí tot ta . Évről-évre 
kísérletezett egyes külföldi fa- és cserjefajoknak megtelepítésével, s 
nagy volt az öröme, ha fáradozása sikerrel j á r t . Mindig örömmel és 
készséggel mu ta t t a meg az érdeklődőknek parkja fáit, cserjéit, s növé
nyeit, szívesen, magyarázga t ta el azok természetrajzát . A rendkívül sok 
faj helyének megtalálásában — a 38 kat . hold nagyságú parkban — 
utolérhetetlen ügyességű volt. 

Őszinte nagyrabecsülésünk és legteljesebb elismerésünk kíséri 
sírjába a közszeretetnek örvendő, nemesen gondolkozó és, fá radha ta t lan 
tevékenységű dendrológust. 

Nyugodjék békében. 
Dr. Tomasovszky Imre. 



Első két magántanári próbaelőadás a főiskola erdőmérnöki osz
tályán. Ez (mul t ) év december hó 4-én M.agyar Pál dr., m. kir . 
erdőmérnök „A növények vízgazdálkodása a szikeseken", ugyanazon 
hó 15-én pedig vitéz Bokor Dezső dr., főisk. ad junktus : „A levegő sza
bad Nitrogéniumát megkötő mikrobák különös tekintettel a homokos 
és/szikes talajokra" címen tar to t ták meg magántanár i próbaelőadásu
kat. Mindkét előadó az erdőgazdaság, de kiváltképen az Alföld-fásítás 
két alapvető fontos kérdését választotta előadása tárgyául, és pedig 
jórészben saját kutatásaik eredményeinek felhasználásával, örömmel 
kell tehát megállapítanunk, hogy a 'főiskolán csak nemrég életbelépte
te t t magántanár i intézmény fontos erdőgazdasági problémák fejtege
tésére ad ösztönzést és így az erdészeti tudományos kutatások 
és irodalom fejlődését segíti elő. 

A Mérnöktestületek Kongresszusának az erdőgazdaságunk terén 
mutatkozó tennivalókra vonatkozó javaslatai. A „Nemzet i Munka-
hét"-en megtar tot t mérnöki kongresszuson elhangzott előadások alap
ján •— miként azt a „Budapesti Mérnöki Kamara Közleményei"-nek 
1S33. évi 21—22. számában közli •—az erdőgazdaság terén mutatkozó 
teendőkre a kongresszus az alábbi javaslatokat terjesztette Gömbös 
Gyula miniszterelnök elé: 

„1 . Az egész közgazdaságunkra ólomsúllyal nehezedő fabehozatal 
lehető kiküszöbölése érdekében ; 

a) az Alföld-fásítás céljaira évről-évre legalább másfélmillió pengő 
állíttassák be a költségvetésbe és a fásí tás a lehető legsürgősebben 
f oeanatosí t tassék; 

b) megfelelő olcsó hitelek nyújtásával, a szükséges ültetési anyag
nak díjtalanul való kiosztásában, az üzemtervi rendelkezések felülvizs
gálásával és megfelelő módosításával tétessék lehetővé a meglévő ma
gyar erdők megfelelő á ta lakí tása ; 

c) az erre a célra szükséges pénzösszeget a külföldről behozott 
műfa-termékek forgalmi adóval és vámmal való megterhelése útján 
olyan módon biztosítsa a m. kir. kormány, hogy ez a védelem egyúttal 
a> magyar fűrészipar munkáját is tegye lehetővé s ezt az elhanyagolt 
iparágat újból talpra állítsa. 

2. Rendezze egységesen a hosszú és rövid lejáratú tartozások 
kamatterheit és tőketörlesztési részleteit a m. kir. kormány s a rende
zés keretében gondoskodjék az erdőgazdasági és fatermelési hitel
szükségletnek megfelelő biztosításáról. 

3. Gondoskodjék a faárak olyértelmű szabályozásáról, amely mel
lett a termelő erdőgazdaság vagy vállalkozás a maga számadását meg
találhassa 

4. Gondoskodjék a m. kir. kormány a telepítések során arról, hogy 
az új telepítések részben olyan helyen létesüljenek, ahol a közelben 
fekvő nagyobb kiterjedésű erdők a telepes kisegzisztenciáknak télen á t 



állandó munkát adnak, ahol pedig erdők a közelben nincsenek, ezeknek 
a megtelepítésére is állí t tassék be a telepítés programmjába. 

5. Tétessék meg minden intézkedés abban az i rányban, hogy a bel
földi fát feldolgozó vagy felhasználó vállalkozások vagy hatósági mun
kálatok elsősorban magyar termelésű, vagy magyar fűrészeken feldol
gozott anyagot használjanak és támogassa a ! m . kir. kormány anyagi lag 
azokat a kísérletezéseket, amelyek a magyar termelésű anyagoknak tö
kéletesebb ipari feldolgozására (celluloze-gyártás, mótortüzelés stb.) 
irányulnak." Dr. Tomasovszky Imre. 

Az 1933. évi agancsk iá l l í t á s . A Nemzet i Vadásza t i Védegyle t a z 
elmúlt évhez hasonlóan ismét az év végével rendezte agancskiál l í tását 
és így az 1933^as év során te r í tékre került vadásztrófeákat az év végé
vel már bírálat alá is bocsátotta. A téli agancskiállításnak minden 
esetre meg van az az előnye a régebben tavasszal t a r to t t bemutatókkal 
szemben, hogy az érdeklődő vadászközönség az országban te r í t ékre 
hozott kapitál is t rófeákat úgyszólván közvetlenül a nagyvad vadásza
tok lezajlása vután m á r együt t i s lá that ja . 

Az idei kiállítás eredménye az előző évekhez hasonlóan ismét teljes 
•mértékben kielégítette a várakozást s így az eredmény vadászati viszo
nyainkat illetőleg kielégítőnek és megnyugta tónak mondható. 

Kiál l í tásra került Csonka hazánk területéről összesen 65 nyíl t t e rü 
leti és vadaskerti szarvasagancs, továbbá 21 dámlapát, 122 őzagancs, 
6 muflonszarv, 9 vadkanagyar és 1 zergebak. 

A régi Magyarország területéről bemutat tak 6 szarvasagancsot, 
4 őzagancsot és 1 zergekampót, ezenkívül kiáll í tottak 4 külföldről szár
mazó trófeát. I 

A szarvasagancsok díjazása során kiosztottak 1 arany, 15 ezüst és 
19 bronzérmet, a dámlapátok 1 arany, 6 ezüst és 6 bronzéremmel let
tek ki tüntetve. Az őzagancsokat 3 arany, 19 ezüst, 33 bronz éremmel 
jutalmazták. Az őzagancsoknál kiosztottak ezenkívül 1 arany, 1 ezüst 
ritkasági és 1 bronz rendellenességi érmet. A muflonszarvak egy ezüst 
és két bronzérmet nyertek. 

A vadkanagyarak 1 ezüst és 2 bronzéremmel lettek kitüntetve. 
A régi Magyarországról származott trófeák részére 1 arany, 

2 ezüst és 2 bronzérmet osztottak ki. 
A kiállított Csonka-Magyarországi szarvasagancsok az első dí jat 

nyert kivételével igen jó átlagot képviseltek, ami a magyar szarvas k i 
válóságát bizonyítja. I 

A ^nyiltterületi szarvasagancsok közül az I. díjat (aranyérem) F r i -
" gyes főherceg őfensége által Izabellaföldön ter í tékre hozott szarvasbika 
szépen gyöngyözött felsőkoponyával mér t 9.65 kg súlyú agancsa nyerte. 

A Il- ik díjat (ezüstérem) Fried Pál által 'Simontornyán lőtt bika 
10 kg súlyú hatalmas agancsa kapta. 

A II I , díjat (ezüstérem) lovag Rothermann Rudolf által Hács-
Bodrog megyében lőtt bika 9.12 kg súlyú agancsa nyerte. 



A Vl-ik dí jat (ezüstérem) gr. Esterházy Móric Csákváron elejtett 
szarvasbika hatalmas, 9.21 kg súlyú agancsa nyer te . 

A Vl l - ik díjat (ezüstérem) hg. Montenuovó Nándor ál ta l 'Pörbö-
lyön elejtett b ika 7.52 kg súlyú agancsa kapta. j 

A XVII-ik díjat (bronzérem) dr. Nagykállói Kállay Miklós által 
Simongáton ter í tékre hozott szarvasbika 7.57 kg súlyú agancsa nyerte. 

A XXVII I . díjat (bronzérem) gróf Károlyi István nyerte a Füzér-
Radványon elejtett szarvasbika 7.7(7' kg súlyú agancsával. 

A bemutatot t dámlapátok közül az 
I. és II . díjat (aranyérem, ezüstérem) József főherceg tábornagy 

Ő Királyi Fensége által Gyulajban terí tékre hozott dámbika 3.83 és 
3.45 kg súlyú agancsa nyerte . 

A II . díjat (ezüstérem) Ambrózy György által Révleányváron lőtt 
bika ,3.42 kg súlyú agancsa kapta. 

A IV-ik díjat (ezüstérem) gróf Mailáth József által ugyancsak 
Révleányváron elejtett dámbika 3.12 kg súlyú agancsa 'nyerte . 

A nagyszámban kiállított őzagancsok közül, melyek ugyancsak 
igen jó anyagról tettek tanúbizonyságot, az I-ső díjat (aranyérem) 
Varga Endre által Nyírségen lőtt őzbak 52.8 dkg súlyú agancsa nyerte. 

A Il- ik díjat 1 (aranyérem) dr. Maár Gyula őzhakjának 43.5 dkg-os 
agancsa kapta. , 

A III-ik díjat (aranyérem) kisrédei Rhédey György őzbakjának 
44.1 dkg-os agancsa, melyet Hevesbátorban lőtt, nyer te . 

A IV-ik díjat (ezüstérem) gróf Almásy Alajos által Sarkadon ter í
tékre hozott őzbak 44.8 dkg-os agancsa kapta. 

A 'XI - ik díjat (ezüstérem) báró Prónay Gábor által Erdőkürthön 
lőtt őzbak 42.7 dkg-os agancsa nyerte . 

A XXI-ik díjat (ezüstérem) Beniczky Aladár átlal Monosbélen el
ejtett őzbak 39.5 dkg-os agancsa kapta. 

A r i tkasági díjat (aranyérem) József főherceg tábornagy ő kirá
lyi fensége által lőtt őzbak agancsa, a rendellenességi dí ja t (bronz
érem pedig ifj. gróf .Esterházy László által ter í tékre hozott őzbak 40.5 
dkg-os agancsa nyerte. 

A muflonszarvak közül Somssich Gyula Alsóperén lőtt kosával 
ezüst érmet nyert. 

A vadkanagyarak közül az I. díjat (ezüstérem) Főméltóságú 
Hor thy Miklós Kormányzó Űr által Valkón elejtett kan agyara kapta 
140.1 ponttal. t 

A Il-ik díjat (bronzérem) báró Waldbott Kelemen által Erdő-
horvátin 'lőtt kan agyara nyerte 139.7 ponttal . 

A kiállításról egyébként, mely fényesen sikerült, csak a legtelje
sebb elismerés hangján lehet megemlékezni. A kiállítás a bemutatot t 
anyagon kívül főleg a rendezőség fáradhatat lan munkájának köszönheti 
sikerét . 



A cseh-szlovák államerdészet deficitje. A cseh-szlovák á l lami 
erdők és 'javak üzemeiben a hivatalos számadások lezárása alkalmával 
1932. évre vonatkozóan 63 millió K. c. veszteség mutatkozott . 1931-ben 
a veszteség 65 millió K. c , t ehá t valamivel nagyobb volt. H a meggon
doljuk, hogy 1929-ben a nyereség még 106 millió K. c - t te t t , úgy 
ebből könnyen megállapítható, hogy a cseh-szlovák erdőgazdaság is 
nagy nehézségekkel küszködik. 

(A Wiener Allgemeine Fors t - und Jagd-Zei tung 1933. évi 50-ik 
számából.) 

Jugoszláviában is fagazdasági tanácsot szerveznek. Ausz t r iá 
hoz, Lengyelországhoz és Cseho-Szlovákiához hasonlóan most m á r J u 
goszláviában és a f akivitel előmozdítása érdekében egy központi szer
vezet felállításán fáradoznak. Az állami szervek részvételével a C. J . 
B.-nez tartozó exportállamokban a faérdekeltségek és más résztvevők 
teljhatalmú megbízot t jaként egy központi szervezetet fognak létesíteni. 
Az e r re vonatkozó tárgyalásokat már megkezdették. 

(A Wiener Allmeneine Fors t - und- Jagd-Zei tung 1933. évi 50-ik 
számából.) 

A fák életkora. A fák l egmagasabb é le tkora felől a legel lenté-
tesebb nézetek hallhatók. A ledöntött fák vágáslapján az évgyűrűket 
sokszor nem lehet 'egészen pontosan megszámolni és így a fák korá t 
sem lehet megállapítani , mer t ha a fák nagyon öregek, belső részük 
többnyire m á r elkorhadt. Az ármérő és az évinövedék szer in t i össze
hasonlító becslések nagyon gyakran tévút ra vezetnek. Általánosan is
meretesek v. Humboldt Sándor számadatai , aki világkörüli utazásai 
alkalmával sok fa korát megbecsülte, de ;becsléseivel kétségtelenül túl
zásba is ment. Egy néhány ezer évtöbblettel nyilvánvalóan nem so
kat törődött. Megbízhatóbbaknak tekinthetők a berlini „Holczmarkt" 
közlése,szerint egy ismeretlen forrásból származó következő becslések: 
Wellingtonia, Cyprus és t iszafa legmagasabb életkora mintegy 3000 
évre tehető, a gesztenyéé (C. vesca) mintegy 2000 év, ugyanennyi a 
kocsányos tölgy és a l ibanoni cédrusé. A lucfenyő korha tá ra 1200 év, 
a h á r s é legkevesebb 800—900 1 év. A 300—500 éves hársfák Német
országban nem ri tkák. A vörösfenyő, erdeifenyő és ezüstnyár 500—600 
évet is elérnek, a bükk és kőris 200—3O0 éves ís lehet, míg a gyer tyán 
átlag csak 150 éves kort ér él . E. W. Schmid t ú jabban a Neuhaldens-
leben mellett levő tölgyerdőben korvizsgálatokat folytatott . Az, év
gyűrűk pontos megszámlálásával és összehasonlító becslések út ján meg
állapította, hogy ott az erdőben 1190 éves tölgyfák is előfordulnak. 
Mindezen számok természetesen csak á t lag adatokat képviselnek. A 
talaj állapota a fák életkorára nagy befolyást gyakorol,, de különösen 
sok függ a fákban ta lá lható korhadástgát ló cserzőanyagok mértéké
től is. 

A csak nagyon kevés cserzőanyagot ta r ta lmazó fák, mint például 
a füzek és hársfák, elmúlásuk után rövidesen teljesen tönkre mennek, 



viszont a tölgyek és más cserzőanyagokban gazdag fák száraz ágaikat 
rendes körülmények között még nagyon sokáig fenntar t ják. 

(A Wiener Allgemeine Fors t - und Jagd-Zeitung 1983. évi 50-ik 
számából.) 

Az osztrák fagazdaság szanálása. A kereskedelmi k a m a r a elnö
kének Streeruwitz szolgálaton kívüli szövetségi kancellár vezetése alatt 
az osztrák takarékossági Kuratórium 1933. évi december hó |19-i köz
gyűlésén dr. Gleiszner ál lamti tkár élénk érdeklődés mellett a faterme-
lésről és faértékesítésről előadást tartott . Előadó szerint az osztrák 
évi fakivitel, amely 1928-ban 25.9 millió métermázsa volt, a világkrízis 
következtében 1933-ig évi 8 millió métermázsára csökkent. Az állam
t i tká r ismertette továbbá az ügykörében az osztrák fagazdaság előmoz
dítása, a termelési költségek csökkentése, az állandó árak elérése, to
vábbá a belföldi fogyasztás és kivitel emelése érdekében foganatosított 
rendszabályokat. 

A tűzifának fokozottabb mértékben történő felhasználásával, ha 
ez sikerülne, nézete szerint az Ausztriában háziszükségletre használt 
szénnek csak 10%-át lehetne fával pótolni, ami évenként 338.000 u r a l 
nék felelne meg. Az ipari célokra használt tüzelőanyagoknak 5%-ban 
fával való pótlása évenként mintegy 300.000 ü r m 3 tűzifa több haszná
latát eredményezné. Nagy jelentősége volna, ha Ausztriában a fát az 
álló és mozgó motorok hatóerejéül is felhasználnák. Előadásában emlí
tés t te t t arról is, hogy az a fogyasztást a belföldi faszén előállításával, 
a fának a 'magas és mély építkezéseknél való fokozottabb felhasználá
sával, az építési szabályrendeleteknek a fafelhasználás érdekében Való 
megfelelő módosításával és a fának az útépítéseknél és vasúti üzemek
ben való fokozottabb igénybevételével lehetne jelentékenyen fokozni. 

Egyedül a takarékossági Kuratór ium által javasolt rendszabályok 
alapján a fogyasztás évente mintegy 1 millió ürköbméterrel emelhető 
lenne. 

(A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 1933, évi 52-ík 
számából.) 



Fa" és építési anyagok tájékoztató árai 
január havában. 

I. Faárak: 
itermelők és nagykereskedők 

közötti forgalomban: 

A) Lombfaanyagok. 

1. Gömbfa m*-ként 

ab feladóállomás. Pengő 

Tölgy 30 cm felül 12-30 
Tölgyfournier 45 cm felül. 50—70 
Bükk 30 cm felül 12—24 
Gyertyán 25 cm felül. . . . 20—30 
Kőris 30 cm felül 15—36 
Kőrisfournier 55—65 
Jávor 30 cm felül 30-50 
Szil 30 cm felül . . . . . . . 10-16 
Éger 26 cm felül. 20-30 
Nyár (gyufafa) 17—22 
Nyár 50 cm felül 30-40 
Kőris bognárfa 10 t vg. 300—350 
Akác „ 10 „ „ . 280-320 
Akácoszlop . 10 „ „ . 300-320 

2 Fűrészelt lombfaanyag. 

,m3-ként budapesti paritásban 
4- forgalmi adó. 

Pengő 

Tölgy, merkantil, széle
zetlen 80—100 

Kőris I. o 100-120 
Szil 
Gyertyán jobb . . . . 80 00 
Jávor I . o 120—130 
Éger 00-120 
Nyár — 
Hárs — 
Bükk, gőzölt, I. o. . . 90 -100 
Bükk „ szélezetlen 
Sukk gőzöletlen „ 

3. Tűzifa. 
Belföldi ab feladóállomás 80 P 

fuvardíj mellett vagontételben. 
Pengő 

Bükk, 1932/33. évi hasáb 215—V20 
„ dorong , 165—170 

Cser, tölgy 1932/33. évi 
hasáb 155—160 

Cser, tölgy, dorong 135-138 
Gyertyán, 1932/33. évi 

hasáb 165—170 
Gyertyán, 

dorong 145—150 
Akác, hasáb, friss . . . . 140—145 

„ dorong, friss . . . . 125—130 
Hántoltfa, friss 190-195 
Erdélyi tűzifa helyt le

adóállomás 285—320 
Szlovenszkói tűzifa budapesti 
pari- II. o. bükkhasáb . . . . 295 

tásban( kövezetvámmal 
Jugoszláviai tűzifa ab m. 

határ !V — 

4. Kicsinybeni tűzifaárak 
Budapesten: 

A gőzfavágó telepéről egész fuvar-
tételben, házhoz szállítva, forgalmi 

adó nélkül. 
Aprított bükkfa q-ként Pengő 

kiskereskedőknek . . 3-80—4-()0 
fogyasztóknak . . . . 400-4'20 

Cserfa kiskereskedőknek340—3*60 
fogyasztóknak . 3-60—380 

Ab telep 25 fillérrel olcsóbb 

5. Egyéb faanyagok : 
Bükk keréktalp db (f) 
Kőris „ „ „ 
Nyíríarúd 
Tölgydonga I-a akója . 
Tölgydonga Il-a „ 
l-o.tölgyparketta,méretszerint7—9 
II-o.„ „ „ „ 6-8 
I. o. bükk parketta . . 5 00—5-50 
II. o. ., ., 4-50—5-00 



B) Fenyőfaanyagok. 
6. Budapesti fenyöta-detaüárak 

m3-ként; 

ab raktár. 
Pengő 

Válogatott lucfenyő . . . 110—120 
I. oszt. áru 24 mm 

alapon 100—110 
II. oszt. áru 24 mm 

alapon 80-90 
III. oszt. áru 24 mm 

alapon 65-70 
Léc, hosszú 60—65 
Zárléc l u c f e n y ő . . . . . . 60-65 
Faragott fa alapára . . . 42-45 
Fűrészelt fa 6 m-ig . . . 54—60 
Zsindely ezre, 18 collos. 
7. Import fenyöfaanyaqok, nagy
bani árak m3-ként ab magyar 

határ. 

a) Erdélyi áru: 
Pengő 

Penge hulló lúc (építkez. anyag m.) 95—100 
Lúc, építési anyag . . . . 80—85 
Román IV. oszt. lúc. , . 68—70 
Román V. oszt. jegenye 42—44 

Pengő 
Léc, zárléc 42—46; 
Zsaluzó áru 30—32 
Faragott fa 26—30 
Fenyőrúd 7—8 cm. fm. 0-23—0.24 

9—11 „ „ 0-28-0.30* 

b) Osztrák áru: 
ab Budapest Pengő 

Széles építési anyag . . 44—46 
Keskeny „ „ , , 35—37 
Léc, zárléc 45—47 
Faragott fa 

8. Faszén: 
Pengő 

Belföldi I-a 10.000 kg . . 480-520 
Románfaszénl-alO.OOOkg 500—540-
Retortaszén ab m. h. á. 650—730-

II. Építési anyagok árai: 
ab gyártelep. 

Égetett agyagtégla ezre 
nagyméretű 25—45 P 
kisméretű 18—36 „ 

1 q égetett mész . . . 2.80-3.60 „ 
100 kg. porllandcement 

kb. 5.20—5.80 „, 



Az „Erdészeti Lapok" 1934. évi I. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

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

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

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

Lombfamagvak, tölgymakk, fenyőmagvak és gyümölcsfamag
vak, erdészeti csemetéket, sorfákat, díszfákat és gyümölcsfákat 
szállít erdészet i magperge tő jéből , csemetekert je iből és faiskoláiból 
Keiner Rezső oki. erdőmérnök, Budapest, I., F e r y Oszkár -u tca 34. 
Telefon 55—6—41. Sü rgönyc ím: Keinermag, Budapest. 

Erdő-vadőrgyakornoknak bá rmikor i belépéssel e lhelyezkedést 
keresek teljes ellátással, ragadozó lődíj- és némi zsebpénz javada
lomért, 20 éves, jómegjelenésű, jó információval rendelkező fiatal
ember vagyok, erdő- és vadőri vizsgára készülök. Címem: őodinger 
György N a g y h a n t o s , F e h é r megye. 

MAGYAR T Ű Z I F Á T 
előnyös áron, minden mennyiségben 

vásárol 

WINTER HERRMANN 
R.-T. 

Budapest, V., Vilmos császár-út 72 
Teleion: dxit. 11-2-69. 

Termelések financirozását elvállaljuk! 
(2. XI—11.) 



6252/1933. k. i. szám. Nagykőrös város polgármestere: 

Pályázati hirdetmény. 
A M. kir . be lügyminisz te r ú r 69005/1932. V. számú rendele té 

vel be tö l tésre engedélyezet t egy erdőőri á l l á s ra pá lyáza to t h i rde tek . 
P á l y á z h a t az erdőőr i szakiskolát s ikerrel végzet t és erdőőri 

oklevéllel bíró, feddhetetlen előéletű, életének 24. évét betöltött egyén.. 
Ezen erdőőr i á l lás i l le tménye évi 480 pengő készpénz java

da lmazás , a Bántős i erdőben szabadlakás , száraz galyból szabad
tüzelő és a szervezési szabá lyrendele t 75. §-ában megál lap í to t t 
egyéb te rmésze tben i i l le tmény. 

A pá lyáza t i kére lmek 1934. évi f eb ruá r hó 15-én déli 12 órá ig 
Nagykőrös vá ros I. közigazgatás i ügyosztá lyán ( régi városháza 
I. emelet 10.) nyú j t andók be a fent i kellékeket igazoló bizonyít
ványokkal felszerel ten. 

Nagykőrös , 1933. évi december hó 13. nap ján . 
Dezső Kázmér , po lgármes te r . 

Adóügyekben e lőfizetőinknek d í jmentesen szolgál fe lv i lágos í 
tássa l az Adó és Könyvvitel szerkesztősége, IX., Fe renc -körú t 37. 
szám. Telefon: 32-2-60. 

AZ ERDŐBIRTOKOSOK ÉS F A K E R E S K E D Ő K F A F O R G A L M I 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁGA M E G A L A K U L T . A R. T. a következő fel
hívással fordult az erdőbirtokosokhoz és fatermelőkhöz: 

„Bizonyára értesült t. Címed arról, hogy a magy. kir . Földműve
lésügyi Miniszter Ű r Őnagyméltósága megalakulásunkat a közelmúlt
ban megadott rendeletével lehetővé te t te és már előkészítés alat t van
nak azok a rendeletek is, amelyek működésünket megindítják. Addig 
is, míg ezen t. Címed érdekeit szolgáló állapot bekövetkezhet, van sze
rencsénk szíves figyelmét felhívni a r ra , hogy tűzifakészleteinek álta
lunk kormányhatóságilag megállapítandó fixárak ellenében, készpénz-
előleg nyújtásával kötelező felvásárlására olyan rendkívül előnyös ren
delkezések várhatók, hogy azok mellett saját szempontjából szükséges, 
hogy rövid ideig még tűzifájának bármilyen eladását, vagy bizományi 
értékesítésre való lekötését t. Címed függőben t a r t sa és bennünket 
készleteiről fanemek és faválasztékok szerint elkülönítve, tárolási he
lyek megjelölésével, sürgősen tájékoztasson. 

A r r a kérjük tehát mély tisztelettel, szíveskedjék a csatolt nyom-
tatvány-ürlap felhasználásával és pontos kitöltésével, úgy az 1932—33. 
termelési évadból visszamaradt, mint pedig a folyó idényben már elő
állított és ezután kikészítésre kerülő tűzifájáról velünk ada ta i t kö
zölni. 

Ezen első alkalomból, amidőn t. Címedet levelünkkel felkeresni bá
torkodunk, már biztosítjuk arról, hogy törekvésünk a magas Kormány 
kitűzött céljainak megvalósítása és ezáltal nem maradhat fenn kétség 
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aziránt, hogy a hazai fagazdaság jó jövedelmezősége visszaállítása ér
dekében hasznos szolgálatot fogunk tenni . 

Az előbbiekben előadott kérelmünk megújí tása mellett számítunk 
arra, hogy t. Címed a mellékelt űrlapot pontosan kitöltve, az ugyan
csak idezárt boríték felhasználásával hozzánk rövidesen visszajuttatni 
szíves lesz. 

Ajánljuk magunkat és vagyunk 
teljes tisztelettel 
cégszerű a lá í rás ." 

A felhíváshoz egy k imuta tás t is csatolt, amelyben a tűzifakészletek 
fanemek és választékok szerint elkülönítve mutatandók ki . 



Az „Erdészeti Lapok" 1934. évi I. füzetének tartalma: 

Kérelem a tagdíjak és előfizetési díjak beküldésére 1 
Krónika 2 
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