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Dr. Ghimessy László erdõmérnök „A fa-
feldolgozás évgyûrûi” címmel, az
Agrárinform gondozásában 122 ábrával
és 27 képpel „gazdagított”, 200 oldalas
könyvet jelentetett meg. A szerzõ – év-
tizedek aprólékos gyûjtõmunkájával –
feltárta azokat a forrásokat, amelyek az
ember és a fa kapcsolatával, a fameg-
munkálást lehetõvé tevõ eszközök,
szerszámok, gépek kialakulásával és
céltudatos fejlesztésével foglalkoznak.
Az így birtokába jutott, rendszerbe fog-
lalt ismereteket és saját megállapításo-
kat, következtetéseket tartalmazó mû,
az erdészeti és faipari szakemberek, va-

lamint az ember munkakultúrájának ki-
alakulása és mai szintre emelése iránt
érdeklõdõ nagyközönség számára egy-
aránt érdeklõdést keltõ. Ezt a megálla-
pításomat alátámasztja a szerzõ két elsõ
mondata: „Az emberiség történelmének
mély áramaiban mindig ott
rejtõzködtek azok az eszközök, melyek
segítségével az emberek megmunkál-
ták azokat az anyagokat, amelyekkel
mindenkori igényeiket kielégíthették.
Tulajdonképpen a szerszámok voltak
azok, melyekkel az ember a természet
kincseskamráját fokozatosan szolgála-
tába állította.”

A könyv tartalmazza a hazai fafajok
legfontosabb mûszaki adatait, a fameg-
munkálás mechanikájának alapismereteit,
általában a famegmunkáló szerszámok
anyagával szemben támasztott fõbb köve-
telményeket. Ezen ismeretek feleleveníté-
se, elsajátítása után nyomon követhetjük a
fa szerepét az emberré válás történetében,
a fából elõállított tárgyakat, létesítménye-
ket, a megmunkáláshoz alkalmazott esz-
közöket a neolitikumtól a fémkorszakon
keresztül, a középkoron, a gõz-, a robba-
nó- és elektromotorok feltalálásán át a mai
fafeldolgozás széles skálájáig.

Dr. Szász Tibor

A fafeldolgozás évgyûrûi

A magyar erdészeti irodalomnak tudomá-
sunk szerint legrégibb termékét szándéko-
zunk olvasóinkkal megismertetni.

E könyvet t. Kánya Pál urtól, a pesti
ágost. h. v. gymnasiumnak érdemekben
megõszült és jelenleg nyugalomban élõ
tanárától kaptuk. A kedves öreg ur, ki a
dicsõ emlékü István fõher-
czegnek is egyik tanitója volt,
a természettudományoknak
mind a mai napig hivatott ba-
rátja, s mint ilyen az erdészet
ügye iránt is kiváló érdekelt-
séggel viseltetvén, egy alka-
lommal hazai erdõségeink ál-
lapotáról és sorsáról e sorok
irójával behatóbb beszélgetés-
be bocsátkozott, s akkor
igéretét adta, hogy egy az
erdészetrõl irt igen régi
könyvvel ajándékozza meg.

A becses ajándékot meg-
kaptuk, s most a derék tanár
urnak, ki alkalmat adott,
hogy erdészeti irodalmunk
100 éves õsét közönségünk kö-
zelebbi ismeretségébe juttas-
suk, nemcsak magunk köszö-
netét ismételjük, hanem olva-
sóink nevében is köszönetet
mondunk. A könyvet pedig a
t. tanár ur szives engedelmével
az „Országos erdészeti egyesü-
let” könyvtárának ajándékoz-
zuk, mint a hol legilletékeseb-
ben foglalhat helyet.

E könyv, melynek czime:
„A fáknak és erdõknek

nevelésérõl és megtartásáról való rende-
lés”, s melynek tartalmát egészen a ma-
ga eredetiségében közöljük, érdekes vilá-
got vet arra, hogy hazai erdészeti cul-
turánk 100 év elõtt minõ fokon állott.

Részünkrõl e könyvrõl míndeddig
nem birtunk tudomással, valamint azon,

néhányan még korban is jóelõre határo-
zatára tekintettel legyen. Fõ a dologban
az, hogy tagtársaink, nemcsak azok, kik
itt jelen vannak, hanem azok is, kik meg
nem jelentek, a választmányt e részben is-
tápolni sziveskedjenek. Nagyon szivesen
vennõk, ha egy vagy más vidékrõl, hol

szivesen látnának bennünket,
a tagtársak részérõl tudositást
nyerhetnénk ez iránt, hogy
igy a választmány azon hely-
zetben lehessen, hogy legczél-
szerübben s legidõszerübben
határozhasson, hogy igy ha-
tározatai és intézkedései ez
ügyben a tagok helyeslésével
találkozzanak.

XIV. ELNÖK: Midõn ez al-
kalommal, az elintézést igé-
nyelt kérdések befejezése
után mai közgyülésünk
jegyzõkönyvének hitele-
sitésére Prindl András és
Hoffmann Sándor tagtársa-
kat felkérném, a megjelent
összes t. tagtársaknak szives
résztvételükért köszönetet
mondok, s e gyülést befeje-
zettnek nyilvánitom.
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