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a napilapok által leadott és senki által meg nem cáfolt köz
leményekből vesszük k i a fővárosi ügyosztály által beállí
tott adatokat. 

Eszer in t 1936 januárjában az aprított tűzifa kiskeres
kedői ára 5.20—5.50 pengő között változott, átlagban tehát 
5.35 pengőre rúgott. 

E z z e l szembon ugyancsak az ügyosztály adatai szerint 
ez év januárjában ezek az árak 5.50—5.70 pengő között mo
zognak, átlagban tehát 5.60 pengőt tesznek k i . 

A z ingadozás mindössze q-ként 25 fillér, vagyis nem 
egészen 5%-a a mult évi áraknak. 

Megjegyezzük még, hogy ezek az altételek csak a bükk
fára vonatkoznak. 

Megszoktuk már azt is, hogy hivatalos és félhivatalos 
tényezők bírálatot gyakorolnak anélkül, hogy — bocsánat a 
kifejezésért — a dologhoz értenének, vagy megkérdeznék 
azokat, akikre a kérdés ódiumát hárítani kívánják, hogy 
üidják-e eljárásukat va lamivel indokolni. 

Nem szorul bizonyításra, hogy a tűzifa budapesti vagon
tételben való eladási árának (ami most a bükk hasáb fánál 
360 pengő körül mozog) több mint 25%-a esik a vasúti fel
adástól a Budapestre való befutásig felmerülő költségekre. 

Hiszen az átlagos fuvardíj 78 pengő, a budapesti köve
zetvám 5.40 pengő, a szállítási igazolvány 6 pengő, a köve
zetvám a feladóállomáson (megyei útvám) átlagban szintén 
6 pengő, a berakás költsége kb. 4 pengő, a mérlegdíj 2 pengő, 
a 4.5%-os foi'galmiadó-váltság kb. 11 pengő, amiknek a le
vonásával, ha még a vasúti rakodóbért is hozzászámítjuk, 
a birtokosnak a fa árával együtt kb. 240—250 pengője 
marad. 

K b . anny i marad tehát, amennyit a fogyasztóig való 
eljuttatásért a közvetítő kereskedelem és az aprítóüzem 
igényelnek. 

H a pedig a vasútig fizetendő fuvarbért és kiadásokat 
is számításba vesszük, a feladóállomási érték kb. 42—45%-át 
adja a kiskereskedői eladási árnak. 

Megállapították az illetékesek, hogy a kiskereskedőnek 
is élni ke l l . 



Hát méltóztassék megmondani, m iko r állította a ter
melő érdekeltség ennek az ellenkezőjét'? 

Sőt, h iva tkozn i tudunk igen sokszor szóban, írásban és 
nyomtatásban megjelent nyi la tkoza ta inkra , hogy a magyar 
erdőgazdaságnak a mozgékony, megbízható, felvevőképes 
kereskedelemre feltétlen szüksége van . 

Engedjék meg azonban nekünk annak a kijelentését, 
hogy a termelőnek is élnie ke l l , még abban az esetben is, ha 
az nagyobb birtokos. 

Mer t ráfizetéses üzemekkel a nagybir tokot sem lehet 
fenntartani. 

Kétségtelen az, hogy a termelő ez év telén a kívülállók
tól (értve alat tuk a F a f o r g a l m i kötelékébe nem tartozó ke
reskedőket) magasabb árakat kap, min t az elmúlt évben. 

Engedjék meg azonban nekünk a túloldalról azt, hogy 
i t t néhány szintén köztudomású dologra hivatkozzunk. 

Igen jól méltóztatik tudni , hogy a tűzifa vasúti feladó
állomási árának 30, sőt akárhány helyütt 50%-át vagy még 
ennél többet is az előbb már felsorolt készkiadásokon felül 
felmerülő munka- és fuvarbér teszi k i . 

Vegyük előre a munkabéreket. 
A z erdei munkás főtápláléka a szalonna és a kenyér. 
Méltóztassék ezeknek az árait a mul t évi januári árak

k a l összehasonlítani s akkor majd . megméltóztatik látni, 
van-e indoka annak, hogy a munkabérek a mul t évvel szem
ben emelkedtek. 

A másik a fuvarozás kérdése. 
A z t hisszük, mindenk i tudja, hogy a tűzifának túlnyo

móan nagy részét egyszerű erdei földutakon közelítik és 
szállítják" a vasúti feladóállomásokhoz. 

Méltóztassék csak a mul t év novemberétől kezdve ura l 
kodó időjárásra gondolni . 

A z üzemek jelentékeny része egyáltalán nem tudott 
szállítani, amelyik pedig szállított, 30—50%-kai kevesebb fát 
tudott ugyanolyan áru fuvarerővel k ihozni , min t a mul t 
évben. 

Méltóztassék csak érdeklődni aziránt, vájjon a n a p i 
fuvar ára csökkent-e vagy emelkedett a mul t év Óta és mél-



tóztassék kiszámítani azt, mit jelent, ka 12 pár iga helyett 
16-ot k e l l a lkalmazni , hogy egy vagon tűzifát leszállítsunk. 

M a j d meg méltóztatik látni, hogy az áremelkedés csak 
egy hányadát fedezi a többkiadásnak. 

De ne méltóztassék elfelejteni, hogy ez az ártétel csak 
a bükkhasábra vonatkozik és, ha 20% bükkdorongot veszünk 
hozzá számításba, mindjárt jelentős visszaesés mutatkozik. 

Ped ig ehhez a bükkfogyasztáshoz is szó fér. 
Jó egynéhányszor rámutattunk már arra, hogy a ma

gyar erdőknek 22—25%-át kitevő bükkösökből nem lehet 
sem az ország, sem a főváros egész szükségletét ellátni. 

Nyíltan állítjuk, hogy az első osztályú aprított cserfa 
ma is legalább q-ként 30 fillérrel olcsóbban juthat el a 
fogyasztóhoz, mint a vegyesen bükk hasáb és dorongból 
aprított tűzifa mult évi ára volt. 

A bükk tűzifa nálunk olyan, mint a lakkcipő. L u k -
szuscikk. 

A z árát pedig nem a termelés verte fel, hanem a ke
reskedelem. 

H a tehát mindezeket számításba vesszük, megállapít
hatjuk azt, hogy van ugyan áremelkedés a tűzifánál, de ez 
az áremelkedés indokolt és meg sem közelíti azt az árhul
lámzást, amit i lyen időkben, i lyen szállítási nehézségek 
mellett más cikkeknél lépten-nyomon lehet tapasztalni. 

És i t t most rá ke l l , hogy térjünk a Kereskedelmi és 
Iparkamarában elhangzottakra is, 

A lapok közlése szerint a budapesti Kereskedelmi és 
Iparkamara i l lusztr is elnöke rámutatott arra, hogy míg 
egyéb mezőgazdasági cikkeknél az árindex az 1913. évivel 
szemben 104 vagy 106 körül jár, addig a tűzifánál az ár
index 135%. 

Méltóztassék megengedni, hogy ehhez csak néhány 
észrevételt tegyünk. 

1913-ban exportállam voltunk, tűzifában is. Sőt a bükk 
tűzifával egyes távoleső vidékeken jóformán nem tudtunk 
mit csinálni. 



Kétkézzel kaptunk az o lyan értékesítési lehetőségeken, 
amelyek tömörköbméterenként 60—80 filléres tőárnak felel
tek meg. 

Természetes, hogy az i l y e n erdők jövedelme — ha 
ugyan volt — csak filléreket tett kat. holdanként. 

M a ellenben erős impor t ra szorulunk, amit azt hiszem 
a Kereskede lmi és Ipa rkamara is t ud és éppen bükkfában 
kifejezetten szegények vagyunk . 

Lehet-e akkor azon csodálkozni, h a 24 esztendő alatt 
35%-ot emelkedett egy o lyan árucikknek a kiskereskedői 
ára, amelyik árucikkben azelőtt nagymértékű feleslegünk, 
ma ped ig annál még nagyobb mértékű hiányunk van? 

Lehet-e különösen csodálkozni akkor, amikor annak a 
kiskereskedői eladási árnak jóval több min t 80%-a munka
bér, közteher, vasúti költség, illetékek s hasonló tételekből 
adódik k i s a termelő és kereskedelem egyéni munkadíjára 
és magára az anyag értékére legfeljebb 18—20% marad? 

JDe méltóztassék megengedni, hogy feltegyük azt a kér
dést is, m i l y e n arányban áll a tűzifa árindex egyes i p a r i 
termékek, p l . t ex t i l , papír, vas, fém, stb. indexszámaihoz? 

Vájjon ezeket miért nem méltóztatott az Összehasonlí
tásba bekapcsolni? 

V a g y talán *az az alapelv, hogy az agrárollónak az erdő
gazdaság felé is éppen o lyan n y i t v a k e l l maradnia , min t a 
mezőgazdaság felé? 

M i nem osztjuk ezt a nézetet. 
Élni, tisztességes munkával tisztességes keresethez j u t n i 

az erdőgazdaságnak is 100%-os joga. 
N e m kifogásoltuk és nem kifogásoljuk azt, ha más a 

munkájával keres, sőt az i p a r i védővámokat sem kifogá
soltuk soha, mert a magyar m u n k a védelmét minden téren 
indokoltnak és szükségesnek tar tot tuk és tar t juk. 

Természetes dolog azonban, hogy a magunk munkájá
nak a bérét is védjük, különösen az i l y e n indokola t lan és 
igazságtalan támadásokkal szemben. 

Sőt, megismételjük azt, amit már mondottunk, hogy 
különösen a bükktűzifa árát nem a termelő verte fel , ha
nem a kereskedelem. 



Nem a termelők jöttek a magasabb árigényekkel, de a 
kereskedelem jött önként a magasabb árajánlatokkal. 

Szükség esetén példákkal is igazolni tudjak, hogy már 
az ez évi termelésnél folyik ez a magasabb ajánlattétel. 

H a pedig a pengő mai belső vásárló erejét, vagyis az 
egyéb elsőrendű szükségleti cikkeknél előállott áremelke
déseket figyelembe vesszük, akkor megállapíthatjuk, hogy a 
tűzifa egyike azoknak a cikkeknek, amelyek az áremelke
dés szempontjából a legkisebb karr ier t futották meg. 

Megismételjük azt a kérésünket, ne méltóztassék mind
járt tüzet kiáltani, ha egy i lyen idénycikk különösen nehéz 
viszonyok között 5—-6%-os áremelkedést mutat, hanem tes
sék igazságos mértékkel mérni az erdőgazdasággal szem
ben is. 

2. Két és fél év tűzifa forgalma. 

Ide iktat juk a kimutatást havonként részletezve és fél
évenként összegezve azokról a tűzifamennyiségekről, amik 
az 1934—35. évi, valamint az 1935—36. évi tüzelési idény 
alatt és az 1936. év második felében vasúton és hajón ke
rültek szállításra. 

A két teljes tüzelési idénynél az utolsó függélyes rovat
ban a százalékarányt tüntettük k i az egész idény alatt 
foganatosított szállításokhoz viszonyítva. 

A számadatokból megállapíthatjuk, hogy nagyjában az 
idény fogyasztásának kétharmada kerül az őszi és egyhar
mada a tavaszi félév alatt leszállításra. 

A két tüzelési idény végösszegei között 3.5 ezer vasúti 
kocsirakomány különbség mutatkozik az 1935—36. évi tüze
lési idény hátrányára. 

H a azonban visszagondolunk a múltra és a számada
tokat is figyelembe vesszük, megállapíthatjuk, hogy ez az . 
1934, év október—november hónapjaiban beállott kora i h i 
deg idő következménye. 

... A z 1934. év második felének a fogyasztása ugyanis 
5—6000 vagonnal haladja meg a következő két év második 
felének forgalmát. 



K i m u t a t á s 
az 1934/35. évi tüzelési idényben vasúton és hajón szállított bel- és külföldi tűzifa beérkezett ellenőrző szolvényoirői 10.000 

kg.-os kocsirakományokban. 

tív, hó, nap 

B e l f ö l d i f a K ü l f ö l d i f a Bel- és külföldi tűzifa 

'/. tív, hó, nap Budapest Vidék Összesen Budapest Vidék Összesen Budapest Vidék Összesen '/. tív, hó, nap 

wg. wg. wg. wg. wg. wg. wg. wg. wg. 
'/. 

1934. VII. . . 

1934. VIII. . . 

1934. IX. . . 

1934. X . . . 

1934. XI . . . 

1934. XII. . . 

3.405-5 

7.432-0 

7.783-0 

10.331-0 

7.439-5 

3.696-0 

4,411-5 

9.421-0 

8.791-0 

9-222-5 

4.155-0 

2.297-5 

7.817-0 

16.853-0 

16.574-0 

19.553-5 

11.594-5 

5.993 5 

264-5 

4980 

791-0 

35-0 

. 450-0 

130-5 

1.053-0 

1.897-0 

1-529-5 

1-435-0 

841-5 

461-5 

1.317-5 

2-395-0 

2.320-5 

1.4700 

1.291-5 

592-0 

3.670-0 

7-930-0 

8.574-0 

10.366 0 

7.889-5 

3.826-5 

5.464-5 

11-318-0 

10.320-5 

10.657-5 

4.996-5 

2-759-0 

9.134-5 

19.248-0 

18.894-5 

21.023-5 

12.886-0 

6.585 5 

7-16 

15-01 

14;46 

lü-44 

10-07 

5-17 

I. ÖBSzesen: 40.087-0 38.298-5 78.385-5 2.169-0 7.217-5 9.386-5 42.256-0 45.516-0 87.772 0 68-31 

1935. I. . . 

1935. II. . . 

1935. III. . . 

1935. IV. " . . . . 

: 1935. V . ,. . 

1336. VI. . . 

5.284-5 

4.149-5 

2.686-0 

2.675-0 

3.403-0 

2.712-5 

3.716-5 

2.715-0 

1.933-0 

1.503-5 

2.135-5 

2-688-5 

9.001-0 

6.864-5 

4.619-0 

4.178-5 

5.5385 

5.401-0 

583-5 

23-5 

79-5 

336-5 

88-0 

653-0 

5520 

1.660-0 

64-5 

3915 

366-0 

1.2365 

552-0 

1.683-5 

141-0 

7280 

45 i 0 

5.868-0 

4.149-5 

2.7095 

2.: 54-5 

3.739-5 

2.8005 

4.369-5 

3.267-0 

3-593-0 

1.568-0 

2.527-0 

3.054-0 

10.237-5 

7.4165 

6.302-5 

4.322-5 

6266 5 

5855-0 

8-02 

5-82 

4-95 

ü-38 

4-92 

4-60' 

II. Összesen: 20.910-5 14.692-0 35.602-5 1.111-0 3 687-0 4.798-0 22.021-5 18.379-0 40.400-5 3169 

I. Összesen.- 40.087-0 38.298-5 78.385-5 2.169-0 7.217-5 9.386-5 42.256-0 45.516-0 87.772-0 68-31 

• I., II. Összesen: 60.997-5 52.990-5 11.3.988-0 3.280-0 10.904-5 14.184-5 64.277-5 63.895-0 128.172-5 100-00 



K i m u t a t á s 
az 1935/1936. évi tüzelési idényben vasúton és hajón szállított bei- és külföldi tűzifa beérkezett ollenőrzőszelvényeiről 

10.000 kg.-os kocsirakományokbau. 

B e l f ö l d i f a K ü 1 f ö 1 d i f a B e l - és k ü l f ö l d i t ű z i f a 

Év, hó nap Bpest Vidék Összeszn Bpest Vidék Összesen Bpest Vidék Összesen ol 10 

wg. wg. wg. wg. wg. wg. wg. wg. wg. 

1935. VII. . . 4.807-0 5.716-0 10.523-0 340-5 718-0 1.058-5 5.147-5 6.434-0 11.581-5 9-29 
1935. VIII. . . 4.841-0 6.471-0 11.312-0 302 0 930-0 1.232-0 5.143-0 7.4010 12.544-0 1005 
1935. IX. . . 6.017-5 5.733.5 11.75.1-0 91-5 1.540-0 1.631-5 6.109-0 7.273-5 13.382-5 10-73 
1935. X . . . 11.279-0 8.178-0 19.457-0 427-5 2.330-5 2.758-0 11.706.5 10.508-5 22.215-0 17-82 
1935. XI . . . 6.949-5 5.537-5 12.487-0 3400 1.572-5 1.9125 7.289-5 7.110-0 14.399-5 11-56 
1935. XII. . . 4.625-0 3.564-0 8.189-0 1800 501-5 681-5 4.805-0 4.065-5 8.870-5 711 

Összesen. 38.5190 35.200 0 73.719-0 1.681-5 7.592-5 9.274-0 40.200-5 42.792-5 82.993-0 66-56 
1936. I. 5.087-0 3.332-5 8.419-5 256-5 442-5 699-0 5.343-5 3.7750 9.118-5 7-31 
1936. II. . . 3.908-5 2.521 0 6.429-5 267-5 273-0 540-5 4.176-0 2.794-0 6.970-0 559 
1936. III. . . 3.863-5 2.706-0 6.569-5 537-0 268-0 805-0 4.400-5 2.974-0 7.374-5 5-92 
1936. IV. . . 3.753-0 1.847-0 5.600-0 21-5 553-0 574-5 3.774-5 2.400-0 a 174-5 4-95 
1936. V. . . 3.340-0 2.416-5 5.756-5 — 680-0 680-0 3.340-0 3.096-5 6.436-5 5-16 
1936. VI. 8.048-5 2.250-5 5299-0 250-0 535 303-5 3 298-5 2.304-0 5.602-5 4-51 

Összesen: 23.000-5 15.073-5 38.074-0 1.332-5 2.270-0 3-602-5 24.333-0 17.343-5 41.676-5 33-44 
38.519-0 35.200 0 73.719-0 1.681-5 7.592-5 9.274-0 40.200-5 42.792-5 82.993-0 66-56 

Összesen: 6.1.519-5 50.273-5 11.1.793 0 3.014-0 9.862-5 12.876-5 64 533-5 . 60.136-0 124.669-5 100-00 



K i m u t a t á s 
az 1936. évi július hó 1-tól december hó 31-ig vasúton és hajón szállított bel-

és külföldi tűzifa beérkezett ellenőrző szelvényeiről 10.000 kg-os 
kocsirakományokban. 

Év, hó, nap 

B e l f ö l d i l a K ü l f ö l d i f a B e l - és külföldi tűzifa 

Év, hó, nap Budapest Vidélc Összesen Budapest Vidék Összesen Budapest Vidék Összesen Év, hó, nap 

w g . w g . w g . w g . w g . w g . w g . w g . w g . 

VII 4.647 0 3.899-0 8.446-0 2-0 3-0 5-0 4.549-0 3.902-0 8.541-0 
vm. . . . 5.356-6 5.845-0 11.201-5 — 1.257-0 1.257-0 5.356-5 7.102-0 12.458-5 

IX 6.5)33-0 6.138-5 13.071-5 567-0 2.151-0 2.718-0 7.5000 8.289-5 15.789-5 
X . ; . . •. 5.555-5 5.335-5 10.891-0 162-0 1.744-0 1.906-0 5.717-5 7.079-5 12.797-0 

X I 9.312-5 7.431-0 16.743-5 320 0 3.074-0 3.394-0 9.632-5 10.505-0 20.137-5 
Xft . . . . 5.583-0 4.705-0 10.288-0 286-5 1.211-5 1.498-0 5.869-5 5.916-5 11.786-0 

Összesen: 37.287-5 33.354-0 70.641-5 1.337-5 9 440-5 10.778-0 38.625-0 42.794-5 81-419-5 

A z 1936. év második felének forgalma még az 1935. év 
azonos időszakával szemben is több, mint 1500 vagonos 
visszaesést mutat. 

E z z e l szemben azonban már ma meg tudjuk állapítani 
azt, hogy ebből a visszamaradásból az 1937. januári forga
lom több, mint 1400 vasúti kocsirakományt pótolt. 

E n n y i v e l haladja, meg ugyanis az ez év januárjában 
befutott ellenőrző szelvények száma a mult év januáriakét. 

A z adatok egyébként azt mutatják, hogy a tűzifa
fogyasztásban elértük a mélypontot. 

H a ugyanis az 1935. és 1936. naptári évek adatait vesz-
szük figyelembe, az 1935. évi szállítás 123.393.5, az 1936. évi 
pedig 123.096.0 vasúti kocsirakományt ad. 

Lényegében tehát a kettő között csak 0.02%-os eltérés 
mutatkozik. 

A hav i szállítások természetszerűleg jelentős eltérése
ket mutatnak. 

Ebben pedig nemcsak az időjárásnak és az ezzel kap
csolatos szállítási lehetőségeknek, valamint az ugyancsak az 
időjárással kapcsolatos keresletnek van része, de része v a n 
annak a körülménynek is, hogy a közszállítások mi lyen 
arányban kerültek lebonyolításra és hogy a friss termelésű 
tűzifát mely időben lehetett a magánfogyasztás részére is 
szabaddá tenni. 



Chronik. Von Z. Biró. 

Die seitens des hauptstádtisohen Verwaltungsausschusses bzw. 
der Budapester Handels- und Gewerbekamer gegen die Forst-
wirtschaft erbobene Beschuldigung, dass für die kaum 5%-e 
Preiserhöhung des Brennholzes die Waldbesitzer verantwortlich 
sind, wird vom Verfasser entschieden zurückgewiesen. Im Ver-
branch bestefit noch immer eine unbegründete Vorliebe für 
Buohe und da diese Holzart im jáhrlichen Gesamtbrennholzanfall 
des Landes kaum 25% einnimmt, ist ihr hober Preis leieht erklar-
lich, aber keine Grundlage zur Beurteilung des Marktes. Ausser-
dem sind die Erzeugungskosten und Fuhrlöhne auch seit dem 
vorigen Jahr gestiegen, der Angriff gegen die Forstwirtschaít 
ist alsó ganz unberechtigt, zumal bei anderen Bedarfsartikeln 
eine viel bedeutendere Teuerung verzeichnet werden kann. 

Die mittels Eisenbahn und Sehiff beförderte Brennholzmenge 
der letzten 2V2 Jahre, — seit dem die Preisschutzmassregel Gel-
tung habén, — weist eine ganz deutliche Gleichmassigkeit des 
Umsatzes auf: im Winterhalb.iahr wird immer das Zweidrittel des 
Gesamtumsatzes abgewickelt. 

Chronique. Par Z. Biró. 
On se piaint que le prix du bois de chauffage a augmenté 

de 5%. En présence de ce fait, il convient de retenir 1° que, depuis 
l'année derniére, la production et les transports ont renchéri; 
2° que la hausse n'affecte que le hétre qui représente á peine 
25% de la production totále anmielle du pays en bois; 3° que les 
prix des autres articles de premiere nécessité ont augmenté dans 
des proportions plus fortes. 

A u cours des deux années et demie qui viennent de s'écouler, 
la quantité du bois de chauffage transporté par voie ferróe ou 
fluviale présen te une certaine régularité: pendant le semestre 
d'hiver, les transports montent aux % de la quantité totale 
transportée dans l'année. 

* 
Editorials. By Z. Biró. 
In connection with the complaints received about the 5% 

rise in the price of firéwood the author points out that: 1. the 
production and transport costs have considerably increased 
since last year, 2. the rise in price has touched only beech wood, 
which hardly represents 25% of the annual -firéwood production 
of the country, and 3. the prices of other articles of generál 
consumptioíi have shown a mueh greater rise. 

The amount of firéwood transported during the last 2V2 years 
by ship and rail shows a comparative uniformity: two thirds of 
the totál has always been carried in the second half of the year. 



Fokozatos felújítás alatt levő állományok 
vágás-sorrendszáma. 

Irta: Ajtay Viktor m. kir. főerdőmérnök. 

Mielőtt a cím által megszabott irányba fejtegetéseimet 
tovább vinném, szükségesnek tartom, hogy előbbi tanulmá
nyom egyes hézagos részeit pótoljam. Ne menjünk ugyanis 
tovább anélkül, hogy a lényeges és e lv i kérdéseket ne tisz
tázzuk. 

Il lusztris bírálóm, Biró Zoltán, ugyanis a „e" értékek
nek használatát feleslegesnek tartja, H o g y nem az, azt a 
következőkkel igyekezem megokolni. 

D r . Mihályi Zoltán lapunk 1936. évi decemberi számá
ban közölt „Erdészgyűlések Ausztriában és Németország
ban" című cikkének a lap 1086. oldalán levő 8. bekezdésé
ben szól egy o lyan idős lucfenyő állományról, mely ugyan 
most már jól záródott, mégis feltűnően ágas A feltűnő 
ágasság okául pedig az tűnik k i , hogy ez az állomány egy 
természetes úton keletkezett, de r i t k a fiatalosból fejlődött, 
mely még rudas korban is földig ágas volt . A fel tisztulás 
tehát emiatt nem következett be m i n d a ma i napig . 

Kérdem: a sűrűséghiánynak ebben az állományban csak 
az volt-e a káros hatása, hogy az állomány fatömege a sűrű
séghiánnyal arányosan kisebb volt a rendes sűrűségű fa 
állomány fatömegével szemben*? 

Éppen nem. H a volt is idő, mikor fatömeghiányról le
hetett beszélni, de ma, mikor már az állomány jól záródott^ 
sokkal kisebb jelentőségű a ma is még jelentkező fatömeg-
hiány az állomány elbírálását illetőleg, mint az a kár, amit 
a múltban fennállott sürüséghiány az állományban okozott. 

Kérdem ezekből i'olyólag tovább: a múltban fennállott 
hiánynak most már csak fatömeg, vagy másszóval növedék-
veszteség okozata maradt-e meg egyedül, vagy ennél sok
szorta fontosabb és érzékenyebb okozatot, kárt szenvedett 
az állomány azzal a folyamattal , mely őt fejlődésében — 



fiziológiai felépülésében biológiai téren értet És kérdem to
vább: ba ma volna előttünk egy állomány oly gyér állásban, 
mint amilyen a szóban levő még rudaskorában is volt, egye
dül a növedékveszteséget kellene-e számításba venni az ál
lománynak elbírálásánál, vagy számításba kell-e vennünk 
azokat a biológiai okokat és folyamatokat is, melyek a ké
sőbbi hosszú évek, évtizedek folyamán még az állomány fej
lődésére hatnak'? Végül maradéktalanul jelentkeznék-e a 
fejlődésképesség tényezőjében ez a végtelenül fontos követ
kezményre való utalás*? 

H a a sűrűséget az én képletemben csak arányszámá
val veszem számításba, egyedül a növedékveszteséget, növe-
dékhiányt vettem figyelembe, mert arányosan bírálom el, 
hogy egy egységnyi sűrűségű állományt mennyiszer becsü
löm jobban meg, mint egy 08 sűrűt. Már pedig emellett még 
— következetesen — a záródást sem vettem figyelembe, 
mert egy 0-8 sűrű állomány lehet egységnyi záródású is. 

A z t hiszem, ezzel már eléggé rávilágítottam a „ c " tag 
szerepére, de még jobban érthető lesz azáltal, ha tanulmá
nyom első részének 3. táblázatába foglalt értékek alakulá
sát megtekintjük. 

Ebben a táblázatban a legnagyobb értékkülönbségekkel 
a 2.5 < x < 6 mezőnyben levő görbét láttam el. Tettem pe
dig ezt abból a meggondolásból, hogy az ebben a korban 
levő állomány már kikerült a pótolgatás és pótolhatás, tehát 
az emberi javíthatás korából és lehetősége alól. Ebben a 
korban képződnek azok az ágak, melyek a még hátralevő 
hosszú idő alatt megerősödhetnek, megöregedhetnek, s ha 
le is törnek és csonkjukat a törzs körülforrja, ezek alkotják 
a törzsben azt a sok műszaki hibát és korhadásgócot, ame
lyek a látszólag ép törzset is használhatatlanná és értékte
lenné teszik. Ebben a korban válnak legveszélyesebbé a 
vezérhajtás-elosztódások, a törzsnek ágakra való felol
dása stb. Ebben a korban leghajlamosabb az állomány a 
hasonló káros folyamat keletkezésére és a sürüséghiánnyal 
arányosan hosszú idő szükséges ahhoz, hogy az állomány 
záródása bekövetkezzék, ezzel a folyamat megálDása lehetővé 
váljék és e hosszú idő alatt a káros folyamatok emberi be-



avatkozás lehetősége nélkül kiteljesülhetnek s károsító hatá
sukat teljes erővel fejthetik ki. 

Fia ta labb korban az emberi beavatkozás, későbbi kor
ban a még hátralevő kevesebb idő csökkenti ezt a veszélyt, 
s ezért adtam azoknak a görbéknek kisebb értékű változást, 

A tárgyalt folyamatot tehát principálisán a sűrűség
hiány indítja meg, de a jelenség maga, s a jelenség közvet
len oka biológiai természetű, tehát a fejlődésképesség ténye
zőjével rokon. Már pedig az előbb példaképpen felhozott 
jelenség a sűrűséghiány kísérő jelenségeként nemcsak be
következhet, hanem causalis bizonysággal bekövetkezik 
máskor is és másutt is . Ezért szükséges és logikus az, hogy 
a fejlődésképesség tényezője módosul vele. Ezáltal érem el 
tehát — legalább részben — Biró Zoltán ama igen helyt
álló észrevételének teljesítését, hogy a fejlődésképesség té
nyezőjének, ha nem is túl, de legalább is több súlyt bizto
sítok a sűrűségtényezővel szemben. 

Óvakodom attól, hogy a 3. táblázat adatit, min t szemé
lyes megállapításaimat, vi tathatat lannak, vagy módosítha-
tatlannak tartsam, hiszen a megvizsgálásra és módosításra 
magam hívom fel szaktársaim szíves figyelmét, de magát 
azt az elgondolást, ami a „ e " értékeknek a számításba vitelét 
eredményezi, nem hogy feleslegesnek, de feltétlenül szük
ségesnek tartom. H o g y m i l y e n alakban, az más kérdés. E l 
fogadható-e az általam felvetett mód, vagy fel k e l l cserélni 
mással, ez a kérdés n y i t v a áll, de méltán érhetett volna en
gem vád, ha ez igen fontos jelenségcsoportot, s ez igen lé
nyeges okvizsgálatot figyelmen kívül hagyom. 

Ismétlem azonban, hogy ezek a „ c " értékek éppen nem 
csupán az egyetlen jelenségnek megértékelésére szolgálnak, 
hanem amint tanulmányom 52. és 53. oldalán levő 4. pont
ban írom: a sűrűséghiánynak a növedékveszteség okozó ha
tásán kívül levő összes hatásainak megértékelésére. 

A bírálatnak v a n még egy észrevétele, mely nem rész
letkérdést, hanem az egészre vonatkozó rendszeri kérdést 
vet fel, s így azzal még foglalkoznom ke l l . E z a negatív 
(—1, —2) értékelési fokok, i l le tve tényezők beállítása. A szí
ves javaslatot figyelembe lehet venni egy lineáris (elsőfokú) 



képletben, de egy négyzetes képletben zavart okozna. 
Ugyanis legven az észrevétel szerint 

, ( f ) 2 

értékben ti = —1'6, tehát á jónál is jobb fejlődésű állo
mányról, és í% = +1'6, tehát a gyengénél is rosszabb fejlő
désű állományról szó. E z esetben mindkét állományra azo
nos egyéb tényezők mellett, mert (—1'6) 2 = (+ltf)'» = (1'6)2 

ugyanazt a sorrendszámot nyernénk eredményül. De i t t még 
nem állhatunk meg. Ebből az következik, hogy 0-ból helye
sebben (+) 1-ből k i indu lva két számsort kapunk, melynek 
tagjait, ha a matematikailag szabálytalan képzésre mutató 
„—•" je l le l meg is különböztetjük, mennyi tévedésnek és 
hibának tesszük k i magunkat. E z z e l szemben rá ke l l mutas
sak arra, hogy az általam felvetett fokértékelés mellett egy 
töretlen, folyamatos számsor alakul , mely kezdődik +l -né l 
s következetesen illeszkednek a számok egymás mellé, illetve 
egymás után. Ismétlem: a, bírálat elgondolása lineáris kép
letben teljesen logikus. 

Megköszönve Biró Zoltánnak, úgy is mint lapunk szer
kesztőjének, úgy is mint hivatott bírálómnak észrevételeit, 
mellyel a dolgok tisztázására gondolatom és elméletem k i 
fejtésére módot adott, vegyük fel tanulmányom fonalát. 

A címben mondott vágássorrendszám a következő fel
tételeket ke l l kielégítse: 

A z idős állomány attól a pillanattól kezdve, mikor fel
adatává lett a felújítás biztosítása: elveszti öncélúságát és 
önön rendeltetését, tehát vágásra való besorozásának sor
rendje felfüggesztést szenved mindaddig, míg 

1. vagy a felújítás sikerre vezet, 
2. vagy a felújulás sikere va lami ok miatt kizártnak 

minősül. 
A vágásra való besorozás tehát attól a pillanattól 

kezdve az újulattól függ és pedig olyan arányban, 
a) amint a fiatalos megtelepült, 
b) amint a fiatalos felszabadításra megérett, 
c) amint a felszabadításra már megérett fiatalos több

kevesebb ideig az idős állomány árnyéka alatt túltartatott. 



(Tanulmányom további részében ezeket röviden „túlárnyé-
i o l t " - n a k nevezem.) 

d) A talaj akár gyomosodás, akár kiszáradás, akár más 
ok, vagy okok következtében a magbefogadó képességét, 
vagy a fiatalos felnevelésének lehetőségét elvesztette. 

Feléled tehát az idős állományok vágásra besorozásá-
nak szüksége, amint a fent i körülmények valamelyike , vagy 
azok közül több bekövetkezik és ez esetben is ke l l , hogy a 
vágássorrend az erdőbirtok egészére vonatkozó rendszert 
alkosson, vagy is ha a szálaló vágás mellet t a b i r tokon tar
vágás is történnék, a két műveletre ne külön-külön sorrend 
állapíttassék meg, hanem a vágássorrendszámok bármelyik 
vágásmód alkalmazása mellet t egységes és folyamatos sor
rendet biztosítsanak. 

Ezeke t a tárgyalt és így első olvasásra igen szövevé
nyesnek látszó feltételeket a következő igen egyszerű kép
let kielégíti: 

W= [lOO (0-ux + 8 x 0-u3)A- (0-u, + 0-g) A ; ] CUí 

E b b e n a képletben a 
N a szálaló vágással használt állomány vágássorrend-

száma. A fölé húzás különbözteti meg a tarvágásos állomá
nyok sorrendszámától. A képlet útján nyert számot tehát 
mind ig felülhúzással jelöljük meg. 

0-ux jelöli a megtelepült fiatalos által elfoglalt terület-
' "hányadot. 

0- ii% jelöli a felszabadításra megérett fiatalos által elfog
la l t területhányadot. % 

0-u, jelöli a már túlárnyékolt fiatalos által elfoglalt te
rülethányadot. 

0-g jelöli azt a területhányadot, melyen a fiatalos meg 
nem települhet, vagy ha megtelepül is, fel nem nőhet. 

Ni az idős állomány vágássorrendszámát, tanulmányom 
első részében tárgyaltak szer int i kiszámítás mellett . 

Cth egy coefficiens a „túlárnyékolás" értékelésére, ez 
tehát az u 3-tól függ. 

M e g k e l l jegyezni , hogy 



1. a terület-hányadok az állomány egész területének tize
destört értékei szerint értendők, figyelmen kívül az idős ál
lomány által elfoglalt területrészre, 

2. az u 2-ben az u 3 is beleszámít. 
3. A CUa megértékelését ebben a tanulmányban csak 

igen hozzávetőlegesen, inkább példaképpen végzem el, mert 
én, min t erdőrendező, ennek a tényezőnek megállapítását az 
erdőműveléssel foglalkozó szaktársaimra óhajtom bízni, 
egyetlen kikötés mellett, hogy a GUs kisebb nem lehet az 
egységnél. 

E z e k után térjünk át a számpéldákra, mert ezáltal a 
képlet szerkezete legegyszerűbben válik érthetővé. 

L e g y e n az idős, már megbontott állomány vágássorrend
száma. 500, vagyis = 500. 

1. Megtelepült fiatalos nincs és az egész területen nincs 
olyan területrész, mely magbefogadásra, vagy fiatalos fe l 
nevelésére a lkalmat lan volna. E z esetben 

A? = [100(0-0 + 0-0) A-(0-04-0-0) Ö00] 1 • 0, tehát JVi = (FÖ 
vagyis az állomány a vágásra való besorozás alól kiesik. 

2. E g y idő múlva megtelepül a fiatalos a terület 0'3 
részén: 

N2 =[100(0-3 + 0-0)Ar(0-0A-0-0)500\ 1-0, tehát 
X2 = 100x0-8 = 30 
Miután eddig eljutottunk, állapodjunk meg abban, hogy 

akkor éri el az állomány a vágásérettség küszöbét, mikor 
a) egész területét frissen megtelepült fiatalos a kellő 

mennyiségben elfoglalja, 
b) mikor a terület felét már felszabadításra megérett 

fiatalos foglalja el kellő számban. 
Visszatérve tehát a számpéldákra legyen, hogy a terü

let 0'3 részét frissen települt, 0'3 részét már felszabadításra 
megérett fiatalos foglalja e l : 

" .V.. ==[100(0-3-f 2 xO-3)-f (00 + 00)500}TO 
Né =0-9 X 100 = 90. 

ez az állomány tehát vágásérettségéhez közeledik, de még 
azt el nem érte. 



4. Időközben azonban gyomosodás indul t meg, s a gyo
mok a terület 0'2 részét elfoglalták: 

V 4 = [100(OS 4-2 x 0-3) 4- (00 + 0-2)500} 1:0 
Nt = 100 X 0-9 + 02 X 500 = 00 4- 100 — Wo 
Látható, hogy a vágássorrendszám hir telen és ugrás

szerűen felszökött. Ennek az a magyarázata, hogy azon a 
területrészen, mely elgyomosodott (vagy más ok miat t ter
mészetes felújításra alkalmatlanná vált), az idős állományt 
fenntartani céltalan és hiába való dolog, tehát erről a rész
ről az idős állomány azonnal eltávolítandó és a mesterséges 
felújítás megindítandó. B e ha az erdőgazda a gyomokat k i 
írtja, vagy az elgyomosodott részt az eredeti területből k i 
hasítva külön kezel i : a vágássorrendszám a megmaradó 
részen az előbbi Ns = 90 értékre visszaesik. 

5. A z előbbi adatok további fenntartása mellett még 
azt is megállapítottuk, hogy a felszabadításra megérett 03 
területhányadból csak 01 rész az, ami csak a folyó évben 
vált felszabadítandóvá, 0'2 részt azonban már két év előtt 
lett volna célszerű felszabadítani. A n n a k ismétlése mellett, 
amit előbb kijelentettem, úgy veszem fel a CUa érték meg
állapítását, hogy a túlárnyalási évek száma megszorozza, a 
.túlárnyalt terület területhányadát és az az egységhez hozzá
adódik. Tehát p l . 

ha 01 a túlárnyalt területhányad és 1 év a túlárnyalási 
idő: Cu— l-l. 

ha 0-2 a túlárnyalt területhányad és 1 év a túlárnyalási 
idő: G„—- 1-2. 

ha 0-2 a túlárnyalt területhányad és 2 év a túlárnyalási 
i d ő : C1U= 14, „ , 

ha 0-3 a túlárnyalt területhányad és 2 év a túlárnyalási 
|idő . C.„ = 10 stb. 

E z esetben a 
' Y 5 = [100 (0-3 + 2 X 0-3) 4- (0-2 + 0-2)500} \14-(0-2 X •2)] 

iV; = [90 4r 200} [1-4} = 290 X 1:4 = 406. 
Most is tapasztalható tehát, hogy a, vágássorrendszám 

ugrásszerűen felszökött, bár még mind ig nem éri el az idős 
állomány vágássorrendszámát. A m i azt jelenti , hogy ha az 
erdő ama részén, hol tarvágással dolgozunk, van egy azonos 
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állomány, mint amilyen i t t a megbontott állomány, még 
mindig előbb amazt és nem ezt ke l l vágásra sorozni; de e? 
helyes is, mert a szálaivá használt állománynak még mindig 
csak (0'3 + 0\3) = 0-6 részén van a felújulás biztosítva, és 
emberi beavatkozással a helyzet még megmenthető. Tudni 
i l l i k ugyanaz történhetik, mint a 4. esetben. H a a túlárnyé
kolt fiatalos területhányadát, valamint az elgyomosodott 
részt az erdőgazda külön kezeli a többitől, illetve a gyomot 
kiírtja és a tálárnyékolt fiatalost felszabadítja, a, megma
radó részen a = 90 vágás sorrendszám visszaáll. 

(Szándékosan hagyok figyelmen kívül két körülményt 
és pedig azt, hogy időközben a A7i értéke nő, a másik pedig 
az, hogy különbséget lehet tenni olyan változás között, mint 
a gyomosodás, mely emberi beavatkozással elhárítható s 
olyan között, mely el nem hárítható (kiszikkadás), azonban 
ezt a módosítást adott esetben nemcsak lehetségesnek, ha
nem szükségesnek is tartom.) 

, , Utolsó példaként egy határesetet vizsgáljunk meg. 
A terület 100%-os sikerrel betelepült s már ez évben a 

felszabadításra is megérett: 
N6 = [100 (00 + 2X1) + (0-0 + 00) 000} 10 = 200 
A z állomány tehát elérte a sürgős kivágás kényszerének 

küszöbét, s ha az öreg állomány eltávolítása meg nem tör
ténik, a következő évben 

~N7 = [100(0-0 + 2x 1) + (TO + 0-0)500} (1 + T0xl) = 
= [200 + 500} 2= 1400 
lesz, erélyesen figyelmeztetve arra, hogy a felszabadítást 
múlhatatlanul foganatosítani kell , egyben 900 egységgel 
nagyobb sorrendszámot kapott az itteni idős állomány, mint 
egy tarvágás alá kerülő azonos. 

A példák további felsorolását, azt hiszem, abbahagy
hatom. 

Ezekből már világos a képlet szerkezete s az eredmény
számok kialakulása, s az is, hogy a képlet nemcsak a leg
elői említett utolsó feltételt is kielégíti, hanem a végzendő 
műveletekre is rámutat. A 7agyis arra, hogy mire van köte
lezve az erdőgazda. Egyes területrészeken ugyanis gyom
irtást vagy mesterséges erdősítést kell végezzen, s ha ezt 



vagy nem hajlandó, vagy nem lehet elvégezni: ez visszahat 
az egész állományra, s az esetben az egész állomány kerül 
olyan elbánás alá, mint amilyent a vagássorrendszám n y i l 
vánvalóvá tesz. 

Kuriózum képpen azonban mást is levezethetünk a 
képlet által követelt adatokból. 

A V 4 és Na esetében kiviláglott, hogy úgy az „elgyo
mosodott", mint a „túlárnyékolt fiatalos" terület hányadán 
az idős állomány fenntartása nemcsak hogy nem megokolt, 
hanem felesleges és káros. Ebből nagyon egyszerű módon 
meghatározható, hogy az állomány egész területén milyen 
fokú átlagos sűrűségben kel l és szabad fenntartani az idős 
állományt. 

Ugyan i s az erdőműveléssel foglalkozó szakemberek 
megállapodhatnak bizonyos általános normában, mely sze
rint egy éppen kikelt , vagy fejlődésben levő fiatalos fölött 
mi lyen sűrűség megtartása okszerű, s hogy az i lyen fiatalos 
mekkora területhányadot foglal el. Ennek a két adatnak 
egybevetése és egyes részletkérdésnek kidolgozása a fel
vetett probléma kulcsát szolgáltatja. 

Vizsgáljuk meg azonban a javasolt képletet, s azt az 
adatszerző ténykedést, mellyel a képlet a gyakor la t i élet 
eszközévé válik abból a szempontból, hogy az adatok 
exact úton megállapíthatók-e, az adatok exacták-e, s hogy 
az eredmény ezek alapján reális-e? 

Ismét, mint tanulmányom első részében, arra ke l l rá
mutassak, hogy lelkiismeretes és gondos megfigyelés, vagy 
ha éppen szükséges (fiatal) állományok elemzése mellett 
nagy eltérés szakemberek megítélésében a kívánt adatok 
számszerű megállapításánál nem lehet, és főként nem lehet 
olyan nagy eltérés, melyet egy érdektelen harmadik, mint 
bíró, k i nem egyenlíthetne, vagy bírói joga alapján a nem 
reális véleményt figyelmen kívül hagyná, i l letve reális ér
tékre hozná. I t t csak arról lehet szó, hogy az erdőgazdá
nak módjában van-e azokat a műveleteket elvégezni, melyek 
•a besorozás késleltetését és ezáltal a felújításnak a termé
szet által való elvégzését lehetővé teszik. H a erre mód v a n : 
a képlet által nyert eredmény nem hozza nehéz helyzetbe 



az erdőművelőt, legfeljebb figyelmezteti a tennivalókra, ha 
azonban nincs módja arra, hogy beavatkozásával hárítsa el 
a kihasználás sürgősségét és ezzel a mesterséges felújítás 
kötelezettségét: a képlet eredménye az erdő állományának 
kötelező karbantartására fog rávilágítani. 

Mielőtt tanulmányom második részét bocsátanám a." 
szaknyilvánosság ítélete alá, az ügy iránti szeretettel kérem 
szaktársaimat, hogy kritikájukat — akár helyeslő, akár k i 
fogásoló az — szíveskedjenek nyilvánítani. Kérem ezt ama 
súlyos oh következtében, hogy e két tanulmányomból talán 
már eddig is kitűnt, hogy az itt tárgyaltak nemcsak a vá
gássorrend egyszerű megállapítására, hanem egy különleges 
hozamszabályozási módszer elveinek megállapítására is fel
használhatók. 

A z is talán kiviláglik az eddig tárgyaltakból, hogy ha 
felismertünk egy alapelvet, mely szerint az állományok va-
gáséréttsége exact úton és módon számszerűen meghatároz
ható, egyúttal annak megállapítása is lehetséges, hogy 
mely állományok azok, melyek tekintet nélkül bármilyen 
hozamszabályozási elvre, ki is használandók s fordított eset
ben mely állományok azok, melyek tekintet nélkül bármilyen 
szempontra, vágásra nem bocsáthatók. Tehát imperatorikus 
megállapítás következhetik természetes adatokból. 

Mielőtt tehát a hozamszabályozási rész, mely igen sok 
súlyos következményt hivatott tárgyalni, a szaknyilvános
ság ítélete alá kerülne, helyénvaló, hogy előbb az alapokat 
vizsgálja felül a szakszerű bírálat. 

A z t hiszem azonban, hogy helyesen akkor járok el, ha' 
a nyilvánított észrevételeket összegyűjtöm és nem külön-
külön, hanem rendszerbe foglalva együttesen fogom annak 
idején lapunkban megválaszolni és a szíves javaslatokat 
tárgvalni. 

* , 

Die Hiebsfolgezahl bei natürlicher Verjüngung. Von V. Ajtay. 

Verfasser nimmt vor allém zu den seine vorangegangene 
Abhandlung betreí't'eiiden Bemerkungen Birós Stellung, erlautert 
eingehender die Notwendigkeit des biologischen Faktors „c" und 
betont diesbezüglich, dass die Heranziehung negativer Werte im 



Fallo einer quadratischen Gleiehung zu Verwirrungen führen 
würde. 

Die Hiebsfolgezahl wird bei natürlicher Verjüngung durch 
die empirische Gleiehung: 

N= [100 (Ou, 4- 2Xp-ut) + (01*, + 0-g) N,-\ Clk 

ausgedrückt, wo ()-ux. bezw. 0'UU bzw. 0'US jene — in Zehnteln 
der Gesamtfládhe angegebene i — FlSchenanteile bedeuten, die im 
Bestand von dem frisohen, bzw. zur Freistellung reifen, bzw. be-
reits unterdrückten Aufschlag eingenommen werden. Mit O.g 
wird jene Fláehe angegeben, wo auf eine Verjüngung — zufolge 
des Bodenzustandes — kéme Aussicht ist. A,- bedeutet die 
Hiebsfolgezahl des Mutterbestandes und GY, jenen Faktor, mit 
welchem das Mass der für den Aufschlag bereits schádlich ge-
wordenen Beschattung bewertet wird. In 0'U2 ist selbstredend 
auch 0'US enthalten und 

Cils = 0-us X e= 1, 
wo e jene Anzalh] an Jahren bedeutet, die seit dem Zeitpunkt 
verstrichen sind, bei welchem die Verjüngung der 0'M8 Flache 
freigestellt hatte werden sollen. 

* 

Le nombre détermioiant l'ordre des eoupes dans les peuple-
ments en régénération naturelle. Par V. Ajtay. 

L'Auteur justifle en détail la nécessité de l'introduction du 
facteur biologique designé par c dans un précédent travail et, 
répondant á une eritique formulée par M. Biró, 31 montre que les 
degres de développement négatifs auraient des inconv7énients pour 
la formule quadratique. 

En cas de régénération naturelle, le nobmre de l'ordre des 
coupes est donné par la formule empirique: 

N= [100(0-Ul + 2x0-u2) + (0-us + 0-g) N{\ GUs 

ou O'U, designé le quotient territorial (exprimé en dixiémes de la 
superíicie totale) des jeunes peuplements qui viennent de prendre 
racine, O'M, celui des jeunes peuplements ayant déjá besoin de 
dégagement, 0'US celui des jeunes peuplements dont le développe
ment est entravé par le massif de fond, Og la fraction du terrain 
oú l'état du sol n'autorise plus l'espoir d'une régénération N.^ le 
nombre de l'ordre des coupes du massif de fond, C'us le facteur 
exprimant le degré de l'ombrage nuisible. Naturellement 0"nz, est 
compris dans Ozr2 et 

C«3 ~0-ut Xe>l, 



e étant le nombre des années qui se sont écoulées depuis 1'époq.ui-
oü le jeune peuplement aurait dű étre dégagé sur 0'US la fraction 
de la superficie. 

# 

Felling serial number of stands uinder maturál régénération. 
By V. Ajtay. 

The author first proves the neeessity of biologieal factor „c" 
mentioned in his previous artiele, and in opposition to iíiró's 
views maintains that the use of .negatíve development degrees 
would cause dií'íiculties in case of a quadratic equation. 

The felling serial number of stands under natural régéné
ration is expressed by the following empiric equation: 

N= [100(Ó-Ul + 2X0-ua) + (0-u, + 0-q)Nt] CUi 

where 0'ux means that pai't of whole arca under régénération 
on which the seedlings have just appeared; 0'U2 the area 011 which 
the young plants are reády for freeing; O'ií^ the area on which the 
young trees have been hindered in their development by the old 
stand. Og denotes the area on which, owing to the condition of the 
soil, no régénération can be expected; A?,: - the felling serial 
number of the old stand. Cy^ is the factor expressing the extent of 
injurious shade. Naturally 0-a3 is included in 0'u2 and 

Cu^O-u, Xe>l, 
where e represents as many units as years ago the young trees 
ought to have been freed 011 the 0~u% area. 

A soproni tűzifa rőzsekötegekről 
és azok gazdasági jelent őségéről. 

Irta: Dr. Paltay Nándor. 

Csonkamagyarország évi fatermésének legnagyobb hányadát 
a tűzifa teszi ki, vele szemben a szerfaválasztékok százalékos 
aránya meglehetősen alacsony. Az 1928/29. évi Statisztikai Közle
mények szerint Csonkamagyarországon az 1928/29. és 29/30-as ter
melési idényben e két főválasztékcsoport termelési aránya a 
következőképpen alakult. 1928/29-ben eladásra felkészítettek 197.187 
m s szerfát és 732.965 nr, ill. 1,145.258 iim3 tűzifát; tehát a tii/.ifa
mennyiség az összes termelt fanyagnak 78'8%-t teszi ki. Éppen igya 
929/30. évben: szerfa 175.297 m3, tűzifa 600.437 m:!, ill. 938.183 üm:! 

ebben az esetben a tűzifaválaszték százalékos nagysága 88-9%. 
Ezek az adatok nem tüntetik fel azonban az uradalmak által 
saját háziszükséglétre termelt szerfa és tüzifamennyiséget, job-



ban mondva a 928/29. évre megadott 418.807 m 3 és a 929/30. évre 
kimutatott 380.481 m 3 termelt összes faanyag nincs részletezve 
tűzifa és szerfaválaszték szerint, Bizonyos azonban, hogy a 
tüzifaválaszték százalékos aránya itt is megközelíti az eladásra 
szánt famennyiségek választékainak arányát. Ezek az adatok 
világosan beszélnek erdeink állapotáról, hisz a kimutatott adatok 
szerint szériatermelésünk a 928/29. évben 21%, a 29/30. évben 
azonban csak 11%. 

Ugyanilyen szomorú képet nyújt Zügn Nándor soproni erdő
mester, az Erdészeti Lapok 1934. évfolyamában „Egy hazai erdő
gazdaság 5 évi átlageredményei" című cikkében. Szerinte Sopron 
szab. kir. város erdőgazdaságában az 1928/32-es évek (5 év) átlagos 
évi fatermése a következőképpen oszlott meg: szerfa 8-5%, tűzifa 
91-5%. Ez nagyjában megegyezik a 929/30-as évek országos statisz
tikai adataival. Valószínűleg ez a kép csonkahazánkban minde
nütt általános. A fent vázolt helyzet azonban a. soproni erdő
gazdaságokban, a folyamatban lévő állományátalakítások követ
keztében a jövőben minden bizonnyal javulni fog. Misem termé
szetesebb, hogy ilyen viszonyok között a tüzifatermelés képezi 
erdeink főhasználatát. Igen érdekesek Zügnnek adatai, amelyek 
soproni viszonylatban a tűzifának választékok szerinti megosz
lására vonatkoznak. Eszerint a fent idézett termelési időszak 
átlagaként: 

hasábfa 20-7%! 
dorongfa 15-5%: 
tuskófa 8-8%; 
rőzsefa 40-2%' 

Készakarva foglalkozom részletesen Zügnnek soproni adataival, 
mert hiszen tanulmányom éppen a soproni erdőgazdaságokban 
termelt rőzsekötegekkel lefolytatott xylometrikus vizsgálatok 
eredményeit tárgyalja kapcsolatban azok gazdasági jelentő
ségével. 

A rőzsefának 80 cm bosszú és 1 m-es kerületű kötegekben való 
értékesítése ismeretlen a hazai szakközönség előtt, ez t. i. sop
roni különlegesség. Jelentőségét mi sem mutatja jobban, mint 
Zügnnek fent idézett adata, amely szerint az összes termelt 
famennyiségnek abban az időben kereken 40%-t tette ki és köte-
kegben kifejezve évente átlagosan és összesen 500.000 darabot tett 
ki. Idézem Zügn szavait: 

„Tájékozásul közlöm, hogy a rezsiben termelt rőzseköteg a 
legtöbb évben 200.000 darabot tesz ki, a vevők által termelt pedig 
300.000 drb-t"1 Ez a mennyiség az utóbbi években még csak fo-

1 Züsrn: Égy hazai erdőgazdaság öt évi átlageredményei, Erdészeti 
Lapok, 1934. évf. 45. oldal. 



kozódott, Ezt mutatja az egyetemi tanulmányi erdőgazdaság 
vezetőjétől, Holbaytól kapott adat, amely az 1934/35. termelési 
évre vonatkozik, eszerint csak a nevezett gondnokság területén 
208,507 drb-t termeltek ki. Ez a nagy mennyiség természetesen 
nem csupán a íőhasználati vágásokból származik, hanem nagy
részt a 15—20 éves fiatalosok tisztításából és az állományok állo
mányszabályozó gyérítéseiből. Sopron város erdőgazdasága sze
rencsés helyzetben van, a kitermelt famennyiséget, mondhatni, az 
utolsó szálkáig tudja értékesíteni. Különösen nagy a kereslet a 
rőzsefa után, amelynek okát Zügn szerint abban kell keresni, 
„hogy a mindinkább emelkedő pénzhiány miatt a jobb s így 
drágább tüzifaválasztékok iránti kereslet csökkent . . . és na
gyobb lett a silányabb rőzsetüzelő iránti kereslet," 

A fakereskedelmi életben szokásos tűzifaválasztékok, azok
nak méret- és minőségbeli követelményei annyira közismertek 
szakközönségünk előtt, hogy azok részletezése csak felesleges is
métlés lenne. E szerény tanulmány keretében csak ennek a kü
lönleges tűzifaválasztéknak (amelynek bár csak inkább helyi je
lentősége van) kérdésével óhajtok foglalkozni, 

A rőzsekötegek, - soproniasan „pirtlik" — rendes mérete 
80 cm hosszú és 1 m kerület. A rőzsekötegek eleinte csak a do
rongvastagságnál (6—12 cm) vékonyabb méretű fadarabokat tar
talmaztak. Újabban már vannak egyes helyek, főleg a várostól 
távol eső erdőrészletek, ahol dorongfát egyáltalán nem termel
nek, hanem a dorongvastagságú fadarabokat is rőzsébe dolgoz
zák be. Sőt, láttam rőzséket, amelyekben bizony még vékonyabb 
hasábok is voltak. Természetesen az értékesítés szempontjából 
jó, ha minél vastagabb fa van a kötegeben, mert az a vevőt csa
logatja, szívesebben űzeti meg az érte járó 20—30 fillért (az ár' 
távolság szerint változik), mint a vékonyabb rőzséért, amely in
kább csak alágyújtásra alkalmas. 

Annak megítélése, hogy a kötegelt rőzse készítése az erdő
gazdaság szempontjából valóban jövedelmező-e, csak akkor le
hetséges, ha összehasonlítást tehetünk más tűzifaválasztékok 
termelésével elérhető tőárakkal. A hasáb és dorongfa számba
vételi egysége az ürköbniéter, míg a kötegelt rőzséé a darabszám, 
illetvo kötegszám. Természetszerűleg o választékokat, illetőleg a 
velük elérhető tőárt csak akkor tudjuk összehasonltíani, ha a vá
lasztékokat közös nevezőre hozzuk, azaz az egy tömörköbméterre 
eső főárakat hasonlítjuk össze. A hasáb- és dorongfa átszámítá
sával semmi nehézségünk nincs, mivel annak tömörtartalmát az 
eddigi szakirodalmi adatokból ismerjük. Ellenben nálunk a rőzse
kötegek átértékelése eddig csak hozzávetőleges becsléssel történt, 
mert ilyen adatok eddig nem voltak. Ez különben természetes is. 
mert ez a tüzifaválaszték kizárólag soproni különlegesség. Zügn 



az idézett cikkében- közöl egy átszámítási adatot, amely szerint 
égy tömörköbméter fának ötven darab rőzseköteg felel meg. Ezt a 
kulcsszámot a légszáraz állapotú rőzsekötegek átlagos súlyából 
(15 kg) és a légszáraz tölgy- illetve gyertyánfa tömörköbméteré
nek súlyából (800 kg) állapítja meg. Ez az adat, mindaddig, amíg 
pontosabb kísérleti adatok nem állanak rendelkezésre, természet
szerűleg a gyakorlat számára igen jó. Bár szó férhet hozzá, hogy 
az átszámításra szolgáló kulcsszámot a más fajsúlyú rőzsefa és 
ettől eltérő fajsúlyú rönkőfa súlyából lehet-e mognyugtatólag 
kiszámítani. Ha a kulcsszám 50, akkor egy rőzsekötegre esik 
0-02 m 3 fa, s ez legfeljebb a tisztogatásokból származó vékonyabb 
fadarabokat tartalmazó rőzsekötegek tömörtartalmának felel 
meg (saját vizsgálatom eredményeként 159 rőzseköteg átlagban 
0 0248 m3), ellenben a íőhasználati vágásból vagy az állomány
nevelőgyérítésekből kikerülő vastagabb rőzsekötegek köbtartalma 
ennél jóval nagyobb. A rőzsekötegekre vonatkozó vizsgálati ada
tok hiányossága késztetett bennünket arra, hogy a kérdéssel fog
lalkozzunk. A kérdés tisztázására közel 1000 darab (részben vá
rosi, részben kisebb méretű magánkészítésű) rőzseköteget vizsgál
tunk meg és meghatároztuk azok tömörtartalmát és ezzel kapcso
latosan súlyát és fajsúlyát. A munka elvégzéséhez szükséges 
anyagi eszközöket a m. kir. Erdészeti Kutató Intézet bocsátotta 
rendelkezésünkre. 

Az alábbiakban közlendő vizsgálati eredmények átlagosan 
három hónapos vágású fák, illetve azokból készített rőzsekötegek 
tömörtartalmára és súlyára vonatkoznak. A felvételeket a tanul
mányi erdőgondnokság Kovácsárok, Rammelárok, Borsóhegy és 
Házoldal nevű erdőrészletekben künn a helyszínen hajtottuk 

' végre. A súlyméréshez 100 kg-os teljesítőképességű rúdmórleget 
használtunk, a tömörtartalom meghatározásához pedig xylomé-
tert, A kérdéses műszereket Karunk Erdőrendezéstani tanszéke 
bocsátotta rendelkezésünkre, amiért is a tanszék vezetőjének, 
Fekete Zoltán egyet. ny. r. tanár úrnak ez úton is hálás köszöne
tet mondunk. (1. és 2. kép.) 

A felvételeknek künn, a vágásterületen való elvégzésének 
abban mutatkozott az előnye, hogy a rőzsekötogokot sértetlen 
állapotban lehetett lemérni, t. i. a szállítás alkalmával, különö
sen, ha a kötegek már többé-kevésbbé ki vannak száradva, a köte
gelés meglazul, kisebb darabok kihullanak és így a súlyadatokra, 
valamint a köbtartalomra nézve is hibás adatokhoz jut az ember. 
Ezt különösen tapasztaltuk a Kövesárokból a botanikus kert szá
mára leszállított tölgyrőzsekötegeknél, amelyek eltekintve attól, 

2 Z ü g n : E g y l u i / a i e r d ő g a z d a s á g ö l é v i á t i l á g e r e d m é r i y é i i E r d é s z p í i 
L a p o k 19:14. é v f . 46. o l d a l . 



hogy már valamivel szárazabb állapotban voltak, mint az erdőben 
vizsgáltak, éppen a szállításból (kíméletlen fel- és leterhelés) 
eredőleg súlyra és köbtartalomra nézve a többiektől valószínűt
lenül eltérő eredményeket kaptunk, amelyet főként azzal tudok 
megmagyarázni, hogy a kötegek súlyban és köbtartalomban keve-

7. 

sebb fát tartalmaztak, mint az eredeti, készítés után lemért rőzsók. 
A helyszínen való mérésnek még egy másik előnye abban mutat
kozott, hogy a vizsgálatot több fafajra lehetett kiterjeszteni. 
Hátránya azonban, hogy a felvétel jóval lassúbb, mivel a xylo-
meterezéshez szükséges vizet bizony gyakran elég messziről kel
lett szállítani, illetőleg a felvételekre olyan helyet kellett kivá
lasztani, ahol elegendő víz állott rendelkezésre, vagy legalább is 
a közelségben volt. 



A felvételek eredményét a mellékelt táblázat mutatja. A táb
lázatban külön tárgyalom a városi rendes méretű rőzsét ós rend
szerint a magánosok által készített kisméretű rőzsét. A rendes 
méretűek között is különbséget kellett tegyek aszerint, hogy azok 
készítése a főhasználati vágásban, avagy tisztítás alkalmából tör

tént-e. Erre az elkülönítésre azért van szükség, mert a tisztítások
nál készített kötegekbe jóval vékonyabb fácskák kerülnek, mint 
amikor a főhasználati vágás ág- és gallyfáját dolgozzák be a kö
tegekbe. A táblázat 21—24. tétele különleges, a rendestől elütő 
méretű rőzsét tárgyal. Ilyen méretekben 'csak ritkán készítenek, 
de éppen azért közöljük, mert érdekesség és a termelt mennyiség
számbavételénél, illetve tömörköbméterre való átszámításánál szük
ség lehet az átszámítás alapját képező tömörtartalmi százalékokra. 



A felvételi ered-

Sor
szám 

Származási 
hely 

Súly Köbtartalom 
Sor
szám • F a f a j Származási 

hely min.|max,| átl. min.|rnax,j átl. 
Származási 

hely 
kg dm 3 

í. 80 cm hosszú, 1 m kerületű városi vastag' rőzse (túl 
1. Bükk _ : Kovácsárok 29-1 33-9 80 8 31-6 39-7 36-1 
2. « - - « 22-3 31-6 26 3 25-7 36-2 30-2 

átlagosan 22-3 33-9 27 2 25-7 39-7 31-6 

3. Gyertyán Kovácsárok 25-1 31-9 28 7 29-4 36-1 33-7 
4. Borsóhegy 2 f l 31-3 24 0 24'8 35-1 28-9 
5. Kovácsárok 21 -1 30-6 23 8 22-9 34-5 28-6 

átlagosan .... . . . . . . . . . . . . 21-1 31-9 24 •5 22-9 36-1 29-3 

6. Tölgy Küvesárok 15-7 32-3 21 2 19-4 39-1 26-6 

7. Nyír . . . - Kovácsárok 19-8 32-1 24 7 26-3 39-7 32-5 

8. Bger _ . . . Rammel árok 21-3 33-6 25 '5 27-7 40-0 31-5 

9. Bükk és gyertyán . . . Kovácsárok 23-9 34-3 28 6 29-1 39-6 33-5 
10. « « . . . . . . « 18-8 29-6 23 7 23-0 35-5 28-5 

átlaeosan . 18-8 34-3 27 5 23-0 39-6 32-2 

11. Bükk, gyertyán, nyír . . . Kovácsárok 

34-3 

26 9 32-7 
12. Bükk, nyír ... . . . ... .... « — — 30 9 — — ' 37-0 
13. Gyertyán, nyír . . . Borsóhegy 22-6 29-3 25 s 27-8 35-1 30-7 
14. Hárs, gyertyán . . . « 24-4 31-4 26 4 27-3 39-4 3 3 0 

9—14 tétel átlagában... . . . 18-8 34^3 27 5 23-0 39-6 32-5 

I I . 8 0 cm hosszú, 1 m kerület ü mag ánkészí-
15. Gyertyán, tölgy . . . . . . Rammel árok 15-9 25-1 20 3 20-8 29-1 24-4 
16. Tölgy, nyír, gyertyán . . . « 19-0 26-8 21 3 23-3 3 0 5 2 6 0 
17. Tölgy, nyír « 18-3 25-2 22 0 23-9 28-9 26-0 
18. Nyír, gyertyán . . . . . . . . . « 163 21-1 18 8 19-8 25-2 23-3 
19. Gyertyán . . . . . . . . . t_. « 17-6 21-3 1!) 2 20-5 26-0 22-8 
20. Tölgv « 21-1 26-2 22 9 23*3 29-5 25-5 

átlagosan . . . 15-9 26-8 20 9 19-8 30-5 24-8 

LIL. Átlagosan 8 6 cm hosszú, 1 1 8 cm kerületű magán-
21. Gyertyán . . . Házoldal 30 1 38 4 34-0 35-0 48-2 41 1 
22. Tölgy 32 3 39 6 35 -5 40-7 48-3 43 5 
23. Bükk, gyertyán . . . . . . « 33 3 37 1 36-0 40-0 45-3 42 9 
24. Gyertyán, tölgy . . . . . . « 32 6 46 1 36-2 40-0154 7 44 1 

átlagosan ... . . . . . . _. . . . 30 1 46 1 35-1 35-0154-7 42 5 

25. | 

I V . Átlagosan 7 3 cm hosszú, 8 4 cm kerületű magán-
Éger '. | Házoldal | 9 -0| 14"710-0|12*8| 15• 7| 14-31 

V . Átlagosan 7 0 cm hosszú, 8 0 cm kerületű magán-
Gyertyán, bükk és nyir I I 

keverten Vörösbérc I — I — 8-71 — : — Í10-8I 



m e n y e k táblázata. 

Fajsúly Tömörtart. ° / 0 .a f a 
min. j max. | átl. min. 1 max, | átl. 511 Megjegyzés 

kg/dm 3 

°/o száma db 

n y o m ó r é s z b e n vastag- f á v a l ) . 

795 0 
620 0 

620 0 

810 0 
864 0 
747 0 

747 0 

655 0 

672 0 

743 0 

808 0 

579 

579 

89310 
9520 

95210 

9350 
9220 
898 0 

935 0 

900 0 

'8510 

896 0 

866 0 

026 0 

026|0 

0 
ö 

|0-814|0-877|0 
10-73610-862 0 

to-579 1-026 0 

840 
870 

863 

852 
830 

832 

833 

797 

760 

809 

853 

832 

823 
835 
840 
800 

840 

tésű v é k o n y r ő z s e . 

0-720 1-063 0-
0-732 0 885 0-
0-745 0-960 0-
0-747 0-845 0-
0-8240-866 0-
0-8700-9450-

0-720 1-06310 

30-3. 92.1 52 

49 7 62 4 . 56 7 28 15 
40 4 56 í) 47 5 33 50 

40 4 62 4 49 7 32 65 

46 2 56 7 53 0 30 18 
39 0 55 2 45 4 35 77 
36 0 54-2 44 9 35 66 

36 0 56 7 46 0 34 161 

30 5 61 4 41 8 38 120 

41 3 62 4 51 1 31 72 

43 5 62 9 49 5 32 75 

45 7 62 2 52 ti 30 79 

36 1 55 8 44 8 36 29 

36 1 62 2 50 6 32 108 

— — 51 4 30 3 
— — 58 1 27 8 
43 7 55 2 48 2 38 5 
42 9 61 9 51 9 30 15 

36 1 62 2 51 1 30 139 

831 32 7 45 7 38 3 41 33 
819 86 6 47 9 40 9 38 17 
846 37 6 45 4 40 9 39 18 
806 31 1 39 6 36 6 43 7 
842 32 2 40 9 35 8 44 11 
898 36 ti 46 4 40- 1 39 12 

839 31 •1 47 9 39 0 40 98 

astag- r ő z s e . 

827 36 7 50 ti 43 l 24 21 
816 42 7 50 7 45 7 23 6 
839 42 0 47 5 45 0 23 7 
821 42 0 57 4 46 3 23 13 

826 36 7 57 4 44-6 23 47 |0.794J0'900Í0-826| 

készítésű vékony rőzse. 
|0-675|0-737|0*701| Sl;2| 38 3 3 í ' 9 | 70| 110 

készítésű vékony rőzse. 

i) A közölt eredmények átla
gosan 3 hónapos vágású kötegekre 
vonatkoznak, kivéve a 6-os sor
számú tölgyet, amely mintegy 5—6 
hónapos száradás után került mé
rés alá. 

2) lígy régebbi idütanulmányi 
felvételünk alkalmával 20 drb 80 
cm. h, l m. kerületű bükk rőzse
köteg átlagában a tömörtartalom 
nagysága 3ÍW; ' / „ . ami tömörköb-
méterenkint kereken 40 rözsekÖ-
tegnek felel meg. A kördéses rÖ-
zséket a tanulmányi erdögond-
nokság EIsö Bérc nevű erdörész-
letében termeltettük; a rözsékbc 
még a dorongvastagságú darabok 
is be lettek dolgoztatva. 

3) Az átlagosan 80 cm hosszú 
1 m kerületű rözsekötegeknek meg
felelő elméleti henger köbtartalma: 

K 006364 m 3 

•í) Az átlag 8tí cm hosszú 118 
cm kerületű rözsekötegeknek meg
felelő elméleti henger köbtartalma: 

K 0-095288 m.3 

5) Az átlagosan 73 cm hosszú 
és 84cm kerületű rözsekötegeknek 
megfelelő elméleti henger köbtar
ta lma : 

K 0-04099 m3 

(!) Az átlagosan 70 cm hosszú 
és 80 cm kerületű rözsekötegeknek 
megfelelő elméleti henger köbtar
ta lma: 

K 0-03564 



összesen 940 köteg' tömörfájának köbtartalmát és súlyát hatá
roztuk meg. A táblázat összeállításánál a csoportosítást — már 
t. i. ahol lehetett — fafajok szerint végeztem. Kimutatjuk a sú
lyok, tömörtartalom és fajsúlyok határértékeit is, hogy- a szóródá-, 
sokról némi fogalmat adjunk. A köbtartalom és a tömörtartalmi 
százalékok mellett kimutatjuk azt is, hogy az adott méretű köte
gekből hány darabot lehet számítani egy tömörköbméterre (kulcs
szám). Véleményünk szerint tulajdonképpen ez az, ami a gyakor
lati szakembert érdekli, mert a termelt rőzsemennyiségnek tömör
köbméterre való átszámításához közvetlenül használhatja. Minden 
félreértés elkerülése végett külön fel kell hívjam a figyelmet a 
táblázat fajsúlyadataira. T. i. azt itt közölt fajsúlyok nem egy 
bizonyos meghatározott fastagságú hasábfának, dorongnak vagy 
botfának és rőzsefának (gallyfa) fajsúlyát adja, hanem egy meg
határozatlan vastagságú fadarabokból összetett választóknak, sőt 
olyannak, amelyben — habár csak kis mértékben is — de még 
levél is van. Az összetétel egyenlőtlenségére vonatkozólag álljon 
itt példának a következő két adat. A Házoldal nevű erdőrészlet 
gyertyánosában termelt rőzsekötegek közül kettőt felbontottam, 
hogy a különböző vastagságú darabok arányát megállapíthassam. 
Az egyiknek összes súlya mintegy 6 hónapos száradás után 20-5 kg 
(fafaj tiszta gyertyán); ebből 10 kg a dorongvastagságú dara
bokra és 105 kg az ennél vékonyabb fadarabokra esett, itt tehát 
a százalékos arány 49 :51%. A másik köteg összsúlya 27-5 kg. 
Ennél a dorongvastagságú fára 23-5 kg és az ennél vékonyabb 
fára csak 5 kg esett, itt tehát a tulajdonképpeni rőzse az összes 
súlynak csak kereken 18%-át teszi ki. Már ebből a két példából is 
látható, hogy az összetétel százalékos nagysága annyira eltérő kö-
tegenkint, hogy semmi értelme sem volna egy átlagos összetételi 
százalók meghatározásának. 

A közölt eredmények közelebbi megvilágítására csak az átla
gos köbtartalomra, illetve a tömörtartalmi százalékokra vonat
kozó értékeket ragadom ki. A fajsúlyok nagyságát nem hasonlí
tom össze irodalmi adatokkal, mert a megadott értékek csak arra 
a szárazsági fokra nézve lehetnek irányadók, amelyben a vizsgá
lat lefolyt. Ellenben a tömörtartalom értéke — habár a száradás
sal fellépő összeaszás következtében ez is csökken — nincs akkora 
ingadozásnak kitéve. Az alábbiakban a köbtartalomra nézve is 
csak az egyes fafajok átlagos értékeit közlöm. Több esetben mó
dunkban volt ugyanabból a fafajból más és más munkás által 
készített, sőt más erdőrészletben termelt rőzsekötegeket lemérni. 
Ez szerencsés véletlennek mondható, mert így tisztán áll előttünk, 
hogy a kötegek köbtartalma nem annyira a fafajtól függ (elmé
letileg mindegyik kötegben ugyanolyan méretű és számú fadara
bokat tételezve fel, a köbtartalomban alig lehet változás) s ha 



igen, akkor is csak elenyésző kis mértékben. Ellenben a köbtarta
lom függ a feldolgozott fa méreteitől és a készítő munkás ügyes
ségétől. Némelyik ugyanazt a nagyságú köteget kevesebb fával 
tudja elkészíteni, a fadarabokat ügyesebben rendezi el, míg a 
másik egy kötegbe több fát köt be s így természetesen a köbtar
talma és a tömörtartalmi százaléka is változó lesz. Olyan esetek
ben, amikor egy fafajon belül több helyről és más munkásokkal 
készített rőzsekötegeket vizsgáltunk, az eredmények összehasonlí
tásához az átlagos értékeket nem az egyszerű számtani átlaggal 
képeztük, hanem a vizsgált kötegszám alapján az összetett átla
got számítottuk ki. 

A tiszta bükk rőzseköteg tömörtartalmi százaléka 49-7%, gyer
tyáné 46-0%, nyíré 51-1%, égeré 4*95 és a tölgyé 41-8% (a tölgy ada
tát készakarva hagytam utoljára, mivel a már kifejtett okoknál 
fogva ezt az értéket nem tartom teljesen megbízhatónak, inkább 
csak tájékoztató adat). A vegyes rőzsekötegek átlagos tömörtar
talma 51-1% (részletes adatokat lásd a táblázat 9—14. tételszáma 
alatt). 

A fiatal állományok tisztításából származó rőzse (amely jóval 
vékonyabb fadarabokat tartalmaz, mint a főhasználati vágások
ban termelt rőzsék) tömörtartalmi százaléka jóval alacsonyabb, 
csak 39-0%. Ez különben érthető is, mert a vékonyabb daraboknál 
az 1 m-es köteg területét számítva az üregek területe lényegesen 
nagyobb, mintha ugyanaz a köteg vastagabb darabokból állana. 
Ez különben általánosan ismert dolog, így van ez a hasábfa és 
dorongfa tömörtartalmi százalékánál is. Az Erdőmérnöki Segédtáb
lák 23. táblázatában található dr. Baur-féle adatok szerint a sima és 
egyenes tűzi hasábfa tömörtartalma vékony hasáboknál 72%, vas
tagnál 76%, a vékony dorongfánál 63%, vastagnál 70%; göcsös és 
görbe daraboknál a vékony hasábfa tömörtartalma 65%, vastag-
hasábé 67%, vékony dorongé 57%, vastagé 64%. Krippel egyetemi 
tanár által összegyűjtött irodalmi adatok átlagában hasábfánál 
64, dorongnál 60%. Ugyanez a helyzet a rőzsekötegek 100 darab
jára megadott köbtartalomnál is. A rőzsedorongfánál a törzs-
rőzse 100 kévéjének köbtartalma 3-75 m:i, az ágrőzséé 253 m 3; hosz-
szú rőzsefánál törzsrőzse 100 kévéjének köbtartalma 273 m 3, 
ágrőzsénél 1-90 m s; hulladókrőzse: törzsrőzse 100 kévéje 2-85 m 3, 
ágrőzséé 1'64 m3. Dr. Seckendorff adatai szerint (Erdőmérnöki 
Segédtáblák 22. táblázat) 100 kéve bükkrőzse köbtartalma 1-503, 
égeré 1'669, gyertyáné 1-808, nyíré 1-754, tölgyé 1-468 m3. Dr. Secken
dorff rőzse alatt a vastagabb végükön legfeljebb 7 cm átmérővel 
bíró ág- és csúcsdarabokat ért. A rőzsekéve mérete: 1 m hosszú 
és 1 m kerület, hengeres köteg. Az 1 m hosszú és 1 m kerületű 
henger elméleti köbtartalma 0-07957 m 3. Tehát a tömörtartalmi szá
zalékok Seckendorff által megadott fafajoknál: bükk 18-8, éger 



209, gyertyán22-7,nyír 220, tölgy 18-4%. Bauer által vizsgált rőzse-
dorongfánál: törzsrőzse 471, ágrőzse 31-8; hosszúrőzseí'áiiál: törzs
rőzse 34-3, ágrőzse 23-9; hulladékrőzse: törzsrőzse 358, ágrőzse 20-6%. 

Dr. Bauer 3 által vizsgált és a fentiekben közölt választékok: 
1. Rőzsedorong (Reisknüppel). Méter hosszúra vágott darabok 

4—7 cm átmérőig. A rőzsedorong ismét lehet törzsrőzse (áterdőlési 
fa) vagy ágrőzse, a törzs csúcsrészeiből és az ágakból kikerülő 
fenti vastagságú darabok. 

2. Hosszú rőzse (Langreisig). A választék elnevezése a német 
Langreisig szószerinti fordítása. A szerző ez alatt 0—7 cm vastag-
rozsét ért, amely szintén lehet törzs- és ágrőzse. Az elnevezés foly
tán arra kellene gondolni, hogy ez a rőzseválaszték 1 m-nél hosz-
szabb kell legyen, de valójában a lényeg nem a hosszúságon, ha
nem a vastagságon van. Ezt látszik bizonyítani a következő 
választék elnevezése és értelmezése. 

3. Hulladékrőzse (Abfallreisig). 4 cm és ennél vékonyabb csúcs
darabok (törzsrőzse) és ágdarabok (ágrőzse), megjegyzendő, hogy 
ez a választék tulajdonképpen a dorongvastagságú rőzse kiválo
gatása után fennmaradó huladék. 

Ilyen, vagy ehhez hasonló osztályozást soproni viszonylatban 
igen nehéz volna felállítani, mivel a termelt rőzsekötegek a 
bennök lévő fadarabok vastagsága tekintetében meglehetős sza
bálytalanságot mutatnak, amennyiben az egész vékony gallyfától 
(sőt levéltől is) dorongvastagságig (12 cm), de még ennél is vas
tagabb hasítványokat tartalmaznak. Kivételt egyedül a fiatal állo
mányok tisztításából kikerülő rőzsekötegeknél találunk, amikor is 
a fadarabok átmérője ritkán haladja meg a dorongvastagságot. 

A gyakorlati élet számára az összeállított táblázatban meg
adom az egyes fafajokból készített rőzsekötegek átszámító-kules-
számát is (amely megmutatja, hogy hány darab rőzseköteg felel meg 
1 tömörköbméter fának). Természetes ezek az értékek is igen vál
tozók nagyságuk függ a kötegek tömörtartalmától és persze a 
kötegek, mértékeitől is. A 80 cm hosszú és 1 m kerületű, túlnyomó -
részben vastagabb fákból készített kötegek átlagos' átszámító-
kulcsszáma 632 rőzseköteg átlagában kereken 33. Ugyanilyen 
méretű, de vékonyabb fadarabokat tartalmazó kötegek (a fiatal 
állományok tisztításából kikerülő) átlagos átszámító-kulcsszáma 
40, míg a magánosok által készíteni szokott kisméretű és csupa 
vékonyabb darabokból álló kötegeké 70. Viszont vizsgáltam olyan 
magánosok által készített rőasekötegeket is, amelyekből csak 23 
darabot lehet egy tömörköbméterre számítani. A fafajokra vonat
kozó részletes eredményekről a táblázat adatai nyújtanak fel-

3 Dr , B n u r : Untersuchuraíren ü-ber den Festgehalt und das Gewicht des 
Schichtholzes und der Rinde. Seite 29. 



világosítást. Az átszámításra szolgáló kulcsszámokat összehason-. 
lítva Zügn gyakorlati adatával (50 darab felel meg egy tömör
köbméternek), azt látjuk, hogy ehhez az értékhez legközelebb áll 
a tisztításokból kikerülő rőzsék átszámító kulcsszáma (40 drb). 

A táblázatban szereplő faj súly ért ékeket a gyakorlat számára 
nem lehet közvetlenül felhasználni, jelentőségük csak akkor van, 
ha akár súlymérésből a köbtartalmat, vagy fordítva a köbtarta-
lomból a súlyt akarjuk kiszámítani. Kézenfekvő, hogy az így ki
számított értékek csak arra a víztartalmi fokra adnak helyes 
eredményeket, amelyekre a fajsúlyadatok vonatkoznak. 

A jövedelmezőség megállapítása céljából összehasonlítást te
szek a hasáb- és dorongtüzifa, valamint a rőzsekötegek értékesíté
sével kapható tőárakkal. Az egyetemi tanulmányi erdőgondnok
ságtól kapott adatok szerint egy erdei ürköbméter (1-3 m magas) 
vegyes keményfahasáb ára ab erdő U-50 P, dorong-fáé 95 P, a 
rőzseköteg árát a városhoz közelebb eső területen vegyük fel 030/ 
P-vel. Az elérhető tiszta tőár kiszámításánál ismét segítségül 
veszem Zügn soproni erdőmester adatait. Zügn4 az 1928/32. évekre 
kimutatott bevételek és kiadások alapján megállapítja, hogy „a 
m3-kénti bruttó eladási árból csak 43%< a tiszta tőár, a többi 
57% a kisgazdálkodási költségekre esik". Ezen adatok birtokában 
nagyon leegyszeresül a tőár számítása, mindössze osak az kell ki
számítani, hogy a nevezett választékoknak mennyi lesz a tömör
köbméterre átszámított ú. n. bruttó eladási ára. Az erdei ürköb-
métert 1-3 m magasnak véve, annak tömörköbtartalma (Krippel 
egyetemi tanár adatai szerint) hasábfánál 0.832 m 3, dorongfánál 
0-780 m3. A rőzsekötegek átszámításához saját felvételi adataimat 
használom fel, eszerint a vizsgált 454 keményfa rőzseköteg át
lagos (összetett átlag) átszámító kulcsszáma 34. Tehát az egy 
tömörköbméterre átszámított bruttó eladási ár hasábfánál 1382 P, 
dorongfánál 1218 P, a rőzsekötegeknél pedig 9-52 P; ebből tiszta 
tőár hasábfánál 5-94, dorongfánál 5-24 P ós a rőzsefánál 409 P 
(1 köteg rőzsére esik tehát 0-12 P). A fiatalosokból kikerülő véko
nyabb rőzséknél, amelynél az átszámításra szolgáló kulcsszám 40 
és a kötegenkénti eladási ár az erdőben legfeljebb 20 fillérrel 
vehető fel a tiszta tőár tömörméterre átszámítva 344 P (1 kötegre 
esik 0-086 P tőár). Ezzel szemben Zügn a tisztításokban előállított 
rőzsekötegekre tömörköbméterenkint 1'5 P-s tőárt hoz ki, annak 
feltételezése mellett, hogy 1 tömörköbmétert 50 köteg tesz ki és a 
kötegenkénti anyagár 3 fillér. Hogy a kötegnek anyagárát milyen 
alapon vette fel, illetőleg számította ki 3 fillérre, nem tudom, erre 
nézve tanulmányában nem ad felvilágosítást. Mindezekből az ada-

4 Zügn: E g y hazai erdőgazdaság 5 évi átlageredményei. E r d . Lapok 
1934. évi. 52. old. 



tokból tisztán látszik, hogy a rőzsetermelés határozottan kifizeti 
magát. Azonban nem hallgathatom el azt sem, hogy a tőárnak 
ilyen formában való számítása az elméletben lefektetett tőárszámí-
tás szabályainak nem felel meg teljesen, mert hiszen jelen esetben 
tekintet nélkül arra, hogy milyen választék eladásáról van szó 

.a tömörköbméterre eső kiadásokat (termelési és általános költsé
gek) a bruttó eladási árnak ugyanakkora százalékával számítjuk. 
Kétségtelenül ez is egy módja a számításnak, gyakorlati kivitele 
egyszerű és minden bizonnyal a gyakorlati élet követelményeinek 
megfelelő tájékoztató átlagos adatokat szolgáltat. Zügn a kiadások 
összegét a termelt fatömeg tömörköbméterére egyforma arányban 
osztja el, "tekintet nélkül arra, hogy a készített választék szerfa 
vagy tűzifa, sőt továbbmenve a szerfa- és tűzifacsoporton belül 
eső különböző értékeket képviselő szerfa- és tűzifaválasztékok 
értékére sincs tekintettel. így azután előáll az a különös helyzet, 
hogy pl. a termelési, rakásolási és fuvarbóreket illetőleg a szerfa 
tömörköbméterére ugyanakkora összeg esik, mint pl. a rőzse-
fánál. A helyzet fonákságát a következő példával kívánom meg
világítani. A város az idősebb lombállományok gyérítésésekor a 
dorongfát és rőzsét házilag termelteti, amikor is egy üm3 dorong
fáért, termelési költség címén 090 P-t fizet (rakatmagasság 1*3 m). 
rözsekötegenként pedig 10 fillért (9 fill. a tényleges munkabér+1 
fillér a kötegeléshez szükséges drót), tehát egy tömörköbméter 
dorongfa termeléséért fizet 1;15 P-t, ugyanakkor pedig a rőzsefa 
tönörköbméter után, ha az átszámító kulcsszámot átlagosan 34-el 
veszem fel, 3-40 P-t, Ez a két adat világosan beszél, de nem csak 
az előbb felvetett kérdésre ad választ, hanem arra is, hogy az érté
kesebb szerfaválaszték, melynek termelési költsége viszonyítva a 
silányabb értékű rőzsctüzelő termelési költségéhez jóval kisebb, az 
általános költségeknek jóval nagyobb hányadát tudja és kell, hogy 
viselje, mint a viszonylagosan drágábban előállított és értéktele
nebb rőzsefa. Amikor ezekre rámutatok, távol áll tőlem, hogy Zügn 
számítási módszerét kritizáljam, sőt készségesen elismerem, hogy 
az általános költségeknek a termelt választékokra az elméleti 
értelemben vett helyességgel való elosztása annyira nehéz és kö
rülményes, hogy azt a gyakorlati életben megvalósítani csak 
nagy fáradtsággal lehet. 

Die Reisigbündél und ihre wirtschaftliche Bedeutung. Von 
Dr. N. Pallay. 

In den Forstbetrieben der Stadt Sopron und seiner Umgebung 
gelangt das háuslich erzeugte Reisigbrennlholz in Bündeln 
von 80 cm Lange und 1 m Umfang zur Verwertung. Zwecks Er-
mittlune: des Festmeterwerts dieser Brennholzsorte wurde mittels 



Xylometer der Kubikinhalt und aufgruiid dessen das Festgehalts-
prozent von etwa 1000 Eeisigbündeln íestgestellt. 

Die erhaltenen Werte sind in der beigefügten "Übersieht mit-
g ételit. 

Für die Praxis ;— zur Umrechnuiig von Bündeln auf fm — 
wurden auch die sog. Schlüsselzahlen ermittelt, d. h. jene Menge 
an Bündeln, die bei verschiedener Starke des Reisigmaterials 
einem Festnieter entsprechen. 

Das Festmeterprozent eines Bündels mit starkerem Keisig 
betragt bei Bucbe 50, bei Weissbuche 46, bei Birke 51, bei Erle 
50 und bei Eiche 42, durchschnittlich alsó bei Bündeln aus ver-
schiedenen Holzarten bestehend 51%, bei schwacherem Matériái 
39%. 

Bei starkerem Matériái entsprechen durchschittlich 33, bei 
Dünnreisig etwa 40 Bündel einem Festmeter. 

* 
Les fagots et leur importance économique. Par le Dr 

N. Pallay. 

Dans les exploitations forestiéres de la ville de Sopron et 
des environs, les fagots qu'on vend mesurent 80 cm. en longueur 
et 1 m. en circonférence. 

Par des mesures xylométriques, l'Auteur a déterminé le 
volume plein de 1000 fagots, respectivement les facteurs de cubage 
qui indiquemt combién de fagots font un métre cube de bois plein 
quand l'épaisseur des branches est connue. Les résultats sont 
résumés dans le Tableau. 

Brush-wood faggots and their economic importance. By 
Dr. N. Pallay. 

In the Sopron and neig'hbouring forests brush-wood is sold 
in faggots 80 cm. long and 1 m. in circumferance. 

The author, by means of a xylometer, has determined the 
solid cubic content and the cubic percentage of 1000 faggots. For 
practical forestry he has likewise determined the key numbers, 
which show how many faggots go to a solid cubic metre according 
to the thickness of the brush-wood. The results are shown in the 
accompanying table. 



Vág-völgyi krónika. 
Irta: Matusovits Péter. 

IJy címen jelent meg a szerző: Ethcy Gyula dr. kiadásában az 
elszakított Komáromban egy felette értékes történelmi kutatásokon 
alapuló tudományos munka, mely nemcsak topografiailag és törté
nelmileg írja le a Vágvölgyet, hanem felöleli annak mezőgazdasá
gát, állattenyésztését, erdőgazdaságát, kertészetét, halászatát, vadá
szatát, iparát, közigazgatását, építészetét, tűzrendészetét, a lakosokat, 
azoknak műveltségét, a várnépet, katonaságot, nemességet, 
jobbágyságot, a várakat, azok pusztulását, a székelységet, a tele
pülést is, az eredeti okmányok felsorolásával. Ezt az értékes 
munkát Mályusz Elemér dr. budapesti egyetemi tanár igen meleg 
szavakkal méltatta. 

Az egész munka olyan érdekes, hogy aki hozzáfog olvasásához 
le sem teszi addig, amíg el nem olvasta, A munkán végig átvonul 
emellett a vidék és a magyarság története az okmányok feltünte
tésével és azokból való idézésekkel, úgy hogy minden állítását 
okmányokra alapítja. A szerző magyar éra alatt főszolgabíró és 
földbirtokos volt Nyitramegyében és már akkor töibb munkát írt. 
(A „Zoborvidék múltjából", stb.) Édesatyja vezető erdőtisztje volt 
az esztergomi főkáptalannak és így szeretettel foglalkozik művé
ben az erdőgazdasággal. Miután az értékes munka a könyvpiacon 
meg nem szerezhető, a szerző engedélyével közlök az E . L . olvasóit 
is érdeklő részletekből kivonatokat, illetve egyes részeket szó 
szerint, 

A Nyitra mellett, a Zobor alján sok magyar falu van, ahol ma 
is hallani azt az élő hagyományt, hogy a székelyeket valaha onnan 
telepitették Erdélybe. Írás errenézve ugyan nem maradt, de van. 
nak egyéb támpontok. Kolon, árpádkori templommal bíró község 
és nem messze tőle a kishecsei. másként bárdócföldi birtokba a 
Forgáchokat 1519-ben iktatják bé. Kállay Ferenc „Históriai 
értekezés a nemes székely nemzet eredetéről" című, Nagyenyeden 
1829-ben kiadott munkájában feljegyzi, hogy az udvarhelyi levéb 
tár adatai szerint az egyik székely baján neve Kolon, kinek atyja 
Badótz. Nagy Géza. Etnográfia 1890. évi 4. számában rámutat, 
hogy a Nyitrai Bodok helységnév párját megtaláljuk a sepsiszéki 
Bodok-ban, Zoborét pedig Homorod vidékén. Haitzl Kálmán dr., 
az esztergomi prímási levéltár 1647. évi visitátióját említi, mely 
szerint „Keresztúr, Zsikva és Fenyőkosztolány székely lakossága" 
kevés kivétellel még lutheránus. Zsére község neve 1349-ben Syra, 
1358-ban pedig Nicolaus de Syra küküllői alvárnagy. (Monum. 
Eppl. Strig. III—627 és Anjukori okmánytár VII—56.) Ujabban a 
román történetírók is a Vágvölgyén keresik a székelyek első tele
pülési helyét. Ghymes neve azaz erdélyi Gyimes, így tehát Nyitra 



körül is kereshető az a fészek, ahonnan a székelyek egy része 
Erdélybe származott. 

Megszálló őseink erdeiket nemzetségek szerint közösen birto
kolták. Sok falu ilyen erdőközösségben él évszázadokon keresztül. 
(Tagányi K. Magy. Erd. okltár.) Az erdőt mindenki ott vágja, ahol 
legjobban kezeügyébe esik. A községből általában a mezei föld 
szakad ki előbb, az erdőkből pedig a királyi tulajdon változik ön
állóvá, melyre a királyúr erdőóvói ügyelnek. A magától sarjadzó 
fa — az „eresztevény" — kisebb érték eleinte, mint a közötte gya-
korlandó vadászat. 

III. Endre király 1293-ben Pozsony városának megengedi, 
hogy a lakossága az erdőt szabadon élhesse, tűzi- és épületfát vág
hasson a „vadászok ispánjának" járó fizetés nélkül. (Fejér: Cod. 
dip. VT/l—108.) Az erdőkezelés — ha ugyan erről beszélni lehet — 
tehát hozzája tartozott. Ahol kevés a fa, ott a gondos gazda korán 
megbecsüli. A csallóközi Karcsa faluról tudjuk, hogy 1262-ben 
már ültetett erdeje volt, (Árp. új okmt. XI—519.) A tatárjárás után 
telepítik be az erdőkoszorúzta vidékeket a soltészok. Ezek veszik 
át az ingatlant és kimérik embereiknek. Fáradságukért adómen
tességet élveznek és egyéb előnyöket földesuraiktól. A soltészok 
maguk pedig a telepek örökös bírái lesznek és tiszteségük örö
kölhető, avagy el is idegeníthető. 

Erdeink középkori mértékegysége a bárd, vagy bárdalja, 
mely oly nagy terület, melyet egy ember egy nap alatt kivághat 
és így térfogata vidékenként változik. Werbőczy „Hármaskönyve" 
szerint legértékesebb a makkoserdő, melyhez hasonló a vágásra, 
vadászatra és egyéb célokra használható bárdoserdő. Az eresztvény 
(sarjerdő) után következik a cserjés. Az eresztvény rendszerint 
tilalmas, mert a marha kárt tehet benne. Ilyen okból helyezi 
tilalom alá egyik erdőrészét Rózsahegy város 1625-ben 12 forint 
büntetés terhe alatt. (Rózsahegy város jkve Prot. II. pag. 117.) 

A német Sehwarzwaldból fordított feketeerdő sűrű őserdőt 
jelentett. Ilyen kifejezés már a XIII. század végén előfordul. Ma 
feketeölnek a cserzésre nem hántott fából rakott ölfát nezevik. 

A szárazfának neve hajdan „aszufa" volt. A közös birtoklásnak 
veszekedés a vége, amiről sok érdekes feljegyzés tanúskodik. 

A határjelek különösen fontosak és nemcsak dombokat emel
nek, hanem bizonyság okáért beléjük különféle tárgyakat is rak
nak. Szerepel azokban kovácsszén, salak, stb. így jár el Rózsahegy 
város 1722 május 5-ikén végzett határkijelölés alkalmával. 
(Városi levéltár Prot, V. pag. 124.) 

A közös erdőket „nyíl" szerint osztották ki. Régi magyar 
nyelvben nyílvonás, nyílvetés nem egyéb, mint sorshúzás. A köz
ségek minden önálló lakosa egyenlő mértékben felmért — jobból 
kevesebb, rosszabból nagyobb területű — részt kapott, minek bé-



kességes elosztására szolgált a sorshúzás, a magyar nyíl. Szlovák 
vidéken a német Theilból faragott „tál" járta és járja még ma is, 
mint ilyen osztásokra. A béresek mezei részföldeinek is „tál" a 
neve, melyet sorsolás útján jelölnek ki az egyeseknek. 

Helyes útra a természet örök törvényeinek hosszú meg
figyelése vezette őseinket, a plébános és tanító kétségtelenül sok 
oktató magyarázattal vitte tovább az ifjak lelkébe a nagyapák 
szerzetté tapasztalatokat. Az erdő annak van a szívéhez nőve, aki 
benne él és ennek tudható be, hogy a magyar erdészeti oktatás 
terén az első lépést Vizner Ferenc liptóújvári (hrádoki) kamarai 
erdőfelügyelő tette meg. Örök példája annak, hogy a lelkes tiszt
viselő maradandó emléket állíthat, ha szereti hivatását. Ez a derék 
férfiú 1796-ban a világtól félreeső helyen dolgozó munkásainak 
gyermekei, részére tanítót fogad (Tagányi K. id. m. III—685.) és 
ebben az iskolában egy önmaga szerkesztette kátéval oktatja a 
tanulókat az erdészeti mesterségre. A tankerületi főigazgató meg
lepetve látta, hogy mire képes egy buzgó férfiú elhatározása; való
ban megérdemelve kapott fáradtságáért 1802-ben királyi köszö
netet. Ez az iskola 1815-ben szűnt meg. 

A kővárak építése magával hozta az erdők kivágását hegyeink 
ormain, mert hadászati szempontok megkövetelik, hogy az 
ostromló ellenség ne bújhasson fatörzsek mögé. A várak fenn
tartása sok fát fogyasztott — így az első nagyobb pusztításokat 
az emberi küzdelem terhére írhatjuk. 

Erdőt eleget talált a megtelepülő ember, azt csak kikeltett 
használnia. Általában tehát 1. épületfa-, 2. tűzifa-, 3. makkoserdőket 
különböztet meg a régi ember használat szempontjából. Az első 
csoportba a szerszám- és bányafa is beleveendő. Arra eléggé 
ügyeltek már a középkor erdőőrei — custodes sylvarum — hogy 
idegenek kárt ne okozzanak a fákban, de maga a tulajdonos 
gyakran céltalanul vágta, irtotta, égette. Ha zálogba kerül az 
ingatlan, még nagyobb a veszedelem. Csejthe 1661-évi urad. rend
tart, 13. pontja beszéli: „Mivel a csejthei jószágbeli erdőket a-
zálogos urak annyira kivágták, hogy a vár épületeire alig lesz fa 
található, — ezentúl a hajnikok, fejük vesztése alatt, ne engedjék 
vágni a zálogos urak ispánjainak. (Magy. G-azrl. tört, Szemle 
1899. évf.) 

Külön erdőtisztikar nincsen, a mezőt kezelő tiszttartók és is
pánok alá tartoznak a csőszök (hajnikok) — csak a 18-ik század
ban tűnik fel nálunk az inspector sylvarum. 

A pusztítás sokkal több, mint a fenntartás, még az újabb kor
ban is, de új települések, — irtványok szintén csökkentik a terü
letet. Ezek pedig véglegesen, mert fák helyén szántó létesül. 

Tehermentesítéssel akarják az újabb irtásokat nehezíteni, de 
néhol elkésve ébrednek a valóságra. Berencsvára compossessorai 
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1734-ben panaszkodnak, hogy erdeik végpusztulásra jutnak, mert 
legnagyobb részük irtványokká változott. (Ex eo quod plurimi 
earundem exstirpatione abuterentur. Irat a szerzőnél.) 

A falvak gyakran égnek a várakkal együtt, tehát sok fa kell 
építkezésekre. Nem utolsó fogyasztók a hidak és kompok. Legtöbb 
a jobbágyok épületeire szükséges, akik ezen ürügy alatt eladásra 
vágnak. Kimondják tehát 1634-ben a beczkói urak: Épületre való 
szükségét pedig a jolbbágy bírájával tiszttartója előtt, bizonyítsa, 

A védelmi intézkedések zöme mégis csak papiroson marad, 

így pl . ;i boefcói uradalom' 1692. évi rendtart. 16. pontja esők bajt árul 
el: „ H a az erdők tilosnak neveztetnek, legyenek tilosak, azokba senki 
ne menjen. A szabad erdőket ne merészelje senki csak ''azért vesztegetni, 
hogy hamut eladjon és azzal kereskedjék. Sűrűn practieálni kezdték, hogy 
kecskét, jiuhok telelésére tölgyfagallyat, vulgo letinát, anny ira szoktak 
vágni,, hogy egy ember sok fiatal fát ront, azért ez nemcsak tilalmasok
ban, de közerdőkben is sub poena tiltatik. Nemkülönben az egész domi-
niumbeli lakosok nevezet szerint házi vásárokra, p iacra eladni való fa-
hordástul irihibeáltatnak, hogy tűzre tölgyfát vágni, annyival inkább véle 
kereskedni ne merészeljenek loties-quoties sub poeno fl . 4 és azonkívül 
Director és • Inspoctor uraiméknak az olyan fát confiiseálni, maga szüksé
gére fordítani szabad légyen, sőt a szénégetők is ezután nemkülönben, ha
nem Inspeetor úr hírével szenet égethessenek sub eadem poena". 

. A szénégetés akkor virágzik; 1785-ben Hubinán egy cumulus-
tól egy forint 50 dénárt fizetnek. (Jeszenszky levéltár.) Erdei fenyő 
— Pinus silvestris — halászatra is keresett cikk. Valószínűleg 
vejszéket készítettek belőle; gallyai között szívesen húzódott meg 
a hal. Szlovák neve borovica. Rózsahegy városának halászati bér
lője két szekér borovicát kíván halfogásra. (Prot. XIII—II. 625. 
lapon a városi levéltárban.) 

Vágújhely város négy erdőőrt tartott, Részükre 1717-ben ki
adott utasításból tudjuk, hogy tilos erdeink nemcsak tölgyesekből 
állottak, hanem bőven volt hársuk is — tilia —, melyből sok bútort 
készítenek. A tolvajok kényelmesen hántják a fát az erdőben, a 
kérget háti bátyúban vagy szekéren hordják el. Tettenérés esetén 
a csőszök, régi szokás szerint, 12—20 dénárig terjedő jutalékot kap
nak a kár értékéhez képest. Az erélyes gondviselés következtében 
inkáblb a csejthei erdőket látogatják a tolvajok és Porgách László 
gróf 1754-ben már arról panaszkodik, hogy erdei teljes pusztulás
ban vannak. Sokan már csak a gyökereket áshatják ki. Végre 
szintén őröket fogad fel, — de talán elkésve. 

Sok évszázados hiábavaló huzavona után a beckói uradalom 
1794-ben komoly lépést tesz; megállapítja a vágásfordulókat, még
pedig tölgyesre nézve 40 esztendőben, bükkösre pedig 32-ben. 
(Jegyzőkönyv a szerzőnél.) Megtiltja továbbá, hogy nemeseken kí
vül más ember fát árulhasson, kivéve a bosáciakat. Vágújhelyre 
4, Bosácra 4, Melsicre 2, Krivoszud és Beckóra. 3, Ivanóera 2, Új
falu, Kálnic, Kocsóc és Vieszkára 3 erdőőrt rendélnek évi 25 fo-



rint fizetéssel. Biztonság okából fegyvert hordhatnak, de annak 
az inspector pecsétjével kell ellátva lennie. Vadat az uraság tud
tán kívül lőniük tilos, szolgálatukra esküt tesznek. 

Annyi pusztulás után a védelmi intézkedések mind szigorúbbá 
lesznek. Kochanovszky Ambrus szolgabíró 24 pálcát igér annak 
a pásztornak, aki két évesnél fiatalabb vágásiban legeltetni meré
szel. (Csejthe község levéltára.) 

A járás legnagyobb erdőbirtokosa a temetvényi uradalom; 
míg a csejtheinek jobbágysága házieszközök faragásával foglal
kozik, itten gazdasági szerszámok gyártása divatos. A faállomány 
csökkenésére való tekintettel ezt is szigorúan megszorítják 1843-
ban. (Sándor-levéltár Lukán.) Hrádeken, Olehotán és Moraván-
ban papírmalom dolgozik ugyanekkor; Oturán szintén van ilyen, 
melynek tulajdonosa 1800-ban Mayr Antal. (Otura község levél
tára.) Papírmalmaink alapítási idejét nehéz pontosan megállapi-
tani. Rózsahegyen 1721-ben jegyzik a „Luka nad papiernu" elneve
zést elsőízben. Régi szokás az üveghutában és máshol keresett 
hamúzsír-főzés, melyet Telnetvényben 1766-ban megtiltanak, 1846-
ban pedig csak egy helyen engednek meg. 1835-ben kimondják, 
hogy Szent György-naptól kezdve mindenszentig tilos bármiféle 
vágás. 

Fényes E. 1837-ben említi, hogy a csejthei és temetvényi erdők 
bükkmakkjából az óturaiak és miavaiak olajat készítenek, a vág-
új helyiek bükkfataplóval kereskednek. 

Első valódi erdőtörvényünk az 1791. évi LVII. t.-c., amely az 
erdők megvédését a közhatalom oltalmába helyezi. 

Az erdők történetéről alig tudunk valamit. Szelídgesztenye
erdőkből maradt valamelyes Radosnán, Ghymesen és Récsén. Ez 
a fa ősfanem, mert a kőkori ember miskolckörnyéki barlangjában 
ott fekszik a tűzhelyen a szelídgesztenye. Diófaerdők nyomait csak 
a régi nevek mutatják, ilyen pl. a trencséni Orechó község'. Vadon 
díszlő diófaerdő legközelebbi előfordulási helye Divékújfalu. Gom
bából Nemespodhragyon Holuby 176 fajt állapított meg. 

Szerző számos emlékfat is felsorol. Híres az adamóci tiszafa, 
amely talán a hajdan díszlett ilynemű erdőnek utolsó tanuja. 
Ilyen néhány tiszafa megmaradt az uradalmi bérlő által pár év
tizeddel ezelőtt tűzifának kitermelt öreg tiszafaerdőrészből Sisson, 
Nyitra megyében, Leidenfrost Ernő birtokán. 

Amint ebből látható, a pusztításokat a bérlők és évszázadokon 
át az erdőket és mezőgazdaságot kezelő ispánok végezték és csak 
1766-ban jelenik meg a temetvényi uradalomban a fő- és alerdész. 
tehát valóságos erdőtiszt és az erdőuradalom rendtartása, mely
nek eredetije ugyancsak a szerző tulajdona. Szövegét helyszűke 
miatt, sajnos, nem közölhetjük, bár minden tekintetben egyik leg
érdekesebb gazdaságtörténeti okmányunk. 



Érdekes Ethey dr. „Vágvölgyi Króniká"-jának „A vadászati
ról szóló fejezete, melyben a Vágvölgy régi állatairól, a mam-
mutokról, bölényekről és hódokról és az ősmagyarok vadászeszkö
zeiről emlékezik meg-. 

A dámvad régebben állandó lakosa az erdőknek. 1640-ben a 
brezovai csőszöknek kötelessége a dámvadak lelövése. (Urbárium 
a szerzőnél.) Vaddisznóhús rendes piaci pecsenye. Az utolsó medve 
Temetvény alatt esett zsákmányul. Az utolsó farkast 1880-ban lőt
ték Ghymesen.* A bölények eltűnését a X V I . századra tehetjük. 
1612-ben Thurzó Borbála lakodalmán, Bittsén elfogyasztanak ugyan 
30 bölényt — ezek azonban az árvái hegyekben estek zsákmányul. 
A vadászati szenvedély széles körben él, az urak és jobbágyok 
szenvedélyes vadászok. 

A z 1504. évi V . t.-c. 18. §-ában olvashatjuk, hogy a jobbágyok szőlleik 
éa földjeik művelését elhagyva, csupán vadászat- és madarászatból élnek 
a még az Istennek szentelt ünnepnapokon is azt űzik, — így pedig a mun
kától elszokva, koldulásra, tolvajlásra, sőt rablásra adják magukat, — 
azért ezentúl semmiféle jobbágy vagy paraszt saarvasokat, dámvadakat, 
nyulakat, vaddisznókat vadászni, fácánokat, foglyokat és császármadara
kat madarászni semmiféle módon és eszközzel no merészeljen. A vasárnapi 
vadászokat Vágújhelyen még 1794-ben is szigorúan büntetik. 

Petróczy István a X V I I . században Kasza vára alatti vadas
kertjében nevel szarvasokat és dámvadat. (Takáts S. Vadkert) 
Kisörvistyén 1590-ben van a Hortus, Vadkert vocatus. (Közgy. jkv. 
Nyitra vm. levéltárában.) 

Királyaink vadászai a középkorban külön feljebbvaló — comes 
venatorum — alatt élnek, akik ügyelnek a tilalmakra. A turóci he
gyek között a XIII. században szabad vadkecskékre és nyúlra va
dászni, tilos ellenben a szarvasok,, vadkanok, vadszamarak és beni-
aminusok vadászása — úgyszintén az odafönt ritka fogolymada
rak tőrbeejtése. (Mályusz E . Turóc megye kialakulása, 51. lap.) 
Vadkecske alatt valószínűleg zerge értendő, a vadszamarak és 
beniaminusok alatt, hogy mit értettek, nem tudjuk. 

Hajdan a birtokos nemesség saját számára tartotta meg a 
vadászati jogot — a madarászattal azonban keveset törődött, azt 
leginkább a jobbágyok gyakorolták. A beckói urad. rendtartás 
1692-ben a madarászatot is szigorúan megtiltja. Viszont Otura 
község lakosai 1773-ban szerződést kötnek földesuraikkal, melyben 
megjegyzik, hogy a határban mindig szabadon vadásztak — és 
ezentúl is fognak, de az urak ősszel és télen szintén gyakorolni 
fogják jogukat. (Otura község levéltára No 11.) 

Megemlíti a krónika az agarászatot, a karvallyal (karoly) 
vagy rárómadarakkal való vadászatot. 

* Jabláncon. a gróf Apponyi-kastélyban láttam kitömve. 



A külföldi feljegyzések a váró-madarat kéklábú sólyomnak, kókíábú 
ölyvnek nevezik. II. Lajos király özvegye 1550-ben Belgiumból a nyitrai 
püspöktől kér ráromadarat: „Most ismét kellene néhány Nyitravidékéről, 
mert az ottani ölyvek kiválóak s igen magasra szállnak". 1564-ben Miksa 
király ugyancsak a nyitrai püspökhöz fordul sólyomokért, abból a fajtá
ból, melyeket „bastardnak vagy kéklábúnak hívnak". Főuraink közül 
1569-ben Bánffy László Bcekóról küld ráromadarat a Batthyány aknák. 
Zay Péter 1575-ben figyelmezteti Örvistyén Soós Klárát, hogy „a karvalyo
kat ne hagyasd". 

A fürjeket még a XVIII . század végén is szívesen vadászták. 
Gyulay János 1563-ban fürjeket akar fogni — azért kisebb ölyveket 
is, szagos kutyát, azaz fürjre való vizslát kér. Valaha hód is akadt, 
de ezek rég kipusztultak. 1603 január 1-én Galgóc várában Thurzó 
Szaniszló ebédjén még szerepel, biberfark gyümölcslével. Holi-
cson, 1837-ben él néhány hód, mint ritkaság. 

A vadászat gyakorlásának különböző nemei közt említi a ver
mekbe fogást, a hálót és hurkot, a nyilat, lándzsát és dárdát. A jó 
íjjász kétszáz lépésnyiről még lóhátról is eltalálja a célt. A királyi 
íjjkószítők nálunk külön osztályba tartoznak. 

A vadászat első törvénye az 1504. évi V. t.-c. 18. §-a, az 1729. 
évi X X . t.-c. rendezi és megerősíti II. Ulászló törvényét, majd az 
1840. évi IX. t,-c, az 1872. évi VI. t.-c. és végül az 1883. évi X X . t.-c, 
mely ma is érvényben van az elszakított területen. 

Ugyancsak nagyon érdekes dolgokat ír a halászat történeté
ről Dr. Ethey. 

Őseinknek a vad mellett kedvelt étele a hal, amely a keresz--
ténység felvétele után különösen böjti étel. Már Kálmán király 
intézkedett az egyházi és monostori tavak feleslegének visszavite
léről és csak annyit hagy meg, amennyinek a hala a napi szük
ségletre és böjtre elegendő. A pannonhalmi rend történetéből tud
juk, hogy egy szerzetesre naponta tányéronként két jó darabot 
számítottak. A nagy forgalom szép hasznot hajtott, miértis ko-^ 
rán vámot vetettek a halra. Komáromi Pál mester 1305-ban a Vág 
torkolata felett és egyebütt szedett halvámot és azt a domonkos
rendiek templomának ajándékozta. A Vág medre csupa kavics, 
miért is az albban lévő hal jóízű. I. Géza király 1075-ben a Vág 
torkolatának halászatát a garamszentbenedeki apátságnak adta. 
A vágsellyei halászok az 1233. évi okmány tanúsága szerint a 
szentmártoni apátságnak kötelesek halat szállítani. Az 1622. évi 
szakácskönyv harmincféle halból 189 féle ételt tud elkészíteni. A 
halastavak már a legrégibb okmányokban szerepelnek. A ponty, 
csuka, márna, pisztráng, galóca, sőt a viza is szerepel a régi ok
mányokban. Halvédelemről már Berencs várának 1629 május 22-én 
kelt instrukciója olyképpen rendelkezik, hogy Miavát és egyéb ha-
lászóvizeket — mint azelőtt volt — oltalmaztassa a polesnivel, és 
kiket ott kap tilalmas vizekben megbüntesse és hálójukat elvegye. 
Mivel pedig a kövi halakban sok kárt tesznek a kacsák — azoknak 



tartása tilos. A kenderáztatás tilalma már fokozott halvédelern, 
de a fölösleges pusztítást azelőtt sem engedik meg. Érdekes ada
tokat tartalmaznak a régi halászati bérszerződések. így Noszicon, 
1755-ben két halásznak bérbead az uradalom bizonyos földet oly 
feltétellel, hogy a konyhára minden héten egy font halat hoznak. 
Ha nagy pisztrángot, pontyot vagy csukát fognának — azt köte
lesek az uradalomnak eladni, amely a pisztráng fontját 15 dénár
ral, a csukáét és pontyét pedig 7 és fél dénárral fizeti. (Koronthály 
levéltár.) Esterházy Dániel 1627. évi beckói számadásaiban említi 
a galócát, a süllőt és öreg márnát. 1581-ben Komáromból egy gyö
nyörű vizát küldenek Párizsba a francia királynénak. A szekeres 
59 forintot kap a szállításért. A halfogásra szolgáló eszközök kö
zül általánosan ismertek a szigony, a horog és a háló. 

Halászattal foglalkozó legrégibb törvény Zsigmond király 
1397-iki törvénye, mely a földesúri folyó- és állóvizekben fogott 
halak egyharmadát, a lápok és morotvákon fogott halaknak pedig* 
a felét rendeli a tulajdonos részére beszolgáltatni. A legújabb, 
amely ma is érvényben van, az 1888. évi X I X . t.-c. 

Nagyon értékes és érdekes a „Vágvölgyi Króniká"-nak cím 
szerint jelen cikkem elején közölt többi része is, de talán az „irt-
ványok" kivételével az „Erdészeti Lapok" szakkörén kívül állván, 
ezekre itt nem terjeszkedtem ki. 

Chronik des Vág-Tales. Von P. Matwsovits. 
Unter obiger Anschrift ersehien aus der Peder Dr. Gy. 

Etkeys ein sehr lehrreiches wirtschaftshistorisehes Werk, das 
einen weitausgedebnten, vergangenheitsreicheh Teil ehemaligen 
ungarisclhen Besitzes zum Gegenstand hat und auf dem Bücher 
markt nicht mehr zu beschaffen ist. Desíhalb werden die Eorst 
wirtschaft, Jagd und Fischerei betreffenden Abschnitte vom Ver 
fasser eingehend besprochen. 

Als interressante Einzelheiten seien z. B. erwahnt, dass über 
künstliche Bestandesgründung zum erstenmal im Jahre 1262 Erwáh-
nung getan wurde und dass als Anfang des Forstwartunterrichts das 
treffliche Buch des Cameral-Forstinspektor F . Vizner (Liptóúj 
vár 1796.) zu betrachten ist. (Der akademische forstliche Unter-
richt begann auf der Bergakademie in Selmecbánya im Jahre 
1770, wo auch im Jahre 1808 die Eröffnung des selbststándigen 
Forstlichen Instituts erfolgte.) Der Besitzer von Temetvény stellt 
als erster fachgebiklete Forstleute in seinen Dienst und regeit die 
Forstwirtschaft im Jahre 1766 durch einen strengen Erlass, der bis 
zum ersten Forstgesetz (G. A. LVIT. 1791), als Muster für die üb-
rigen Besitzer galt. 

Über die Handhabung der Jagd und Fischerei spreohen auch 
viele Urkunden. In Kisőrvistye bestand sehon im Jahre 1590 ein 



Wildpark, der Wisent konnte sich bis zur Mitte des XVII . Jahr-
huuderts im Vág-Tal haltén und vom Biber wurden sogar noeh 
im Jahre 1837 einige Exemplare in Holics vorgefunden. 

# 

Cbronique de la vallée du Vág. Par P. Matusovits. 
Sous ce titre, le Dr J. Ethey a publié an hongrois un livre, 

aujourd'hui épuisé. L'Auteur en étudie les chapitres consacrés 
á la sylviculture, á la chasse et á la peche, et qui contiennent 
aussi d'intéressants renseignements sur le passé de la vallée 
du Vág. 

The chronicle of the Vág valley. By P. Matusovits. 
This article is a detailed recapitulation of the chapters on 

forestry, hunting and fishing of the very valuable book of the 
same name by Dr. Gy. Ethey now long out of print. It contains 
many interesting facts about the economic past of the Vág valley. 

Vad betegségek. 
Irta és összeállította: Péterfay József főerdész. 

(Befejező közlemiény.) 

Mételyek. — Trematodae. 
A mételyek vagy szívóférgek kivétel nélkül élősködő életmódot 

folytatnak. Szembetűnő bélyegük a szívókák. Véredényrendszerük 
nincs, táplálékuk gazdáik testnedvei, nyálka, béltartalom és vér. 
Hímnősek. Fejlődésük (Digenea) köztigazdák útján történik, 
tipikus tenyészőhelyei a talajvizes területek, terjesztői között fő
ként a juhok emlitendők. 

A közönséges májmétely — Fasciola hepatica okoz legtöbb 
veszteséget. Előfordul a szarvas, dám, őz, nyúl, vaddisznók epe
ereiben, májában. A peték az ürülékkel kerülnek a talajra, honnét 
a Limnea truncatula nevű törpecsigába kerül. Talajvizes területe
ken majdnem minden sovány vadunk métellyel van fertőzve és 
sok elhullást találunk következtében. Szárazság, napfény erősen 
pusztítja. Ugyanezen állatfajokon él a lándzsás métely, Dicroco-
elium dendriticum Rud. is. Olykor nagy számban található jelen
tősebb káros hatás nélkül. Ragadozó emlősökből gyakori a 
Paragonimus Westermanni Kert. 

Madarakbau főkiónt a vízenélőkből ismertebb az lichinoparyphimn 
recurvatum TAnstow., az E. paraulum Dielz. A Chnaunoeephalus ferox 
Rud. a fehér- ós feketeerólyábaíi, az Apatemon gracilis Rud. vadkaosák-
Ixui, a CotylUrus cornutus Rud. vadoirélő madarakban, a Catatropis ver-



rucosa Fröch. vadlúd és kaesaiélékben él. Typhlocoelum cymbium Diez., 
a T. cucumerinum Rud. a vadkacsák légútjaiból ismertek. A véredény
rendszerben a Bilharziellák fordulhatnak elő. Mindezek kisebb jelentőség
gel bíi'niak. 

Tyúkféléink tojáshozamában okozhatnak zavart (Prosthogo-
nimosis) a Prosthogonimus ovatus Rud., a P. pellucidus Linstow. 

A mételyek szőrméseknél súlyos megbetegedéseket és néha 
nagyarányú elhullásokat okoznak, míg madaraknál (fácán, fogoly) 
eddig csak kevés esetben találtam. Kacsákban elég gyakori. 
Sikerre vezető védekezés vadonélő állatoknál eddig ismeretlen. 
Ajánlják a száraz dércsípte dohánylevelet. Tényként le kell szö
geznem, hogy mióta a vadászterületünk különböző helyeire do-
hányszárt helyeztem el, melyeken levelek is voltak, a métely 
ritkábban található. A nyúl és az őz elég sűrűn hozzányúl. A 
nikotintartalmú szerek, főzetek belsőélősködők ellen jóhatásúnak 
bizonyulnak, tehát a dércsípte dohánylevelek kihelyezése ajánlatos. 

Galandféreg. — Cestodariae. 

Összes ismert fajai élősködő életmódot folytatnak. Kevés ki
vétellel hímnősek, petéik rendszerint átalakulással és gazdacserével 
fejlődnek érett egyedekké. Kifejlett korukban hanyatló átalakulás 
folytán száj szervük és emósztőcsatornájuk eltűnt, a táplálékfel
vétel a bőrön keresztül történik. Rendkívül sok fajuk van és igen 
sűrűn előfordulnak. 

A kutya galandférge: Taenia pisiformisnak, mint borsókának 
házi- vagy vadnyúlfélébe kell jutnia, hol a vérárammal máj, tüdő, 
vese, csont, agyvelő, izomzatba jut további fejlődés végett, hol 
hólyagféreggé fejlődik, majd a kutyába kerül és a hólyag 
scolexéből galandféreg nő ki. Néha nagy csoportokban található. 

A Sparganum raillieti disznókból ismert (Kotlán vizsgálata 
szerint ez a Diphyllobotium raillieti plerocercoidja). A D. rana-
rum ivarérett alakja ragadozó húsevőkben fordul elő. A Cyclo-
phyllidea rend családjai vadon élő emlősök és madarakban talál
hatók, káruk azonban alig van. 

A Taenia solium (az ember horgasfejű galandférge) lárvája 
kérődzőkiben — vadjaink közül szarvas, őz, disznóban él. Mint 
sertésborsóka közismert. Szívben, agyban, szemben is megteleped
hetnek és komoly megbetegedést okozhatnak. A juhok kerge
kórságát okozó Multiceps multiceps Leske (Taenia coneurus) 
borsókájához hasonlít a Coneurus serialis hólyagféreg, mely főleg 
nyúlfélék gerincvelőjében élősködik. 

Kérődzőkben a Moinesia expansa Rud. (Syn. Taenia expansa), 
T. álba T. denticulata és a T. ovila fordul elő; nyúlban a 
Cittotaenia pectinata Goeze élősködik. 



; Tyúkféléinkban. a Davainea proglottina Dav. a vékonybél 
kezdeti szakaszában-él és okoz néha vérzéseket. A D. echnobo-
thrida Mégn. csibékben, igen gyakori a bélcsatornában. A 
D. friedbergeri Linst. a fácán vékonybelében él és volierekben, 
főként fiatal csibéknél való tömeges, megtelepedés esetén 
tetemes veszteséget okozhat. A D. tetraoensis Fuhr. fogoly
félékben, süketfajdban, a D. urogalli fajdfélékben, a Hymenolepis 
villása a túzokban fordul elő. A H. cantaniana Pol. fácánban, a 
H. linea Goeze fogoly és fürjben fordul elő gyakran, 

Víziviadból (kacsa- ládfélék) a Hymenolepis megalops Nitzsch., H. lan-
ceolata, H. fasciculata, H. graeilis, H. aquabilis, H. seligara, H. coliaris, 
H. qnatina, H. coronula, a Fimbriaria fasciolaris isimert. 

Galambokból a Davainea crassúla, D. micracantha stb. említhetők. 

A galandféreg fertőzés köztigazdák útján történik (amennyire 
fejlődésmenetének ismeretéből következtetni lehet). A fertőzés a 
legtöbb fajnál kisebb mértékben nem okoz zavart, főként az 
emésztőszervekben, Egyéb nemesebb részekben (T. coneurus; 
veszélyessé és súlyossá válik. Fiatal állatoknál tömeges megtele
pedés esetében elhullást okozhatnak (elhullás 10—20%). Tünetek: 
hasmenés, gyors lesoványodás, vérfogyottság. Bonctani elválto
zás: bélgyulladás, izomsorvadás. 

Orvoslásánál régebben használt szerek (areca dió, terpentin-
olaj stb.) a laboratóriumi ellenőrző vizsgálatok során hatástalan
nak bizonyultak. Hall és Sillinger a kamalát száraztakarmánnyal 
keverve ajánlja. Nátrium sulfuricum . nedvdús takarmányban 
szintén eredményre vezethet, de lehetőleg ötszörös vízben oldva. 
Talajvizes területek kiszárítása (köztigazdák) volna megelőzés
ként alkalmazandó. 

Véglények — Protozoák. 
Mikroszkopikus egysejtűek, vérélősködők; emésztőszervek, 

vázizomzat lakói. Mozgásképletük pseudopodium, flagella, mio-
phanok. Táplálék felvételük szájrésen (cytostoma) keresztül 
emésztésük vacuolákban történik. Szaporodásuk sejtosztás, sar-
jadzás vagy spórák útján megy végbe. 

Ostorosok — Mastigophora — emésztőszervek, vér lakói. 
Előbbi esetben hurutos bántalmakat okoznak, utóbbiban jobbára 
ártalmatlanok. 

Trichomonas columbamm Syn. galambok vékonybelében oltoJaliásos 
májgyulladást okoz, a Cochlosoma anatis Kotlán vízimadarak vakbelében, 
Giardia ardiae gémek, őrgébics vékonybelében, G. cuniculi nyálban, él. 

A Tripanosoma sanquini nyulak vérében él. A vadonélő ma
daraink vérében ugyancsak sűrűn találtak Tripanosomákat. Bél-, 
vese-, vérélősködők; nyulaknál, kérődző vadjainknál, tyúkféléknél 



gyakori. Fiatal állatokban nem ritkán súlyos elhullásokat okoz
hatnak, idősebbeknél a vérfertőzés alig" vehető észre s mint „coc-
cidium hordozó"-\l a fiatal egyedekre veszélyesek. 

Spórásak — Sporozoa — vadállományunkban gyakran súlyos 
megbetegedéseket okoznak. Az Eimeria stiedae Lindem. a házi és 
mezei nyúl vékonybelében, májában és epejárataiban élősködik; 
lázzal, hasmenéssel, száj és orr nyálkázásával kapcsolatos halálos 
megbetegedést (májrothadás — gregarinosis), főként fiataloknál. 
Mint gyakori és nagy elhullást okozó parasita régóta ismert a 
vadállományban. 

Eimeria avium Sylv- & Riv. fácánokban okoz néha nagy pusz
títást. A vadjainknál sűrűn előforduló vért'estékvizelést (Haemo-
globinura infectiosa főként erdővidéken, erdőkór, erdőnyayalyá 
nak is nevezik) a Piroplasma. coccidium okozza, főként rosszul 
telelt és táplált egyedeknél. Súlyosabb esetekben izomgörcsök 
közötti elhullást okoznak. 

Eimeria tenella a hevenyés vakbéleoccidiosis okozója tyúk 
félék csibéinél s mint leggyakoribb bélcoccidiumot megemlíthet
jük az E. acervulina Tyz.-t. Eimeria phasiani Tyz. fiatal állatok
nál gyakori, idősebbekben ritkább. A bélcsatornában található. 
E. pfeifferi Labbé galambban él, az E. pisiformis a nyúl bélcsövé
ben található. 

Coccidiosisnál gyógyszerorvoslás kevés eredménnyel jár. 
Vadon élő madarak vörös vérsejtjeiben legtöbbször ártalmat 

tan véglények, Plasmodiumok élnek: P. praecox főleg ragadozó 
madarak vörös vérsejtjeiben, Haemoproteus cőlumbae galambban. 
• Leucocytozoon fertőzés (vérben): L. ziemanni L a v . ragadozó madaraik

ban, vaaonélő tyúkfélékben található, kóroktani jelentőségük a l ig van . 

Sarcosporidiumok vázizomzatban fordulnak elő; Renay 
szarvas és őzben találta őket. Megtalálhatók az összes kérődzők
ben, tyúkfélékben is. Dr. Rátz vizsgálatai szerint toxieus hatá
súak (Balbinia). A Spirochaeta gallinarum tyúkfélék és víziszár
nyasok spirochaetosisát okozza; a vérben él. Nagyfokú bágyadt
ságot, lázt okoz. A beteg állatok táplálékot nem vesznek maguk
hoz és hasmenés, bénulás közben elhullanak. Élősködők (atkák) 
terjesztik. Orvoslás csak volierekben atoxyl vizes oldatának 
izomba oltásával lehetséges. 

A véglények rendkívül nagyszámban élnek és legalább fele az 
ide tartozóknak élősködő, Terjedésük vízzel,, fertőzött növényzet 
tel, de főként rovarok, atkák, kullancsok útján történik. Nagy
részük komolyabb jelentőséggel nem bír, mégis egyesek veszedel
mes megbetegedéseknek lehetnek okozói. Vadgazdaságban fertő
zés esetén alig áll rendelkezésre védekező eljárás: az Eimeria ese
tében zab- vagy búzapép és gőzölt zöld táplálékkal eredményes 
gyógyulást érhetünk el. 



A növényvilágból származó kórokozók. 

A fertőző betegségek okozói szabadszemmel nem látható élő' 
lények: baktériumok, melyekkel a levegő, föld, víz megszámlálha
tatlan mennyiségben van telítve. Hogy vadjainknál a megbetege
dések mégis aránylag ritkák, azt a fogékonyságuknak tudhatjuk 
be; veleszületett hajlamosság, hűlés, előzőleg kiállott betegség ál
tal történt szervezet-ellenállóképességcsökkenés lehet előidézője a 
ragály fellépésének és terjedésének, de maguk a baktériumok is 
kerülhetnek olyan viszonyok közé, hogy virulenciájukat — fertő
zőképességüket — emeli vagy csökkenti. 

Testük egyetlen sejtből áll, egyrészük levegőn él (aerob), 
mások csak oxigéntől mentes helyen tenyészhetnek (anaerob 
baktériumok). Nagyságuk különböző, rendszerint az ezredmilli
méter (mikron) szolgál a mérésükre. Vannak olyan kórokozó 
csírák is, melyek mikroszkóppal sem láthatók (szűrhető ragály
anyagok). Alakjuk gömb (coccus), pálcika (baktérium), csavart 
(spirillum). A pálcikaalakúak neve vibrio (régen kommabacillus). 
Legnagyobb részük önállóan mozog, mozgatószervük csillangó. 
Rendkívül szaporák, a sejt egyszerűen kettévállik (osztódás), 
pálcikaalakúak). Mérgeket (toxin) fejlesztenek, melyek nem csak 
a megtámadott szervezetre károsak, hanem bizonyos határon túl 
a baktériumokra is. Mások spórák által szaporodnak (egy, kivé
telesen kettő). Elő szervezetben mindig osztódás, hullákban 
spórafejlődés útján történik a szaporodás. Szívósságuk külön
böző, egy-egy baktérium élettartama rövid, a spórás alakok 
spórái évtizedekig is elélnek. A kiszáradás sokat elpusztít (spórák 
beszáradásra is életképesek) napfény kevés kivétellel megöli őket, 
sőt a spórákat is. A hideg iránt szinte érzéktelenek, a meleget, 
illetve a hőséget nem állják (fehérjéjük megalvad), sajnos a ter
mészetes hő nem elég erre. A spórák kevésbé érzékenyek. 

Elterjedésük igen nagy; a levegő, víz (főként veszedelmesek 
a talajvizek), növényzet majdnem mindig tele van velük. Míg 
egyrészük az állati szervezetben hasznos munkásságot fejt ki 
(emésztés), mások a legveszedelmesebb járványos megbetegedé
seket okozzák. Az esővízben szintén vannak baktériumok, amiket 
a levegőből sodor magával az eső. A földbe szivárgott esővíz a 
csirákat magával ragadja a vízáteresztő rétegen, míg a viz-
átnemeresztő réteg felett összegyűlve a talajvízzel tova mozog
nak. Kavics, durvaszemű homok, mint természetes szűrő, a fertő
zött vizet csiramentessé teheti. A feltörő talajvíz a csirákat ismét 
felszínre hozza, mi végül is a patakokban, folyókban gyűlik össze, 
hol a vad ivás közben felveszi és terjeszti azokat. Ugyancsak igen 
könnyen terjed vízelet és ürülékben. Így terjed a lépfene, baromfl-
cholera, mirigykor baktériuma a víz rítján, ha beteg állat vála
déka fertőzi. A talajbaai éveken keresztül életképes spórás alakok 



okozzák az ú. n. talajbetegségeket, melyek vidékenkint nagy áldo
zatot követelnek, másutt szórványosan lépnek fel. Talajbetegségek 
szempontjából a gyakran feltörő talajvíz a legveszedelmesebb. 
Kiszáradt talajról a felszálló porral együtt szállítja a szél a csirá
kat, megfertőzve a takarmányokat. 

Védekezésre nem sok lehetőségünk van s az esetleg végre
hajtható talajvíz levezetésen kívül a hullák fertőtlenítése marad 
legfontosabb teendők. Fertőtlenítés alatt a betegségokozó bakté
riumoknak, csiráknak az elpusztítását értjük. Ez akkor felel meg 
a célnak, ha a kórokozókat biztosan megöli, nem kerül sok áldo
zatba és egyszerűen lehet végrehajtani. Legerélyesebb fertőtle
nítés az eltüzelés, ami minden csirát megöl. A hullamegsemmi^ 
sítés leghelyesebb módja tehát az elégetés. Igen erélyes fertőtle
nítőszer a formaldehyd 40%-os oldata; a formalin, valamint a 
szublimál. Használható a klórmész is 1—10%-os oldatban, 
azonban mindig frissen kell elkészíteni, mert hamar bomlik. Fon
tos a cél: a kórokozók teljes kipusztítása. 

A betegségek tetemes részét nedves, nyirkos, iszapos, talaj
vizes, vadvizes legelőkön szerzik meg vadjaink; igen sokat ter
jesztenek a különböző vórszívók: kullancsok, szúnyogok stb. 

Le kell szögeznünk azt a tényt, hogy a kórokozók által oko
zott megbetegedések és vadjaink elhullásának tetemes részét bak
tériumok okozzák s elhullásuk oka az esetek mintegy 60%-ában a 
járványos megbetegedésekre vezethető vissza. Tagadhatatlan, 
hogy a hullák vizsgálatánál majdnem mindig találunk férgeket 
és a felületes vizsgálat gyakran ezeknek tulajdonítja az elhul
lást, mégis a halál közvetlen oka a legtöbb esetben valamely bak
tériumokozta fertőzés, mi a férgek okozta legyengült szervezetben 
még kisebb mennyiségben is előidézi az elhullást. 

A megbetegedéseket háromféle kórokozó idézi elő: baktériu
mok, szűrhető ragályanyagok és fonálgombák. 

A betegségelőidéző kórokozók előbbi sorrendjében a következő 
járványos betegségeket tárgyaljuk: 

Lépfene. (Anthrax.) Kórokozója spóratermő (ellenálló) bak
térium, mi életképességét évekig megtartja. A betegség főként 
nedves, mocsaras, vízáradásnak kitett területeken fordul elő (ár
terek, talajvizes területek) és rendszerint halálos kimenetelű. 
Elsősorban lépduzzanat jellemzi. 

A fertőzés rendszerint fertőzött takarmánnyal, vizzel történik 
(veszedelmes a nedves rétről származó széna), útja elsősorban a 
bélcsatorna; ritkábban spórákat tartalmazó por belehelése által. 
A bélcsatornába került spórák a bél falán kicsíráznak, elszapo
rodva a nyirokréseken a nyirokáramba, majd a vérkörbe jutnak 
és heveny fertőzésre, utaló megbetegedést idéznek elő. A beteg
séggel szemben fogékonyak a, kérődző vadak (szarvas, (lám, őz, 



zerge) vaddisznó és a húsevők, ha nagyobb mennyiségű lépfenés 
húst esznek meg, mert a ragály anyagot nagyobb mennyiségben a 
gyomornedvek ném képesek megölni. 

Heveny esetben az állat mintegy gutaütésszerűen esik össze, 
kötőhártya, nyálkahártyák (orr, száj) kékesvörösszínű és az állat 
görcsös vonaglás közben elpusztul. Első tünet láz, étvágytalanság, 
bágyadtság és izomremegés. Légzés szapora és gyakori a fel
fúvódás. Véres hasmenés, esetleg a véghélen vér szivárgása, véres 
vizelés észlelhető. A test egyes részein meleg, tömött duzzanat 
található. Vaddisznón a betegség súlyos torokgyulladás alakjában 
nyilvánul, ritkább esetiben beavatkozás nélkül is gyógyulhat (erős 
ellenállóképesség, enyhe fertőzés). A halál az első jelenségektől 
számított 2—9 nap múlva következik be. 

Orvoslás: lépfene ellenes vérsavóval való kezelés, védőoltás. 
Vadgazdasági jelentősége alig lehet, mert ha az állat megfogható, 
rendszerint igen előrehaladott állapotban van a betegség. Védekezés 
megfelelő fertőtlenítés (hullaégetés és elásás a fertőtlenítés 
•után. Talaj is fertőtlenítendő!). 

Nedves, mocsoros, árteres vidékeken előfordulhat kérődző vad
jainknál a sercegő üszög {Gangrona emphysematosa) mint talaj
betegség. Okozója pálcikaalakú, körülcsillangós, anaerob spórát 
termelő baktérium. A fertőzés spórával fertőzött takarmány és 
ivóvíz felvétele útján történik. Tünetek: bágyadtság, láz, étvágy
talanság, szapora légzés és sántaság. A test különböző részein 
(vastag izomzattal borított testrészek) főként meleg, fájdalmas, 
majd hűvös daganatok keletkeznek, mely fölött a bőr elhal. A 
duzzanat nyomásra serceg, dobos hangot ad, annak jeléül, hogy 
gázfelhalmozódás történt. Felnyitáskor a sebből vörhenyes, bűzös, 
émelygőszagú, gázbuborékokat tartalmazó váladék távozik. Orvos
lás védőoltás volna. 

Sertésorbánc. (Erysipel'as suum.) Szelíd és vaddisznók lázzal, 
bőrpirral járó, leginkább hevenyós megbetegedése. Kórokozója a 
sertésorbánc pálcikaalakú, aerob, hasadás útján szaparodó bacil-
lusa, mely külső hatásokkal szemben ellenálló s a talajban hosszú 
ideig életképes. Fertőzés az emésztőcsatornán keresztül történik, 
ürülék, vizelet, nyál által fertőzött takarmány vagy ivóvíz útján. 
Leginkább a fiatalok fogékonyak. 

Háromféle alakban fordul elő: 1. orbáncos csalánláz, leg
enyhébb lefolyású; lázzal, étvágytalansággal és könnyezéssel kez
dődik, majd 1—2 nap múlva a bőrfelületen meleg, vörös- vagy 
kékesvörösszínű duzzanatok jelennek meg és pörkös felrakodá
sok észlelhetők. Enyhébb esetekben a felrakodások, bőrpír vissza
fejlődnek, súlyosabbaknál az elváltozott bőrrészek elhalnak, sőt 
a fül vagy farok leesik. 2. Heveny fertőző alak a leggyakoribb. 
Általános rosszulléttel kezdődik, bágyadtság, láz, könnyezés, ét-



vágytalanság és hasmenés észlelhető, majd a vékonyabb bőrrel 
fedett részeken (hasaalja, fülek, combok belső felülete, ajak) vörös 
vagy kékesvörös foltok, esetleg hólyagok jelennek meg. A nehéz 
légzés, bénulás észlelhető. 3. A hevenyés alak néha idülté válik 
(orbáncos szívbelhártywgyulladás). mikor a hevenyés tünetek el
multával egyideig egészségesnek látszik az állat, majd leromlik, 
étványtalan, köhög, legyengül. A bőrön pörkös felrakodások jelen
nek meg, az izületek az idült gyulladás következtében deformálód
nak. A betegek kimerülésben pusztulnak el. Könnyebb esetben 2—4, 
súlyosabb esetben 10—14 nap gyógyulnak, ha elhullás nem áll elő. 
Idült esetben a megbetegedett állatok fejlődésben annyira vissza
maradnak, hogy tenyésztésre, szaporodásra nem alkalmasak. 
Orvoslása egyedül vérsavóval való kezelés, mi azonban keresztül-
vihetetlen. 

Baromfi cholera (Cholera avium.) Okozója a Pasterulla 
aviseptica baktérium, főleg mesterséges fácán és fogoly tenyész
tésnél fordul elő. A fertőzés főleg kotló baromfiakkal történik, 
de terjeszthetik a tenyészet területén élők közvetlen vagy kőzve 
tett érintkezés útján, hullákkal, sőt verebek, galambok, varjak is 
szerepet játszhatnak a járványterjesztésben. A bacillus földben 
és vízben kedvező viszonyok között hetekig, sőt hónapokig élet
ben maradhatnak, idővel azonban elpusztulnak (tovább nem sza
porodnak). A fertőzés leginkább a szájon keresztül történik, vízbe 
a beteg állatok ürülékével kerül a ragályanyag. A ragály leg
nagyobb részben hevenyés vérfertőzés alakjában zajlik le vérzé
sekkel, főként a szíven, néha a hashártya lemezei alatt. A bél 
nyálkahártyája legalább helyenkint kipirosodott és vérzéseket 
tartalmaz, helyén fibrines felrakodások lehetnek. Béltartalom 
néha zöldesszürkeszínű, híg, vércafatokat tartalmaz; máskor 
zöldessárga összeálló, darabos, megalvadt fehérjéhez hasonló vagy 
csokoládészínű, esetleg feketevörös, véralvadékhoz hasonló. A 
parenchimás szervek duzzadtak, bővérűek. A lép normális. E l 
hullás esetében a májban elhalásos gócok állapíthatók meg. Las
sabban lefolyó hevenyés esetekben gyakori a kruppos tüdőgyulla
dás. Ilyenkor a tüdő puffadt és a hörgők sok habos folyadékot 
tartalmaznak. Idősült esetben lesoványodás, kevésvérűség, máj és 
tüdőben elhalásos gócok, izületgyulladás állapítható meg, törme
lékes vagy krétaszerű izzadmány felhalmozódásával. Az izületek 
körül tályogok is keletkezhetnek. A betegség 4—5 napig tarthat; 
az elhalás nagy, a megmaradók bacillusgazdák lesznek. Orvos
lása ojtásokkal (állatorvos) történik. 

Védekezés a fertőzés lehető elkerülése, volierek, tenyésztések 
szigorú elkülönítése. Sublimáttal vagy karbolsavval desinflciálunk.. 

Baromfityphus. Okozója a Klein-féle Bacillus gallinarum, fő
ként mesterséges tenyészetekben fordul elő. Kis csibéknél fehér 



hasmenésről, kifejlődött állatoknál tyúktífuszról beszélünk: oktaiíi 
szempontból azonban azonosak. Intenzív tenyészetekben fordul elő, 
azonban szabadban élők is fogékonyak; ezeknél tömeges meg
betegedést eddig nem észleltek. A B. gallinarum parasita, sza
badban nem fordul elő; fertőzött tenyészállatokkal, tojásokkal 
vagy csibékkel hurcolják be. Ha valamely állományba a csírát 
behurcolják, a ragály éveken keresztül fennállhat, azonban erős
ségben időről-időre lényeges ingadozások mutatkozhatnak. 
Hiányos tisztaság, tömeges nevelés szűk helyen, a betegek ki
selejtezésének elmulasztása, helytelen takarmányozás szaporít
hatja a. fertőzés lehetőségeit. 

A baromfityphus eleinte vérfertőzésben nyilvánul meg, az 
állatok egyrésze elpusztul. A többinél vagy gyógyulás követke
zik be vagy idült (gyulladásos — elhalásos) szervi elváltozások 
maradnak vissza és bármikor hevenyés kiújulásra kerülhet sor. 
Csibéknél a fehérhasmenés következtében a sziktömlő — mi. egyéb
ként 8—10 nap alatt felszívódik — köles, diónagyságú képlet alak
jában mutatkozik. A betegség hosszabb fennállása esetén szívben, 
tüdőben, májban, lépben elhalásos gócok találhatók. Izületi tájék 
megduzzadása is bekövetkezhet. Fejlettebb egyedeknél lesoványo
dás, .szervi elváltozások (szívizomzat, parenchimás szervekben) 
gyulladásos, elhalásos gócok állapíthatók meg, leggyakrabban a 
májban. A lép mindig duzzadt. Gyakori az idült hurutos vagy 
tüszős bélgyulladás, tojókban a petefészek elváltozás. 

Az elhullás változó, néha nagyon súlyos károkat okoz. Gyó
gyítása eddig meddő. Védekezés a bacillus-gazda bekerülésének 
megakadályozása. Fertőtlenítésre a formaldehyd jól. bevált. 

Paratyvhus okozója a Bacillus breslaviensis, melynek elő
fordulását fácánoknál legújabban Altemeier állapította meg, mely 
hevenyés, ritkábban idült lefolyású, tünetei a baromficholerához 
hasonlóak, de amíg a choléránál a lép normális, itt lépduszanaf 
jelentkezik. Védekezés a kifogástalan tartás. 

Colibacillus által okozott megbetegedések (szőrmés és szárnya
sok) régebbi szerzőknél (Fiorentini: a fácánok fertőző bélgyulla
dása) történt megkülönböztetése Manninger—Kotlán szerint nem 
indokolt, mert a tulajdonképpeni megbetegedést más baktérium 
(cholera. stb.) okozza. A colit)acillusok kitenyésztve nem bizonyul
lak madarakra veszélyesnek, kérődzők borjainál Kukul jevic sze
rint az újszülöttek hasmenését okozza. 

Gümőkór. Okozója a Bacillus tuberculosis, főként mesterséges 
tenyészetekben, túlszaporított állománynál, fertőzött szarvasmarha 
legeltetés következtében -szarvas, őzféléknél okoz veszedelmes meg
betegedéseket és elhullásokat, de szabadon tenyésztett fácánoknál 
és foglyoknál is észleltem. A madárgümő bacillus iránt sertések, 
főként a fiatalok is fogékonyak; elvetéléseknél kérődzőknél is ki. 



mutathatók voltak. Kultúrkörülmények között általában nagyobb 
veszteséget okoz, ahol a gümőkóros háziállatok legeltetése köz
ben a fertőzés veszélye sokkal nagyobb. A fertőzés leggyakoribb 
forrása a bélsárrál fertőzött ivóvíz, eleség, takarmány. Elősegí-
tője a helytelen, nem kielégítő élelmezés. Tapasztalatom szerint 
a túltenyésztés, túlszaporítás nagy mórtékben lehetővé teszi a 
fertőzést, A gümőkór szöveti eltéréseket, lázas állapotot, anyag
forgalmi zavarokat okoz lesoványodással, anaemiával és seny-
vességgel. Gyakori a máj és lép burkának megrepedése,- a belső 
vérzés. Ezidő szerint gyógyíthatatlan. 

Védekezés ellene a -helyes takarmányozás, tisztaság, a beteg 
egyedek kilövése és fertőtlenítés. 

Sertésvész — sertéssepticaemia, szórványosan fordul elő; tö
meges megbetegedést nem igen okoz s rendszerint nem is önálló 
megbetegedés, hanem a sertéspestissel kapcsolatosan fordul elő. 
Kórokozója a Bacillus suisepticus. A betegség túlhevenyés alak
jánál vérfertőzést okoz, a bőrön helyi vérzések észlelhetők s a 
betegség elhullásra vezethet, A hevenyés alak súlyos torok-, tüdő-
és mellhártyagyulladással jár, nehéz légzés, és nyelési zavar, torok
tájék duzzanat jellemzi; utóbbit szapora légzés és köhögés. Az 
idült alak hevenyésből fejlődik hasmenés, köhögés, nehéz légzés, 
lesoványodás észlelhető és 4—5 heti betegeskedés után vagy el
hullanak vagy olyan rossz conditióba jutnak, hogy szaporításra 
alig használhatók. A legyöngült, leromlott állatok sertésbetegsé
gekkel, főként a sertéspestissel szemben különösen fogékonyak. 

Gyakran találkozunk főként őzeknél — gidáknál — szarvas
borjúknál, malacoknál tüdő- és mellhártyagyulladással, mit egy
idejűleg többféle ragályanyag idézhet elő és lefolyása határozot
tan fertőző. A másik alakját, az u. n. nem ragályos megbetegedési 
a szervezetben, élősködők módjára tartózkodó baktériumok okoz
zák, ha az állat ellenállóképességét valamely ártalmas behatás 
csökkenti pl. rossz táplálkozás, angolkór vagy nagyfokú bél-
férgesség. 

Megemlítjük, mint a vadászokat közelebbről érdeklő betegsé
get: a szopornyicát; fiatal kutyák hurutos vagy ideges tünetekkel 
járó megbetegedését, melyen a kutyák legnagyobb része átesik. 
Okozója még ismeretlen; a hurutos váladékból többféle bakté
riumot sikerült kitenyészteni. A fertőzés szennyezett ivóvíz és 
takarmány útján történik, idősebbek csak kivételesen betegednek 
meg. Tünetek: étvágytalanság, láz, nagyfokú bágyadtság és túl 
hevenyés esetben elhullás. Hevenyés esetben az előbbi jellegekhez 
izomremegés is társul a szem csippás, az orrtükör száraz, csere
pes, az orrüregből híg, agyagra emlékeztető nyálkás kifolyás ész
lelhető. Hányás, tüdőgyulladással kapcsolatos szapora légzés, 
gyenge szívműködés áll elő. Vékonyabb bőrrészeken gennyes hó-



ly.agok, pörkös felrakodások jelennek meg. Elhullás előtt a hő
mérséklet a normális alá esik és a végtagok hűvösek. Külön alakja 
az ideges szopornyiea, mikor az állatok járása bizonytalan, szé
delgő, egyes izomcsoportok rángásával jár és sokszor tehetetlenül 
fekszenek, gyakori önkény-telén vizelés és bélsárürüléssel. Enyhébb 
lefolyású esetekben gyakori a gyógyulás, súlyosabbakban az állat 
elhullik. A szopornyiea oltást használják. A beteg állatot tartsuk 
melegen; kedvező hatású a hasfalra alkalmazott meleg borogatás. 

Keleti marhavész. Pestis orientális bovum. A beteg vad 90%-a 
elhull, hevenyés, általános vérfertőzéssel járó megbetegedés. Kór
okozója, a vérben és a váladékokban van jelen. A kórokozó nem 
rendelkezik nagy ellenálló képességgel napfény, beszáradás, fer
tőtlenítő szerek gyenge oldatban is gyorsan megölik. A ragály
anyagot takarmány, ivóvíz, közvetlen érintkezés, légycsípés ter
jeszti. Lázzal, bágyadtsággal, közömbösséggel kezdődik. A beteg 
állatok keveset esznek 5—10 percenkint remegnek; a második nap
tól köhögnek, könnyezés, nyálkás szemváladék, gennyes, piszkos 
néha véres orrválladék, habos nyál, nyálkahártyán szederjes, ké
sőbb szürke foltok, vérömlések jellemzik. A bélsár száraz, harmad
napra, felhígul, savószerű és émelygő szagú. Az ürítés nehéz. 
Egyes esetekben a nyakon, lapockatájon, hátgerincen, tőgyön duz
zanatok, hólyagok lámadnak. A betegek gyorsan leromlanak és 
el hullanak. 

Serléspestis. Pestis suuni. Vaddisznók heveny, vérömlésekkel 
járó fertőző megbetegedése; kórokozóját csak a megbetegítő ha
tásból tudják kimutatni s az elsődleges kórokozó mellett u. n. má
sodlagos kórokozók is szerepelnek. A fertőzés beteg vagy elhullott 
állatok nedveivel fertőzött takarmány és ivóvíz útján történik. 
Tömeges elhullásokat okoz. Tiszta alak heveny, vérfertőző meg
betegedés, gyors elhullással. Kevésbé gyors lefolyás esetén' ked
vetlen evés, bágyadtság, hányás, szemben gennyes, hurutos vála
dék, bőrvérzések, orrvérzés, véres vizeletürítés, hasmenés, folyé
kony, vércsikolt bélsár jellemzik. Felléphet agyvérzés, bénulás és 
kényszermozgás is. 

A betegség másik alakját a bélcsatorna elváltozásai jellemzik. 
Míg, vércsikolt bélsár, torokban gennyes, sárga felrakodások, fe
kélyek jelennek meg és az elváltozások annyira súlyosak lehetnek, 
hogy a nyelés, légzés akadályozott. Hasmenés, lesoványodás és 
végül s i nyvességben elhullás a vége. 

Harmadik a mellkasi alak, súlyos tüdő- és mellhártyagyulla
dással. Orrfolyás, köhögés, nehéz légzés észlelhető. 

Leggyakrabban a vegyes alak fordul elő, septicaemiás alakhoz 
bélcsatorna és mellhártyagyulladás járul. Védőoltások 'alkalma
zása, mi célravezető volna, vadgazdaságban lehetetlen. 



Baromfipestis. Pestis avium. Kórokozója szűrhető ragály-
anyag-, vadonélő tyúkféléken is előfordul s rendszerint járványo
sán jelentkezik. Majdnem mindig halálos elhullást okoz. A ragály
anyag nem képes hosszabb időn át életben maradni. Megtalálható 
a vérben, az összes szervekben, váladékban, ürülékben. Vadász
területen a kiszórt és nem fertőtlenített hullák idézik elő a ragály 
fellépését és terjedését, A vírus a véráramba kerülve és elszapo
rodva septicaemiás állapotot teremt s elkerül az összes szervekbe, 
gyulladásos folyamatot indítva. Láz, étvágytalanság, tompultság 
jellemzi; taraj és toroklebbeny kékesvörösszínű, orrnyílásból vála
dék szivárog. A légzés nehezített, nyak és mellkas bőre duzzadt, 
niellhasüreg nagymennyiségű savóval telt, máj törékeny, belső 
vérzések gyakoriak. A lép nem mutat eltéréseket, A központi ideg
rendszerben elfajulások, elhalások állanak elő. Elhullás 90—95%. 
Gyógyíthatatlan. Védekezésül megelőző módszerek akalmazandók. 

Baromfiak u. n. fertőző ragadós náthája, általában tyúkféléken 
fordul elő, főként őszi és téli hónapokban. Rendszerint meghűlé
ses bántalom; saprophyta baktériumok súlyosbíthatják. Az orr
üreg, garat, gége és légcső nyálkahártyája betegszik meg. Leg
több esetben elhullásra vezet; jelentősége mesterséges tenyésztés
nél és túlszaporított vadnál van főként. 

Vaddisznó malacainál fertőzött szelídkondák útján előfordul
hat a. sertéshimlő (V'ariola suilla) általános rosszullétlel, majd a 
bőrön vörös foltok jelennek meg hólyagokkal: Súlyos esetekben 
tüdőgyulladás társulhat hozzá. 

Ragadós száj- és körömfájás (Aphthae epizooticae) kórokozója 
ínég az agyagszűrőn is átmegy. Ellenálló képessége nem nagy, 
főként a fiatal állatok fogékonyak iránta. A fertőzés takar-
niánnyal, ivóvízzel és állatról-állatra történik. Tünetei: fej és nyak 
lágy részein kemény daganatok, szájban hólyagok keletkeznék, 
légzési és nyelési nehézségek. A száj váladéka fertőzi a körmöket 
hol szintén hólyagok keletkeznek. A betegség lefolyása 1—8 nap, 
A rosszindulatú száj- és körömfájás tömegesen jelentkezik és szö
vődmények nélkül az állatok elhullását okozza. .Jellegei: 5—6-ik 
napon reszketés, bágyadtság, fogcsikorgatás, összeesés és elhullás. 
Védekezés alig lehetséges: a bullák fertőtlenítése a legfontosabb, 

Szárnyasok difleriájának (Baromfihimlő) okozója szűrhető 
tagályanyag, melyet a vad-betegek váladékából, ürülékéből, szeny-
nyezett eleséggel, vízzel szed fel. Előfordulási ideje főként az ősz 
és a tél. A himlő az összes állatokon vagy csak himlős bőrkiüté
sekben nyilvánul meg vagy a száj- és toroküregben, orrüregekben 
fekélyek és elüszkösödések keletkeznek. A ragályanyag a vérrel 
a. legkülönbözőbb szervekbe kerül; máj, vese, ritkábban szívben 
gyulladásos beszűrődés keletkezik. Kiütések és álhártyák akár
hányszor a belekben is kimutathatók. A máj és vese duzzadt, lép 



kisebb mértékben szintén. Két alakja van: a bőrkiütéses ós a 
nyálkahártyakiütéses. Az előbbi főleg a fejbőrön és azok függe
lékein, az utóbbi a nátha súlyos alakjának kórképében jelent
kezik. Heveny alakban 4—5 nap alatt elhullással végződik, egyéb
ként hosszú ideig elhúzódhatik. A betegek 50—70%-a elhull. Véde
kezés tisztasággal, betegek kilövésével és fertőtlenítésével lehet. 
Jódtinkturával orvosolható. Ojt ások (állatorvos) immunizálnak. 

Veszettség. Okozója agyagszűrőn átmenő kórokozó, izgatott
sággal, bénulással járó fertőző megbetegedés. Terjesztése főként 
húsevők által történik, fogékonyak a róka, farkas, főként a kutya, 
macska; kérődzők, vaddisznó. A fertőzés harapás útján történik 
vérbe oltott nyállal. Tünetei nem egyformák. A fertőzött állat 
szeszélyes, nyugtalan, fekvés közben kapkod, hirtelen zajra ijed. 
összerezzen s a kapott sebet harapdálja. Kern esznek, hanem min
dent rágnak, innának, de nehezen nyelnek. A kérődzők dühönge-
nek, támadnak; eleinte székrekedésük, később hasmenésük van. 
Izomremegés és bénulás következtében 3—6 nap alatt elhullanak. 
A veszettség csaknem mindig elhullással végződik. Szárnyasoknál 
az elhullás 2—3 nap alatt következik be. 

Dermedés. Tetanus, (szarvasbetegség, merevgörcs stb.) hatá
rozott talajbetegség. Csírái még a légelhagyottabb helyeken is 
megtalálJiatők, melyek a talajban is szaporodnak. Szaporodás 
közben erős mérget (toxint) termelnek s úgy a csírák, mint a 
baktériumméreg nagyon szívósak. A fertőzés leginkább seben ke
resztül történik. Merevedéssel jár, szarvasfélék kevésbé érzé
kenyek. 

Sugárgomba (Aclinomycosis), mély fekvésű, mocsaras vagy 
árvizes legelőn, esős nyáron a legelő állatokat támadja meg s a 
fertőzés igen nagy számú. A sugárgomba oszlás és spóraképződés 
útján szaporodik, kalászosok, fűfélék szárának légcsatornáiban 
élősködik. Rendkívül ellenálló a napfénnyel szemben is. Legtöbb
ször a nyelv betegszik meg, de gyakori a fej, nyak, gége környé
kének a megbetegedése is. A nyelvháton fekélyek, sipolyok kelet
keznek. Súlyosabb esetekben a nyelv megdagad és kemény lesz 
(deszkanyelv). A betegek nyálaznak s a nyelvet bűzös váladék lepi 
el, sokszor a nyelv kilóg a szájból. Egyéb helyeken daganatok 
keletkeznek. Disznókon a tőgy és mandula megbetegedése gya
kori. Kezelése a daganat teljes kiirtása. Lefolyás igen hosszú, 
néha évekig elhúzódik. 

Tüdőpenész okozója főleg az Aspergillus fumigatus, fácánok 
nál, foglyoknál, főleg a fiatalokban néha tömeges elhullást idéz 
elő. Előfordulása hasonló a sugárgombáéhoz. Kevésvérűség, le
soványodás, nehézlégzés, szárnyak leeresztése, hasmenés, nyálka
hártya felrakodások, bénulás jellemzik. Fiatal állatoknál gyorsan 
előrehaladó tüdőgyulladás pár nap alatt elhullást okoz; időseb-



beknél néha több hétig- is eltart. A betegség igen ragadós. Gyógy
szerekkel nem orvosolható, védekezés száraz, jólszellőzött helyisé
gek és fertőtlenítés valierekben. Fontos a nedvesség és talajvíz
mentes teriilet kiválasztása a voliere elhelyezésénél. 

Szájpenészt (Soor) Oidium albicanus nevű gomba okozza, elégé 
ritka. 

Kosz (Favus) fertőző bőrbetegség, okozója az Achirion gallinae 
nevű gomba. Szórványos megbetegedést okoz, ismertetője szürkés
sárgás behorpadt seb, főként az orrháton, lábakon, hason, honnét 
a szőr és a toll lehull. Tyúkféléken, nyúlon fordul elő, kevésbé 
veszélyes. 

Egyéb megbetegedések. 
A vadjaink leginkább veszélyessé válható megbetegedéseit, 

melyeknek okozói az állat- és növényvilágból származnak, le
tárgyalva, még meg kell emlékeznünk néhány megbetegedésről, 
melyek közül legnagyobb jelentőséggel a vérhas bír. 

A vérhas előidézője ma még ismeretlen; főként váladék útján 
terjed és inkább a szopós és fiatal vadra veszedelmes. Heves has
menéssel jár; az ürülék híg és bűzös, később a nyitott végbélen 
önkénytelenül is kitódul a bélsár. Előrehaladottabb állapotban a 
vad elfekszik, nyálaz, görcsöket kap és egy-két nap múlva ki
múlik. Nem ritka betegség, főként az őzállományban okoz nagy 
veszteségeket. Leginkább tavasszal fordul elő. A gyantás, mézgás 
rügyek fogyasztása veszélyes. Preventív intézkedés a vad jó erő
ben tartása, helyes takarmányozása. Adhatunk tannintartalmú 
anyagokat, jó a tölgymakk és a vadgesztenye. A beteg vad ki
lövése ajánlatos. 

Tavasszal, közvetlen a kikelet után több éven keresztül meg
figyeltem a foglyTok aránylag ritka, de majdnem mindig elő
forduló elhullását, Teljesen egészséges, erőteljes, jó kondícióban 
lévő foglyok — főként kakasok — elhullanak és sem kóros meg
betegedés (baktériumos fertőzés), sem férgek jelenléte nem álla
pítható meg. Az elhullott egyedeken boncolásnál a szívben vér
bőséget és a szívburkon vérzést állapítottam meg. Fejben is gya
kori a vérbőség. Okozójaként a tavasszal erőteljesen meginduló 
párzási ösztönt tartom, amikor a fogolykakas részben a párbajok, 
részben a meginduló nemi ösztön következtében erős felindulásba 
jön. Ajánlatos volna ilyen irányban kiterjedtebb megfigyelést 
végezni. 

Rovarkárokkal kapcsolatosan nem szabad megfeledkezni a 
mérgezésekről, melyeket a vad az erdőn akár mérges növénnyel, 
akár a takarmányon megtelepedett mérgező anyagokkal vesz fel. 
Mérges növények felvétele ugyan a legritkábban történik meg, 
mert a. vad ösztönszerűen nem veszi azt fel; a rovarok követkéz-



tében fellépő mérgezés azonban elég gyakori. Legveszedelmesebb 
a Porthesia chrysorhea, a sárga vagy aranyfarú lepke hernyójá
nak a hernyószőre (szabadszemmel alig látható apró hernyó
szőrök), hozzá hasonló a Cnetocampa processionea. Ezek az apró 
hernyószőrök a növényzetet ellepve külsőleg bőrgyulladást, bel
sőleg mérgezést okoznak. 

Tyúkféléink, főleg fácánok csir adag adását a fartő zsír-
mirigyéhek eldugulása okozza. Tünetei a farok felborzolása, a 
beteg testrész csipkedése. Célszerű a pattanást felszúrni s a vála
dékot eltávolítani, miután a sebet 2%-os kreolinos oldattal kimos
suk és kollódiummal bekenjük. Ha a környék is gyulladásos, azt 
vazelinozzuk. 

Dugulás esetén hasznos szolgálatot tesz egy vazelinozott 
gombostű, gombjával a végbélbe vezetve, valamint karlsbadi só 
vagy faolaj adása. Gyakorlati vadászok keresztespók megeteté-
sét ajánlják, 

A csicsóka, mint vadtakarmány közismert, földben hagyva 
táplálkozásra szarvas-, vaddisznóféléknek igen jó; fácánok, fog
lyok is szívesen szedik a meg nem fagyott földből. Nagyobb 
mennyiségben hasmenést okoz. Kiszedve és tárolva tavasszal 
hamar csírázásnak indul és ilyen állapotban dr- Pápai (Állat
orvosi Közlöny, 1936. V.) mérgezést állapított meg. Tavaszi csí
rázás idején csicsóka t vadtakarmányul ne használjunk fel. 

Tavaszi vedlés — főként őzeknél — erősen igénybe veszi a 
szervezetet, mert a szükséges anyagokat az átmeneti (tél — 
tavasz) idő friss, zsenge tápanyagai '— részben a gyors növés 
miatt is — nem bírják adni. s következtében gyakori a vérsze
génység fellépése, mi sokszor elhullást idéz elő. 

* 
A betegségek a szabadon fejlődőt* és szaporodott vadnál for

dulnak elő legkevésbé; zárt vadasokban, mesterséges tenyészté
seknél gyakoribbak és veszedelmesebbek. Általánosságban a 
betegségek közvetett okát a helytelen vagy nem elégséges takar
mányozásban kell keresnünk. A hiányos táplálkozás következté
ben a vad ellenállóképessége csökken, szervezete sokkal erő
teljesebben reagál a különböző betegség előidéző káros ténye
zőkre. A megbetegedések — jóllehet egész évben előfordulnak — 
leggyakrabban a téli hónapokban jelentkeznek. 

Az egyes betegségeknél felsoroltam azokat az orvoslási eljá
rásokat és gyógyszereket, melyekkel ezidőszerint az állatorvosok 
és a gyakorlat alapján sikeres gyógykezelés érhető el. Vadállo
mányunknál közvetlen orvoslásra — a megfoghatókon és a 
voliére-tenyésztéseken kívül — alig nyílik alkalom, majdnem 
egyedüli sikerre vezető védekezési eljárásul a megelőzés marad. 
Nézzük, milyen megelőzési módszerek állanak rendelkezésre. 



Erőművi sérülések ellen védekezni nem tudunk. Ha olyan 
törés vagy zíízódás áll elő, hogy a vadat megfoghatjuk, akkor 
a szervezet már a további fenntartásra nem igen alkalmas a leg
több esetben, tanácsos az ilyent kilőni, he szenvedjen fölöslege
sen. Miután elég ritkán fordul elő,. nagy jelentősége úgy sincs-
A vadászati sebzések ellen bármennyit küzdünk, megszüntetni 
Úgy sem bírjuk; ezzel mint elkerülhetetlen rosszal számolunk. 

A klimatológiai viszonyok kihatásait csökkenthetjük, bár 
teljes megszüntetése nem áll módunkban. Nagyvadnál gondos
kodjunk az állomány megfelelő téli takarmányozásáról (nyáron 
a vad maga keresi fel azt). Nem elégséges a szálastakarmány 
(lucerna, esépeletlen zab, babszár, széna stb.) kirakása, hanem a 
nedvességtől való megvédés mellett (penészesedés) gondoskodjunk 
fagymentes időben nedvdús (répa, burgonya, csicsóka) takar
mányról; kis fagynál (—4, —5 C-ig) adhatunk takarmány
káposztát (nagyobb hidegnél már hurutos megbetegedést okoz), 
nagyobb hideg alkalmával etetőknél — nedvességtől védve -
tört vadgesztenyét (vérhasnál ajánlatos), tölgy- és bükkmakkot 
és ha tehetjük, kevés zabot, árpát vagy tengerit. Tavasszal az 
átmeneti időben igen tanácsos szemesabrak, ha kisebb mennyi
ségben is. Kisvadnál: nyúlnak lucerna, kevés répa, káposztalevél; 
szárnyasoknál ocsúfélék, tengeri (inkább csövesen, hogy erőseb-
hen igénybe vétessenek), dohánymag (belső élősködők miatt 
nikotin tartalmánál fogva, igen jó s a vad nagyon szereti), nem 
penészes sajtolt vagy kifőzött törköly; ősszel fagy előtt répa, 
burgonya főzött állapotban, tavasszal tengeri, — szemes — árpa 
és zab 3—3—4 arányban keverve adható mindig frissen és olyan 
mennyiségben, hogy a vad még további élelemkeresésre és ezzel 
mozgásra legyen kényszerítve. Sok takarmány egy helyben tartja 
a vadat s szervezete veszít ellneállóképességéből. Ha gondosko
dunk a vad útjainak a lehető tisztántartásáról, hóekézéséről, 
akkor az áttelelés kérdését és .ezzel a megelőző védelem legfon
tosabb kérdését megoldottuk- A téli takarmányozás a sózókkal 
együtt alkalmas arra, hogy gyógyszereket vigyünk be a vad 
szervezetébe és ezzel is ellenállóbbá tegyük. Mint megelőzés, a 
vad téli takarmányozása legfontosabb teendő s ha ennek eleget 
tettünk, akkor nyugodtan várhatjuk a kitavaszodást, betegségek 
fellépésének a lehetőségét a legkisebbre csökkentettük. Igen fon
tos a vérhasra való tekintettel a tavaszi takarmányozás (főként a 
szemes abraktakarmány, vadgesztenye, tölgymakk stb.) megfelelő 
volta, mi kisebb mértékben is elejét veszi a megbetegedések leg
nagyobb részének; főként az őzállománynál fontos a keresztül
vitele. 

Ne feledkezzünk meg arról sem ,hogy a vad gyógyítására álla
nak mindazok a gyógyító értékű füvek, amelyek az erdőn-mezőn 



előfordulnak. Nem hiába tartja a régi szólás-mondás, hogy a Min
denható minden gyógyszert a fák és füvekbe helyezett el, igen sok 
alkalmas gyógy fű kerül a vad emésztőszerveibe legelés közben és 
könnyen valószinűsíthető, hogy ösztönösen éppen azokat veszi fel, 
melyekre pillanatnyilag szüksége van. 

Kisvadnál nem feledkezhetünk meg a fészkelések ideje alatt a 
nedves, hideg területeken, korai tavaszi takarmányokban a fész
kelő vad zavarásáról, hol a fészkelést meg kell akadályoznunk, 
mert a fészek hűvös éjjeleken áthűl, a tojások megromlanak, vagy 
a korai kaszálással tönkre mennek. Járjuk le ezeket a területeket 
állandóan és a fészkelő vad, más nyugodtabb helyet keres magá
nak, mivel a szaporodásunk jó részét biztosítottuk; tekintve, hogy 
a korai takarmányfélék alkalmasak leginkább a fészkelésre. 

Igen fontos a vad zavartalanságának biztosítása. Nyugodt 
vadszaporodásra nyugalmas, háborítatlan területen számíthatunk, 
igyekezzünk ezt a lehető legnagyobb mértékben biztosítani. Jól
lehet a nagyvadra is igen fontos ennek a keresztülvitele, mégis 
legnagyobb jelentősége a tyúkféléknél van, melyek igen hamar 
ott hagyják a fészket és a tojás tönkre megy. 

Amíg a zavartalanság egyik oldalról a szaporodásnál bír 
jelentőséggel, másik oldalról a vad nyugalmának biztosításával 
fontos. Az állandóan nyugtalanított és zavart vad nemcsak a 
helyét hagyja ott, hanem a folytonos félelem, az állandó zavarás 
az emésztésre káros hatású és bár nem nagy kihatású, mégis 
anyagcsere-zavarokat okozhat, lesoványodást idéz elő. 

Az állati élősködők elleni védekezésül az egyes fajtáknál fel
soroltam a rendelkezésünkre álló orvoslási módokat. Nézzük azt, 
hogy a sózókban, de főként takarmányokban milyen gyógyszerek 
adása járhat eredménnyel. 

Elsősorban jegyezzük meg, hogy erősen szagos, vagy szokattan 
illatú anyagokat a vad nem veszi fel — esetleg hosszabb idő 
múlva — tehát a lehetőséghez mérten alkalmazkodnunk kell ehhez 
a körülményhez. 

Egyik legfontosabb fejlődés elősegítő szerünk a foszforsavas 
mész a csontfejlődés elősegítésére. Jóllehet, soha nem adhatunk 
annyit, hogy a vad ilyen irányú szükségletét teljesen kielégítsük, 
mégis nagyon üdvös, főként az agancs fejlődésére a foszforsavas 
mésznek takarmányokkal, vagy sózóban való adagolása. Tiszta, 
zsíros agyaghoz 25—30% só, mintegy ugyanennyi foszforsavas 
mész jól összekeverve (egyesek rétegekben, mások összekeverve 
ajánlják) a vad fejlődését elősegítjük. A takarmányokban sokkal 
szívesebben felveszi a vad úgy a foszforsavas meszet, mint a bele
kevert gyógyszereket, ahol tehát rendszeres téli takarmányozás 
folyik, ott inkább ezekkel adjuk, míg a sózok külterjesebb vad-
gazdaságokban és nyáron bírnak jelentőséggel. 



A gyakorlati vadászok a következőket ajánlják: Illés Nándor 
a belső élősködők ellen: 25 kg agyag, 5 kg só, 100 grm acidum 
aiseuicum, vagy 25 kg agyag, 5 kg só és 200 grm aranykén. Krippel 
% rész agyagra % rész sót és 5 kg sóra 1 kg foszforsavas meszet 
vagy helyette Holfeld-féle takarmányport ajánlja. (A foszfor
savas mész mennyiségét kevésnek tartom). Ujabban a sózókban 
a Wirker-féle rezsónyalatópor használata terjedt el, melyek hasz
nálatát a legmelegebben tudom ajánlani. 

Belső kórokozók ellen (orsóférgek) areea dió, főként az újab
ban használt dohány por (takarmányban 1:50 arányban), dohány
főzet, tannintartalmú anyagok hatásosak, mégis az egyes belső 
élősködőknél felsorolt gyógyszereknek a szervezetbe való juttatá1 

sához inkább h asznál junk mindenkor takarmány féléket, melyek
kel sokkal hatásosabb eredményeket érhetünk el. Az etetőre szo
kott vad szívesebben veszi fel, mint sózóból, hol állandó nedves
ségnek, napsütésnek, stb. van kitéve. 

Gyakorlati vadászok szerint és jól bevált eredménnyel hasz
nálható Syngamus ellen a kamlin-por (belélegeztetve), mások 
ajánlják a foghagymának az etetését (tisztán vagy eleségben). 
Külső élősködők ellen ajánlják 1 négyzetméter kitisztított terület 
közepén 6—10 kg égetett mésznek az elporlasztását és kúpba
húzását fürdőnek; torokpenész ellen egy liter vízre 1 dkg vasgálic 
feloldását és ivóvízbe adását. Ezer féle orvosságot, tanácsot hall
hatunk, komolyabb esetekben mégse feledkezzünk meg az állat
orvosról, főként a fertőző baktériumok által okozott megbetege
dések eseteiben, melyek ellen csakis az elhullott tetemek fertőtle
nítése ós elégetése, valamint elföldelése (legalább 1.5 m mélyre) 
útján védekezhetünk. 

Az eddigiek alapján megállapíthatjuk azt, hogy a legmeg
felelőbb védekezési módunk a megelőzés; a vad jó testi erőben való 
tartása. Az erős szervezet ellenálló, többet bír és megbetegedés 
esetén is könnyebben tud megküzdeni a kórral. Természetesen igen 
fontos az állandó vérfelfrissítés a beltenyésztés elkerülésére 
(ajánlatos 5%); fácánnál az ellenállóbb fajok tenyésztése vagy 
keresztezése. Ezt legjobban a vérfelfrissítéssel kapcsolatban esz
közölhetjük, miértis mindig mérlegelendő a beszerzés a már el
mondottak figyelembe, vételével. Degenerált állomány is feljavít
ható, ellenállóvá tehető ezen az úton; ne hanyagoljuk el ezt a vad
betegségekre is nagy befolyással bíró kérdést. 

A vad ellenállóképességét erősen befolyásolja a mozgási 
lehetőség. Minél nagyobb terület áll rendelkezésére, annál erő
teljesebben fejlődik és könnyen megmagyarázható kisterületű 
vadaskertek állományainak a néha súlyos veszteséggel járó meg
betegedése vagy elkorcsosulása. Minél közelebb áll egy terület
adottsága az ősfejlődéshez, minél természetesebb körülmények 



között él ott a vad, annál kevésbbé van kitéve a kultúrhatások 
degeneráló erejének és a betegségek fellépésének. 

A természet a maga erősen szelektáló közreműködésével 
megmutatja az utat, .melyet követnünk kell, hogy a megelőzés 
a maga teljességével keresztülvihető legyen. Miután minden 
területtulajdonos nagymennyiségű vad elszaporítását tartja fon
tosnak, sokszor a minőség rovására is, és ez az irányzat országos 
jellegű; a vadbetegségekkel kapcsolatos kérdések állandó szem
meltartása nagyon indokolt. Sajnos, a legtöbb helyütt alig 
törődnek ezzel; megfigyelések, sőt a betegség megállapítások is 
igen ritkák, a gyógyítás vagy az orvoslószerek alkalmazása pedig 
alig fordul elő a mesterséges fácán- és fogolytenyésztésen kívül. 
Okát talán abban is kereshetjük, hogy egy-egy hullavizsgálathoz 
nincs mindenkinek kedve (főként felszerelése), intézeteink pedig 
igen magas díjakat számítanak fel egy-egy laboratóriumi vizs
gálatért. Ezért volna fontos egy vadgazdasági kutatóintézet és 
kísérleti vadászterület megszervezése. 

I R O D A L O M : 
Dr, Manninger—dr. Kotlán: A szárnyas baromfi fertőző ós parazitás 

betegségei. 
Dr. Kukuljcvic: Állategésziségtan ós járványtan. 
Brehm: A z állatok világa. (Új kiiadás.) 
Illés: Vadászati ismeretek kézikönyve III. kötet. 
Illés: Vadőr. 
Krippel: Vadászat és fegyver!an. 
Diezel—Mika: A z apró vad vadászata. 
Fónagy: A fácán és fogoly vadászata — tenyésztése. 
Bálás—Winkler: B aroimfibetegségék. 
Dr. Lőrincz: Parasitologiai jegyzet. 
Dr. Eátz: Paraisitologiia. 
Állatorvosi Közlöny. 
Nimród V a d á szfú ,j s á g. 
M a g y a r Vadászújság. 
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Wildkrankheiten. Von J. Péterfay. 
Wildkrankheiten treteii in Ungarn eher nur vereinzelt und 

nicht als verheerende Seuchen auf, was mit Rücksicht auf den 
hőben Wildstand des Landes eine erfreuliche Tatsache ist und 
auf einen befriedigenden Oesundheits- und Kráftezustand des 
Wildes, alsó auf ein stá'ndíges Gleichgewicht zwischen Wildstand 
und seinen natiirlichen Lebensbedingungen deutet. — Damit lásst 
es sich auch erklaren, dass für den Ausbau einer wissenschaft-
lichen und experimentellen Wildkunde bisher wenig getan 
wurde; die restlose Erhaltung der hochwertigen Qualitát des 
ungarischen Wildes erfordert aber weitblickende Vorsorge und 
die baldmögliche Aufstellung eines wildbiologischen Forschungs-
instituts. 



Die Wildkrankheiten teilt Veri. in 3 Gruppén. Diese kőimen 
náhmlich durch: 

a) mechanische Verletzungen, klimatische Einwirkungen und 
Nahrungsströrungen, 

b) Parasiten, und • 
c) Bakterien verursacht werden. 
Die Krankheitserreger werden aufgrund der neuesten Lite-

ratur und der reichen Erí'ahrungen Verfassers eingehend bespro-
dhen, ebenso auch die zur Verf'ügung stehenden Heilmittel und 
anzuwendenden Vorbeugungsmassregel, wobei Verf. wiederholt 
betont, dass jede Wildart nur in ihrem natürlichen und unzerstör-
ten Lebensraum gesund erhalten und zur höchsten Wertleistung 
gebracht werden kann. 

* 
Les maladies du gibier. Par J. Péterfay. 
En Hongrie, Pabondance du gibier et les conditions naturelles 

de son existence jouissent de l'équilibre nécessaire; aussi les 
maladies du gibier sont-elles des phénoménes isolés. 

On trouve dans le travail la description détaillée des maladies 
dues 1° aux blessures, effets climatiques, perturbations alimen-
taires; 2° aux parasites; 3° aux bactéries, et l'Auteur expose les 
moyens de guérison et de prévention en insistant sur la nécessité 
de la création d'un institut pour les recherches biologiques sur le 
gibier. 

The diseases of game. By J. Péterfay. 

In Hungary the natural conditions are fully adapted to tha 
needs-of its game and therefore diseases among it rarely occur. 

The author deals with the diseases due to: 1. external injuries, 
climate and feeding troubles, 2. parasites and 3. bacilli. He alsó 
describes their cure and suggets preventive measures, pointing 
out the necessity of the establishment of a research institute for 
game biology. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Jegyzőkönyv 
aa Országos Erdvszeti Egyesület igazgató választmányának 1936. évi 
december hó 15-én délelőtt 11 órakor tartott üléséről. 

Jelen voltak: Báró AValdbott Kelemen elnök, Biró Zoltán ügyvezető, 
A j t a y Jenő dr. A j t a i Sándor, Balogh Ernő, Beyer Jenő, báró Biedermanu 
Imre, Czil l inger János, gróf Esterházy Móric, Földváry Miksa, 
Kovács Gábor, Lady Géza, gróf Mailáth György, Holosány Gábor, Nagy-
szaláhezy Brúnó, Onczay László, Orosz A n t a l , Papp Béla, dr. Papp-Szász 
Tamás, Pászthory Ödön, V u k Gyula, választmányi tag urak és dr. Mihályi 
Zoltán segédtitkár. 

Elnök: Üdvözlöm a, megjelent urakat és a/. Országos Erdészeti 
Egyesületnek a mai napra kitűzött igazgató választmányi ülését meg
nyitom. 

Megállapítom, hogy a választmányi ülés ideje a választmányi tag 
urakkal kellő időben közölve lett és hogy az ülés a megjelentek számára 
való tekintettel határozatképes. 

Távolmaradásukat, kimentették: Borhy György, gróf Festetics Kristóf, 
báró Inkey Pál, Kársai Károly, gróf Keglevieh Gyula , K i s s Ferene, 
.Matusovits Péter, Osztroluezky Miklós, őrgróf Palav ie in i Al fonz Károly, 
Rimler Pál, Sehenkengel László, Takács Zsigmond, ifj. gróf Teleki József. 
Urbánffy Ignác és W a l l a Ferenc választmányi tag urak. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére: Czil l inger János és gróf Mailáth György 
választmányi tag urakat kérem fel. 

Mielőtt az ülés tulajdonképpeni tárgyára áttérnénk, szükségesnek 
tartom a t. igazgató választmányt az árvédelmi szervezet létesítése ügyében 
történtekről nagyjában tájékoztatni. 

Méltóztatnak visszaemlékezni arra, hogy a miskolci közgyűlésen a 
közgyűlés ennek a kérdésnek a letárgyalására egy bizottságot küldött ki , 
az úgynevezett 6-os bizottságot, amely a, nyert felhatalmazás alapján 
további két taggal: Onczay László és Rimler Pál választmányi tag urakkal 
egészítette k i magát. A bizottság a birtokosság ellentétes állásfoglalása 
két csoportját képviselte és az volt a feladata, hogy az ellentéteket át
hidalja és közös p l attf ormot létesítsen. A Földmívelósügyi Miniszter Ür 
t. i . kijelentette, hogy a tűzifa- árvédelmének a szervezetét elvileg fenn 
kívánja tartani, de ezt ahhoz a feltételhez kötötte, hogy az erdőbirtokosok 
egyöntetűen állapodjanak meg ennek a szervezetnek az alapelveiben és 
maguk állítsák fel ezt a szervezetet szövetkezeti, vagy részvénytársasági 
alapon. A bizottság többízben összeült és letárgyalta az ügyeket. Sikerült 
is olyan megállapodást létesíteni, amely a Péchy Tibor miniszteri osztály-



főnök Ür elnöklete alatt tartott ülésen jegyzőkönyvbe is foglaltatott. 
A Miniszter Ür ezt a megállapodást a minisztertanács elé vitte és az 
elvileg hozzájárult ahhoz, hogy az árvédelmi szerv i lyen alapon állíttassék 
fel az erdőbirtokosság által. 

A Miniszter Ür azután leküldte a tervezetet aa Országos Fagazdasági 
Tanácshoz, azzal, hogy tegyen a tervbevett intézkedések kivitelére vonat
kozólag megfelelő előterjesztést. Minthogy kívánatos volt egységes erdő
birtokos-állásfoglalást teremteni, előbb az Országos Fagazdasági Tanács 
erdőbirtokos tagjait hívtam össze egy értekezletre, amely egy ötös bizott
ságot küldött k i mindkét csoport képviselőiből, azzal a megbízással, hogy 
a létesítendő szerveset számára egy koneesssdó-tej-vezwtet dolgozzon k i . 
Miután a 'tervezet elkészítésének határidejéül a Földmívelésügyi Miniszter 
Űr december 1-ét szabta meg, iái munkát sürgősen el kellett végezni. 
A kész koncesszió-tervezet az Országos Erdészeti Egyesület által delegált, 
fentemlített hatos bizottság elé került, amely azt több módosítás után 
szintén magáévá tette. Ezután az Országos Fagazdasági Tanács elé 
terjesztettük, ahol az erdőbirtokosság már egyöntetű álláspontot foglalt el. 
Azonban a kereskedelmet képviselő különféle csoportok nem voltak haj
landók a tervezethez érdemben hozzászólni. A Budapest i Kereskedelmi és 
Iparkamara kiküldötte egy deklarációt olvasott fel, hogy a; K a m a r a elv
ben ellenzi a kötött rendszert, s a szabad forgalom helyreállításához 
ragaszkodik, s h a nem vesz részt, a tárgyalásban, ez nem jelenti azt, 
mintha kifogása nem lett volna. A kereskedelem másik csoportjának az 
volt a kérése, hogy halasszuk el az egész ügy tárgyalását 8 nappal . 
Ez azonban a december 1-i terminus miatt nem volt elfogadható és így 
a tervezetet letárgyaltuk a többség kívánsága szerint és néhány kisebb, 
lényegtelen változtatást eszközöltünk rajta. A helyzet az, hogy letárgyal
tától!, az ügy. Ezután a tervezet a Miniszterelnök Ür utasítása szerint a 
gazdasági miniszterek tanácsa elé került és úgy hallottam, hogy az is 
több változtatást eszközölt rajta . A Miniszter Ür a hatos bizottságot 
december 19-re újra öss'zehívta és itt fogják ismertetni a kormány 
kívánságait. 

Ezután következne a részvénytársaságnak a megalakítása. Ebben az 
ügyben az Országos Fagazdasági Tanács erdőbirtokos tagjai körlevelei 
intéztek a magyar erdőbirtokosokhoz, amelyben azt kérték, hogy amennyi-
ban a részvénytársaság gondolatát helyeslik, írják alá ési küldjék be a 
körlevélhez csatolt i lyen értelmű nyilatkozatot. E d d i g mintegy 300 erdő
birtokos jelentette be csatlakozását, a m i a tegnap lezárt kimutatás szerint 
kb. 730.000 kat. holdat reprezentál; néhány nagyobb erdőbirtok (a kincs
tár és számos község, úrbéres csoport, stb.) még hiányzik. A körlevélben 
hangsúlyoztuk, hogy nem kötelezi az illetőt részvényjegyzésre, csak 
erkölcsi támogatásról van szó. Ezzel kívántam tájékoztatni az igazgató 
választmányt az ügy jelenlegi állásáról. 

A választmány Elnök jelentését egyhangúlag tudomásul veszi. 
Elnök: felkéri az Ügyvezetőt a tárgysorozat 1. pontjának ismer

tetésére. 
Ügyvezető: Bemutatja a Miniszterelnök Ürnak az Elnök Ürhoz 

intézett válaszát, amelyben a miniszterelnökké történt kinevezése alkal
mából hozzájuttatott üdvözlést köszöni meg. 

Tudomásul szolgál. 
Ügyvezető: Bemutatja a Földmívelésügyi Miniszter Ürnak 33.313— 

1936. n . 2. számú leiratét, amelyben értesíti az Egyesületet, hogy fel
terjesztése szerint kinevezte az Országos Fagazdasági Tanácsiba további 
rendes tagokul gróf Hadik-Barkóezy Endre, gróf Esterházy János és 



Seheukengel László urakat, eddigi póttagokat és új póttagokul dr. .Mihályi 
Zoltán, Orosz A n t a l és báró Prónay Gábor urakat, 

Tudomásul szolgál. 
Ügyvezető: A z ezévi talpíaversenytárgyaláson a magyar termelők 

a megállapított méretarányú csoportokon felül nagyobb mennyiségű, 
kb. 30.000 db gyengébb méretű talpfát ajánlottak fel, amit nem lehetett a 
versenytárgyalásba bekapcsolni. A magyar termelésnek lényeges érdeke, 
hogy ezt a talpfaanyagot is átvegye a MÁV. Ezért vitéz Lámfalussy 
indítványára, az egyesület megkereste az Államvasutakat és egyben a 
Földmívelésügyi, illetőleg a Kereskedelemügyi Miniszter Urak támogatását 
is kérte ebben az irányban. Most. érkezeit meg 58.267/1936. szám alatt a 
MÁV válasza, amelyik szószerint az alábbiakat tartalmazza: 

„Folyó, évi-szeptember hó 30-án kelt 499/936. sz. beadványára — 
melyben laa .arányos beosztású, talp-famennyiségen felül felajánlott hazai 
származású 2.2 és 2.4 m. h. talpfák átvételét kéri — értesítjük a t. Egye
sületet, hogy .ezen gyengébb méretű talpfafeleslegeket — miként ezt már 
a mul t évben is tettük — ezúttal is hajlandók vagyunk az alábbi feltételek 
mellett átvenni. 

Minthogy intézetünk érdekében elsősorban az előirányzott tényleges 
szükségletet ke l l biztosítanunk, — mert különben a gyengébb mén-etek fel
halmozása mellett az erősebb méretekben hiányok állanának elő — a nem 
méretarányos 2.2 és 2.4 m. h. talpfa feleslegeket a felajánló cégektől csak 
az arányos beosztásit talpfamennyiségek leszállításának megtörténte 
után az esetleg még szükséges mennyiségben vehetjük át. 

A z i lyen talpfákért természetesen az arányos beosztásban szállított 
hasonló méretű talpfákra, megállapított áraknál a tavalyiaknál is ala
csonyabb árakat fogunk fizetni." 

,N«m tud egyetérteni avval , hogy a MÁV a gyengébb talpfát csak 
az arányon beosztaná talpfamennyiségek leszállítása után és csak „az 
esetleg még szükséges mennyiségben"- veheti ál. Hiva tkoz ik arra az esetre, 
amikor a MÁV 500.000 d'b kisméretű talplát vásárolt meg a külföldön, 
úgyhogy a következő évben 57%-ról 4%-ra esett lo a vicinális talpfa 
arányszáma. A z a 30.000 db, amennyivel a magyar termelés többet, ter
melt, a MÁV szükségletének 12—15%-át. teszi k i és ha ezt most szerzi be, 
azt jelenti, hogy 27% helyett csak 23%-ot. fog jövőre kiírni, ez a külföldet 
azj ajánlattételnél egyáltalában nem alterálja. A r r a is rámutat, hogy a 
Kereskedelemügyi Minisztériumban a. közszállítási osztály hajlandó olyan 
megoldásra, amely szerint két tételben írják k i a versenytárgyalási fel
hívást és pedig- először ersak a. magyar talpfára, azután a külföldi talpfára 
vonatkozólag. E z a. megoldás a jövőre nézve elfogadható, az Egyesületnek 
ragaszkodnia kel l ahhoz, hogy idén is feltétlenül vegyék át a fel
ajánlott többletet és legalább a. tava ly i árat fizessék. Kéri a választmány 
hozzájárulását, hogy az Egyesület i lyen értelemben újabb felterjesztéssel 
forduljon a Földmívelésügyi Miniszter Űrhöz ós a MÁV-hoz is. 

A z igazgató választmány ügyvezető indítványát egyhangúlag ma
gáévá teszi. 

Ügyvezető: Bemutatja, a Comitate Nazionale della Stampa Agrieola 
Italiama, Illetve a „Magyar Iparoktatás Tanárainak Közlönye" szerkesztő
ségének a levelét, amelyek az „Erdészeti Lapok"-n.ak csereképen való meg
küldését; kérik. Mindkettőre vonatkozólag ajánlja a csereviszonv elfoga
dását. 

A z igazgató választmány- Ügyvezető javaslata értelmében határoz. 
Ügyvezető: Bemutatja a Stádium sajtóvóllalatnak az „Erdészeti 

kapok" nyomására vonatkozó .ajánlatát. Két esztendővel ezelőtt kél évre 
kötött,, meg az egyesület, a megállapodást, a kiszolgálás mindig kifogás-



talau volt. Most a külön lenyomatok díját is mérsékelte. A vállalat min
den tekintetben megbízható, amit nem minden nyomdáról lehet elmondani 
és ezért azt kéri, hogy a Stádiummal újabb két évre megállapodást köt
hessen az egyesület nevében. 

A z igazgató választmány Ügyvezető előterjesztéséhez egyhangúlag 
hozzájárul. 

Ügyvezető: Bemutatja az Erdészeti Középiskolát Végzettek Intéző
bizottságának levelét, amelyben a bizottság elnöke az egyesület támoga
tását kéri a középiskolát végzett erdészek elhelyezkedésénél o lyan érte
lembon, hogy az egyesület is matasson rá a középiskolásokat a törvény 
-szerint is megillető jogokra, amely 1000 kat. holdig megengedi számukra 
az, erdőtiszti munkakört. Javasol ja egy megfelelő felvilágosító közlemény
nek az „Erdészeti Lapok"-ban való közzétételét. 

A z igazgató választmány Ügyvezető javaslatai egyhangúlag magáévá 
teszi. 

Ügyvezető: Bemutatja vitéz P u r g l y Lajos nagybirtokos és Kol lwentz 
Ödön erdőmérnök tagfelvételi kérelmét, előbbit Ügyvezető, utóbbit i f j . 
Bóky Albert erdőimérnök ajánlja. 

A z igazgató választmány Ügyvezető indítványára fentnevezettekat 
egyhangúlag az egyesület tagjainak sorába iktatja. 

Ügyvezető: Néhány személyi- és kérvényügyről tesz előterjesztést, 
amelyekben az igazgató választmány beható tárgyalás után Ügyvezető 
javaslata értelmében határoz. 

Elnök: Beérkezett két indítvány; az egyik Onczay László, a másik 
Orosz A n t a l tagtársunktól. Felkérem a Titkár Urat , legyen szíves azokat 
ismertetni. 

Titkár: Felolvassa Onczay László indítványát: 
„ A határszéli forgalomban — hatósági bizonyítványok alapján — 

mind nagyobb ós nagyobb mennyiségű tűzifát hoznak be olyképpen, hogy 
egy-egy vállalkozó az igénylőknek kiadott igazolványok alapján a fát be
hozza s avva l azután kereskedik. E z a. határszéli forgalmat engedélyező 
kormányrendelet intenciójával nem egyeztethető össze, mert nem egy vál
lalkozónak akartak vele üzleti lehetőséget biztosítani, hanem a fogyasztó 
szükségleteit kielégíteni az esetben, ha a közvetlen vidék fában szegény 
s a szükségletet belföldön beszerezni nem képes. 

A vételár kifizetése pedig a fennálló törvényes rendelkezések sérel
mével történik, mert megfelelő valuta hiányában pengő-kiajánlás folyik. 

Indítványozom, hogy az O B E . ez ügyben intézzen felterjesztést a 
földmívelésügyi-, kereskedelemügyi- és a pénzügyminisztériumokhoz s kérje, 
hogy 

a) a tűzifa behozatalára helyhatósági bizonyítványok csak az eset
ben adassanak k i , h a az igénylő a vett fát — vállalkozó közbejötte nélkül 
— maga veszi meg és csak a saját szükségletének fedezésére használja fel; 

b) ha a vételár legális kifizetését a Nemzeti B a n k útján tudja biz
tosítani; 

c) végül pedig a határszéli forgalmat szüntessék be, ott, ahol elegendő 
belföldi tűzifa áll rendelkezésre, értve alatta azt, ha 30 km-en belül az i l 
lető város, fa lu tüzifaszükségletének kielégítésére megfelelő területű erdő
állomány van. 

A pengő-kiajánlás megszűntetése érdekében a minisztériumokhoz i n 
tézendő felterjesztés a Nemzeti Banknak is küldessék el." 

Onczay László: Kiegészíti indítványát azzal, hogy a felterjesztés- a 
viszonosság alapján a külügyminisztériumnak is küldessék meg. 

Elnök: A z indítványban felvetett kérdés a külkereskedelmi tárgya
lásokat is közelről érinti. Most egy törvényjavaslat fekszik a parlament' 
előtt, amelyben 3 évre felhatalmazást ad az országgyűlés a kormánynak, 



hogy idegen államokkal kereskedelmi szerződéseket köthessen utólagos 
jóváhagyása mellett. Tegnap a felsőházban felmerült tea az eszme, amire 
már egyszer rámutattunk a kormánynál, hogy ezeknél a külkereskedelmi 
tárgyalásoknál a különféle gazdasági érdekeltségek is meghallgattassanak. 
A kereskedelemügyi és külügyminiszter U r a k is hozzájárultak ahhoz, hogy 
visszaállíttassó^k az a bizonyos gazdasági bizottság, amelynek 10—12 tagját 
a gazdasági érdekképviseletek küldik k i . Igen fontos lenne, hogy az erdő
gazdaság felhasználja az alkalmat és kérje a kormányt, biztosítson abban 
a bizottságban az erdőgazdaságnak is megfelelő helyet. Egyrészt, mert a 
2 millió kat. hold magyar erdő számottevő tényező, másrészt, mivel a fa 
külkereskedelmi mérlegünknek egyik legnagyobb passzív tétele. Annál is 
inkább jogosult ez a kérés, mert a két másik gazdasági érdekeltség, az 
Q M G E . és a Mezőgazdasági Kamara, nem foglalkoznak erdészeti ügyekkel. 
Javasolom, méltóztassanak felhatalmazást adni arra, hogy írásban kérjük 
meg a Földmívelésügyi Miniszter Urat . biztosítson ebben a bizottságban 
nekünk is helyet. 

A z igazgató választmány Onczay László és Elnök indítványát egy
hangúlag magáévá teszi. 

Titkár: Felolvassa Orosz Anta l indítványát, amely az „Erdészeti 
Zsebnaptár" újból való kiadását sürgeti. 

Ügyvezető: Felvilágosítással szolgál. A Zsebnaptár kiadása régi 
óhaja az egyesületnek. Valamikor 2 korona volt a naptár ára, mert az 
összes táblázatok, amik változatlanul maradtak, rendelkezésre állottak az 
állami nyomdában. A kiadás jogát néhai Horváth Sándor még életében át
ruházta az egyesületre, de a háború utáni időben a naptárt nem adtuk k i 
ós akkor, a nagy ólomszűkében az államnyomda az összes tömörítvényeket 
összetörte. A. táblázatok újraszedése rengetegbe kerülne. Ha. a régihez 
képest félakkora, terjedelemben adjuk csak ki. a naptárt, hozzávetőlegesen 
akkor is 26—28 pengőbe kerülne darabja. A kérdéssel foglalkozni lehet, 
előfizetési felhívást is lehet kiadni, de meggyőződése, hogy a magas ár 
miatt nem lesz jelentkező. 

Czil l inger János: 100%-ig pártolja Orosz A n t a l indítványát. A zseb
naptárra mindig szükség van. Fekete Zoltán táblázatai, is igen hasznosak, 
de annak adatai nem ölelnek fel mindent. A törvényes rendelkezések hiá
nyoznak. Ha az egyesület nem tudja saját erejéből k iadni a naptárt, for
duljon felterjesztéssel a földmívelésügyi Miniszter Űrhöz és kérjen anyagi 
támogatást. Megbízást, adhat a minisztérium egy ilyen kézikönyvnek első 
példányban való összeállítására. 

Ügyvezető: Nagyon szívesen támogatja az indítványt, de a megvaló
sításhoz nem sok reményt fűz. A naptár összeállítása óriási nagy munka, 
amit díjazás nélkül senki sem vállal. M a g a az írói tiszteletdíj, közepes 
számítás szerint 10—12.000 pengő értéket képvisel. Minden adatnak, ami 
oda bekerül, komolynak kell lennie. Mindenesetre, meg kell kíséTelni az 
anyagi segítség megszerzését. 

Dr . A j t a i Sándor: A minisztérium csak abban az esetben foglalkoz-
hatik ezzel a, kérdéssel, h a a költségekre vonatkozólag a legapróbb rész
letekig terjedő számításokat kap. 

Molesány Gábor: Pártolja az indítványt, mert Magyarország sem 
maradhat el a külföld mögött és minden lehetőséget meg kell ragadni, h a 
erre alkalom kínálkozik. 

Elnök: H a most az új tűzifa árvédelmi szervezet létrejön, volna egy 
lehetőség és pénzforrás, amellyel erdészeti kiadványokat lehetne támo
gatni, különösen olyanokat, amelyek az egész magyar erdőgazdaság érde
keit szolgálják. 



Molcsány Gábor: A minisztérium nevében azt már is kijelentheti, hogy 
feltétlenül szükségesnek tartják a zsebnaptár kiadását és mindent el fog
nak követni, hogy ebben a kérdésben az egyesületet támogassák. 

Elnök; Köszönettel tudomásul veszi Molcsány Gábor nyilatkozatát 
és az igazgató választmány egyhangú határozataként kimondja Orosz A n t a l 
indítványának elfogadását, amelynek értelmében a Zsebnaptár kiadása, 
illetőleg a szükséges anyagi támogatás iránt a megfelelő lépések mielőbb 
megteendők. 

Több tárgy nem lévén. Elnök az ülést berekeszti. 

K . m. f. 

Munkatársaink szíves figyelmébe! 
(írói tiszteletdíjak, kivonat, különlenyomatok stb.) 

Az Országos Erdészeti Egyesület az Erdészeti Lapokban 
megjelenő tanulmányokért írói tiszteletdíjat fizet. És pedig: a 
szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő munkáért 16 oldalas 
ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő cik
kekért 16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 
16 oldalas ívenként 24 pengőt. 

A külföldi szaklapokkal létesített csereviszonyra való tekin
tettel kérjük igen tisztelt munkatársainkat, hogy tanulmányuk
kal egyidejűleg mindenkor egy rövid magyarnyelvű kivonatot 
is szíveskedjenek beküldeni, amelynek terjedelme a teljes magyar 
szövegnek kb. 3%-a lehet és a szerző által legmegfelelőbbnek tar
tott összefoglalást tartalmazza. Az esetleges változtatásokat a 
szerkesztőség fenntartja magának. 

A nyomtatás és javítás megkönnyítése céljából igen kérjük 
t. munkatársainkat, hogy tanulmányukat félíves papíron és lehe
tőleg géppel (és sohasem sűrített sorokkal!) írva. küldjék be 
hozzánk. 

A dűlt (cursiv) betűkkel szedendő szövegrész (pl. idézett 
Szerzők neve, idegen nyelvű címek, vagy idézetek, hangsiílyozni 
kívánt mondatok, stb.) a kéziratban egyszeri, esetleges kövér 
(fett) betűs szavak (pl. fejezet-címek) kétszeres aláhúzással 
jelzendők. 

Az áttekinthetőség és könnyebb érthetőség érdekében (külö
nösen elvont tárgynál, tudómányos fejtegetéseknél) kerüljük a 
fúlhosszú mondatokat és emeljünk ki minden fontosabb gondola
tot új bekezdéssel. 

A nyomdai nyers levonatnak a szerző által végzett kijavítá
sánál ajánlatos az egyezményes korrektúra-jeleket alkalmazni. 
(L. pl. Révai Lexikon, 12. kötet, 58. old.) 

A további figyelembeveendő szempontok érvényesíthetése 
céljából utalunk „Műszaki magyar nyelvünk" című közlemé
nyünkre. (199. old.) 



A különlenypmatokat az alábbi díjtételek szerint szám
lázzuk: 

16 oldal 50 példány P 18.— 
további 50 példány „ 2.80 

8 oldal 50 példány , 10.— 
további 50 példány , 1-60 

4 oldal 50 példány : . „ 6.— 
további 50 példány , —.90 

zöld borítólap 50 példány ,< 5-— 
további 50 példány . <•-.'". . . • „ 1 — 

Az „Erdészeti Lapok" szerkesztősége. 

\ 



H I V A T A L O S KÖZLEMÉNYEK 
Az ÁHamerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1935/1936. évről. 

I. ZÁRÓKIMUTATÁS. 
T

ét
el

 A számla 
megnevezése 

Forgalom Egyenleg Mérleg Eredmény 

Megj egyes 

T
ét

el
 A számla 

megnevezése Tartozik Követel Tartozik Követel Vagyon Teher Veszteség Nyereség Megj egyes 

T
ét

el
 A számla 

megnevezése 
P f P f P f P f P f P f P f f 

Megj egyes 

1. — — 34.329 04 — 34.329 04 35.205 95 876 91 
• 

2. Mérlegszámla 34.329 04 34.329 04 — — — '— — — 
3. Pénztárszámla . . 10.465 65 7.179 10 3.286 55 — — 3.286 55 . _ _ 
4. Értékpapírszámla. 34 40 — • - 34 40 — — 34 40 ; _ 
5. Gyümölcsöző 

tőkék számlája . 31.885 — — 3.1.885 — — 3.1.885 — — — . 
6. Kamatjövedelem-

— 1.148 18 — .1.1.48 18 — — — » — • - 1.148 18 
7. Járulék- és 

adományszámla . — — 6.913 94. — —- 6.913 94 — — — - 6.913 94 
8. Vegyesszáaila . . . — — — — — — — • — — — :— 
9. Segélyszámla . . . 6.640 — — — 6.640 -rí : ;— — — .— — — 6.640 . . . . 

10. Kezelési költség
számlái 545 21 . — — 545 21 — — — — — 545 21 

11, Idegen pénzek • 

számlája — — — —. — — — — — — — — — —' • — 

Együtt 83.899 30 83.899 30 42.391 16 42.391 16 35.205 95 35.205 95 8.062 ,3 8.062 12 



II. Az 1935/1936. évi tiszta jövedelem, 

s az alap- és tartaléktőkét megillető Vs> rész kiszámítása. 
s a) Valódi bevételek 

P. f. 

1. Járulékok és adományokból befolyt 6913.94 
2. Gyümölcsöző tőkék kamataiból befolyt . . . . 1148.18 
3. Vegyes bevételekből befolyt —.— 

Valódi bevételek összege . . 8062.12 

b) Valódi kiadások. 

1. Kezelési kiadások*' 545.21 
* A segélyek címén kiadott összegek mindig' az előző év jövedelméből 

fedeztetnek. 

2. Vegyes kiadások —.— 
Valódi kiadások összege'. . 545.21 

Összehasonlítás. 

Valódi bevételek összege • . 8062.12 
Valódi kiadások összege . . 545.21 

Tiszta jövedelem . . 7516.91 

A tiszta jövedelem Vs-e . . . 7516.91:5 = 1503.38 P 
Maradna tehát kiosztható 7516.91 —1503.38 = 6013.53 P 
Mivel pedig- a segélyek csak egész pengőkben 

osztatnak ki, az 53 f. is a tőkésítési összeghez 
csatoltatik, ennélfogva az alap és tartaléktőkére 
esik ebben az évben a szabályzat 17. §-a alapján II. 1503.91 

III. Tartaléktőke nyilvántartása. 
Maradvány az 1934/1935. évről 15344.80 
Megszüntetett segély 180.— 
Hozzá az 1935/1936. évi jövedelem Vs részének 

tartaléktőkére eső része 661.95 

A tartaléktőke maradványa az 1935/36. év végén III. 16186.75 

IV. Az alaptőke nyilvántartása. 

Maradvány az 1934/35. évről 15344.80 
Hozzá az 1935/36. évi jövedelem Vs részének az 

alaptőkére eső része 841.96 

Az alaptőke maradványa az 1935/36. év végén IV. 16186.77 



V. Folyó kezelés. 
P. f. 

Tiszta vagyon az 1935/36. év végén 35205.95 
levonva az alaptőkére eső részt (IV) szerint 16.186.77 
és a tartaléktőkére eső részt (III) szerint 16.186.75 32373.52 
Marad folyó kezelésre V. 2832.43 

VI. Segélyek nyilvántartása. 

1. Az 1935/36. évben az év elején engedélyeztetett . 6820.— 
2. Az 1935/36. évben az év folyamán engedélyeztetett —.— 

Összesen . . 6820.— 
Megszüntetés az év folyamán 180.— 

Marad . 6640.— 

Kiűzetés az 1935/36. év folyamán . 6640.— 
Marad hátralék az 1935/36. év végén —.— 
Az 1936/37. évre kiosztható 6013.— 
Budapest, 1936. évi július hó 7-én. 

Dr. Szabó Sándor s. k 
ni. kir. erdőszámtanácsos, 

az A l a p számvivője. 
E zárószámadást megvizsgáltuk s az Alap főkönyvével, számla

könyvével, valamint a számadási okmányokkal egyezőnek és 
helyesen összeállítottnak találtuk. 

Budapest, 1936. évi július hó 8-án. 
Lengyel Sándor s. k, Dr. Ajtay Sándor s. k, 
m. kir. főerdőtanácsos. m. kir. erdőtanácsos. 

Pászthory Ödön s. le. 
m. kir. főerdőtanácsos. 

Kedvezményes tűzifaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. 

A MÁV igazgatósága lapunk legutóbbi közlése óta a következő 
állomásokat vette fel a kedvezményes tűzifaszállításra jogosult 
feladó-állomások sorába: 

Méntelek, Szolgaegyliáza, Kaposfüred. 



I R O D A L O M 

KÖNYVISMERTETÉS 

Buhrmeister—Eymern: 15.800 km-es út Kelet felé. (15.000 Km 
nach Osten.) Verlag von J . Neumann, Neudamm, 1936. Ára dísz-
kötésben 6 márka. 

Ennek az igen érdekes könyvnek a szerzője német erdőtiszt, 
aki mint a Szovjet erdészeti szakértője, 1926—1933-ig a távoli 
Keleten, Ussuri tartományban és Kamesatkában tartózkodott és 
az erdőrendezési felvételeket ellenőrizte. 

Munkája közben bőven volt alkalma vadászni és az ottani 
lakossággal érintkezni, így tehát ebben a könyvében nemcsak a 
beutazott vidéknek erdészeti viszonyait írja le, hanem vadászati 
élményeiről is beszámol és megemlékezik a szovjetgazdálkodás 
mérhetetlen pusztításairól, a munkások földi „paradicsomáéról, 
amely mindennek mondható, csak Eldorádónak nem. 

A könyv szerzőjének még voltak szép vadászati sikerei: 
lőtt tigrist, leopárdot, vaddisznókat, farkast, medvét, de már ott
léte alatt megállapíthatta, hogy az a vadállomány, amely a vi
lágháború előtt még rengeteg Számban népesítette be Oroszor
szág keleti részeinek nagy kiterjedésű: őserdeit, szemlátomást 
fogy éppen úgy, mint az őserdők kifogyhatatlannak látszó fa
állománya. 

Elszomorító az a kép, amelyet az ottani erdőgazdálkodás
ról, helyesebben mondva rablógazdálkodásról elénk tár. így azt 
írja, hogy a szovjet az Amba-vidék igen szép koreai jegenye
fenyő- és mandzsúriai havasifenyő-állományait teljesen kipusz
tította, mert pénzre van szüksége. 

Ennél á rablógazdálkodásnál még szomorúbb és végzete
sebb az a tény, hogy a felújítással, líjraerdősítéssel senki sem 
törődik. 

A politikai viszonyokról nagyon őszintén és nyíltan nyi
latkozik a szerző, aki számos éven át figyelte és megismerte a 
modern rabszolga-világ titkolt rejtelmeit. F. M. 



KÜLFÖLDI L A P S Z E M L E * 
„ Z E I T S C H R I F T F U J ! W E L T F O l i S T W T H S T G H A F T . " 

(Bánd IV. , Hei't 2. November 1936.) 
A 93—187. oldalszámozású november havi füzet Dr. Win-

dirsch G. mérnök (Tharandt): „A faértékesítés természetes felté
telei Finnországban" (16 képpel) című érdekes tanulmányával 
kezdődik. Majd Dr. Alberto Cotta professzor (Firenze) 7 képpel 
díszített: „Új eljárás az olasz átépítéseknél (A. A. S. S.) az út
széli fák öntözése céljából" címen ír igen tanulságos közleményt. 

A tharandti erdészeti főiskolán szervezett „Külföldi és 
Gyarmatügyi Erdőgazdasági Intézet" Dr. Vorreiter Lipót-tóh „A 
német gyarmatok fáinak fizikai és mechanikai technológiai vizs
gálata" címen, 13 képpel teljes leírást és ismertetést ad a Kame
runban termő Bougosi (Lophira procera A. Chev.) trópusi fáról. 

A „Nemzetközi Erdőgazdasági Tudósítás" rovat a budapesti 
II. Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszusról, Európa és Ame
rika egyes államainak erdészeti viszonyairól és a külföldi erdé
szet főbb eseményeiről számol be. 

Végül a „Nemzetközi Fagazdasági Tudósítás" híreivel és a 
„Nemzetközi Irodalmi Hírek"-'ke\ zárul a tartalmas} füzet. 

Dr. TomasovSzky Imre. 

A B L G E M E I N E FÜ15ST- U N D J A G D - Z E 1 T U N G . 1936. 1. sz. 

Abetz: A korszerű erdőrendezés céljai és feladatai. (Ziele und 
Aufgaben einer neuzeitlichen Forsteinrichtuujr.) 1—15. old. 

A gyakran nyilvánított súlyos váddal szemben, hogy az 
erdőrendezés a biológiai alapon való helyes erdőművelésnek, 
tehát végeredményben az okszerű gazdálkodásnak a keréktörője, 
szerző mesterien felépített tanulmányában kifejti, mennyire igaz
ságtalan ez a beállítás. 

Mert ha történtek is a múltban hibák, azok elsősorban a 
régi térszakozással együtt meghonosodott sablonizálásra vezeten-
dők vissza. 

A modern erdőrendezésnek átfogó közgazdasági jelentősége 
éppen abban van, hogy az összes erdészeti tudományágak hala
dásával lépést tartva, azok eredményeit tervezéseinek keretében 
szerves egésszé foglalja össze. 

Ennek a tervezésnek a tárgya: A) az egész üzem, vagy pe
dig B) annak egyes állománya. 

A) Az egész üzemet felölelő tervezés az alábbi feladatokat 
öleli fel: a) a fakészlet mennyiségének és összetételének meg-

* Az aláírás nélküli ismertetések közül a német és angol címűeket 
Dr. Mihályi Zoltán, a francia nyelvű tanulmányokra vonatkozókat 
Dr. Worschitz Frigyes és Dr. Luncz Géza, a horvát, i l l . román címűeket 
Pászlhy Ferenc, i l l . Dr. Luncz Géza írják. 



állapítását; b) a tartamosság szabályozását és c) a térbeli rend 
(raumliche Ordnung) érvényesítését. 

a) Az első feladat megoldásánál arra a kérdésre kell fele
letet kapnunk, hogy a) milyen legyen a fakészlet összetétele fa
fajok szerint; $) mekkora legyen a mennyisége; y) kor- és 
vastagsági osztályok szerinti megoszlása s milyen rendszabályok 
alkalmazandók a kívánt cél elérésére. 

x) A fafajok szerinti összetételénél főkövetelmény az erdő
talaj termő-erejének megóvása és az állományok fejlődésének 
biztosítása, amiért is szerző az összes erdőbirtokoknak hivatalból 
való termőhelyi térképezését kívánja. Súlyosan esik latba az or
szág fafogyasztása is, amelynek a jelenben és jövőben való minél 
teljesebb kielégíthetése ugyancsak behatóan mérlegelendő. Az 
egyes fafajok teljesítőképessége pedig gyakori és pontos fatömeg-
felvételekkel állapítandó meg és őrzendő ellen. 

$) A fakészlet nagysága: 1. a megállapított termelési idő
nek (Produktionszeitraum), illetőleg az elérni szándékozott törzs
vastagságnak (Zielstarke); 2. az állományápolás módjának és 3. 
a tartalékolás mértékének a fügvénye. 

1. A termelési időt (vágáskor) a kihasználáskor elérendő 
méretek és faminőség szabják meg. Ez tehát az a tényezők, ame
lyeknél a birtokos különleges céljainak a legmesszebbmenőén kell 
érvényesülniük, természetesen, az általános nemzetgazdasági ér
dekek sérelme nélkül. 

2. Az erdőápolás magától értetődően nagymértékben befo
lyásolja a fakészlet meglevő és jövőbeli mennyiségét és ezért az 
általános tervezés keretében erre is különös gond fordítandó. 

3. Bizonyos fakészletek tartalékolása pedig erdőgazdaság
politikai szempontból nélkülözhetetlen. 

y) A fakészlet kor- és vastagsági osztályok szerinti össze
tételének ismerete különösen a természetes felújítással kapcsola
tos, nem egykorú állományoknál, szálaló üzemmód esetén nyer 
nagy fontosságot és az erre vonatkozó vizsgálatoknál ugyancsak 
nélkülözhetetlenek a többször ismételt pontos felvételek, amelyek 
nagyon alkalmasak helyi fatermelési táblák szerkesztésére is. 

b) A hozadék biztosításával kapcsolatosan szerző igen ér
dekesen a „tartamosság szabályozása" (Nachhaltsregelung) kife
jezést használja, mert szerinte „hozadékszabályozás" tulajdonkép
pen csak növedékszabályozást jelent, tehát erdőművelési részlet
munkát, ami fogalmilag nem fedi a tartamosság biztosítására 
szolgáló törekvést. 

Ebben a szakaszban ismét hivatkozik az előhasználatok, 
gyérítések (erdőápolás!)" fontosságára és szükségesnek tartja, 
hogy a tűhasználatoktól való elkülönítés az erdőrendezési terve
zésben továbbra is fönntartassék. Mert tapasztalata szerint, ha 



az összes használatok mennyiségének szigorú megkötése mellett 
az előhasználatok tervbevett mértéke alsó határnak jelöltetik 
meg, az ápolóvágásokat a kezelőtiszt sokkal nagyobb gonddal és 
eredménnyel alkalmazza. 

A tartamosság szabályozása történhetik: 
1. a növédék alapján, amikor a folyó növedék a tényleges 

fatermés + megbecsült fakészlet változása alapján állapítandó 
meg. Ezzel kapcsolatban természetesen a tényleges növedék is 
mindig összehasonlítandó az elérni szándékolt növedékkel (Ziel-
vorrat) és a tényleges használati százalék is szembeállítandó a 
szabályossal. 

2. A tartamosságnak a terület szerinti szabályozása szerző 
szerint csak másodsorban jöhet számításba, még pedig a korosz
tályok és megoszlásuk, az átlagos területkor és a korszakos fel
újítási terület alapján; egykorú állományok esetén azonban ezek 
a tényezők különösen jól használhatók. 

A fafajok szerinti szabályozáson felül szükségesnek tartja 
a vastagsági, sőt a minőségi osztályok szerinti szabályozást és 
ezeken felül az átlagos érték szerinti eredmények összehason
lítását is, mert a gazdaság teljesítőképességét végeredményben 
az elért átlagárak tükrözik vissza leghívebben. 

Természetes, hogy minden fa-készletváltozás pontosan nyil
vántartandó és a pénzügyi naplóval szoros kapcsolatba hozandó. 
Mert ismerni kell mindig a tőke nagyságát és különválasztva 
ettől a járadék értékét, hogy a tartamosság az egész vonalon biz
tosítható legyen. 

c) A térbeli rendnek szerző, mint Wagner tanítványa, nagy 
értéket tulajdonít és világos okfejtéssel bizonyítja, hogy az nem 
ellensége semmiféle modern erdőművelési eljárásnak, sőt inkább 
hasznos kiegészítője a tökéletes kivitelre és a jövendő állomá
nyok biztosítására való törekvésben. 

2. Az egyes állományok szempontjából szükséges tervezéssel 
kapcsolatosan elsősorban az erdőápolás céljait szolgáló beosztást 
(Pflegeblockeinteilung) ismerteti, amelynek keretein belül a 
munka mindig az erdő egészségi állapotához és fejlődéséhez 
igazodik. 

Pontos követelmény a részlettervezésnél az állományok adott 
állapotának és fejlődésképességénk a megállapítása (ismételt fa-
tömeg felvétel!) hasonlóképen a. jövő szempontjából az állomá
nyok történetét lerögzítő feljegyzések vezetése (Bestandes-
mschichte), amellyel kapcsolatosan fényképek kiváló szolgálatot 
teljesítenek. 

Az összes tervezési munkák keresztülvitelénél szerző nél
külözhetetlennek tartja a különleges erdőrendezési gyakorlattal 
biró szakemberek áltál való irányítást. A részletadatok felvétele 



az erdőrendezőség' fiatal gyakornokainak, a gazdasági célok 
lerögzítése pedig az üzemvezető erdőtisztnek a feladata. 

Heidenreich: A természetvédelem céljai és útjai a Harmadik 
Birodalomban. (Ziele und Wege des Naturschutzes im Dritten 
Reieh.) 15—23. old. 

Az 1935. óv június 26-i természetvédelmi törvényt ismerteti, 
amely büszkén hirdeti a nemzeti szocialista világnézet érvényesü
lését és nemcsak a meglévő értékek védelmét tűzte ki céljául, 
hanem aktív munkát követel a hazai természeti értékek ápolásá
ban, felkutatásában és állandó megóvásában. 

A törvény kiterjeszkedik: 1. a növényekre és vadászat tár
gyát nem képező állatokra: 2. a természeti emlékekre ós környé
kükre; 3. természetvédelmi területre; 4. és a szabad természet 
egyéb, védelemre érdemes tájrészleteire. 

Szerző különösen a madárvédelemre vonatkozó intézkedése
ket ismerteti, amelyek minden tekintetben mintaszerűeknek 
mondhatók és az énekes madarak pusztításának megakadályozá
sára valóban komoly biztosítékot nyújtanak. 

Egyébként a törvény sok hasonlatosságot mutat az új ma
gyar erdőtörvény természetvédelmi rendelkezéseivel (amin nem 
is csodálkozhatunk, mert időben a mi törvényünk megelőzte a 
németekét és így mintául is szolgálhatott), mint önálló természet
védelmi törvény azonban szélesebb alapokon épült fel és több 
részletkérdésre terjed ki a figyelme. 

vaui Nes: Csevegés az erdősítésekről és vadkárokról. (Ptau-
derei über Kulturen und Wildschadeii.) 23—25. old. 

Miután a természetes felújítás sohasem fogja nélkülözni a 
mesterséges úton való pótlást, a csemetenevelésre és ültetésre 
vonatkozólag ad néhány jó tanácsot. 

A vándor csemetekerteket előnyben részesíti az állandó jel
legűekkel szemben és általában a házilagos, szigorúan a termő
helyhez ragaszkodó kismértékű csemetenevelést a nagy üzemek
kel szemben. 

Az elegyes állományok általánosan elfogadott elvével kap
csolatosan hangsúlyozza, hogy a kiváló fejlődést mutató elegyet-
len állományok termőhelyén az elegyítés sohasem történhetik 
az eredeti fafaj rovására (pl. tölgyesben bükkel), hanem ilyen 
esetben inkább másodrendű fafajok telepítendők be (pl. gyertyán). 

A külföldi fafajokkal szemben a legmesszebbmenő óvatos
ságot ajánlja. 

A vadtenyésztés kérdésénél a természetes felújítást előny
ben részesíti a mesterségessel szemben, a kerítés helyett szíve
sebben látja — mint védelmi eszközt —- a dús vadlegelőket és 
szántókat, továbbá a vetéseknek gallyakkal való befödéséf, illető-



leg a c semeték c s ú c s h a j t á s á n a k az i s m e r t k e n ő a n y a g o k k a l v a l ó 
megóvását . 

Kennel: Szükséges, hogy higyjünk a földsugaraknak a 
növény fejlődésére kifejtett hatásában? (Mus maii an die W i r k u n g 
der Erdstrahlen auí den Pflanzeiiwuchs glauben?) 26—28. o l d a l . 

A f ö l d s u g á r k u t a t á s a i r ó l i s m e r t Müllernek l e g ú j a b b a n megje 
lent t a n u l m á n y á t b í r á l j a és az a b b a n le fektete t t m e g á l l a p í t á s o k 
kal s z e m b e n f e l m e r ü l ő erős ké te lye inek a d ki fe jezést . 

S C H W E I Z E R I S C H J E Z E I T S C H R I F T FÜR F O R S T W E S E N . 1937. 1. sz . 

Oechsliii: A hó hőmérséklete, lassú mozgása és kohéziója. 
(Schneetemperaturen, Schneekriechen und Schncekohazion.) 
1-19. o ld . 

M a g a s h e g y s é g b e n , a h o l a hó a l eg je l entősebb természet i 
tényezők e g y i k e , n e m k ö z ö m b ö s a ve le j á r ó összes f i z i k a i körü l 
mények p o n t o s i smere te . 

• A tő lünk k i ssé t á v o l ál ló t á r g g y a l n e m k í v á n u n k részlete
sen f o g l a l k o z n i . E m l í t é s r e m é l t ó a z o n b a n p l . , h o g y a h ó h ő m é r 
sékletének v i z s g á l a t á n á l szerző s z á m í t á s b a vet te a szé lerősséget , 
a levegő hőmérsék le té t és re la t ív p á r a t a r t a l m á t is és t áb láza tos 
k imutatása iból m e g t u d j u k , h o g y m í g a fe l sz ínhez közel a hó hő
mérséklete erősen i n g a d o z i k , a m é l y e b b ré tegekben meg lehe tősen 
állandó. 

A hó l a s s ú m o z g á s á n a k (Schneekriechen) i s m e r e t e k ü l ö n ö 
sen a l a v i n á k á l ta l veszé lyezte te t t v i d é k e n fontos , m e r t az e m b e r i 
szem s z á m á r a sz in te r e j t v e m a r a d ó j e l e n s é g n e k ór iás i h o r d e r e j ű 
következménye i l ehe tnek . V i z s g á l a t á r a szerző a g l e c s e r m o z g á s 
tanu lmányozásáná l haszná l t kryokinemeter n e v ű m ű s z e r t hasz 
nálta az á l ta la a cé lnak m e g f e l e l ő e n á ta lak í to t t f o r m á b a n . 

A hó k o h é z i ó j á t i l letően m e g á l l a p í t o t t a , h o g y a r r a a hó 
szerkezetének v a n l e g n a g y o b b b e f o l y á s a . Ü j h ó , p o r h ó és hódara 
kohéziója — k ü l ö n ö s e n a l a c s o n y h ő m é r s é k l e t me l l e t t — , i g e n cse
kély: az 50 cm--es terüle tre v o n a t k o z t a t o t t ny í rás i s z i l á r d s á g a 
al ig 2000 g r ; rég i hónál , kü lönösen h a megjegesedet t , ez az érték 
a 4000 gr-ot is m e g h a l a d j a . 

Z E N T R A L B L A T T F Ü R D A S G E S A M T E F O R S T W E S E X . 

Schimitschek: Erdészeti károsítok Ausztriában az 1936. év
ben. (Forstschádlingsauftreten in Österreich 1936.) 1—25. o l d . 

A m i n d e n részletre k i t er jedő t a n u l m á n y érdekes és köve 
tésre mél tó p é l d á j a a n n a k , m i k é n t k e l l e g y ország e r d ő v é d e l m i 
statisztikáját m e g s z e r v e z n i . 

A káros í tások l e l k i i s m e r e t e s fe lvéte le , az e l l enük a l k a l m a 
zott rendszabá lyok i smerte tése á l ta l — különösen , h a az a d a t g y ü j -



tés évről-évre azonos szempontok fenntartása mellett és hiány
talanul folyik —, messzemenő következtetésekhez nyújt biztos 
alapot. 

Megemlíteni kívánjuk szerzőnek az Ausztriában is fellépett 
jegenyefenyő-elhalásra (Tannensterben) vonatkozó vizsgálatait, 
amelyeknek során kétségtelenül megállapíthatta, hogy ez a rej
télyes „betegség" sohasem támadja meg az optimális állományo
kat, hanem természetes folyománya annak a lecsökkent ellenálló
képességnek, amely minden fafajnál a nem megfelelő termő
helyen való telepítés következménye. 

Érdekesek szerzőnek azok a vizsgálatai is, amelyeket az 
ausztriai ártereken lévő nagykiterjedésű nemes fűztelepeken 
újabban tömegesen fellépő Aphrophora salicis Fali. nevű kabóca
faj károsításai ellen való legjobb védekezési mód megállapítása 
céljából folytatott. A kipróbált folyékony és pormérgek közül leg
jobban a kéksavat fejlesztő calcid-tabletták feleltek meg, mert 
alkalmazásuk olcsó, egyszerű és 100%-os sikert eredményez. 

W I E N E R , A L L G E M E I N E F O B S T - U N D J A G D Z E I T U N G . .1937. 1—6. sz. 

Dolezal: Ausztria az erdő- és mezőgazidaság országai 
(Oesterreich ein Wald- und Agrarland!) 1—3. old. 

A nehézipar ügyes propagandájával szemben a statisztikai 
adatok meggyőző érveivel igazolja, hogy Ausztria gazdasági éle
tének legjelentősebb tényezője az erdő, amely az ország művelés 
alatt álló területének 42%-át foglalja el és terményeivel a kivitel
ben is kimagaslóan az első helyen áll. 

Az erdő- és mezőgazdaság együttvéve az ország 7 milliónyi 
népességének mintegy égyharmadrészét tartja el és így minden
képen indokolt, hogy az intéző körök ennek a két gazdasági ágnak 
szenteljék legtöbb figyelmüket. 

Az erdőgazdaság boldogulását a fennálló nehéz gazdasági 
viszonyok között csak á belső fogyasztás és a kivitel fokozásával 
lehet biztosítani, de csak abban az esetben, ha az állam a terme
lésre nehezedő összes elviselhetetlen adóterheket (elsősorban a 
földadót) és szociális szolgáltatásokat gyökeres revízió alá veszi. 

Knöbl: A lápok képződése és tőzegfajtáik. (Moorbildungen 
und ihre Torfarten.) 3. old-

A talajtani szakmunkáknak egy jólismert fejezetét tár
gyalja a szélesebb rétegek számára is hozzáférhető fogalmazás
ban, amely világosan megmagyarázza a tavak helyén képződő 
„fenéklápok" (Niederungsmoore), a továbbterjedésük folyamán 
keletkező „átmeneti lápok" (Übergangsmoore) és a Sphagnum-
mohok nagyfokú víztároló képessége folytán az elmohosodott 



területen keletkező „felszíni lápok" (Hockmoore) eredetét, tulaj
donságait és a bennük keletkező tőzeg fajtáit. 

Ziegler: A növedék, mint a hozamszabályozás eszköze. (Der 
Zuwachs als Mittel zur Ertragsregelung.) 7—8. old. 

A természetes felújítással dolgozó üzemekben, különösen a 
szálaló erdőgazdaságokban, egyre jobban meghonosodott eljárás
ról szól, amelynél a hozadékszabályozás alapja nem a terület, 
hanem a növedék. 

Szerző részletesen ismerteti Biolley „ellenőrző eljárását" 
(Kontrpllmethode), amelynek lényege a gyakran (legalább 10 
évenként) ismételt pontos fakészlet-felvétel. A növedék megállapí
tása a : N=Kv -\-H—Kjc képlet alapján történik, ahol K„ az egy-
egy felvételi időszak végén, az időszak elején talált fakész-
letet, H pedig az időközben kihasznált fatömeget jelenti. 

A Biolley eljárásának terhére felrótt hiányokat is részlete
sen megvitatja és hivatkozik Meyer vizsgálataira, amelyek iga
zolták, hogy a gyakorlat szempontjából Biolley módszere teljesen 
kielégítő, mert a növedék megállapításánál elkövetett hiba kö
zépértéke alig 2—4%-a a tényleges növedéknek, ami évenként és 
hektáronként 0.1—0.3 m'-nek felel meg. 

Természetesen a felvétel nagy gondosságot igényel és érde
kes, hogy a pontosság tekintetében nem kapunk nagyobb különb
séget akár 2.5 cm-es, akár 5 cm-es vastagsági osztályokat alakí
tunk, tehát a túlságos aprólékosság egyáltalában nem indokolt. 

Ahol nagyobb területek törzsenkénti felvétele technikai aka
dályokba ütközik, ott is megéri a fáradtságot, ha az állományok 
tényleges növedékének vizsgálata szempontjából legalább néhány 
próbaterületen végzünk időszakos fakészlet-felvételeket. 

Grohmann: Védekezés a szarvas hántási hajlama ellen. (Die 
Bekámpfung der Schalneigung' des Rotwildes.) 12. és 16. old. 

Szerző, aki a császári ház fővadászmestere volt, sokéves 
tapasztalatait állítja szembe egy németországi szaklap hasábjain 
ugyanerről a tárgyról megjelent tanulmánnyal. Szerinte a Hol-
feld-íéle táppor a magas hegységi vadas területeken igen jó szol
gálatot tett, de természetesen a siker előfeltétele a bőséges és 
megfelelő természetes takarmány nyújtása volt. Tehát az .állan
dón karbantartott réteken és főleg szachalin-gumót (Polycjonum 
sachalinense) nyújtó vad földeken kívül — amelyek nyáron át 
szolgálnak terített* asztalul a vadnak — télen elsőrendű szálas és 
gumós takarmánnyal, vadgesztenyével és melasszal kell a vad 
fenntartásáról gondoskodni. Igen jó szolgálatot tesz a lombtakar
mány is, főleg a lágy lombfák galyai, a szeder indái, ha begyüj-



1-90 

tésük nyár elején történik és raktározásuk közben is meg- tudjuk 
óvni a takarmányt a penészesedéstöl. 

Az első érzékenyebb hántás-károkat a nagy tarvágások hoz
ták magukkal — amint ezt egy 18. századbeli feljegyzés is iga
zolja —, mert a vad a vágásterületre koncentrálódott és az itt 
felnövő fiatalosban talált csak menedéket, amelyet aztán részben 
Ínségből, részben unalomból is hántani kezdett. 

, Miután egy degenerált vadállomány kétségtelenül erősebben 
hánt, mint egy egészséges, a vérfelfrissítés és az állomány ok:-
szerű apasztása ilyen értelemben tehát szintén indokolt. 

Növeli a hántáskárokat a vad folytonos nyugtalanítása és 
ezért nem ajánlatos például a tehenek selejtezését az etetők mel
lett végezni. 

Bőséges, természetes és mesterséges táplálék esetén azonban 
a normálisnál nagyobb vadállomány is tartható az erdőben érzé
kenyebb károsítás nélkül, amint ezt a szerző néhány példával 
igazolja. 

Buchholz: Szovjetoroszország erdő- és fagazdaságának hely
zete. (Die Lage der sowjetischen Forst- und Holzwirtschaft.) 
19—20. old. 

Az orosz faterrnelés a legutolsó évben erősen lecsökkent, ami 
szerző szerint annak a következménye, hogy az 1930/31. év folya
mán életbeléptetett „reform" az erdőgazdaságot teljesen a faipar 
alá rendelte és ennek következtében — különösen a feltárt vidéke
ken — óriási erdőpusztítás következett be. 

Ezzel az eljárással a szovjet nagymennyiségű fát tudott 
ugyan a piacra dobni, de a folyómenti erdők letárolása a vízgaz
dálkodásban végzetes következményekkel járt. A hirtelen áradá
sok, majd pedig a folyók gyors elapadása következtében a nagy
részt tutajozásra utalt orosz faszállítás csaknem teljesen csődbe 
került. Annyira, hogy az 1936. évi törvényben a szovjet kénytelen 
volt szakítani előbbi politikájával és visszahelyezte az erdőgaz
daságot régi jogaiba. 

A folyómenti erdőségekben védelmi öveket jelöltek ki, ame
lyekben minden használat tilos és egyébként is érvényesíteni kí
vánják a tartamosságra való törekvés elvét. 

Az erdő felújítására és szakszerű kezelésére mind nagyobb 
gondot fordítanak, (az üzemrendezósi munkálatokhoz rendszeresen 
veszik igénybe a repülőgépeket!) és főtörekvésük a múltban elha
nyagolt belföldi piac ellátására irányul, amit a távolabb fekvő 
erdők feltárásával igyekeznek elérni. 

A kivitel ennek következtében lényegesen megcsappant, de 
kétségtelen, hogy az óriási orosz erdőségek termékei a jövőben is 
erős versenyt okoznak majd a külföldi piacokon. 

\ 



W e e d e r : I d ő n y e r é s az erdőben. ( Z e i t g e w i n n i m Walde.) 
24—25. old. 

A természetes felújítás csak ott járhat sikerrel, ahol az erdő
gazda minden ténykedése a legmegfelelőbb időben történik. Ezért 
tartja elhibázottnak szerző az előírásokhoz való szigorrí ragasz
kodást, mert a magtermésnek, a csemeték fejlődésének szabályo
zása kívül esik az emberi beavatkozás határain és gyakran az 
előirányzottnál több időt kíván. Ha pedig ilyen esetekben nincs 
módunkban időt „pazarolni", a felújítás nem hozza meg a kívánt 
sikert és a beálló növedék-veszteség sokszorosan felülmúlja érték
ben azét az időét, amit meg akartunk nyerni és nem áldoztunk fel 
a siker érdekében. 

R E V U E D E S B A U X B T F O R B T S . 1936. 12. sz. 

L e s c h e v i n : Ü j t ö r v é n y a v a d k á r o k r ó l . ( L a l o i n o u v e l l e s u r 
les dégats de g i b i e r . ) 1106—1108. old. 

Szerző, mint a belga vadászati tanács alelnöke, párhuzamot 
állít a vadkárokra vonatkozó új francia törvény és az 1900 óta 
érvényben levő hasonló belga törvény között. Közös vonás mind
kettőben, hogy a felelősség kérdését csak annyiban vetik fel, hogy 
a francia azt a polgári törvénykönyv (Code Civil) 1382 .és 1383-
szakaszaira utalással egyszerűen gondatlanságból okozott kár
tevésnek minősíti, míg a belga törvény a vadkárokat csak az 
iiregi nyúlra állapítja meg, illetve csak azok által okozott káro
kat ismeri el. 

Legérdekesebb az ellentét a kármegállapítás és a kártérítés 
megítélésének szakértői és bírói eljárásánál. A belga törvény 
mindennemű barátságos megoldást a kárt okozó és a kárt szen
vedő között hivatalból kizár, illetve közöttük létrejövő megegye
zést nem ismeri el. Ezzel szemben a francia törvény kötelezően 
előírja a békéltető, illetve barátságos megegyezési kísérletet a 
bírói eljárás megindítása előtt. 

J O U R N A L F O R E S T I E R S U I S S E . 1937. 1—2. sz. 

F . G r i v a z : A II . N e m z e t k ö z i E r d ő g a z d a s á g i K o n g r e s s z u s 
B u d a p e s t e n . (Congrés i n t e r n a t i o n a l de s y l v i c u l t u r e á B u d a p e s t . ) 
25—31. old. 

Szerző hét oldalon keresztül adja beszámolóját a Budapesten 
1936. szeptemberében tartott kongresszusról. Kimerítően ismerteti 
a kongresszus munkáját, az egyes osztályok és bizottságok tár
gyalásait és igen hízelgő sorokban emlékezik meg a magyar nép 
ritka vendégszeretetéről, a páratlan rendezésről, s a rendezők le
kötelező, és minden résztvevőben igaz hálaéreztet keltő szolgálat-



készségéről, mellyel a kongresszust teljes sikerhez vezették. Lel
kes beszámolóját a magyar Hiszekeggyel végzi, ami nagy szó egy 
franciától! 

C. Albisetti: A Val Colla-ban (a Cassarate medence felső 
részén) végzett vízszabályozás és erdősítés. (Les reboisements et 
travaux de défense destinés á régulariser le régime des eaux 
dans le Val Collá, bassin supérieur du Cassarate.) 7—12. és 37—41. 
oldal. 

Az olasz Albisetti páratlan kongresszusi beszámolóját ismer
teti a svájci fordító megkapó képek bemutatásával, melyek mél
tán himnuszai az olasz élet új korszakának. A vízrendészet és 
erdősítési munkák hallatlan feladatsor elé állították az olasz erdé
szetet az Alpok déli lejtőjén és az Apenninekben. Ezek egyik leg
nehezebbje- a Val Collá völgy, mellyel az olasz erdészetnek rövid 
idő alatt sikerült megküzdeni. Ma Olaszországban a műemlékeken 
kívül ezeket az anyaföldért folytatott nagyszerű küzdelmeket is 
érdemes tanulmányozni. 

Q U A R T E R L Y J O U R N A L O F F O R E S T R Y . 1937. 1. sz. 

Agate: Az angliai keményfák műszaki tulajdonságai, hasz
nálata és hasznossága. (The working- qualities uses and utilities 
of British hardwoods.) 5—11. old. 

Szerző nem csekély mélabúval emlékszik meg a régi jó 
időkről, amikor az angliai tölgyfa kiváló minősége és elegendő 
mennyisége megvetette az angol hajóhad és vele együtt az angol 
világbirodalom alapjait. 

A híres spanyol Armada parancsnokának egyik legfőbb uta
sítása az angol tölgy-müfatermelés középpontjának, a Forest of 
Dean-nak elpusztítása volt. 

Azóta az idők annyira megváltoztak, hogy az egészen kevés 
épületfán kívül az angol tölgyesek csak bányafát és tölgykérget 
szolgáltatnak. 

Ezeknek a helyes termelésére és felhasználásuk módjaira, 
illetőleg a műfakihozatal emelésére vonatkozólag néhány meg
szívlelendő tanácsot ad. 

Chapman: Anglia és Amerika erdészeti problémáinak össze, 
hasonlítása, (A comparison of British and American forestry 
problems.) 12—16. old. 

Az érdektelen olvasó számára nagyon is tanulságos szembe
állítás. 

Mert őszintén feltárja azokat a hátrányokat, amelyek egy
általában nem válnak az angol erdészet dicséretére. A kritika egy 
amerikai szaklap számára készült és jellemző az angol elfogulat-



lanságra, hogy bátor szívvel megmutatják azt a képet is, amilyen
nek az idegen látja őket. 

Hogy az erdőnek Angliában csekélyebb a jelentősége, mint 
Amerikában, az részben már a jóval kisebb, alig 4 százalékos erdő
sültségből is folyik. 

Viszont annak nem a természeti tényezők az okozói, hogy az 
erdők fenntartása és állapotuknak javítása érdekében évszáza
dokon át semmi sem történt Angliában. 

Ennek következtében a faanyag minősége egyre gyöngül és 
hogy mégis mindenre vevő van, az az óriási keresletben leli ma
gyarázatát. 

Az erdősítési költségek — miután kizárólag csak a mester
séges felújítást alkalmazzák—, a drága napszám és főleg az üregi 
nyúl károsításai ellen való védekezés következtében, igen maga
sak (kb. 50 dollár acre-ként, az amerikai erdősítések 3>—15 dol
lár átlagköltségével szemben). 

Az adózási viszonyok kedvezőbbek, mint Amerikában, mert 
a földbirtoknál is a tényleges jövedelem az adókulcs alapja, nem 
pedig a terület nagysága. Ezzel szemben nagy megterhelést jelent 
minden esetben az örökösödési adó, ami néha az ingatlan értéké
nek 50 százalékát is eléri és sokszor vezetett már a birtok elapró-
zására vagy eladására. 

A magánosok erdőgazdálkodását semmiféle törvényes in
tézkedés nem szabályozza, amit szerző a gyakori erdőpusztításra 
és egy esetleges háborús szükségre való tekintettel túlhaladott 
álláspontnak minősít. 

Az angol nép azonban a megszokott tájhoz való ragasz
kodásban is konzervatív ós nem hajlandó kopasz dombjainak és 
nagykiterjedésű ingoványainak számos költő által megénekelt 
különleges „szépségét" erdősítési jelszavaknak feláldozni. 

Ugyancsak szinte áthághatatlan akadálya az erdősítésnek a 
vadászat is. 

A skóciai hódfajd (grouse) a vizenyős hanga-sűrűségeket 
kedveli és ezeknek a területeknek a vadászbére csaknem többet 
hoz, mintha rendszeres erdőhasználat folyna rajtuk. 

A fácánosok és az üregi nyúl kedvéért tüzzel-vassal irtják 
a ragadozókat, de meg is van az eredménye, mert újabb időben 
már a mezőgazdasági termelés válságba jutott az üregi nyúl kár
tevései miatt. 

A közérdeket egyedül a Forestry Commission által meg
vásárolt és 1,770.000 «cre-t kitevő területnek fokozatos beerdősítése 
szolgálja, ami ugyan nem fogja számottevő mértékben emelni az 
ország évi fatermését, de mint első lépés az erdőgazdaság pro
blémái iránt való érdeklődés felkeltésének, mégis bizonyos jelen
tőséggel bír. 



'Nagy elismeréssel adózik azonban szerző az angol közigaz
gatás szellemének, mely teljesen független a politikától és min
den helyre a legmegfelelőbb szakembert állítja. 

L o n g : Dombvidéki erdősítés. (Hi l l planting.) 17—28. old. 

Angliában is sok gondot okoz a föld termőképességének 
fokozatos csökkenése, ami a mezőgazdasági területeken részben a 
túlzott mértékben űzött birkatenyésztésnek, részben pedig az 
üregi nyúl nagymértékű elszaporodásának a következménye. 

Szerző egybevetve az összes nemzetgazdasági szempontokat 
kimutatja, hogy számos gyönge eredménnyel dolgozó mezőgazda
sági üzem helyén célszerűbb lenne az erdőgazdasági termelés be
vezetése. Ennek az előkészítésére, kivitelére és szabályozására 
vonatkozólag a helyi viszonyok sokféleségének figyelembevételé
vel részletes tanácsokkal szolgál. 

Anderson: Zöld-ágnyesés a fenyőféléknél. (Pruning of green 
branches of conifers.) 29—31. old. 

Több éven át folytatott kísérletei alapján az ágnyesés szem
pontjából Douglas fenyőnél a februártól májusig terjedő időt 
tartja legalkalmasabbnak. 

Száraz ágak eltávolításánál hamarább borítja be fapalást 
az ágcsonkot, ha annak tövében a háncsot is megsértik. 

Gardner: A makk elraktározása. (Storage of acorns.) 32—33. 
old. 

Kisebb mennyiségű makknak nagyobb útra való szállításá
hoz vagy hosszabb időre való raktározásához ajánl megfelelő el
járást. Az amerikaiak szerint a legjobb eredményt kapjuk, ha 
darabos faszénnel kevert száraz mohába csomagoljuk a makkot. 
Szerző úgy találta, hogy ez túlságos kiszáradást idéz elő és tapasz
talatai szerint a makk csaknem változatlanul meg'őrizte eredeti 
.csíraképességét, ha a mohát mérsékelten, de állandóan nedvesen 
tartotta. 

S U M A H S K I L I S T . 193G. 1. sz. 

; Premuzic: A z elkarsztosodás kérdésének megoldása paraszt
tervgazdaság alapján. (Rjesavanje kraskog pitanja na ssljackog 
osnoviei.) 2—17. old. 

Jugoszláviának nemcsak az Adria-tenger mentén, hanem 
egyéb hegyvidékein is, főleg a közép és magas hegységekben 
óriási területei vannak, amelyeket egyrészt az észszerütlen keze
lés, másrészt a mezőgazdálkodásnak meg nem felelő, mérvben 
való, erőltetett gyakorlása teljesen elkopárosított. Ennek foly-



tán az elkarsztosodás nemcsak az Adriai tenger felé hajló ré
szeken, hanem az ország belsejében is, a hegyvidékeken olyan 
kiáltó nemzetgazdasági veszedelem, amelynek elhárítása az intéző 
köröknek a legsürgősebb, de szinte megoldhatlan feladatává vált. 
PremuHr Antalnak ez adta kezébe a tollat fenti cikkének meg
írásához, amelyet annál is célszerűbbnek tartok közölni, mert a 
karszterdősítés terén annak idején a magyar államerdészet a 
Zengi (Senj) Karszterdősítési Felügyelőség révén is igen szép 
eredményeket ért el. 

Premuhr szerint az oktalan és rendszertelenül űzött pa
raszt-erdőgazdálkodás okozta az elkarsztosodásnak ezt a nagy 
mérvét, tehát a parasztságnak a kötelessége az elpusztított terü
leteknek újból való befásítása, illetőleg termőterületekké való ala
kítása. Ennek a kérdésnek gyakorlati helyes megoldása mentheti 
csak meg a hegylakókat az elpusztulástól. 

Szerző e célból elsősorban a gyors humusz- és így termőföld 
képzésének előmozdítására alkalmas növényzetnek termeszté
sét javasolja, kezdve a kaktuszoktól (Opuntia Ficus indica) a fe
kete fenyőig és a száraz klímát eltűrő s a sekély talajon is tenyé
sző gyümölcsfa fajtákig. Szerinte is az erdő a legbiztosabb hu
muszképző, de ezt egyrészt hosszadalmas eljárásnak és másrészt 
nagyon költséges eszköznek tartja, mert az elkarsztosodott terü
leteken a feltalajnak még csak a nyoma sincs. Miután a termé
szetben ugrás nincs, olyan növényeket ajánl, amelyek gyorsabb 
talajképzők, a paraszt nép földjén megteremnek és egyúttal lehe
tőleg már az első években valamelyes hasznot is nyújtanak. Ezek 
lennének a talajelőkészítő növények s ezeket követnék a gyümölcs
termő növények, előbb a dudvafélék, majd a bokrok s azután a 
fák. Ezért tartja szükségesnek a jövendőbeli parasztgazdálkodás 
számára egy általános tervezet elkészítését, amelynek betartására 
a népet barátságos bánásmóddal kell ránevelni. 

A szelidgesztenyét nagyon szeretné az elkarsztosodott vidé
kek lakossága számára meghonosítani, mert úgy fája, mint gyü
mölcse hasznos. A botanikusok szerint ez a fafaj kerüli a meszes 
talajt, de mert az újabb tapasztalatok és növényföldrajzi kutatá
sok azt állapították meg, hogy a horvát tengerparti vidéken és 
szigeteken 25, sőt 50%-os mésztartalmú talajon is elvétve előfordul, 
javasolja, hogy kíséreljék meg a Karszton és elkarsztosodott vi
dékeken való tenyésztését, mielőtt végleg kimondják, hogy a sze
lídgesztenye „calcifuna". 

A sikert biztosító műszaki teendőket illetően mint egyedüli 
biztos eszközt, a fának tenyésztését, ápolását és minden körülmé
nyek között való megbecsülését javasolja. Ennek tudatát kell a 
földet művelő parasztnépbe belenevelni s ezen elv alapján paraszt
gazdaságokat létesíteni. 



Omanovic: Aranyos erdei fenyő. (Zlatni bor.) 17—22. old. 

A keletboszniai Zlatibor hegységben az erdei fenyőnek egy 
különös válfaja díszlik, amelyről a hegység nevét is nyerte. Beiss-
ner már 1891-ben leírta ezt az érdekes jelenséget. A fa alakja 
inkább zömök, mint sudár s a tűk aranysárga színezetűek; ez a 
szín a nyár folyamán lassan a normális zöldbe megy át. Minden 
tavasszal azonban az ríj hajtásoktól egész „aranyos" az erdő, ami 
kétségtelenül jelentősen növeli a vidék szépségét.. 

Petrovic: A repülőgép az erdészet szolgálatában. (Aeroplán 
u sluzbi sumarstvá.) 22—28. old. 

A napról-napra egyre jobban előtérbe lépő problémával 
foglalkozik. 

Amerikában és Oroszországban az óriási távolságok és ne
héz terepviszonyok egyenesen rákényszerítették az intéző köröket, 
hogy az erdővédelmi rendszabályoknál (erdőtüzek!) és a térképe
lésnél igénybevegyék a repülőgépet. A légi fotogrammetriának és 
műszereinek tökéletesedését az erdőrendezés is kiválóan tudja 
hasznosítani, amint erre különösen Németországban találunk 
példát. 

Szerző saját hazája erdészeti viszonyai alapján melegen 
ajánlja a légügyi szolgálat bevezetését, amely szerinte az erdei 
károsítok tömeges fellépése alkalmával, valamint a nehezen hoz
záférhető területek térképezésénél kiváló eredményeket bizto
sítana. 

R E V I S T A PÁDURILOR, 1936. 9—12. sz. 

Vasilescu Gr.: Az 1935—36. évben a román államerdészet 
által végzett csemetekerti, erdősítési, mag gyűjtési stb. munkála
tok. (Lucrarile ds pepiniere, inipaduriri, recoltari de seminte, etc. 
executate de Caps is anul 1935—36.) 1074—1076. old. 

A végzett munkálatokról statitsztikai adatokat közöl. A szó
banforgó munkálatokra 31 millió leüt adtak ki. 

Sburlan D. A.: A budapesti nemzetközi erdőgazdasági 
kongresszus. (Congresul internafional de silvicultur.a dela Buda-
pesta.) 1106—1117. old. 

Nagyon részletes és tárgyilagos beszámoló a kongresszus 
egyes osztályai által végzett munkálatokról. A legnagyobb elis
meréssel nyilatkozik a kongresszus szervezéséről, amelyet minta
szerűnek mond, olyannak, amelynél tökéletesebb egy kongresszus 
rendezése sem lehet s amely a jövő számára is példaképpen szol
gálhat. A kongresszussal egybekötött kirándulásokról is dicsérő 
szavakkal emlékezik meg. Csodálatos azonban ebben a szép be-



|zámolóbah, hogy szerző a minden politikától mentes kongresszu
son revizionista atmoszférát vélt észrevenni. 

Dr. Negulescu E . : Exotikus fanemek tenyésztése a gyergyói 
völgyben. (Considerajii < asupra culturii exoticelor in bazinul 
Gurghiului.) 1171—1188. old. 

Legnagyobb részben magyar forrásmunkákra hivatkozva is
merteti a Görgény-vidék erdészeti flóráját, felsorolja az ott jól 
tenyésző külföldi fanemeket. Szerző a görgényszentimrei volt m. 
kir. erdészeti kísérleti állomás kutatásainak eredményeit is fel
használja ehhez a tanulmányhoz. 

PetcuJ M.: Magvetés vagy ültetés útján újítsuk-e fel a 
tölgyet? (Semanaturi s*u plantajiuni de stejar?) 1289—1315. old. 

Mindkét módszert ismerteti, előnyeit, hátrányait fejtegeti s 
az alábbi következtetésre jut: 1. a magvetés sikere á magtermés
től függ, az ültetésé kevésbbé; 2. az ültetés útján történt felújí
tásnál a növekedés szempontjából mindig jobb az eredmény, 
mint akár a természetesen felújult, akár a magvetéssel mester
ségesen felújított területeken. 3. Az ültetéssel felújított tölgyes 
bizonyos mértékben erősebben fejlett gyökérzetet mutat s az 
egyedek magassági növekedése is jobb, mint a magvetéssel fel
újítottaké. 

Ilyen eredmények eléréséhez szükséges azonban, hogy: 1-
az ültetés jól megművelt talajban történjék; 2. további 3—4 évig 
lazítsák, kapálják a talajt; 3. az ültetés sűrű hálózatban (150X100 
cm.) történjék; 4. kitettebb helyeken vagy ott, ahol az említettnél 
ritkább hálózatban történt az ültetés, feltétlenül gondoskodni kell 
talajtvédő aljnövényzet létesítéséről is. Utóbbi célra legalkalma
sabbak: Acer cdmpesire, Acer tataricum és Oartígana arbores-
cens. 



K Ü L Ö N F É L É K 

HALÁLOZÁS. 

Palotay Isiván.t 

Ritkul az öreg' erdő, hullanak a fái. Napról-napra apad 
azoknak az erdőmérnökeinknek a száma, akik még egész Magyar
ország életében számottevő szerepet játszottak a magyar erdő
gazdaság irányításánál. 

Palotay (Pájer) István ny. h. államtitkár még Nagy-
Magyarország idején volt a kincstári erdők üzemi és gazdasági 
ügyosztályának a vezetője. Hosszú, érdemekben és gyakorlati 
tapasztalatokban gazdag 25 évi szolgálat után, amelyet néhány 
hónap kivételével teljes egészében a besztercebányai erdőigaz
gatóságnál töltött, került a földmívelésügyi minisztériumba, 
amelynek 1912 tavaszától egész 1924. év végével történt végleges 
nyugdíjazásáig egyik kiváló erőssége volt. 

Lehiggadt, komoly jellem, rendkívüli gyakorlati érzék, gondos 
szakszeretet jellemezték hivatalos ténykedését. 

A csendes munka embere volt, aki majdnem irtózott a nyil
vános szerepléstől, de nem volt az a nehéz kérdés, az a tömeg 
munka, az a nagy feladat amelynek csendben, de fáradságos 
kitartó munkával való megoldásától visszariadt volna. 

Ezeknek az elismerését jelezte a minisztérium koszorúja s a 
minisztérium hivatalos képviselete a megboldogult február 9-i 
temetésén. 

De jelezte ezt különösen a fővárosban élő idősebb kollégák 
feltűnően nagy számú megjelenése is. 

Ennek pedig, hogy mi ezt itt külön említjük meg, egyéb oka 
is van. Az az érzésünk, hogy bár a munkának, a hivatali érdemek 
elismerésének ép olyan teljes mértéke volt meg a megjelent kollé
gákban is, mint a hivatalos képviselőkben, őket mégis elsősorban 
nem ez az érzés hozta el a temetésre. 



Nem a tisztviselőt jöttek kísérni, hanem az embert, A puri
tán becsületes .jellemet, a megértő, kedves, jó kollégút és azt a jó 
szívet, amelyiknek párját alig tudjuk találni. A k i csak a hivatali 
érintkezés komoly jeleneteiben találkozott vele* az nem ismerte őt 
igazán. Csak magánérintkezésben bontakozott ki a maga teljes 
egészében az az igazi keresztény lelki nagyság, amelyik a harag, 
a gyűlölet, a bosszúállás fogalmát nem ismerte és csak szeretni, 
megérteni és segíteni tudott szinte hihetetlen mértékben. 

S akinek módjában volt a fehér asztal mellett találkozni 
vele, az megismerhette a lehiggadt, kiegyensúlyozott léleknek azt 
a régi időkben gyakori, de ma már teljesen kipusztult tulajdon
ságát, ami a magyar társadalmi életet azelőtt olyan bensőségessé 
tette, a kedélyes, jó ízű, sohasem bántó humort. Most, amikor 
mindezeket az értékeket már néhány lábnyi földréteg takarja a 
Farkasréti-temetőben, csak könnyes szemmel tudunk visszagon
dolni arra a veszteségre,.amely bennünket az ő eltávozásával ért... 

Az Egyesületnek több mint 4 évtizeden át volt hűséges, 
buzgó katonája és hosszú időn át foglalt helyet az Egyesület igaz
gató választmányában is. Fájó szívvel veszünk itt tőle búcsút 
ebben a. minőségben is, emlékét pedig kegyelettel teljes, szerető 
megbecsüléssel őrizzük. 

Áldás poraira! 

SZEMÉLYI HÍREK. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Nagy László m. kir. 
segéderdőmérnököt a szolgálat érdekében Debrecenből Veszprémbe 
a m. kir. erdőfelügyelőséghez áthelyezte. 

A Szatmári Róm. Kath. Püspökségi Uradalom igazgató
tanácsa Lady Géza uradalmi erdőmérnököt fő erdőmérnökké ne
vezte ki. 

MŰSZAKI M A G Y A R NYELVÜNK. 

A ' „Technika" ez évi januári száma Pávó Elemér 
oikl. gépészmérnöknek, a műegyetemi nyomda vezetőjé
nek alábbi igen figyelemre méltó felhívását hozta, ame
lyet a szerkesztőség állásfoglalás céljaiból egyesületünk -
nek is megküldött. 

Nemzeti létünk egyik legfontosabb oszlóba: a nemzetünk 
nyelve. Ez a nyelv éppúgy él, ahogy a nemzet. Lehet akárhány 
ezeréves, ha nem művelik tovább, elsorvad. Egyszerűen elégtelen 
lesz újabb fogalmak kifejezésére s így alkalmatlan a megértésre. 



Minden nyelv elenyészően kisszámú tőszóból eredt és a fejlődés 
mai fokán a művelt nép nyelve 20—50—80.000 szóbőséget ért el. 
A fejlődés kétféle lehet: 

1. Természetes a fejlődés akkor, ha valamilyen új fogalom 
megjelölésére a gyakorlat megfelelő új szót tesz magáévá vagy 
egy régi szó jelentésének kibővítésével segít magán. így jár el pl. 
a gondos fordító vagy feltaláló is. 

A fogalmak, ismeretek szaporodnak, a nemzet nyelve nem 
fedi azokat sehogy sem és ekkor íróink, szakembereink, kereske
dőink részint tudatlanságból, kényelemszeretetből, nemtörődöm
ségből egyszerűen átveszik az idegen szót, kifejezést, aminek ok
talan használata szennyezi magyar nyelvünket. 

Ezen zűrzavaros állapoton akar segíteni a 
2. tömeges, tudatos (sokszor erőszakos) nyelvújítás. 
Anyanyelvünk helyzete ma ugyanolyan kedvezőtlen, mint 

150 éve. Sőt rosszabb. A műszaki tudományok fejlődése oly sok 
új fogalommal ismertette meg a gyakorlati világot és olyan hir
telen, — gondoljunk csupán az autóra, rádióra, repülésre, —hogy 
szókincsünk alig, vagy sehogy sem fedi a fogalmakat. Körülírunk, 
magyarázunk, végül is latin, német, francia és angol szavakkal 
tűzdeljük tele mondatainkat. 

Ennek a nemtörődömségnek szomorúak a következményei. 
A. rossz példa ragadós: egyeseknek tetszik a sok idegen szó, egye
nesen kérkednek vele, mert egyszerre hét nyelven beszélnek. Van 
aki gondolkodni lusta, rájön, hogy egy-egy idegen kifejezés 6—7 
fogalmat is takar, minek is gondolkodjék a megfelelő magyar ki
fejezésen. És ezzel elkezdődik a nyelvrontás, szép magyar nyel
vünk jó szavainak idegenekkel való helyettesítése, zamatos kifeje
zéseink elhagyása. Már a mondatfűzésünk sem magyaros. De ez 
idegen szavakkal teletűzdelt, zagyva nyelvünkben már fel sem 
tűnik. Elérkeztünk arra a mélypontra, ahol most vagyunk. 

Siralmas a helyzet a műszaki irodalomban is. Szakíróink, 
mert a mechanikára, dinamikára, kinematikára nincsen megfelelő 
jó magyar szó, nem ismernek többé kérdést vagy feladatot, csak 
problémát, nem beszélnek tárgyról, csupán témáról. Párhuzamos 
parallel helyett, villamos elektromos helyett, fajta típus helyett, 
szakasz periódus helyett, szerves organikus helyeit, állandó con-
stans helyett kétségtelenül helyesebb. 

Ismétlem azonban, mi mérnökemberek ezt a tárgykört más 
szemmel nézzük, mint más tanult ember. Tudnunk kell elsősorban 
azt, hogy ennek a mai áldatlan állapotnak, nyelvünk rontásának 
mi magunk is okai vagyunk. Vagyunk pedig azért, mert tudomá
nyunk annyira csőstül zúdította társadalmunkra az újabbnál-
újabb fogalmakat, hogy köznyelvünk nem ért rá keresni a meg-



felelő kifejezéseket, mi pedig — valljuk be — nem is gondolunk 
erre. 

Ha ezt beismerjük, könnyebben megállapítható a baj nagy
sága, hozzáláthatunk a gyógyításához. 

Feladataink: 1. nyelvtisztítás. 

Meg kell tisztítani nyelvünket a fölösleges idegen kifejezé
sektől. Tehát mondjuk csak bátran: országház parlament helyett, 
társadalmi szociális helyett, legnagyobb maximális helyett. Pél
dául: nemzedék generáció helyett, vagy hagyomány tradíció he
lyett, uralkodik dominál helyett, önműködő automata helyett és 
így tovább. Meg fogjuk látni, hogy nyelvünknek milyen gazdag-
szókészlete van. Rájövünk arra, hogy egy ilyen idegen szó, mint: 
technika legalább is 19 fogalmat fed: míítan, műszaki tudomá
nyok, gépészet, műegyetem, gyakorlati eljárás, mód, módszer, ke
zelés, ügyesség, kézügyesség, szakügyesség, gyakorlottság, gya
korlat, készség, jártasság, műszabály, művészi eljárás, bánásmód, 
bánás. 

Láthatjuk, hogy a „technika" kifejezést használni igen ké
nyelmes dolog. Ne legyünk azonban kényelmeskedők, mert adott 
helyzetben mindig találhatunk a felsorolt 19 közül egy megfele
lőbb magyar szót, amely beszédünket egyértelművé és határozottá 
teszi, nyelvünket pedig nem rontja. 

2. Magyaros beszéd és írás. 

Beszéljünk és írjunk magyarul. Egyszerű, világos, magyaros 
mondatfűzéssel. Kerüljük a németes, latinos mondatszerkezeteket. 
Természetes, hogy ez magyar szavakkal, magyaros kifejezésekkel 
egészen könnyen fog menni! 

3. Nyelvújítás. 
A nyelvtisztító folyamat után pedig meg kell kezdődnie a 

szókincsünk tovább fejlesztésének, a nyelvújításnak is. 
Könnyen összegyűjthetjük azokat a gyakran használt kife

jezéseket, amelyekre nincs magyar szavunk. Itt kezdődik a nehéz 
munka. 

Erre már van gyakorlati megoldásunk: Elsőbben sportúj
ságaink -kezdtek egymásután használni új magyar kifejezéseket. 
Tréner helyett edzőt, pentatlon helyett öttusát írnak és lapjuk 
hasábjain naponta, napról-napra így viszik be az ríj nemzedék 
köztudatába. Huszárosán belevágtak és sikerük egyre nő. 

Most a rádió szaklapok hirdetnek pályázatot gyakran hasz
nált idegen rádiókifejezések jó magyar nevére. A pályanyertes 
szót (pl. karakterisztika = jellemző görbe) egyöntetűen használni 



kezdik szaklapokban és árjegyzékekbeen, így rövidesen beviszik 
a köztudatba. 

> Ebből a mozgalomból nekünk is ki kell vennünk a részünket-
Műszáki tudományaink, gyáriparunk nyelve hemzseg az idegen 
szavaktól. Cselekednünk kell. 

Ne bízzunk mindent az Akadémiára. A Magyar Tudomá
nyos Akadémia nem arra való, hogy nyelvet újítson. Nyelvet újí
tani, éltetni hivatott a fiatalság, az új nemzedék. A megújított és 
forgalombahozott szavainkat 20—25 óv múlva az Akadémia, át
nézve és megrostálva, felveszi az új magyar nyelv szótárába. 

irigykedve nézhetjük a németek eredményeit. Már 1925-ben 
elkezdték ós a mult esztendőben adták ki Verdeutschungs-Wörter-
bueh-jukat. Ez úgy született, hogy előbb minden iparág külön-kü
lön megvívta a maga harcát, kikereste a megfelelő jó német sza
vakat és kifejezéseket. Ott például senki sem csodálkozik azon, 
hogy a rádió az Rundfunk. Rundfunk: az valami körszikrát je
lentene, pedig hol is van a rádió a szikrától. Ezt a Rundfunk szót 
most csinálták, elfogadták és csak ezt használják. Senki sem üt
közik meg rajta, jó német szó és mindenki csak egy fogalmat ért 
rajta, a rádiót. És így van ez véges-végig. Kiküszöbölték a latin 
eredetű régi kölcsönszavaik jó részét. Nincsen többé Matériái, van 
viszont Werkstoff stb. 

Aki ezt a hármas feladatot: 1. nyelvtisztítás, 2. tiszta és 
hibátlan magyar beszéd, 3. nyelvújítás magáévá teszi, azok szá
mára rövid munkatervet készítettünk. 

Teendőink: 1. meg kell tisztítani nyelvünket a felesleges .ide
gen szavaktói és k'fejezésektől. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti: rázzuk fel a köztudatot, ügyel
jünk és figyelmeztessünk a pongyola beszédre. Szaklapjaink szer
kesztőit pedig sorra vegyük rá az őrködésre. A szakcikkeknek ne 
csak a tartalmát, hanem a nyelvét is bírálják. Továbbá ügyel
jünk arra, hogy bármilyen nyomtatásban megjelenő munka 
nyelve tiszta magyar legyen. 

2. Fel kell hívnunk az illetékesek: tanítóink, tanáraink, szak
íróink figyelmét arra, hogy előadásaikban, írásaikban kötelessé
gük nyelvünk tisztaságára ügyelni, mert mi sem ragadósabb a 
rossz példánál. Hisz az új nemzedék nemcsak a szaktudományt 
tanulja el a tanáraitól, hanem a kifejezéseit is. Mérnökkar-társaink 
ügyeljenek arra, hogy vállalatukban szóban és írásban használt 
nyelv tényleg magyar legyen. 

3. írás közben több figyelmet és gondosságot kérünk. Be 
fogjuk látni, hogy az idegen szavak elkerülése, kiküszöbölése nem 
is olyan nehéz. Tiszta magyar beszédünk egyértelmű, szabatos, 
egyszóval mérnöki beszéd lesz, nem holmi köntörfalazás! Rövid 
megszokás után belátjuk, hogy milyen jól is hangzik például a 



norniálatmoszféra helyett szabványos légkör, adhézió helyett 
tapadás. 

4. Negyedszer kötelességünk nyelvünket újítani és fejlesz
teni. Elsősorban áll ez műszaki nyelvünkre, mert itt a legnagyobb 
a hiány a gyors műszaki fejlődés következtében az új fogalmakat 
fedő szavak és kifejezések tekintetében. 

Gyakorlatban a nyelvújítás úgy valósítható meg, hogy min
den szakmában, a műszaki tudományok minden ágazatában egy-
egy kis nyelvújító csoport alakul. Ez a csoport a saját szakmájá
ban és szaklapjában állandóan ébren tarjta ezt a kérdést, nyelvel 
tisztít, közben egy-egy kifejezésre pályázatot is hirdet. Az átvett 
jónak talált új szavakat lapja hasábjain beviszi a köztudatba. 

5. Ötödször, hogy mindezt elkezdhessük, legszükségesebbnek 
tartjuk egy műszaki magyar szótár összeállítását, hogy ezzel 
hasznos segédkönyvet és útmutatót adjunk a jóakaratúak kezébe. 

A műszaki magyar szótár második kiadása tartalmazza 
azután azoknak az újabban elfogadott szavaknak a jegyzékét, 
amelyre égető szüksége vau minden kartársuiiknak. 

Végül jegyezzük meg, hogy míg Nagymagyarországon évente 
minden 250.000-ik ember szerzett mérnöki (műszaki) oklevelet, 
addig ma minden 38.000-ik. Az autó ós rádió a világháború után 
közkinccsé lett és országunk nem műszaki lakosságának jelentős 
része naponta beszél róla. Iparosodásunk napról-napra fejlődik. 
Műszaki nyelvünket nem egy kis kör használja, hanem a nagy 
közönség. A műszaki magyar nyelv kérdése tehát nem csupán egy 
kis baráti társaság szívügye, hanem komoly nemzeti érdek. 

' . ' # • ' 

Készséges örömmel adunk helyet az életrevaló gondolatnak 
és a minden tekintetben nagyon időszerű célkitűzésnek. 

Mert ha külföldi szaklapot veszünk a kezünkbe, nem csekély 
irigykedéssel kell megállapítanunk, hogy ott a szakszempontokon 
felül mennyire százszázalékosan érvényesül a nyelv tisztaságá
nak tisztelete. 

Kétségtelen, hogy nálunk nehezebb a helyzet, mert hiszen 
jelenlegi művelődésünkkel alig gyökerezünk hazai talajban és 
háboríttatlanul naggyá fejlődött, boldog nyugati szomszédainktól 
nem vehetjük át minden nehézség nélkül gazdag szókincsüket is. 

De ez nem lehet ok arra, hogy legalább tőlünk telhetőleg 
ne igyekezzünk magyarrá fejleszteni mindazt, amit a mindennapi 
használatban a magunkénak is tekinthetünk. 

És ezen a helyen kérjük fel összes munkatársainkat, nyújt
sanak nekünk segédkezet a vállalt feladat elvégzéséhez. 

Egyrészt azáltal, hogy minden Írásukat elsősorban ők ma
guk rostálják meg a magyar nyelvtan és nyelv-szellem szigorú 
követelményei szerint. 



Be kell végre látnunk, hogy a tudományosságnak nem az a 
fokmérője, ha hőmérő helyett thcrmometert használunk, ha a 
„materiális adottságokat" kizárólag idegen kifejezésekkel tudjuk 
megmagyarázni és „ezen eljárásunk magasabbrendűségét ama 
princípiumokkal támasztjuk alá, amelyek X és Y szerzőinél van
nak behatóan taglalva". 

De arra is megkérjük munkatársainkat, hívják fel figyel
münket azokra a visszásságokra, amelyekkel olvasmányaik köz
ben találkoznak és amelyeket szaknyelvünk fejlesztése szempont
jából orvosolnunk kell. 

Ezzel a füzettel egyidejűleg egy levelezőlapot is küldünk 
olvasóinknak azzal a kérelemmel, hogy a szakunk keretein belül 
használt idegen kifejezéseknek jó magyar szóval való helyettesí
tésére javaslatukat velünk közölni szíveskedjenek. 

Miután az adatgyűjtésre mi magunk is határidőt kaptunk, 
tisztelettel kérjük az esetleges észrevételeknek f. hó 28-ig való be
küldését. 

Kőágyazatba rakott faburkolatok. (Holzsteinpflaster.) 
Dr. ing. Deidesheimer, a neves berlini útépítő mérnök ja

nuár 14-én fenti cím alatt tartotta vetítettképekkel kísért érde
kes előadását a Magyar Mérnök- és Építészegyletben. 

A. probléma ma időszerűbb, mint gondolnók. 
Fát a régebbi időben is használtak már az út burkolására, 

csak pl. a mi Andrássy-útunk régi elegáns faburkolatának meg
újításához hiányzott a megfelelő fedezet, a párisi Champs Elysée-n 
ellenben 40 évi szolgálat multán (!) bizony ismét fakockákat rak
tak le, annyira megfelelő anyagnak bizonyult a fa még az ottani 
óriási igénybevétel mellett is. 

Az illusztris előadó annak az eljárásnak az ismertetésére 
fektette a fősúlyt, amelyet ma Németországban egyre nagyobb 
mértékben alkalmaznak, még pedig azért, mert minden kívánal
mat kielégít. 

Elmondta az első olcsó faburkolat megszületésének történe
tét, A thüringiai erdőn keresztülhaladó régi római út átépítésénél 
a 800 méter magasan fekvő szakaszon különösen emelte a költsé
geket a kőanyag odaszállítása. Minthogy ez az útrész története
sen egy lucfenyő-erdőn vezetett keresztül, az erdőgazdaság veze
tője egy rövid próbaszakasz létesítéséhez rendelkezésre bocsátotta 
a szükséges faanyagot. Ez az útszakasz a kőágyazatba rakott ú. n. 
derieso kiskocka-burkolat mintájára készült, amelyről meg kell 
jegyeznünk, hogy szabálytalan polygon keresztmetszetű és lefelé 
kónikusan kiképzett kiskockákat használnak hozzá, amelyeket 
G—8 cm vastag pormentes, éles élű kőzuzalékokba ágyaznak úgy, 
hogy egyik kocka éle a másiknak a lapjához támaszkodjék. Ha a 



lerakás befejeződött, a köveket nehéz hengerrel benyomják a 
zúzalék-ágyba, kőporral és vízzel beiszapolják és á hézagokat meg
felelő forró bitumen-emulzióval kiöntik és esetleg felülről is le
zárják. 

Fából készült hasonló burkolat előállításához a közönséges 
dorong-tűzifa méretének megfelelő anyagot használnak, úgy, hogy 
a lekérgelt dorongot 8—10 cm magas tuskókra fűrészelik és a 
derieso-eljárás szerint zúzott kőágyazatba rakják. 

Az így készült utak m--e alig 6—7 pengőbe kerül és fenntar
tásuk sem emészt fel többet évi 10 fillérnél. Fokozható az út 
tartóssága, hogy ha a faanyagot előzetesen impregnálják. Ez nyers
fánál fémsókkal, száraz anyag esetén pedig forró kátránnyal 
történik. 

Németországban még úgynevezett fakaviccsal (Holzschotter) 
is végeztek kísérleteket, amelynél a fát gépi erővel törmelékké ap
rítják fel és a megfelelően elkészített ágyazatba behengerelik, 
beiszapolják és a hézagokat forró kátránnyal, bitumennel kiöntik, 
esetleg még egy fedőburkolatot is alkalmaznak. 

A feszült figyelemmel hallgatott és szívből megtapsolt elő
adáshoz e sorok írója is hozzászólt azoknak a szempontoknak a 
hangsúlyozásával, amelyek még a jelenlegi faszegénységünk mel
lett is indokolttá teszik, hogy a kérdéssel komolyan foglalkozzunk. 

Mert kétségtelen, hogy a kárpáti erdőségek birtokában ná
lunk is épülnének fautak és nem állnánk meg a puszta kísérlete
zésnél. De ne felejtsük el, hogy az Alföldön a kőből készült utak 
főleg azért kerülnek Sok pénzbe, mert az anyagot messziről kell 
edafuvarozni. 

Ha azonban az Alföld befásítása egyszer kézzelfogható és 
hasznothajtó valósággá változik, nem egy helyen nyerünk majd 
olyan anyagot, amely elsősorban fautak készítése szempontjából 
jöhet számításba. Hiszen éppen a. legsoványabb homokon nem ter
melhető a nagy rábecsült akác és az egyetlen számbajöhető fafaj
nak, a fenyőnek azért van sok ellenzője, mert azokon a termelő
helyeken nem szolgáltathat szerfaanyagot, legfeljebb gyenge mi
nőségű tűzifát. A fautakhoz ez az anyag a fent elmondottak alap-
'ján azonban nagyszerűen beválna, hiszen Németországban is fő
leg a gyantában dús erdei fenyőt használják, amelynél a görcsös
ség csak növeli a tartósságot. 

Tehát -egy-egy próbaszakaszt már nálunk is lehetne, sőt 
kelleme építeni! M. 



Különvonatok Jugoszláviába. A Jugoszláv-Magyar Közgaz
dasági Rt, ez év folyamán különvonatok indítását vette tervbe 
Magyarországiból Jugoszlávia felé, mérsékelt részvételi, díjakkal 
és vízummentességgel. Ezek a különvonatok valószínűleg a követ -
kező időpontokban fognak idulni: 

március 21—április 5, szeptember 1—8, 
május 15—23, október 3—10, 
július 4—11, október 31—november 7, 
augusztus 1—8, december 23—29. 

Ezenkívül egy különvonat indul a beogradi és egy a zagrebi 
vásárra is. 

Ezek a filléres vonatok kiváló alkalmat nyújtanak arra, 
hogy ipari, kereskedelmi és egyéb érdekeltségek képviselői, turis
ták és üdülők csekély utazási költség mellett és vízummentesen 
kereshessék fel Jugoszláviát. 

Felhívjuk t. Tagtársaink ügyeimét arra is, hogy fentnevezett 
Részvénytársaság készséggel áll minden érdeklődő rendelkezésére. 
Megjegyezzük,. hogy célszerű a jelentkezést, ha kötelezettség nél
kül is, már most előjegyeztetni, minthogy, tekintettel a korlátozott 
létszámra, a rendelkezésre álló helyeket hamar lejegyzik. Mivel 
azonban fenti vonatok indításának engedélyezése magasabb ható
ságok jóváhagyásától függ, a fent közöltek egyelőre csupán infor
máció jellegével bírnak. 

Az Erdélyi Gazdasági Egylet vetőmagkiállítása és vására 
folyó hó 21-én nyílik meg Kolozsvárt, amelyre az E . G. E . 
a magyarországi növénynemesítő gazdákat is meghívta, mert 
Erdélyben igen nagy szükség van nemesített gabona-, kapás-, 
gumós- és takarmánynövény-vetőmagvakra. Az E . G. E . a Magyar 
Országos Mezőgazdasági Kamaránál gyűjteti össze a kiállítandó 
vetőmag-mintákat, gondoskodik azoknak Kolozsvárra való vám
mentes szállításáról és díjtalanul bocsátja a növénynemesítő gaz
daságok rendelkezésére a kiállítási területet is. A kiállítással kap
csolatban mindennemű felvilágosítással díjtalanul és készséggel 
szolgál az Erdélyi Gazdasági Egylet (címe: Cluj, str. Andrei 
Muresaii 10.) és a Magyar Országos Mezőgazdasági Kamara (Buda
pest, Szabadság-tér 10.). 

A magyar-lengyel barátság filmje. A magyar-lengyel barát
ság kimélyítése és a jövő évi 1938-i eucharisztikus világkongresszus 
előkészítése, valamint az 150 évi száműzetés után hazahozott egyet
len magyar eredetű rendnek, fehér Pálosainknak megismertetése 
céljából egyik magasrangú erdőmérnök kartársunk „Pálos kon-



f r á t e r " m ű v é s z n é v a l a t t e g y 700 m h o s s z ú a m a t ő r k e s k e n y p r o p a 
g a n d a f i l m e t k é s z í t e t t , a m e l y n e k „Magyar-lengyel barátság" c í m 
m e l f o l y ó é v i március hó 14-én d. e. 11 órakor m a t i n é k e r e t é b e n 
l e s z M a g y a r o r s z á g - b í b o r o s H e r c e g p r í m á s á n a k és L e n g y e l o r s z á g -
k ö v e t é n e k f ő v é d n ö k s é g e a l a t t a z U r á n i a filmszínházban a d í s z 
be m u t a t ó j a . 

I l y e n m é r e t ű k u l t u r á l i s f i l m e t a m a t ő r m é g E u r ó p á b a n n e m 
m u t a t o t t b e s í g y n a g y ö r ö m ü n k r e s z o l g á l , h o g y a n n a k é p p e n e g y 
e r d ő m é r n ö k k o l l é g á n k a m e s t e r e . 

A m ű v é s z i e l g o n d o l á s s a l k é s z í t e t t f i l m e t m a g y a r p r o p a g a n d a 
c é l j á b ó l k ü l f ö l d r e i s k i v i s z i k . 

A b e m u t a t ó r a e z ú t o n i s f e l h í v j u k o l v a s ó i n k f i g y e l m é t a z z a l , 
h o g y a f i l m k é s z í t ő j é n e k f i g y e l m e s s é g é b ő l m ó d u n k b a n v a n a z 
é r d e k l ő d ő k n e k j e g y e k o t b i z t o s í t a n i . A b e l é p ő d í j s z e m é l y e n k é n t 1 P . 



F a - és építési anyagok tájékoztató árai 
február hónapban. 

I. F A Á R A K 
termelők és nagykereskedők közötti forgalomban: 

A) L o m b f a a n y a g o k . 

1. Gömb fa mP-ként 
ab feladóállomás: 

Tölgy, eommeree 38—45 P: P e n g ő 

30 cm felül ._ 43-- 5 0 
Tölgy fournier tönk 45 cm feiüi 60-- 8 0 
Bükk 30 cm felül 28-- 3 5 
Gyertyán 25 cm felül 24-- 3 0 
Kőris 35 cm felül 38-- 5 0 
Jávor 30 cm felül— . . . ._. 38-- 5 0 
Szil _. . . . 13 - 1 6 
Eger, eommeree 25—35 P; 

13 - 1 6 

30 cm felül . . . ... . . . 38-- 5 0 
Nyár (ayufafa)... ._. . . . . . . 18-- 2 2 
Nyár 50 cm felül... _. . . . 35-- 4 5 
Kőris-bognárfa 10 t vg. . . . 3 0 0 - -320 
Szil « 10 « « . . . 260- -280 
Akác « 10 « cc . . . 3 1 0 - -330 
Akácoszlop 10 t vg. . . . . . . 310- -330 

2. Fűrészelt lombfaanyag 
m3-ként budapesti paritásban 

-(-forgalmi adó: 

P e n g ő 

Tölgy, merkantil, szélezet
len __ 120—130 

Kőris, I. o . . . 130-140 
Szil I. o. . . . 90—100 
Gyertyán jobb . . . . . . . . . 90—100 
Jávor I. o. _ 130—140 
Éger, merkantil 90—120 
Nyár _ — 
Hárs, merkantil ._ 100—110 
Bükk, gőzölt, I. o.szélezett 110—120 
Bükk, « I.o. szélezetlen 100—110 
Bükk, gőzöletlen, cc — 

3. Tűzifa. 
A Paforgalmi Rt. által a termelőknek jan. hónapban 10.000 kg-ként fizetendő 

á t v é t e l i á r a k p e n g ő b e n 

budapesti paritásban, 1. osztályú áruért a következők: 

Hasáb Hasított 
dorong Dorong Vékony 

dorong Tnskó 

Bükk 1935/36. évi 
Gyertyán . . . cc 
Cser, tölgy, kőris.- cc 
Egyéb keményfa.. « 
Fenyő — . . . — . . . « 
Lágy lombfa . . . . . . « 
Hántolt cser, tölgy cc 

292 
282 
258 
244 
263 
214 

278 
267 
240 
230 

255 
243 
216 
206 
214 

. 184 
278 

214 
207 
181 
171 

252 
235 
216 
206 

184 

Belföldi tüzifaárak kisebb, vételeknél, 10.000 kg-ként, pengőben, budapesti 
paritásban, mintegy 80 pengős fuvarral: 

1935/36. évi 

Bükk, hasáb . ... — 370—375 
« dorong 310—320 

Gyertyán, hasáb 320—325 
« dorong - 295—302 



1935/36. évi 
Cser és tölgy, hasáb ... ._. . . . __. . . . 310—315 

« « « dorong 280—282 
Akác, hasáb . 320—325 

« dorong 305—310 
Hántolt fa . ... 352—356 

•(Nagyobb tételeknél a mennyiség, szállítási határidő és előleg szerint 
az árak megfelelően alacsonyabbak.) 

Román tüzif'aárak helyt leadóállomás, 10.000 kg-ként, pengőben: 

I. árkörzet II. árkörzet 
I. o. bükk, hasáb 270—310 315-340 
Egyéb bükkfa . . . . . . 255—295 300—325 
Tölgy, cser stb. . . . . . . 250—290 300-325 
Hántolt tölgy 270—310 315—340 

(Az árkörzetek beosztását lásd 1935. évi július—augusztusi lapszámunk 
III. jelzésű oldalán.) 

Pengő 
Tölgydonga, I-a, akója _.. 3'20—5'80 

4. Egyéb faanyagok: „ n-a « ... — 
Bükk keréktalp, drb . . . I.o. tölgyparketta ™r,t szerint 8 - 1 0 
Kőris « « . . 0 oo—0 38 T v.-i i i ̂  e n 
Nyirfarüd.faragotU . . . 1 7 0 - 1 - 8 0 TJ; £ bukkparketta . . . . . . 5 - 6 

B) Fenyőfaanyagok. 
6. Budapesti fenyőfa-detailárak 

mp-ként 
ab raktár: 

Pengő 
Válogatott lucfenyő 115—130 
I. oszt. áru 24 mm 

alapon . . . 105—115 
II. oszt. áru 24 mm 

alapon .. . . . 88—95 
III. oszt. áru 24 mm 

alapon 75—80 
Léc, hosszú .... . . . 74—78 
Zárléc lucfenyő . . ' 80—85 
Faragott fa alapára . . . .. . 62—66 
Fürészelt fa 6 m-ig 80—85 
Zsindely ezre, 18 collos . . . 

7. Import fenyőfaanyagok, nagybani 
árak ms-ként 

ab magyar határ: 

a) Erdélyi áru: Pengő 

Lúc, építő áru ü. F . széles 88—92 
Román IV. oszt. lúc széles 

A. F __. 78—82 
Eomán V . oszt. lúc, széles 

B. F . . . 67—69 

Pengő 
Román V . oszt. jegenye 

széles 48—53 
Léc, 4—6 m ... 50—54 
Súlyárú (D) széles . . . . 48—50 
Faragott fa merkantil . . . 35—37 
Fenyőrúd7— 8 cm; fm-ként 0-23-0'2ő 
Fenyőrúd9—11 « « 0-29-0-31 

b) Osztrák áru 
helyt Budapesten: 

Széles építési anyag . . 
Keskeny « « 
Léc, 4—6 m 

8. Faszén: 
Belföldi I-a 10.000 Kg. 
Román faszén I-a ._ 
Retortaszón ab m. h. á. 

(Schi l l ing 
+ 13"/„ felár) 

62-90 
55-20 
60-90 

Pengő 

. 480—500 

. 550-600 

. 650—780 

II . É P Í T É S I A N Y A G O K 
A K A I 

Budapest ab gyártelep: 
Égetett agyagtégla ezre, Pengő 

nagyméretű ._ 38—42 
kisméretű . . . . . . . . . .__ 30—33 

1 q égetett mész 2-70-3-10 
100 kg portlandcement kb. 520—5-90 



A z „Erdészeti L a p o k " 1937. évi I. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

A z E R D É S Z E T I L A P O K mel let t mérsékelt közlési díj
ért a lap irányával n e m ellenkező hirdetések k iadatnak 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 rnm) garnionű betűvel vagy ennél 
nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliniéterenkint 20 fillér. (Egyszeri meg
jelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és garmond betűnél kisebb betű-
fajtával szedett hirdetések másfélszeres egységárral számíttatnak. Ismételt meg
jelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fül. 
Külön mellékletek meg-eg-yezés szerint. 

Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosí
tással az Adó és Könyvvitel szerkesztősége, IX., Perenc-körút 37 
szám. Telefon: 32-2-60. 

ERDEI, F E K E T E - , LÚC-, 
JEGENYEFENYŐT, 
V É K O N Y GÖMB FÁ T 
VEZETÉKOSZLOPOK 
céljaira 7—8 méter hosszúságtól felfelé 

minden hosszban készpénzfizetés ellenében 

magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérjük 

„ U N A < 6 Faértékesítő rt., Budapest 
V., , JNádor-utca 21. T e l e f o n : 27-8 -59* szám alá 

Szaktanácsadói teendőket, faértékesítést, stb. és minden az 
erdőgazdasággal kapcsolatos munkálatokat elvállal: Barsi Nándor 
ny. erdőtanácsos, Budapest, IV., Váci-utca 36, 1. emelet 5. ajtó. 
Telefon: 1-896-93 

Kocsány talán tölgymakkot, 50 q-t veszek. Ajánlatokat kór: 
gróf Serényi uradalom erdőgazdasága, Pntnok. 



Erdőbirtokosok és Fakereskedök 
Faforgalmi R é s z v é n y t á r s a s á g a 

Budapest , V . , Alkotmány-utca 6. 
az ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET székházában 

Sürgönyeim: F a f o r g - a l m i . Telefon: * 1 4 - 6 - 4 9 . 

A M. K i r . Földmívelésügyi Minisztérium 65450/1933. ós 65700/1933. 
számú rendeletei alapján állami ellenőrzés alatt működő vállalat. 

Rendeltetése: 
1. A belföldi tűzifa megvásárlása , megelőlegezése 

és átvételétől számított 14 napon belül teljes 
kifizetése. 

2. B e l - és külföldi tűzi fának a f a k e r e s k e d e l e m 
út ján való értékesítése. 

inter Hermann Rt. 
B u d a p e s t , V . , V i l m o s c s á s z á r - ú t 7 2 . Tel.-. 1 - 1 1 2 - 6 9 



Folyóiratok pótlása. 

Könyvtárunk folyóiratállománya néhány régebbi évfolyam
nak, illetőleg füzetnek használatra való kikölcsönzése és vissza 
nem szolgáltatása következtében némi hiányt mutat fel. 

Ezeknek a köteteknek, illetőleg füzeteknek pótlása sem a 
kiadó, sem pedig a könyvkereskedelem útján nem lehetséges már. 

Miután azonban súlyt helyezünk rá, hogy a meglévő évfo
lyamok teljes sorozatokká egészíttessenek ki, illetőleg hogy a. 
hiányzó füzetek pótlása által a csonka évfolyamok teljes érté
kűvé váljanak, azzal a tiszteletteljes kérelemmel fordulunk olva
sóinkhoz, szíveskedjenek a minden egyesületi tagnak bármikor 
rendelkezésére álló könyvtárunk fejlesztése érdekében az alább 
felsorolt füzeteket díjmentesen, esetleg mérsékelt áron, rendel
kezésünkre bocsátani. 

Szükségünk lenne: 
a „Vadászat" 1918—1921,-i négy teljes évfolyamára, 
a „Vadászat" 1922. évfolyamának 4., 6. 8., 16., 18—20., 22. és 24. 

sz. füzeteire, 
a „Vadászat" 1923. évfolyamának 1—2., 4., 8—9. és 24. sz, 

füzeteire. 
a „Vadászat" 1924. .évfolyamúéinak 15., 18. és 21. sz. füzeteire, 
a „Vadászat" 1925. évfolyamának 1. sz. füzetére, 
a „Vadászat" 1926. évfolyamának 5. sz. füzetére, 
a „Vadászlap" 1918. évfolyamának 1. sz. füzetére, 
a „Nimród Vadászújság" 1921. évfolyamának 1—2. sz. fü

ze tere, 
a „Nimród Vadászújság-" 1926. évfolyamának 5. és 17. sz. 

füzeteire, 
az „Erdő" 1912., 1916., 1917., 1918. teljes évfolyamára, 
az „Erdő" 1918. évfolyamának 19—22. sz. füzeteire (3 pél

dányban), 
az „Erdészeti Újság" 1904 október hó 1-től 1905 december 

31-ig megjelent füzeteire. 
A fenti hiányzó füzetekért, ill. kötetekért készséggel adjuk 

cserébe is az „Erdészeti Lapok"-nak, esetleg egyéb, nálunk fölös 
példányban lévő folyóiratoknak kívánt füzeteit, ill. köteteit. 

Országos Erdészeti Egyesület. 

Megvételre keresem Krippel Móric egyet, tanár: Vadászat 
és fegyvertan c. kézirat gyanánt megjelent előadásainak egy 
hiánytalan példányát. Ajánlatokat a kiadóhivatal továbbít. 



Pályázati hirdetmény. 
A f. év végéig' szükséges 255 m:í tetőfedő-deszka szállításár i 

nyilvános pályázatot hirdetünk. 
A részletes szállítási feltételeket beszerzési osztályunknál 

(Andrássy-út 75. sz. III. 386. sz.) lehet megtudni, ahol a pályázati 
felhívások és az ajánlati űrlapok is megszerezhetők. 

A pályázatok benyújtásának határideje 1937. évi február hó 
25-én d. e. 12 óra (VI., Andrássy-út 73. sz. III. 336. sz.), a bánatpénzt 
pedig az előző napon déli 12 óráig kell főpénztárunknál (VI., 
Andrássy-út 75, földszint) letenni. 

Budapest, 1937. évi február hóban. 

A Magyar Királyi Államvasutak 
Igazgatósága. 

Rönkfa eladás. 

Nyírbátor község a saját erdeiben a folyó évben kitermelt mint
egy 500—600 ma tölgy és 100 ma akác-rönk eladására verseny
tárgyalást hirdet. 

Az eladási feltételek a vezetőjegyző irodájában tudhatók meg. 
Az ajánlatok beadásának határnapja 1937 február 22, délelőtt 

12 óra. 
Nyírbátor, 1937. évi január hó 30-án. 

Balogh László s.: k. Kovács Dániel s. k. 
vezetőjegyző. főbíró. 

Irodai munkát is kifogástalanul végző erdőőrt keres Királyréti 
Uradalom, Szokolya. 

Balogh Elek oki. erdőmérnök, hites birtokrendező mérnök vál
lal felméréseket, parcellázásokat, erdőbecslést, kitermelést, erdé
szeti szaktanácsadói megbízást, erdészeti üzemtervezési. Mór, 
Fejér megye. 

Négy polgárit végzett 33 éves, egészséges, nőtlen, szakvizsgá
zott erdőőr megfelelő állást keres. Megkeresést „Kárpáti fenyve
sek" jeligére a kiadóhivatal továbbít. 

Az erdőgazdaság minden ágában alapos gyakorlattal bíró 
szakember hosszabb időre tervezett külföldi útja előtt ideiglenes 
megbízást keres. Címe a kiadóhivatalban. 



Erdőőri szakvizsgát tett 42 éves, erős, magas, intelligens, jó-
megjelenésű, róm. kath., nős, gyermektelen erdőőr, főúri birtokon 
szerzett 20 évi erdőőri és vadászi gyakorlattal az erdészet és vadá
szat minden ágában (szarvasbika hívásában) teljesen jártas, a leg
szerényebb fizetési feltételek mellett lehetőleg azonnali, vagy ké
sőbbi belépésre állandó alkalmazást, erdőőri, vagy jobb vadőri 
állást keres. Szíves megkeresést kér Varga József erdőőr, Bodajkv 

Fejér vm. 



Az „Erdészeti Lapok" 1937. évi II. füzetének tartalma: 

(Inhalt. — Sommaire. — Contents.) 

Krónika. — (Chronik. — Chronique. — Editorials.) WSr 

Ajtay Viktor: Fokozatos felújítás alatt levő állományok vágás-sor
rendszáma. — (Die Hiebsfolgezahl bei natürlicher Verjüngung. 
— Le nombre déterminant l'ordre des coupes dans les peuple
ments en régénération naturelle. — Felling serial mimber of 
stands under natural régénération.) 119 

Dr. Pallay Nándor: A soproni tűzifa rőzsekötegekről és azok gazda
sági jelentőségéről. —, (Die Reisigbündel und- ihre wirtschaftliche 
Bedeutung. — Les fagots et leur importance économique. — 
Brush-wood faggots and their economie importance.) 130 

Matusovits Péter: Vágvölgyi krónika. — (Chronik des Vág-Tales. — 
Chronique de la vallée du Vág. — The chronicle of the Vág 
valley.) . 144 

Péterfay József: Vadbetegségek. Befejező közi. — (Wildkrankheiten. 
Schluss. — Les maladies du gibier. Fin. — Diseases of game. 

í' Coneluding part.) 152 

Egyesületi közlemények. — (Vereinsnachrichten. — Nouvelles de 
VAssotiation. — Society noticcs.) Jegyzőkönyv az Országos Erdé
szeti Egyesület igazgató-választmányának 1936. évi decembe,- lió 
15-én tartott üléséről 172 

Munkatársaink szíves figyelmébe (Írói tiszteletdíjak, kivonat, 
különlenyomatok stb.) 177 

Hivatalos közlemények. — (Amtliche Mitteilungen. — Communications 
officielles. — Official Communications.) A z államerdészeti 
Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyző A l a p zárószáma
dása az 1935/1936. évről 179 

Kedvezményes tűzifaszállításra jogosult újabb vasúti feladó 
fe állomások 181. 



I r o d a l o m . — (LUeratur. — Biblia graphie. — lleviews.) Buhrmeister— 
Eymern: 15.000 K m nach Osten (F. M.) 182 
Külföldi lapszemle 183 

Különfélék. — (Verschiedenes. — Divers. — Notcs.) Halálozás . . . . 198 
Személyi hírek 199 
„Műszaki magyar nyelvünk" , 199 
Kőágyazatba rakott faburkolatok. I Holzsteinpflaster) 204 
Különvonatok Jugoszláviába 206 
A z Erdélyi Gazdasági Egylet vetőimíag-kiállitása és vására . . 206 
A magyar-lengyel barátság filmje 206 

F a - és építési anyagok tájékoztató árai 1937 február havában. — 
(Bolz und Baunwlciinlprcise im Február 1937. — Prix du bois 
et des matériaux de construetion en février íí)37. — Prices of 
wood, lumber and building materials in, February 1937.) . . . . 208 

Hirdetések. — (Anzeigen. — Annonces. — Advertisements.) l—V. 

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


