


'eveiének (bizonyítványának) keltét és számát, valamint a kiál
lító intézetet, ' ' r , 

6. a gazdatiszt pontos postai címét, \ 
7. a gazdatiszt szolgálatbalépéséinek évét, hónapját és 

napját, 
8. a munkaadó nevét (cégét) és a hivatalos kézbesítések 

szempontjából irányadó pontos postai címét, 
9. a gazdatiszt előző munkaadójának nevét (cégét) és pontos 

postai címét, i 
10. a gazdatiszt javadalmazását". 

Tekintettel arra, hogy a törvény 29. §-a a bejelentés 
elmulasztását kihágásnak minősíti és súlyos pénzbírsággal 
sújtja, ez úton is felhívjuk a bejelentési kötelezettségre erdő
birtokos és erdőmérnök olvasóink figyelmét. 

A bejelentésre vonatkozólag a végrehajtás nyomtat
ványmintát is közöl, egyelőre azonban a hivatalos lap sem
minemű útbaigazítást nem tartalmaz arra nézve, hogy a 
nyomtatványok hol szerezhetők be. 

Amennyiben tehát lapunk megjelenése idején az ille
tékes községi elöljáróságnál nyomtatványt beszerezni nem 
lehetne, célszerűnek tartanok, ha a nyomtatványért közvet
lenül az Országos Mezőgazdasági Biztosító Intézethez (Bu
dapest, 5. postafiók 16) méltóztatnék fordulni. 

Mindenesetre tessék hivatkozni arra, hogy a rövidle
járatú bejelentési határidőt esetleg nyomtatvány hiányában 
nem lehet majd betartani. 

Egyébként a nyomtatvány szövege teljesen összhang
ban áll a végrehajtási utasítás általunk idézett §-ával. 

Külön is hangsúlyozzuk, hogy külön kell kitüntetni a 
készpénzjavadalmazást és külön a természetbeni járandósá
gokat. 

A z utóbbiak értékére vonatkozólag, ha a természet
beni járandóságokat az alkalmazott és a munkaadó nem egy
formán értékelik, k i kell tüntetni külön az alkalmazott és 
külön a munkaadó becslését. 

Amennyiben azonban a két becslés között eltérés nincs, 
ezt mint közösen megállapított értéket tessék kitüntetni. 

A bejelentőlapot úgy a munkaadónak, mint az alkal
mazottnak is alá kell írniok. 



Erdőn)ériiök olvasóink figyelmébe! 
Ezúton is felhívjuk erdőmérnök olvasóink figyelmét 

az iparügyi m, ki r . miniszter Ürnak a Budapesti Közlöny 
június 12-i, 131. számában megjelent 11.000/1937. V I . számú 
rendeletére. 

A rendelet értelmében az abban felsorolt adatokat 
minden oki. mérnök és minden olyan egyén, aki a márnöki 
rendtartás 70. §-a alapján a mérnöki cím használatára jogo
sult, legkésőbb ez évi június hó 30-ig köteles a Budapesti 
Mérnöki Kamaránál (I., Mészáros-utca 19.) írásban be
jelenteni. 

A bejelentésről szükséges nyomtatványokat a Mérnöki 
Kamara minden egyes bejelentésre kötelezett címére már 
szétküldötte. 

Amennyiben olvasóink bármelyike a szükséges nyom
tatványokat nem vette volna kézhez, kérje azok sürgős meg
küldését azonnal a Budapesti Mérnöki Kamarától. 

Szükségesnek tartjuk külön is figyelmeztetni olvasóin
kat arra, hogy a bejelentés elmulasztása a rendelet 9. §-a 
értelmében kihágás, amely elzárásra is átváltoztatható pénz
büntetést von maga után. 

Krónika. 
1. Nyári egyetem Sopronban. 

Talán sehol sem olyan fontos a továbbképzés kérdése, 
mint a műszaki és gyakorlati vonatkozású pályákon. 

A z a szolgálat, amit a szaksajtó ebből a szempontból 
tehet és tenni bír, meglehetősen korlátolt. 

Korlátolt nemcsak azért, mert hiszen nem is tud a 
fejlődés minden részletéről tudomást szerezni, hanem még-
inkább azért, mert saját és olvasóközönségének anyagi ereje 
nem bírja el azt a gyilkos iramot, amelyet ma az egyes mű
száki ágazatok fejlődése mutat. 

Különösen áll ez a mi szakmánkra, ahol az olvasó
közönség aránylag csekély száma a szakközlemények ny i l 
vánosságra hozatalát igen megdrágítja. 



Ezért hódít az újabb időben minden különleges ága
zatnál nagyobb tért a továbbképzés másik alakja, amelyik 
előadássorozatok keretében iparkodik az érdeklődő szakkö
zönséget a fejlődés menetéről, irányáról és az elért eredmé
nyekről tájékoztatni. 

A z első ilyen lépés az a nyári egyetem, amit a József 
Nádor Műegyetem ez évben Sopronban tervezett. 

Nem ismertetjük itt részletesen a tervezetet, hanem 
utalunk t lLTcl cl közleményre, amit a műegyetem veztősége 
adott k i , amelyet lapunk más helyén közlünk. 

Igen sokoldalú, a gazdasági élet nagyon sok vonatko
zására kiterjedő munkaterv, amelyet a mi szakunkban annál 
fontosabbnak tartunk, mert hiszen túlnyomóan nagyrészben 
vidéki helyeken élő kartársaink a könyvtárak és az idegen 
szaklapok használatához is nagyon nehezen jutnak hozzá. 

Nagyon szívesen láttuk volna, ha az erdőmérnök ta
nári kar nagyobb szerepet vállalt volna az előadásoknál. 

Hiszen annyi műszaki és közérdekű vonatkozású kér
désünk vár ismertetésre. 

Reméljük, hogy jövőre így is lesz! 
Add ig is azonban ezúton is felhívjuk a szakközönség 

figyelmét erre az előadás-sorozatra és a legmelegebben ajánl
juk azt különösen a vidéken lakó kartársaink figyelmébe. 

2. Munkavállalás és munkateljesítés. 

A z utolsó időkben néhány magánmérnöki irodát tartó 
kartársunk részéről futottak be panaszok arról a majdnem 
tarthatatlan versenyről, amely az egyes erdőmérnöki munkák 
(különösen üzemtervek, üzemátvizsgálások) elkészítése körül 
megnyilvánul. 

Különösen azt panaszolják fel, hogy egyes magasállású 
állami nyugdíjas kartársaink tesznek olyan egységárak mel
lett ajánlatokat, amely árak mellett még a legelodázhatatla-
nabb munkák elvégzését sem lehet vállalni. 

A mai nehéz megélhetési viszonyok között az ilyen 
éles verseny mindennapos dolog az összes munkaterületeken,, 
mert hiszen — sajnos — sok az eszkimó és kevés a fóka. 



A magunk részéről igen sokszor hangoztattuk és han
goztatjuk ma is, hogy ebből a szempontból túlzott megterhe
lést az erdőgazdaság meg nem bír, tehát ma is megismételjük 
azt az álláspontunkat, hogy a munkadíjra vonatkozó igénye
ket a legkisebbre kell leszorítani. 

A túlzott leszorítástól azonban az erdőgazdaság és a 
birtokos érdekét is féltjük. 

Megvan az ár mérséklésének clZ cl határa, amelyiken 
"túl az ár a munka minőségének a rovására megy. 

Nem előny az erdőbirtokosra az, ha az olcsón készí
tett üzemtervet vagy üzemátvizsgálást néhány éven belül 
félre kell tenni, vagy módosítani kell . 

Pedig már tudunk olyan esetet, ahol hibás becslések 
következményeképen 3—4 éven belül az egész hozadékszabá
lyozást át kellett dolgozni. 

Nem előny az sem, ha megoldatlanul maradnak olyan 
határ- vagy birtokkérdések stb., amelyeket valamivel drá
gább munka mellett teljesen tisztázni lehetett volna. 

E z az aggodalom vezet bennünket akkor, amikor a 
kérdést i t t szóvátesszük. 

A komoly, megbízható munka időt igényel és költsé
get jelent. 

Nem az az érdek, hogy a munka minél olcsóbb legyen, 
hanem az, hogy feltétlenül jó legyen. 

Különösen áll ez az üzemtervi munkálatokra, amelyek 
a birtokos egész gazdálkodását hosszú időre hivatottak sza
bályozni. 

Ezek a gondok pedig annál nagyobb súllyal esnek 
latba, minél nagyobb a birtok. 

Mert kisebb birtoknál a hibákból folyó hátrányok az 
anyagiakban is sokkalta kisebb tételt jelentenek, mint egy 
nagy birtoknál, ahol az elhibázott intézkedés akárhányszor 
néhány év alatt igen súlyos ezrekre menő károkat vagy ter
hes kötelezettségeket vonhat maga után. 

Véleményünk szerint az a munkamennyiség, amit egy 
ember megfelelő idő alatt és főképpen megfelelő módon el 
1ud végezni, korlátolt. 



Nem szabad tehát ezen a téren sem érvényesülnie an
nak a túlzott éhségnek, amely minden munkát a maga ré
szére kíván lefoglalni. 

Mert i lyen esetekben rendszerint a teljesen gyakor
latlan, fiatal munkaerőknek megfelelő díjazás és főként meg
felelő ellenőrzés nélkül való alkalmazására kerül a sor, amit 
pedig a munkaeredmény szempontjából sem az erdőbirtokos 
vagy erdőgazdaság érdekével, de az oklevél súlyával és tekin
télyével sem tudunk teljes mértékben összeegyeztetni. 

De felemlítjük ezt a kérdést itt azért is, mert nem 
szeretnők, ha a helytelen irányú fejlődés a fiatalabb és idő
sebb nemzedéket állítaná egymással szembe épen ilyen ne
héz időben, amikor az összes erők összefogására olyan nagy
mértékben van szükség. 

3. Az Országos Erdőgazdasági Tanács. 

Múlt hó 31-én tartotta az Országos Erdőgazdasági 
Tanács első alakuló ülését a földmívelésügyi miniszter Ür 
megbízásából eljáró Molcsány Grábor miniszteri tanácsos,, 
az erdészeti főosztály főnökének vezetésével. 

A z elnöki megnyitó és a földmívelésügyi miniszter 
Ür leiratának ismertetése után a Tanács megejtette a 3-as 
jelölést az elnöki tiszt betöltésére, megválasztotta az alelnö
köket és előkészítőbizottságot küldött k i az ügyrend elkészí
tésére. 

Ügy érezzük, hogy ezek a kezdő lépések is már erős 
reményeket nyújtanak az új erdőtörvény végrehajtásának 
időbeli megindulására. 

Nem tudjuk ugyanis eltitkolni azt az aggodalmunkat,, 
hogy a végrehajtási utasítás, az erdőrendezési utasítás, az 
erdők törzskönyvezésének szabályozására vonatkozó rendel
kezések stb. kiadásának ilyen hosszú időre való elhúzódása 
nem volt előnyös az erdőgazdaságra. 

Egyetlen komoly lépést nem láttunk két év óta abban 
az irányban, hogy az új törvény által előírt teendőket az 
államerdészeti adminisztráció nem elvégezni, de mégcsak 
megkezdeni is tudja. 



Soha nem titkoltuk azt a többször nyilvánosan is han
goztatott véleményünket, hogy az állami adminisztráció sem 
az irányítás, sem az ellenőrzés, sem az úgynevezett állami 
kezelés tekintetében nem állott azon a magaslaton már a 
múltban sem, amelyen kellett volna állania. 

Nem a személyekben, de a kiépítésben és a rendszer
ben volt és van a hiba. 

Nem járhat eredménnyel az olyan adminisztráció, 
amelyik a munkabírását meghaladó teljesítményt kíván a 
személyzettől. 

Pedig a mai személyzet még a régi törvény által reá
rótt teendőket sem tudta fizikai okokból ellátni. 

Ugyanaz az ember egy időben csak egy helyen lehet. 
Sőt az erdőgazdasági dolgoknál nélkülözhetetlen hely

színi munkát csak világossal végezheti. 
Ezzel szemben meg kell állapítanunk azt, hogy a mai 

személyzeti létszám éjféltől éjfélig tartó munka mellett sem 
bírná elvégezni azokat a teendőket, amiket a törvény és a 
közérdek szolgálata reá ró. 

A z utazási költségek szűkmarkú kezelése még azt is 
lehetetlenné teszi, hogy ez a kevés személyzet megforduljon 
ott, ahol arra nemcsak feltétlenül szükség van, de ahol azt 
szerződéses kötelezettség is megkívánja. 

Hiszen vannak állami kezelésbe vett néhányszáz hol
das birtokok, ahol a kezelőtiszt évente egynél többször nem 
tud megfordulni. 

A z a körülmény, hogy a közgyűléseken is jelen van, 
ellenőrzi a határozatokat stb., nem kezelés, de az áU-asni• fel
ügyeleti jog gyakorlása. 

Véleményünk szerint ezt, mint ellenszolgáltatást nem 
lehet a fizetett kezelési költséggel szembeállítani. 

És sok ilyen dolgot tudnánk felhozni a f e l ü g y e l é t 
gyakorlása tekintetében is. 

Véleményünk szerint a Tanácsnak egyik legfontosabb 
hivatása lesz ezekre a hiányokra addig és annyiszor rá
mutatni, amíg csak a megfelelő orvoslás meg nem történik. 

Erősen reméljük, hogy egy ilyen, a törvény által szer
vezett tanácsadó testületnek az intő szava, elhangzó javas-



lata, vagy felemelt tiltakozása meghozza majd azt az ered
ményt, amiért a társadalmi érdekképviseleti szerv évtizedek 
óta hiába küzd. 

Nehogy az legyen a látszat, hogy itt az erdőmérnöki 
érdekeknek akarunk szolgálatot tenni, kijelentjük, hogy még 
legtávolabbi hozzátartozónk sincs, aki ebben a kérdésben 
csak valamilyen alakban is érdekelve volna. 

Egyedül a közérdek szolgálata az ami bennünket arra 
késztet, hogy erre a tarthatatlan állapotra rámutassunk. 

A rendszerben pedig a hibát ott látjuk, hogy hiányzik 
a hatáskörök megfelelő megosztása. 

Véleményünk szerint arra való emberek kiválasztásá
val, teljes és szigorúan értelmezett egyéni felelőség beállí
tásával meg lehet oldani a kérdések igen jelentős részét kint 
s ebben az esetben a központnak is hasonlíthatatlanul több 
ideje fog maradni arra, hogy hivatásának megfelelően vezes
sen és irányítson. 

Emellett a rendszer mellett az Erdőgazdasági Tanács 
meghallgatására is csak akkor kerül majd sor, amikor az 
tényleg indokolt. 

I lyen eset pedig lényegében kettő van: 1. ha országos 
fontosságú kérdésről van szó, 2. ha a külső erdészeti köze
gek állásfoglalása a birtokos akaratával ellenkezik. 

* 
Chronik. Von Z. Biró. 
Der durch die k. ung. Palatin Josef Universitat für Techni-

sehe- und Wirtschaftswissénschaftén in Sopron geplante Ferien-
kurs ist auch für die Fortswirte eine günstige und ernste Gelegen-
heit der Weiterbildung, verdient alsó vollste Beachtung. 

Der Wettbewerb um Privatarbeiten zeitigt immer haufiger 
sinnlos niedrige Angebote. Solche Falle schaden dem Ansehen des 
Standes der Forstingenieure und lassen einen berechtigten 
Zweifel der Güte der geleisteten Arbeit gegenüber erwachen. 

* 
Chronique, par Zoltán Bíró. 
L' Université des Sciences Techniques et Économiques orga-

nise cetté année des cours de vacances á Sopron. Le fait est 



réjouissant au point de vue de l'instruction post-scolaire des in-
génieurs. 

Le prestige du corps des ingénieurs forestiers exige qu'en 
cas d'adjudication, les concurrents ne fassent pas d'offres á des 
prix trop bas et irréels, sinon la qualitó du travail en souffrira. 

* 

Editorials. By Z. Biró. 
The author acclaims, from the point of view of the further 

training- of engineers, the Summer Course arranged at Sopron 
by the University for Technical and Economic Sciences. 

In accepting priváté contracts the honour of the body of 
forest engineers demands that offers below a real price should 
not be handed in, as it must certainly react on the quality of 
the work as well. 

V á l a s z o k . 
Irta: Ajtay Viktor m. kir. főerdőmérnök. 

I. 

Haracsi Lajos cikke első részében a fejlődési tényezők 
megállapításának szabatos módszereivel foglalkozik, így a 
felvetett probléma kiépítésében pozitív irányban közremű
ködik. 

Sokszor nem az igazság a fontos, hanem az igazság bizo
nyítása, s ehhez elengedhetetlen egy exakt módszer kidol
gozása. 

Azonban kérem Haracsit, hogy szíves közreműködésénél 
legyen figyelemmel az alábbiakra. 

Tegyük fel, hogy a szentgáli erdőbirtokossági társulat 
erdejében levő egyik tiszafaállomány és ugyanott egy kana
dai nyáras összevetéséről lenne szó. M i n d a két állomány 
átlagfájának mai vastagsága 15 cm, de a kanadai nyár 1 év
gyűrűjének vastagsága 3 mm, a tiszafáé azonban 1 mm. 
Világos, hogy a kanadai nyár fejlődése viszonylagosan sok
ka l gyöngébb, mint a tiszafáé, pedig a kanadai nyár növe-
dékszázaléka és a tiszafa növedékszázaléka a körlapok ará
nyában úgy viszonylik egymáshoz, mint 8.5 a 2.7-hez. A kana
dai nyár növedékszázaléka 3-szorosa a tiszafáénak, mégis 



rendszerünkben a kanadai nyár „gyenge" minősítést és 4 fej
lődési fokot kapna, a tiszafa pedig „ jó" minősítés mellett 2-t-

A növedékek és növedékszázalékok magukban nem ele
gendők a fejlődési képesség összehasonlítására, azokat még 
„közös nevezőre kell hozni". 

Ne bolygassuk részletesen azt, hogy a növedék, vagy a 
növedékszázalék megállapítása milyen módszerekkel, milyen 
eredménnyel történik, bár mindenesetre a rendelkezésünkre 
álló legmegbízhatóbb alap. 

Bármennyire laikus íze van is a „kiváló", „jó", „közepes" 
és „rossz" 5 foknak (és azok felező fokainak) 9 fok áll így 
rendelkezésre, amelyek fölött nemcsak szakemberek, de még 
erdőt ismerő józan eszű laikusok sem vitázhatnak. 

Ismételten hangsúlyozom: szabad-e feltételeznem azt,, 
hogy két eskü alatt valló szakember a kiváló fejlődésű állo
mányra azt mondja, hogy az közepes fejlődésül 

Ajánlom az ügy iránt érdeklődéssel viselkedő szaktár
saimnak: igyekezzenek megbarátkozni azzal, hogy a józan 
ítélet is adhat elfogadható eredményt, egyes esetekben talán 
jobbat, mint a formalizmus. 

Elvégre terméseredmények megbecslése semmi máson 
nem alapul, mint hasonló értékelésen. Világgazdasági v i 
szonylatban számottevő gazdasági becslések történnek meg 
olyan pontozási alapon, mint amit én ajánlok, miért ne volna 
ez elegendő és megfelelő minálunk? 

Igyekezzenek bírálóim meggyőződni arról, hogy felein, 
esetben a „kevés több, mint a sok". 

Miért nem volna szabatos ez a fokozás, amely éppen úgy 
egy ;,elképzelt", „eszményi" felső mértékszámhoz igazodik, 
mint a sűrűség, vagy mint a záródás, hogy a fatömeg-korról 
ne is szóljunk. 

Én nem azt mondom ezzel, hogy ne törekedjünk ponto
sabb eredményekre, és éppen ezért nem is érintem Haracsi 
munkáját ezekkel a szavaimmal, én csak azt hozom fel, hogy 
az általam felvetett kérdést, s azon belül a fejlődési fok érté
kelését tekintsük a gyakorlati igények szemszögéből a szük
ség és lehetőségek szerint és ne támasszunk vele szemben 



nagyobb igényt, mint mondjuk a fordulószaki fatömeghoza-
dék megállapításával szemben. 

H a elfogadtuk az erdészeti tudományban és gyakorlat
ban a sűrűségi viszonyszámot, nézetem szerint nem lehet 
megtagadni a létjogosultságot attól a másik viszonyszámtól 
sem, amely éppen olyan természetű, mint a sűrűség viszony
száma. 

A sűrűség viszonyszámának létjogosultságot és szabatos, 
értelmet egyedül csak az ad, hogy a fatermelési táblák man
kójára támaszkodhatik? Csődbe jut tudományunk azoknál a 
fanemeknél, melyekre fatermelési tábláink nincsenek (cser!,, 
amerikai dió)? Vagy mit teszünk akkor, ha tudván tudjuk, 
hogy a fatermési táblák nem felelnek meg a mi viszonyaink
nak? Végül: megáll a tudományunk a fiatalosok sűrűség
becslésénél, amelyekre vonatkozólag a fatermési táblákban 
levő adatok nem megbízhatók, vagy egészen hiányoznak? 

Mindezekből következik, hogyha csak eszközre van szük
ség, a fejlődés 9 fokon való megállapításának éppen úgy 
eszköze lehet a fatermési tábla, mint a sűrűségnek 10 fokkal 
való becslésének, s, minden eljárást és eszközt fel kell hasz
nálni, hogy az a józan ész ítéletét megerősítse. 

Ne legyünk túl pedánsak az egyiknél, mikor a másiknál 
elnézők vagyunk. 

Most tehát még arról lehet szó, hogy elegendő-e az a 
fokozatsor, amelyet a fejlődési fok megállapítására beve
zettem ? 

A z én véleményem szerint teljesen elegendő. Talán csak 
nem véljük szükségesnek gyakorlati szempontból a század-
és ezredrészeket, ha a sűrűségnél tizedértékekkel megelég
szünk? 

Miután a probléma megoldásának lehetőségéről, annak 
gyakorlati használhatóságáról, esetleg szükségességéről az 
általam aljánlott módozatok mellett meggyőződést szerez
tünk, elegendő lesz majd akkor gondolkodni arról, hogy szük
ség van-e és milyen mértékben a részletek finomítására. 

Haracsi jó igyekezetének elismerése és munkámban való 
közreműködésének megköszönése mellett, ezek az én meg
jegyzéseim, amelyek szóbeli észrevételekre is vonatkoznak. 



Haracsi sem tartja szükségesnek a biológia „c" tényezőt. 
Második közleményemben erről a kérdésről részletesen tár
gyaltam. De mert Bíró Zoltán is fenntartja még azt, hogy 
elegendő a sűrűséget egyszer számításba venni, szükségét 
látom annak, hogy ennek-a cikkemnek I I I . részében utoljára 
visszatérjek e tárgyra. 

Engedje meg azt Haracsi kartársam, hogy a lineáris 
képlet kifejtésével — ezidőszerint — ne foglalkozzam. 

Erről a képletről első dolgozatomban kijelentettem, hogy 
„nem elég termékeny". Visszatérek rá, ha bebizonyosodik, 
hogy négyzetes képletem zsákutcába jutott, de addig fordít
suk figyelmünket egyetlen egy dologra. Dolgozatának erre a 
részére, megértését feltételezve, emiatt nem térek k i . 

I I . 

Magyar János „Hozzászólás"-ával bővebben kell foglal
koznom. 

A z l .-el jelölt szakaszhoz (253—254. oldal) az a meg
jegyzésem, hogy a vágasérettség fogalmának kikapcsolása 
lehetetlen. A z egész vágássorrendszám elmélete azért kelet
kezett, hogy nemcsak a vágásérettség, hanem a sürgős k i 
használás küszöb-értékeinek alapja, s azok meghatározásá
nak eszköze legyen. Magyar Jánosnak joga van, hogy tanul
mányom lényeges részeit mellőzze, de nem ismerem el, hogy 
mellékérdésnek minősíttessék a lényeg. 

Én adtam meghatározást is, a számszerű megállapítás
hoz a kulcsot is, de mert ezekről ő nem szól, nem szólhatok 
én sem. 

A 2.-vel jelölt pont alatti, a vágás forduló és vágáskor 
„egymásba bogozódásárór' szóló rész (254—256. oldal) egész 
terjedelmében félreértésen alapul. 

A tévedés ott van, hogy ahol a forduló már meg
állapíttatott, külön vágáskort —önkényesen — be nem 
állíthatok. 

A z természetes, hogy mindazon esetekben, amikor az 
üzemterv vagy hatósági intézkedés a vágásfordulót már 
megszabta, ezzel számolnunk kell . 



i Kérem Magyar Jánost, hogy értelmezze az általa közölt 
„ausscheidender Bestand" német szakkifejezést szószei'int, 
s azonosnak fogja találni az én általam használt „kilépő", 
„kiváló" állomány résszel. Én „mellékállomány" alatt ért
hetek olyan állományrészt is, amelynek van még rendelte
tése, de az az ' állományrész, melyet én tárgyalok, éppen 
arról nevezetes, hogy már nincs rendeltetése, s ennek foly
tán az állomány aktív életéből kilép. E z pedig nem csupán 
a szabványos gyérffcési anyag lehet. 

A z egységnél sűrűbb állományokról vitába se szállok, 
de az „egy lépés — két lépés" elvéhez hozzáfűzöm azt, hogy 
mit felelne akkor Magyar János, ha egy szakértői eljárás 
során az ellenfél szakértője feltenné a kérdést: „Kollégám! 
Én magam előtt látok egy állományt, amely bár beteg, de 
most még nyilvánvalólag 0.8 sűrű; erre ön azt állítja, hogy 
nem 0.8, hanem csak 0.5 sűrű. Nem fogadhatom el az Ön 
állítását, addig és anélkül, míg nem nyilvánítja, hogy mit 
és mennyit von le abból az állományból, amit én szememmel 
magam előtt látok, mert hogy nem 0.3-a.t, mint ahogy a 0.8 
és 0.5 különbségéből kitűnne, az világos." E z a kérdés az 
eljárásnál annyira temészetes, hogy én ezt fogadom el 
alapul, de ha úgy tetszik, nem zárom k i az „egy lépést". 

H a a következő levezetés ennek az „egy lépés" elvnek 
bizonyítására szolgál, akkor a levezetést nyugodtan elhagy
hatjuk, mert ezt levezetés nélkül is beláthatja mindenki. 

Őszintén bevallom én is, nem sokat törtem a fejem azon, 
hogy a sűrűséget milyen alapon határozzuk meg, de határo
zottan kijelentem, nem gondoltam azt, hogy lehetséges az 
eredetileg fatömeg adatok alapján meghatározott sűrűség
értéket törzsszám szerint módosítani, mint ahogy azt Magyar 
János levezetésében teszi. 

Minden erőmmel igyekeztem megérteni az ö — szerintem 
különös kiindulású — levezetését s azt a célt, amiért azt 
közli, de mindig csak két dolog motoz a fejemben: 

1. Diadakt ikai szempontból jogunk van ki indulni egy 
vegyes tényezőjű alapformulából csak azért, hogy bebizo
nyítsuk, miszerint ez hibás eredményt ad, de a jelen esetben 



ez felesleges, mert nyilvánvaló dolgok ilyen bizonyításra nem 
szorulnak, 

2. Vagy azt cáfolja, illetve annak ellenkezőjét bizonyítja 
Magyar János, amit én még álmomban sem gondoltam, nem
hogy mondtam volna! 

Miután szerintem külön bizonyításra a magától értetődő 
dolgoknál csak akkor van szükség, ha azt valaki kétségbe 
vonja, s mivel Magyar János beállítása az én általam adott 
„egy képlet" iránt kétséget támaszt, kénytelen vagyok be
bizonyítani és pedig Magyar János terminológiájával, hogy 
a képlet helyes. 

Én azt állítottam, hogy a 
s x ° / 0 

s' = s — 
100 

képlet a megmaradó állomány sűrűségét (red. sür.) adja. 
Helyettesítsük be Magyar János jelölését s nyerjük: 
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tehát a képlet helyes. 
Mindezeken túl a levezetés a) pont alatti következmé

nyét nem értem. Mert ha az „egy lépés" elvét tartom: a k i 
lépő állomány módosító értékét nem határozom meg, ha pedig 
„két lépéssel" dolgozom, nem keverhetem a különféle ténye
zőket; a b) következtetés nyilvánvaló, a c) következtetést pe
dig nem feltétlen írom alá, p l . jelen esetben nem. 

A z ezekután következő szakaszokhoz nagyon súlyos ész
revételem van. 

Mive l az mindig az adott helyzettől függ, hogy milyen 
állomány tényező alapján határozom meg a sűrűséget: a sza
kaszok alapértelme az, hogy bármelyiket választom, nem ad 
megbízható eredményt s ezért át kell térni a záródásra. 

Lehetetlen ezt a tételt összeegyeztetnem Magyar János
nak a 264. oldalon levő 2-ik bekezdésben foglalt megállapí
tásával, amelyben így ír: „Ajtay véleményem szerint akkor 
talált a szög fejére, amikor ezt mondja: az állomány egyet
len reakcióval válaszol... fatömegveszteséggel." 



A sűrűség elsősorban a fa tömeg-tényező, a záródás bio
lógiai tényező. A fogalmak szélső határai igen távol esnek 
egymástól, de érintkező felületük elmosott. 

Jelen esetben a szélső vonalakon állunk, mert a vágás
sorrendszám és vágásérettség meghatározásánál a fatömeg-
hiány mint sűrűségtényező kell, hogy számításba jöjjön, tehát 
a sűrűségtől eltekinteni nem lehet. Ugyanis a sűrűséghiány 
jövedelem- és értékhiányt jelöl. 

Érteném és többé-kevésbbé osztanám Magyar János el
gondolását, ha a záródást a vitatott „c" érték meghatározá
sánál venné alapul, illetve azt ajánlaná. Hogy miért csak 
többé-kevésbbé és nem egészen, mostani cikkem I I I . részében 
tárgyalom. 

Ezek a szakaszok ellen más oldalról is van kifogásom. 
A mi erdészeti tudományunkban és még inkább a gya

korlati alkalmazásban a sűrűség, növedék, kor fogalmak 
mint szabatos fogalmak szerepelnek s találnak hitelt. Kieme
lem a kort is, pedig — gondoljunk a fatömegkorra — még a 
kor fogalma sem olyan szabatos fogalom, mint amilyennek 
azt mi tudni szeretnénk és óhajtanánk. 

Én óvakodtam attól, hogy e fogalmaknak hitelét szükség 
nélkül kockáztassam, pedig sokszor tollam alá kívánkozott. 

Addig , míg az elmélet a gyakorlatnak esek helyébe job
bat nem tud adni, a gyakorlat , nem tud mással számolni. 
Magyar János többször feltett kérdésére, hogy „mit ért Ajtay 
sűrűség alatt", „hogyan vélekedjünk a sűrűségről", azt je
lentem ki , hogy én elfogadom a sűrűség fogalmát, ahogy ezt 
nemcsak a gyakorlatban, hanem az elméletben is elfogadták 
s így számolok velük. 

A 4. pont alattiakban (a 263—264. oldal) túlkövetelést 
látok. Haracsi Lajos cikkére vonatkozó válaszomban erre 
részletesen kitérek, itt csak az „eszközök", a „mérés" „mére
tezésről" szólok. 

Ne essünk túlzásba. 
Maga Magyar János bizonyítgatja, hogy a sűrűség nem 

szabatos fogalom és adat, miért legyen pont a fejlődésképes
ség adata ennél megfelelőbb, s miért legyen ez olyan érte
lemben mérhető, méretezhető, mint ahogy Magyar János 



kívánja. Ez t "a kijelentésemet kérem úgy érteni, ahogy azt 
mostani cikkem első részében kifejtem. 

A z 5. pont alattiak (264—265. oldal) nem is félreértés
ből, hanem, enyhén szólva, elnézésből Íródtak. 

Nekem annyira nem alapképletem a 

v = k > 
s 

hogy én ezt a képletet, miután „szemléltettem", skartba 
teszem és többé vele nem foglalkozom. E z t én világosan k i 
is jelentem. 

A „Hozzászólások" ebből folyó következtetései alap
talanok. 

Kérem Magyar János kartársamat, hogy jövőben vesrve 
írásaimat megfontoltabb kr i t ika alá, ha a vele való foglal
kozást érdemesnek tartja. 

III. 

Bíró Zoltán konkretizáló és éppen ezért szabályozó 
közreműködése az ügynek csak hasznára van. Nem a magam, 
hanem az ügy érdekében kérem, hogy szerkesztői jogával 
máskor is éljen. 

A „c" tag és a hiányzó pénzérték tényezők körül fel
merült vitánkat —- úgylátszik — nem tudjuk dűlőre vinni . 

Abban reménykedem, hogy amikor a hozamszabályozási 
rész is tárgyalás alá kerül,* a pénzértéktényező ügyében 
enyhébb álláspontra fog helyezkedni. 

Nem dől el azonban ott és akkor sem a „ c " vitája. 
A lap keretei — a munkámra áldozható tér — és olva

sóink figyelme is, türelme is nekem korlátokat szab. 
Utolsó szóként kérek helyet ez ügyben a következőknek. 
Tartózkodtam attól, hogy képletembe, ha nem szüksé

ges, több tényezőt állítsak. 
Miután Magyar János a tárgyalásba a záródás fogal

mát bevonta, feladom ezt az álláspontomat, de csak egy időre. 
Tekintsük a „ c " értéket, mint biológiai faktort úgy, mint 

egy biológiai tényezőnek, a záródásnak a függvényét és első 

* Már megjelent az E . L . ezidei IV. számában. Szerk. 



Replies. By V. • -táblázatában a sűrűség szó helyett olvas-
1. (To the articl.e 

increment Per-ce-- dolog egészen más világításba kerül ez-
possibiliU- ' . ö 

auth 
Most azt mondom meg, miért volt a tartózkodásom. 
Második tanulmányom bevezető részében szólok arról a 

károsításról, amely megmarad az egy szer. ritkává lett, vagy 
ritkává tett állományokban még akkor is, mikor a záródás 
már helyreállt. 

A záródáshiány akár a múltban megvolt, akár a jelen
ben meglevő sűrűséghiány okozata. A z az állomány, amely
nek nincs, vagy nem volt jó záródása, eredetileg sűrűség
hiányban szenvedett. 

A záródáshiányt az állomány hamar kiforrja. 
A sűrűséghiány, vagyis a fatömeghiány, még azután 

is — tanuságtételül — hosszú ideig megmarad. 
A múlóbb alap helyett az állandóbbat választottam a 

tényező meghatározására, így tehát nem a sűrűségnek van 
kétszeres hatása, hanem a sűrűségnek egyszeres és a záró
dásnak külön egyszeres befolyása a képletadta eredmé
nyekre, ami megfelel a mennyiségi és minőségi, f iz ikai és 
fiziológiai értékelés szempontjainak. 

Utolsó érvem pedig a következő: 
Fejlődési hibája miatt vágásra érettnek azt az állo

mányt minősítettem, — s ezt eddig észrevétel nem érte, — 
amely közepesnél gyengébb fejlődés mellett 0.5-nél ritkább. 

E z kapta a 9 = 10 értéket, mely alakult így 
__ f - f . c _ 3 + 2 

? _ s ~~ 0-5 ' 
tehát 9 > 10 csak akkor, ha vagy f > 3, vagy s' < 0 -5. 

A „ c " tagot elhagyom, az értékeket behelyettesítem és 
s' szerint az egyenletet megoldom: 

s' = - = - 3 - = 03, 
<p 10 

tehát egy közepesnél gyengébb fejlődésű állomány e szerint 
csak akkor válnék kiirtásra valóvá, ha sűrűsége 0.3-ra esik 
vissza. 



E z a jövedelem-szolgáltatás szemponifteni, ahogy azt 
met nem szolgáltató tőkéknek olyan 
amelyet én az erdőgazdaság jövedelmezősé&'STu is félreértés
nem tartok ok- és célszerűnek. 

A „c" értéket csak akkor adom fel, ha az bebizonyos^ 
dik, hogy a közepesnél is gyengébb fejlődésű és 0.3 sűrűségi 
állományok fenntartása gazdaságos. 

* 

Erwiederumgen. Vou V. Ajtay. 
1. Zu L. Haracsis Aufsatz. Zuwachs und Zuvachsprozent 

genügem alléin zur Kennzeichung der Entwicklungsfahigkeit 
nicht, man muss ihnen vorest den gleichen Nemner zuweisen. Die 
vom Verfasser eingeführten fünf Grade der Entwicklungsfahig
keit bedeuten eine nicht weniger exakte Grundlage, als z. B. die 
Bestimmung der Diehte in Zehnteln; dies wir auch mit Zahlen-
beispielen belegt. 

2. Die Ausführungen J. Magyars beruhen auf einem grund-
legenden Missverstandnis der Sachlage, seine Folgerungen berüh-
ren alsó kaum die aufgeworfene Frage. 

3. Biró gegenüber kann Verfasser den vom Bestandesschluss 
bedingten biologischen Faktor „c" nicht ausser Acht lassen, so-
lange es nicht nachgewiesen wird, dass die weitere Erhaltung 
jener Bestánde, die eine unter dem Mittelmássigen stehende Ent
wieklung aufweisen und nicht einmal den Schlussgrad 0.5- errei-
chen, den Anforderungen der Wirtschaftlichkeit entspricht. Der 
Eirnführung des Geldwerts kann Verf. nicht beistimmen. Um aber 
weiteren Missverstándnissen vorzubeugen, soil künftighin die Be-
zeichnung „natürliche Hiebsfolgezahl" gebraucht werden, da die 
wertmássige Feststellung dieses Merkmals aufgrund der „inne-
ren" natürlichen Verháltnisse der Bestánde geschieht, denen 
gegenüber der Geldwert ein Faktor anderer Natúr ist. 

# 

Réponses, par V. Ajtay. 
1° A M. Haracsi. La croissance et le pourcentage de crois

sance ne suffisemt pas á caractériser la faculté de développement; 
l'éehelle de cinq degrés que recommande M. Ajtay permet de pro-
céder avec exactitude. 

2° Les considérations développées par M. Magyar sont étran-
géres au sujet. 

3° Vis-á-vis de M. Bíró, il est souligné qu'on ne saurait se 
passer du facteur biologique „c", et que la valeur en argent ne 
caractérise pas l'état „intrinséque" et naturel des peuplements. 



Replies. By V. Ajtay. 

1. (To the article of L. Haracsi.) The increment and the 
increment per-cent are not sufficient for characterizing- of the 
possibility of development; the five grades proposed by the 
author are fully adequate for exact valuation. 

2. The remarks of J . Magyar are not pertinen t to the sub ject. 
3. In opposition to Biró the author asserts that the biological 

factor „c" cannot be left out, and that the financial value is not 
the expression of the maturál "inner" state of the stands. 

Magyar erdészeti szakkifejezések. 
Irta: Fekete Zoltán. 

A z Erdészeti Lapok márciusi füzete néhány német 
műszóra kíván megfelelő magyar kifejezést (300. old.). 

Ugyanit t panaszkodik a közlemény írója, hogy a 
februáriusi számban megindított mozgalom igen kevés ered
ménnyel járt s a szétküldött 800 válaszlapból csak három ér
kezett vissza kitöltve. 

Ennek az oka nyilván az, hogy a feladat nem könnyű és 
a javaslattevés nem hálás. A nehézség bizonyos mértékig a 
magyar nyelv természetében rejlik. 

A z összetett német műszavakat nem igen lehet hason
lóan képzett magyar szavakkal lefordítani. E z ellen magyar 
nyelvérzékünk ágaskodnék. Méltó rosszalásnak tenné k i ma
gát például az, aki a német Zielstarke, Zielvorrat, Betriebs-
zieltyp1 szavakat célvastagság, célkészlet, üzemcélalak k i 
fejezésekkel akarná magyarosítani. Ilyenkor a magyar in
kább körülír. Tehát ezt mondja: célbavett, vagy elérni kívánt 
vastagság, fakészlet vagy üzemalak. Többé-kevésbbé hasonló 
értelmű szavak: előirányzott, tervbevett, tervezett, esetleg: 
várt vagy remélt.2 

1 Abetz: Ziele und Auí'gaben oiner neuzeitlichen Forsteinrichtüng. 
(Alig. Forst- und Jagdzeitung 1937, 1. o.). 

2 Magam annakidején iránynövedéknek neveztem azt a növedéket, 
amelyhez az évi használatokikai alkalmazkodni kívánunk. (Erdőgazdasági 
Szemle, 1930, 247. old.: A hozadék összefüggése a vágásfordulóval és az 
iránynövedék). Így lehetne irányátmérőről, iránykészletről stb. is beszélni, 
de bizony ez idegenül hangzanék és erőltetett volna. 



E g y másik nehézség az, hogy az olyan új szótól, amely 
szokatlan hangzású, gyakran még akkor is idegenkednek, ha 
egyébként a magyar nyelv szellemének megfelel. Ezért nem 
fogadták el annakidején a Fekete Lajos ajánlotta faság szót 
sem az állab helyett, holott nyelvi szempontból nem lehet 
ellene kifogást emelni. A ság képző a sok-hói alakult. Pél
dául:: sok tó = tőság (v. ö. a Tósok helynévvel. I lyen szárma
zású a Malomsok is). Sok rét = rétség (v. ö.: Rétság), sok 
erdő = erdőség, sok fa = faság. Most is azt tartom, hogy ez 
egyszerűsége mellett kifejezőbb és találóbb, mint a faállo
mány. H a abból indulunk k i , amit a fennebb idézet felhívás 
kíván, hogy a kifejezésnek ,,elsősorban a fogalmat kell teljes 
mértékben fednie", akkor a faállomány nem kifogástalan. E z 
alatt a nemerdész éppen a nyelv szellemében sokkal inkább 
érti a faanyag állományát (Substanz), mint az álló fák soka
ságát. És különösen esik a magyar fülnek az is, ha a többes
ben faállományokról beszélünk. S mégis ezt fogadták el, 
mert az állomány szót más értelemben már használták, míg 
a faság merőben új, szokatlan kifejezés volt. (Pedig azóta 
már megszoktuk volna!). 

A i k tehát új műszavakat ajánl, annak számolnia kell 
azzal, hogy a közönség bírálata a legtöbb esetben nem lesz 
egyhangúan kedvező. De ha ettől visszariadnánk, sohasem 
juthatnánk előre. Kíséreljük tehát meg legalább a vita meg
indítását. A végén esetleg mégis sikerűi a megegyezés. 

Vegyük sorba a márciusi füzetben felvetett kérdé
seket. 

1. Abnutzungssatz. Ezalatt a német a vágástervben 
használatra előírt fatömeget érti. Mégpedig rendszerint az. 
egy évre előirányzott átlagos hozadékot, melyet úgy számí
tunk k i , hogy az I. fordulószakra tervezett hozadékot 20-szal 
(vagy a félfordulószakit 10-zel) osztjuk. 

Szószerint fordítva az Abnutzungssatz: használati té
telt jelent. Hozamtételnek is lehetne fordítani. Erdőrende
zési utasításunk évi fatömeghozamnak nevezi. 

A z utóbbi kifejezés nagyjából megfelel a célnak, bár 



.a hozam helyett helyesebbnek tartom a hozadék szót3J H a 
azonban határozottan k i akarjuk fejezni azt is, hogy ez az 
évi hozadék nem a tényleges használatra vonatkozik, hanem 
csak üzemtervi előirányzat, akkor a megnevezésben erre is 
k i kel l terjeszkednünk. így: „tervezett (vagy előírt) évi ho
zadék".* Szemben a valóságos évi hozadékkal. 

Erre a megkülönböztetésre egyébként aránylag ritkán 
van szükség, mert rendszerint úgyis nyilvánvaló, hogy mi r* l 
van szó. Tény, hogy a németnek a valóságos használatra 
külön kifejezése van (jáhrlicher Einsehlag vagy Ertrag).-

Magától értetődik, hogy akár a tervezett, akár a \ aló 
ságos hozadékot lehet, a véghasználatokra vagy az előhasz-
nálatokra, az összesfára, vagy csak a vastagfára vonatkoz
tatni. Szükség esetén tehát a meghatározást még eszerint is 
részletezni kell . E z egyébként a németben sem kerülhető el. 

2. Bestockungsform. Bestockung alatt az erdősültsé
get, az élőfákkal való borítottságot kell értenünk. A Be-
stackungsform pedig • az erdősültségnek az alakját jelenti, 
Bestockt valamely terület, ha rajta fák állanak. E z rokon
értelmű a bestanden szóval, melyből a Bestand (faállomány) 
lett. 

A z utóbbi azonban már inkább erdőrendezési fogalom. 
Valamely szigorúan körülhatárolt területen álló fák összes
ségét jelenti. A Bestockung ezzel szemben kevésbbé kötött 
értelmű, általánosabb jellegű kifejezés. 

A magyarban nehézséget okoz az, hogy a betűszerinti 
fordításnak leginkább megfelelő szót, a fásultságot más ér
telemben szoktuk használni. A fásodottság szónak is más a 
jelentősége. 

Magát a bestockt szót lehet a fás szóval fordítani, sőt 
ezt mint főnevet is használhatjuk. Beszélhetünk fás terüle
tekről és általában fásokról is (a havas, nádas, morotvás stb. 

4 A z irányhozadék szó aligha találna kedvező fogadtatásra s ez sem 
volna sokkal rövidebb, mint a helyesebb tervezett hozadék. 

3 Ezt használta erdőrendezéstanában Fekete Lajos is. Minthogy az 
ilyesmiben nehéz és nem mindig megokolt szavazással dönteni, leghelye
sebb volna a döntést hasonló esetekben a Magyar Tudományos Akadémia 
véleményéhez kötni. . . . 1 . . . . 



mintájára). De már a fásság, ami egyébként a Bestockung-
nak elég jól megfelelne, kissé furcsán hangzanék.5 

Erre a szakkifejezésre egyébként nincs égető szüksé
günk. Edd ig sem éreztük annak különösebb hiányát. A z erdő 
és a faállomány szavak eléggé kielégítették a kívánalmakat 
s ha szükséges volt, egy kis körülírással lehetett a hiányokon 
segíteni. 

A Bestockungsform alatt, mint már említettem, az 
erdősültség alakját értjük. Ennek tényezői közt szerepel a 
fafajbeli és korbeli összetétel, a sűrűség és záródás, a fák 
származása és megoszlása s általában mindazok a tényezők, 
amelyek a faállomány képét kialakítják. 

A Bestockungsform lefordítására mindezek után az 
„állománykép" szót ajánlom. 

3. Büchsenlicht. E z alatt a világosságnak azt a fokát 
értjük, amelynek jelen kel l lennie, hogy reggel már, illetőleg 
este még célozni és lőni lehessen. A szó tehát korántsem fedi 
a németben sem azt a fogalmat, amelyet k i akarunk vele fe
jezni. H a szigorúan ehhez a feltételhez ragaszkodnánk, gyak
ran legyőzhetetlen nehézségek elé állítanók magunkat. 

A Büchsenlicht magyar kifejezését nem annyira a 
puska vagy fegyver, mint inkább a célzás fogalmához köt
ném. A célzáshoz szükséges világosság megfelel ugyan a fo
galomnak, de nem a rövid műszó kellékeinek. A rövidítés 
erőszakolása pedig más szempontból kifogásolható szavak
hoz vezetne. I lyen volna például a: „célzófény" vagy a: 
„célderü". E z az utóbbi kifejezés azonban méltán derültséget 
kelthet s ezért s ezért nem is merem ajánlani. A célzófény 
sem kifogástalan, mert mást is lehet alatta érteni. A célzó
világosság pedig már nehézkes. Szóba kerülhet még a látó
világ vágj célzóvilág. 

Amíg jobb gondolat nem merül fel, ezentúl is in
kább azt fogjuk mondani, hogy már kellően „kivilágosodott", 
vagy „besötétedett", mintsem hogy „már beállott" vagy „már 

5 Földes János a „törzsökösség" szót gondolta megfelelőnek. (Erd. 
Lapok 1902, 410. o.). A z Erdészeti Lapoknak ez a kötete különbenis sok ér
dekes javaslatot tartalmaz az erd. műszavak magyarosítására. Fekete Lajos 
a „tőség" szót is ajánlotta (az állományra is). 



megszűnt a „célderű". Nézetem szerint a Büchsenlicht-nek 
megfelelő magyar kifejezésre nincs feltétlenül szükségünk. 
H a pedig van, törjék rajta a fejüket a vadászok! 

4. Holzgütetafel.6 

Hogy Künanz ez alatt az új műszó alatt mit ért, az 
közleményéből nem állapítható meg pontosan. A z t fejtegeti, 
hogy a közönséges fatermési táblák a gyakorlat igényeit már 
nem elégítik k i minden tekintetben s választéktáblázatokra 
(Sortimentstafeln) és faminőségi táblázatokra (Holzgüte-
tafeln) is szükség volna. A z utóbbiak alatt tehát nyilván 
olyan tapasztalati táblázatokat ért, amelyek a fafaj, kor, 
termőhely, az erdőápolás rendszere és a faminőség közötti 
vonatkozások kimutatására alkalmasak. A fennebbi magyar 
elnevezés nézetem szerint megfelel, de a dolog gyakorlatilag 
mindaddig nem időszerű, míg ilyen táblázatokkal nem ren
delkezünk. 

5. Hochdurchforstung, Nieder durchforstung. 
Először a Durchforstung szó magyar jelentésével kell 

foglalkoznom. A z erdőrendezési utasítás a gyérítés szót hasz
nálja s túlnyomólag ez van használatban a gyakorlatban is. 
Roth Gyula most megjelent erdőmíveléstana a régi áterdőlés 
és erdőlés szót karolja fel. E z ennek a kérdésnek tisztázását 
időszerűvé teszi. 

Kétségtelen, hogy az áterdőlés7 a Durchforstung szol
gai fordítása. Ezért méltán nem rokonszenves. Vadas „erdő-
lésu-e pedig nem fedi kellőképpen a fogalmat. Min t Vadas 
maga mondja (Erdőműveléstan I. kiad. 627. o.), ez a szó ré
gebben más értelemben volt használatos. 

A gyérítés magyaros is, helyes is. Roth szerint kétféle 
kifogás emelhető ellene. 

Előszöris, ha valamit gyérítünk, az gyér lesz. Már 
pedig az erdő gyérítésének nem az a célja, hogy a faállo
mány gyér legyen. 

,6 Künanz: Weiserfláchensystem und Wissenschaít (Alig. Forst- und 
Jagdzeitung, 1937, 51. old.). 

7 Illés Nándortól származik. 



A gyérítés szó azonban nézetem szerint azt a művele
tet jelenti, melynek következtében a gyérített dolog csak 
•gyérebb lesz mint volt, de nem feltétlenül gyér. 

Gyér: viszonylagos fogalom, a gyérít tebát csak foko
zást jelent, H a valakinek az országúton 50 kilométert kell 
gyalogolnia, de ő gyalogsövények igénybevételével rövidít 
és csak 45 km-es utat tesz meg, még nem mondhatja azt, 
hogy az útja rövid volt. Éppen úgy, ha valaki 2 napos buda
pesti tartózkodását 1 nappal meghosszabbítja, azért még 
nem töltött hosszú időt Budapesten. A 3 méterről 4 méterre 
szélesített szekérút még nem széles, a nagy beteg az erősítő
től még nem lesz erős, csak erősebb s aki 120 kilóról 100 
kilóra soványította 'le magát, az még nem sovány. 

Másképpen áll a dolog a határozott jelentésű fogal
makkal. H a tojást pirosítunk, az piros lesz (nem pirosabb, 
mint volt). Mert a piros határozott fogalom. Ennek is vannak 
árnyalatai, de minden árnyalata: piros. 

De még ilyenkor is szeret a magyar a határozottság
nak megfelelő igekötők alkalmazásával nyomatékot adni. 
H a azt mondjuk: fehérít, ez alatt még érthetjük esetleg azt, 
hogy fehérebbé tesz (pedig a fehér elég határozott fogalom), 
a megfehérít alak azonban nem enged kétséget afelől, hogy 
a fehérítés teljes mértékű volt. I lyen különbség áll fenn a fe
ketít és befeketít, a szépít és megszépít stb. közt, 

, , Ezekután alig lehet kétséges, hogy a gyérítés szónak 
is csak viszonylagos jelentést tulajdoníthatunk, azaz, hogy a 
gyérített faállomány csak gyérebb lesz, mint volt, de nem 
szükségképpen gyér. 

Abban igaza van Roth kartárs úrnak, hogy a gyérítés 
és a ritkítás jelentése a magyarban egy- és ugyanaz. (Erdő
műveléstan 875. o.). 

A z ebből származó zavart azonban elkerülhetjük, ha 
a ritkítás helyett ritkító vágásról beszélünk. Ez t a gyérítés
sel senki sem téveszti össze. S ez a fennálló gyakorlatnak is 
megfelel. Ebben tehát nem látok olyan nagy veszedelmet. 

Természetesen senkit sem lehet megfosztani attól a 
jogától, hogy az áterdőlés, erdőlés és gyérítés kifejezések 
közül azt használja, amelyiket éppen akarja, sőt örülnünk 



kell , ha ugyanarra a fogalomra több kifejezésünk van, 
amelyek mind elfogadhatók. E z csak akkor válhatik kelle
metlenné, ha fogalomzavarra ad okot. \ 

Ezért arra kérem Roth kartárs urat,, egyezzünk k i 
ebben a kérdésben olyan értelemben, hogy az említett három 
szó egyenlő polgárjogát elismerjük, de tekintettel az 
erdőrendezési utasításra és a tényleg fennálló gyakorlatra, 
a ritkítóvágást nem fogjuk gyérítésnek nevezni. így eleget 
teszünk a célszerűségi követelményeknek is. 

Ezekután a Hochdurchforstung . és Niederdurch-
forstnng magyar kifejezéseivel foglalkozhatunk. 

Roth Gyula erdőműveléstanában azt olvassuk,; hogy 
ezekre kifogástalan magyar elnevezésünk még nincs. E z 
igaz. A magas gyérítés és az alacsony gyérítés nem egészen 
megfelelő. A z előbbivel kapcsolatban az ember a gyérítés 
magas iskolájára gondolhat. Én eddig a felső- és alsógyérítés 
kifejezéseket használtam, abból indulva k i , hogy az előbbivel 
a faállomány mennyezetének felső, az utóbbival az alsó réte
gét gyérítem meg. Ilyen értelemben ezek a műszók nézetem 
szerint el is fogadhatók, bár a felsőgyérítés esetleg (de csak 
a nemszakemberben) szintén a gyérítés valamely felső fokát 
sejtetheti. 

Jól megfelelnének a felül- és álulgyérítés kifejezések 
is. Ezek talán a legmagyarosabbak. Igaz, hogy a felülgyérí
tés emlékeztet a felülvizsgálatra, de elvégre az a fő, hogy a 
szakemberek megértsék egymást s tudják miről van szó. Én 
tehát ezeket az elnevezéseket ajánlom elfogadásra. 

6. A legnehezebb feladat elé a Rundholz helyes lefor
dítása állít bennünket. 

A gyakorlatban, különösen a fakereskedelemben 
gömbölyüfáról és gömbfáról beszélnek. M i n d a kettő rossz. 

A német rund szónak sokkal általánosabb jelentése 
van mint a magyar gömbölyű szónak. A németben a kör is 
rund, a gömb is, a henger is és a kúp is. Szóval minden sík
beli és térbeli forgásidom. A magyar a síkbeli forgásidomot 
kereknek, a golyóalakú testet gömbölyűnek mondja. De nem 
lehet a gömbölyű jelzőt alkalmazni sem a hengerre, sem a 
kúpra. Innen származik a nehézség. Beszélünk ugyan henge-



res és kúpos alakról is, ezeket azonban a fekvő fára a lka l 
mazni a Rundholz viszonylatában nem szoktuk. 

Magyar szaknyelvünk csak szálfáról, rúdról és rönk
ről (rönkő, rönköly, tönk) beszél, helyes összefoglaló kifeje
zése azonban ezekre nincs.8 És nagyon nehéz is mesterségesen 
csinálni, mert a magyar nyelvből a megfelelő jelzőfogalom 
hiányzik. 

Legegyszerűbb volna a tönkfa jelentését általánosítani 
olyan értelemben, hogy azalatt minden körmetszetű fát érte
nénk. M a már a rövidebb darabokat úgyis inkább rönkőnek 
nevezik s a tönk szót ritkán használják. Kétségtelen azon
ban, hogy ez könnyen okozhatna félreértéseket. Ilyesmit, 
legfeljebb olyan hatalmi intézkedéssel lehet általánosan meg
honosítani, amilyent Németországban alkalmaztak, ahol 
állami rendelettel szabályozták a választékok elnevezését és; 
méretezését. (Forstwissenschaftliches Centralblatt. 1936. 
348. old.). 

Új szót ajánlani sem nem könnyű, sem nem hálás 
dolog. A hosszú összetett szavak célszerűtlenek, a rövidek 
ritkán fedik a fogalmat s rendszerint nehezen is alkothatók 
a magyarban. 

Fennebb körmetszetű fáról beszéltem. A köralakú 
keresztmetszet mindenesetre jellemző a Rundholz összes 
fájára. Tehát mint körülírás a fennebbi kifejezés elfogadható' 
s azt használom is. De ez még nem gyakorlati műszó. 

A kör fogalmával kapcsolatban a körüfa vagy egysze
rűen körű volna ajánlható (a gyepű mintájára). 

Más megoldás, volna lehetséges a derék szóval kap
csolatban. Ballagi Mórnak A Magyar Nyelv Teljes Szótára 
(Pest, 1873.) c. nagy munkájában azt olvassuk, hogy derék: 
valamely test főrésze, törzse. Például: liba dereka annyi 
mint megölt, megtisztított liba, melynek apróléka le van 
vagdalva. így a fa törzséről is levagdaljuk az ágakat; a meg
tisztított hengeres és kúpos darabokat tehát az előbbi min
tára szintén nevezhetnők derékfának. 

8 Tulajdonképpen a dorongfa is ide tartozik, de a Rundholz-ot inkább 
esak a szerfára vonatkoztatják. 



További megoldás képzelhető el azon az alapon, hogy 
a Rundholz nincs még felhasogatva vagy megbárdolva, tehát 
eredeti alakjában van: ép. Magyar nevéül tehát ezt a műszót 
lehetne elfogadni: épanyag. 

7. Waldtyp. A z erdő típusát az uralkodó fafajon kívül 
a talajborító növényzet összetétele szabja meg. Mindazok az 
akácosok például, melyekben az aljnövényzet zömét a bodza 
alkotja, ugyanahhoz az erdőtípushoz tartoznak. Más .erdő
típust képvisel az az akácos, amelyikben a vadzab, sovány-
perje, vadrozs, kutyatej, tarackbúza az uralkodó. 

Hasonló éghajlati és talajviszonyok közt többé-ke
vésbbé azonos erdőtípusok keletkeznek. A tenyésztési ténye
zők különbségei ugyanarra a fafajra nézve is eltérő erdőtípust 
eredményeznek, mert a sovány vagy kövér, a száraz vagy 
nedves talajon, az alacsonyabb vagy magasabb fekvésben 
más-más lesz az aljnövényzet fajbeli összetétele. Ezért az 
erdőtípus legtöbbször egyszersmind a faállományjósággal is 
a legszorosabb kapcsolatban áll: a típus a termőhelyi minő
ség jellemző kifejezője. E z adja meg az erdőtípus felismeré
sének gyakorlati jelentőségét. 

A típus szóra a magyarban elég jó kifejezéseink van
nak, ezek: a fajkép és a jelleg. 

A fajkép elnevezés a mi esetünkben nagyon találó, 
mert hiszen a növényfajok összessége és számbeli aránya 
hozza létre azt a képet, amely az illető erdőtípusra jellegző. 
Ezért az erdőtípust joggal nevezhetjük erdőfajképnek. így 
beszélhetünk külön a talajborító növényzet fajképéről is. 

De a jelleg szó is használható, bár a jelentése nem 
annyira közvetlen mint a fajképé. A z erdőjelleg általáno
sabb értelemben is használható. A sarjerdő például egészen 
más jellegű mint a szálerdő, ha az aljnövényzet azonos is. 
Ezért az erdőjelleg az erdőfajkép szót csak akkor helyette
sítheti, ha semmi kétség nincs afelől, milyen értelemben 
alkalmazzuk azt. H a valaki az erdőtípusokról ír, az ebben a 
tárgykörben nyugodtan használhatja a jelleg szót is. 

Ezzel a végére értünk annak a szójegyzéknek, amelyet 
az Erdészeti Lapok márciusi füzete „mutatóba" adott elénk.. 
Reméljük, hogy a megkezdett munkának folytatása lesz. 



A z t hiszem, az erdei munkával foglalkozó nép nyelvé
ben is sok olyan eredeti szó él még, amelyet kellő alakítással 
jó műszóvá lehetne átgyúrni. Gyűjtsük ezeket a szavakat! 

Viszont ne igyekezzünk minden alkalmi német műszót 
okvetlenül megmagyarosítani. A német irodalom állandóan 
ontja az új kifejezéseket, amelyeket a német nyelv természe
ténél fogva sokkal könnyebb gyártani, mint a magyarban. 
Ezeknek jelentékeny része rövid életű s nem mindent vesz 
át más szerző is. Tehát mi is csak azokat válogassuk k i 
belőlük, amelyekre feltétlenül szükségünk van. Különben 
könnyen vezethet fogalomzavarra a túltengő • műszókínálat. 

A jelen folyóiratot mint legelterjedtebb szaklapunkat 
különösen alkalmasnak találom az idevonatkozó kérdések 
tisztázására s ezért a szerkesztőség indította mozgalmat 
örömmel üdvözlöm. Úgy tartom azonban, hogy műegyete
münk erdőmérnöki osztálya s kutatóintézetünk csak fél
munkát végezhet akkor, ha ebben magára van hagyatva, 
azért kérnem kel l a szerkesztőséget, hogy a kérdést tartsa 
állandóan felszínen s szaknyelvünk kiépítésének munkájába 
igyekezzék az érdekelt szakközönség összességét belevonni. 
A szakműszavak befogadása és szentesítése elsősorban a 
közvélemény joga és feladata. 

* 

Ungarische forstliche Fachausdrücke. Von Prof. Z. Fekete. 

Versucht die auch dem Geiste der ungarischen Sprache ent-
spreehende, richtige Übertragung der meistgebrauchten deutschen 
forstlichen Fachausdrücke zu gebén. 

Terminologie forestiére hongroise, par le Prof. Z. Fekete. 

Un certain nombre d'expressions allemandes, usitées en 
sylviculture, sont traduites en respectant le génié de la langue 
hongroise. 

# 

Hungárián forestry terms. By Prof. Z. Fekete. 

The author essays the satisfactory rendering in Hungárián 
of somé generally known Germán forestry expressioms. 



Megjegyzések Genszky „Szakunk jövő 
útja" c. cikkéhez. 

Irta: dr. Król Oszvald. 

Sokáig töprengtem azon, vájjon egyáltalában hozzá
szóljak-e Genszky értekezéséhez. Tisztában voltam t. i . azzal 
a, körülménnyel is, hogy az Erdőmérnöki Osztály tanárai 
között a cikkben megtámadott tanulmányrendnek nálam
nál sokkal hivatottabb védelmezői vannak, akik nem 
szorulnak az én erkölcsi támogatásomra. H a mégis hozzá
szólok Genszky cikkéhez, úgy ez azért történik, mert a tanul
mányrendet a gyakorlatban álló erdőmérnök részéről érte 
támadás s kívánatos, hogy ez a támadás ugyanerről az oldal
ról találjon visszautasításra. 

Genszky szerint „a magyar erdészeti tudomány meg
alkotásának nagy idealistái tudományunk intenzívebb reali
zálásának elmulasztásával akaratlanul i s " hibákat követtek 
el azáltal, hogy „a szépen fejlődő tiszta erdészeti tudomány 
biztos alapjáról az erdőmérnöki tudomány bizonytalan tala
jára" léptek, „a műszaki tudomány intenzívebb tanítását 
bevezették s ezzel a szak műszaki vonatkozásait igyekeztek 
kidomborítani." 

Ezek szerint fel lehetne tételezni, hogy Genszkynek 
az ellen van kifogása, hogy a műszaki tantárgyak tág teret 
foglalnak el az Erdőmérnöki Osztály tanulmányrendjében. 
De nem! Genszky „a műszaki alaptudományok intenzív 
művelését", „a műszaki tudás alapismereteit alkotó mennyi
ségtan, fizika, mechanika stb. alaposabb tanítását" helytele
níti, mivel szerinte „a mai mérnöki tudomány messze jár 
attól a tévhittől, hogy alapismeretei még mindig ugyanazt 
a befolyást gyakorolják rá, mint fejlődésének régebbi, kisebb 
fokán." 

Itt álljunk meg egy szóra! A z Erdőmérnöki Osztály 
tantárgyai 5 csoportra oszthatók és pedig matematikai
geodéziai, természettudományi, erdőgazdasági, műszaki és 
állam- és jogtudományi tantárgyakra. Genszky cikkében a 
természettudományi, valamint az erdőgazdasági és állam- és 
jogtudományi szakokkal egyáltalában nem foglalkozik, tehát 



nem az egész tanulmány rendet bírálja. Már pedig, ha sza* 
kunk jövőjét óhajtjuk tárgyalni, akkor az erdőgazdasági 
felsőoktatás leglényegesebb területeit, a természettudományi 
és erdőgazdasági tantárgyakat nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül. 

De attól eltekintve, nem lehet különbséget tenni „erdé
szeti" és „erdőmérnöki" tudomány között. A z erdőgazdaság 
terén csak egy tudomány igyekszik s igyekezett a múltban 
is ismereteket szerezni. Ennek a tudománynak a lényegén 
nem változtatott az a körülmény, hogy annak mívelői gazda
sági okokból azonkívül műszaki ismereteket is szereznek, 
mert az utóbbiak az erdőmérnöki tudományok (ez ma az 
általánosan elfogadott elnevezés) mívelését nem befolyásol
ják. A műszaki ismeretek megszerzése és a műszaki teendők 
vállalása az erdőmérnöki tudományok mívelőinek csak az 
erdőmérnöki címet hozta s ezzel kapcsolatosan tudományunk 
eredeti elnevezését is megváltoztatta, de ennek lényegét nem 
érintette. Azért nem lehet külön erdészeti és külön erdő
mérnöki tudományról beszélni. 

Nemcsak a régi Magyarország erdőgazdasági viszo
nyai között, de ma is elengedhetetlen, hogy az üzemek szük
séges műszaki berendezéseit az erdészeti személyzet maga 
tervezze és építse. I lyen körülmények mellett aztán célszerű 
a felsőoktatás keretében a szükséges műszaki ismerete
ket is közvetíteni, amit nem lehet „a mindvégig magát 
különbnek tartó bányászattal való nem szerencsés össze
házasítás" terhére írni. Ugyanaz volt a fejlődés Ausztriában 
is, ahol az erdőmérnököket, i l l . bánya- és kohómérnököket 
nevelő intézetek soha sem voltak egy fedél alatt. A z erdő
gazdaság természeti adottságai ugyanis olyanok, hogy az* 
erdőgazdasági üzemek túlnyomó részében műszaki berende
zésekre szükség van. 

Hogy most már az ezeknek a berendezéseknek a 
létesítéséhez szükséges műszaki tudást a tudományos alap
ismeretek nélkül lehetne megszerezni, ez Genszky óriási 
tévedése, egészen eltekintve attól, hogy ezek az alapismere
tek az erdőgazdasági szakok önálló mívelésénél szintén 
nélkülözhetetlenek. 



Nem azért egyenrangú az erdőmérnöki oklevél a többi 
mérnöki oklevéllel, mert tulajdonosa erdei utakat, erdei 
vasutakat s egyéb műtárgyakat tud építeni, hanem azért, 
mert alapvető kiképzése olyan, hogy nem csak saját területén 
képes tudományos kutatásokat végezni, hanem egyéb mér
nöki tudományok önálló mívelésére is át tud térni. Éppen a 
tudományos alapismeretek azok a fegyverek, amelyeket az 
Erdőmérnöki Osztály hallgatóságának kezébe ad, hogy 
magának esetleg az erdőgazdaságon kívül is helyet hódítson. 
Ezeket éppen Gensskynek kellene tudni s ezekre példákat 
is adok. 

Tudásunk az alkalmazott szaktudományok terén még 
mindig nagyarányú fejlődést mutat. Vegyük p l . az útépítést! 
Micsoda haladás az utolsó 15 év alatt már egyedül csak 
út-al talaj vizsgálatok tekintetében! Hiába nyertünk volna 15 
évvel azelőtt az Erdőmérnöki Osztályon akár milyen 
részletes, elméleti kiképzést az útépítésben, tudásunk ma 
mégis aránylag szűk olna. De ha a szükséges matematikai és 
természettudományi alapokkal rendelkezünk, mégsem lesz 
nehéz a szükséges talajmechanikai ismereteket utólag meg
szerezni. Ugyanez a helyzet akkor is, ha az erdőmérnök meg
élhetésének biztosítása céljából kénytelen, egyéb mérnöki 
tudományokban is ismereteket szerezni. E r re csak akkor 
képes, ha már előzőleg az Erdőmérnöki Osztályon a minden
féle műszaki tudás megszerzéséhez szükséges alapismerete
ket elsajátította. 

A z erdőmérnöki tudományoktól eltérő mérnöki tudo
mányok közA^etítése az Erdőmérnöki Osztály által csak akkor 
és csak olyan mértékben indokolt, ha erre s amennyiben erre 
az erdőmérnöki tudományok mívelőinek szüksége van. P l . 
rossz elhelyezkedési viszonyok, vagyis a pi l lanatnyi helyzet 
sohasem lehet e tekintetben irányadó, még akkor sem, ha ez 
a helyzet többé-kevésbé hosszabb ideig fenmaradna. Micsoda 
káosz keletkezne, ha az összes mérnöki osztályok mindig 
csak arra a hivatásra készítenének elő, amely pil lanatnyilag 
a legjobb elhelyezkedési lehetőségeket biztosítja. 

Azért nem nagyon „reális elképzelés" Genszky részé
ről az, hogy „másként alakult volna a helyzet, ha az erdő-



mérnökök műszaki működési körét — a székesfőváros és 
vidéki városok körzetét kivéve — az egész országra kiterjesz
tették volna" s hogy „ez a nagy terület alkalmas lett volna a 
legképzettebb és az erdőmérnöki tudomány fejlesztésére első
sorban hivatott magánerdőmérnöki kar megteremtését elő
segíteni." Genszky szerint „ehhez nem kellett volna egyéb, 
mint az akkori és jelenlegi műszaki tanítási rendszernek a 
vidéki igények szerint való átszervezése." 

Genszky mást ír és mást gondol, mert az általa 
magánerdőmérnöki karnak" jelzett kar tulajdonképpen nem 
erdőmérnöki kar, hanem olyan testület, melynek tagjai erdő
mérnöki oklevéllel rendelkeznek ugyan, de az erdőgazdaságon 
kívül dolgoznak s birtokrendezéssel és egyebekkel foglalkoz
nak. Hogy ennek a karnak feladata és képessége lett volna 
az erdőmérnöki tudományokat fejleszteni, nem birom elkép
zelni. E g y jól foglalkoztatott magánmérnöknek nem is marad 
ideje tudományos kutatásokra, attól egészen eltekintve, hogy 
vidéki mérnök könyvtár és laboratórium hiányában erre 
alig képes. 

Meg vagyok győződve arról, hogy az Erdőmérnöki 
Osztály jelenlegi tanulmányrendje a leendő vidéki, közületi 
vagy magánmérnöknek is nagyon sok olyat ad az útra, amit 
működési, körében nagyon jól tud felhasználni. A z erdő
mérnök sokoldalú tudását a vidéki gazdasági életben, amely 
műszaki téren nem nagy igényeket támaszt, sokkal jobban 
tudja érvényesíteni, mint az inkább egyoldalúan képzett 
mérnök vagy építész. 

H a azonban a körülmények az erdőmérnököt netalán 
mégis nagyobb műszaki feladatok elé állítanák, s kívánatos 
volna, hogy a leendő erdőmérnök ezeknek a feladatoknak a 
megoldásához szükséges elméleti tudást már az Erdőmérnöki' 
Osztályon megszerezze, akkor erre az alapvető tantárgyak 
visszafejlesztése nélkül is lehet és kell szert tenni és pedig 
a következő módon. 

H a az Erdőmérnöki Osztály tantárgyait csak két nagy 
csoportra osztjuk és pedig a természettudományi-erdőgazda
sági, i l l . geodéziai-műszaki csoportra, akkor a tapasztalatból 
tudjuk, hogy alig van olyan erdőmérnökhallgató, k i mindkét 



csoport tantárgyait hasonló módon kedvelné s bennük 
hasonló eredményeket tudna felmutatni. Azért tartanám 
célszerűnek, már a hallgatónak lehetőséget adni arra, hogy 
saját óhaja szerint vagy az erdőgazdasági, vagy a műszaki 
tantárgyakkal foglalkozzon behatóbban, de mindig csak az 
alapvető tudományos ismeretek megszerzése után. Ezáltal 
elérnénk azt, hogy a tanulmányrend mégis némileg az elhe
lyezkedési viszonyokhoz alkalmazkodna, hogy a tanulmányi 
eredmények valószínűleg jobbak lennének s hogy — ami 
szerény véleményem szerinf a legfontosabb volna — a 
hallgatóknak a természettudományi szakokkal való behatóbb 
foglalkozása válna lehetségessé. E r r e pedig leginkább a mai 
magyar erdőgazdaság szempontjából volna szükség, miután 
annak problémái különösen a természettudományok terén 
alapos tudást kívánnak az erdőmérnöktől. A műszaki tudás 
mélyítése viszont addig, míg a mai országhatárok fenállnak, 
csak p i l lana tnyi vagy egyéni érdek, mert szűkre szabott 
hazánkban az erdőgazdaságnak al ig van műszaki problémája. 

Fejtegetéseimet összefoglalva, tehát a következőket 
állapítom meg. Genszky cikkében nagyon egyoldalú állás
pontból mutatta meg szakunk jövő útját, mivel az erdő
gazdasági felső oktatás leglényegesebb tantárgyaira, a ter
mészettudományi és erdőgazdasági szakokra egyáltalában 
nem terjeszkedett k i . 

Genszky cikkében helytelen módon „erdészeti" és 
„erdőmérnöki" tudományt különböztet meg. Azáltal, hogy 
az erdőgazda műszaki ismereteket szerzett és műszaki teen
dőket vállalt, megváltozott a címe, de nem változott meg az 
általa mívelt tudomány lényege, miután a műszaki tudás 
nem nélkülözhetetlen része az erdőmérnöktudományi ismere
teknek. 

Genszkynek az Erdőmérnöki Osztály tanulmányrend
jének megváltoztatására vonatkozó javaslata, mely az erdő
mérnököknek a műszaki gyakorlatban való könnyebb elhe
lyezkedését célozza s a műszaki szakokat az alapvető 
tudományos ismeretekkel szemben előnyben részesíti, elfo
gadhatatlan, mivel az utóbbiak nélkül sem a műszaki, sem az 
erdőgazdasági szakok sikerrel írem mívelhetők s az erdő-



mérnök neki idegen tudományok területére csak akkor léphet 
át, ha az alapvető tudományokban kellő jártassággal bír. 

A z alapvető ismeretek szűkítése helyett sokkal célsze
rűbb lenne, a tanulmányrendnek oly módon való átalakítása, 
hogy az a hallgatónak legalább egy bizonyos fokig lehetősé
get nyújtana akár a természettudományi-erdőgazdasági, 
akár a geodéziai-műszaki tantárgyak behatóbb tanulmányo
zására. Azáltal a tanulmányrend némileg alkalmazkodna a 
hallgatók szellemi adottságaihoz, továbbá az elhelyezkedési 
lehetőségekhez is, de lehetővé tenné főképen azt. hogy egyes 
hallgatók, különösen a természettudományokban a mostani
nál sokkal alaposabb ismereteket szerezhessenek, amire a mai 
magyar erdőgazdaságnak a jelek szerint első sorban van 
szüksége. 

* 

Bemerkungen zu Genszkys Aufsatz „Der Zukunftsweg unse-
rer Fachbildung-. Von Dr. 0. Król. 

Die Forderung- Genszkys ina forstlichen Hochschulunter-
richt die Ausbildung in den technisehen Disziplinen auf Kosten 
der grundleg'enden Gegenstánde, wie Mathematik, Physik, Mechanik 
usw. zu vertiefen, ist unannehmbar, da Letztere nicht nur für die 
rein technische, sondern auch für die engere forstwirtschaftliche 
Ausbildung unentbehrlich sind. Im Gegensatz zu Genszky schlagt 
Verfasser vor in der Studienordnung bis zu einem gewissen 
Grade den Hörern eine Spezializierung ihres Faches einerseits 
nach der geodatiseh-technischen, anderseits nach der naturwissen-
schaftlich-forstwirtschaftlichen Seite zu ermöglichen, da ein in-
tensiver Ausbau letzterer Richtung besonders im Interessé der 
Forstwirtschaft des heutigen Ungarns erwünscht wáre. 

# 

Observations sur l'article de M. Genszky: L'avenir de notre 
profession, par le Dr 0. Król. 

Dans la formation des ingénieurs forestiers, il ne faut pas 
attribuer une place trop grandé aux matiéres techniques aux dé-
pens des sciences fondamentales, ces derniéres offrant la seule 
base solide pour l'enseignement des matiéres spécialement fores-
tiéres. 

L'auteur préconise une certaine bifurcation qui conduirait 
á la formation de techmiciens-géométres et de sylviculteurs 
scientifiquement instruits. 



Remarks cn the article of Genszky: "The future of our 
profession." By Dr- 0. Król. 

In the education of foresters the technical training- must 
not be developed to the detriment of the fundamental subjects, 
for the latter sérve as the only sure basis for the actual forestry 
subjects as sueh. 

The author suggests a certain division of training- in a 
geodetic-techmical, and a natural history and forestry direction. 

Nemzetközi Erdészeti Bizottság- alakul. 
Ismeretes, hogy a mult év szeptemberében Budapes

ten megtartott I l - i k Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresz-
szus \»áró Waldbott Kelemen elnök indítványára többek kö
zött olyan egyhangú határozatot is hozott, hogy egy állandó 
nemzetközi erdőgazdasági bizottságot kell létesíteni. A ha
tározat értelmében az államoknak ez a kormánykiküldöttek
ből álló nemzetközi szerve a római Nemzetközi Mezőgazda
sági Intézet keretein belül alakítandó ugyan meg, de azt a le
hető legnagyobb autonómiával kell felruházni. Ennek a 
nemzetközi szervnek lesz a feladata az ezután tartandó 
nemzetközi erdőgazdasági kongresszusok szervezése és egy-
behívása, valamint a kongresszusi határozatok végrehajtá
sáról való gondoskodás. 

A kongresszus ennek a határozatnak a végrehajtásá
val a nagyválasztmányt bízta meg, amelynek feladatává 
tette, hogy a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézettel 
egyetértésben végezze el a szükséges előkészítő munkálato
kat s aztán hívja egybe az államok hivatalos kormánykikül
dötteinek első ülését, 

A nagyválasztmány a megbízatásoknak mindenben 
hiánytalanul eleget tett. Elnöke: báró Waldbott Kelemen fá
radságot ,s időt nem kímélve teljes odaadással vitte tovább a 
kongresszusi határozat végrehajtásának ügyét, E z év már
ciusában a római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet elnö
kének, Acerbo bárónak meghívása folytán személyesen Ró
mába utazott; hogy az előkészítő munkálatok minden rész
letére nézve s az új nemzetközi szerv alapszabálytervezeté-



nek minden egyes pontjára vonatkozólag személyes megbe
szélések során hozza létre a nagyválasztmány és a római 
Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet között a kölcsönös teljes 
egyetértést. 

A z előkészítő munkálatok bevégeztével Waldbott K e 
lemen báró a kormánykiküldöttek első ülését — a római 
Nemzetközi Mezőgazdasági Intézettel egyetértve — Buda
pestre hívta egybe. 

A z ülések május hó 24., 25. és 26. napjain folytak le 
az Országos Erdészeti Egyesület székházában. 

Ezen az első összejövetelen kellett — a kongresszus 
határozata értelmében — eldönteni, hogy hol legyen a szó
banforgó nemzetközi erdészeti szervnek a székhelye; i t t kel
lett az új szerv alapszabályait megállapítani s pénzügyi 
alapjait lerakni. 

A z üléseken az alább felsorolt államoknak és nem
zetközi intézményeknek következő hivatalos kiküldöttei vet
tek részt: 

Ausz t r i a : Schmidt F . , miniszteri tanácsos erdészeti 
osztályfőnök, 

Csehszlovákia: Hart J . , miniszteri tanácsos, erdészeti 
osztályfőnök, 

Danzig: Nicolai E . , országos erdőmester, 
Finnország: Onni Tálas, budapesti finn követ, 
Franciaország: Colomb Ch., erdészeti osztályfőnök, 
Hol landia: van Dissel, az államerdészet főnöke, 
Jugoszlávia Miletic Z., az államerdészet főnöke, 
Lengyelország: Panek A . , erdészeti osztályfőnök, 
Litvánia: Anatas Rukniza, erdészeti osztályfőnök, 
Magyarország: Molcsány Gábor, miniszteri tanácsos, 

erdészeti főosztályfőnök, 
Nagybri tannia: Gascoigne A . , követségi első titkár, a 

budapesti angol követség ügyvivője, 
Németország: Eberts, egyetemi tanár, országos fő-

erdőmester; helyettese: Rabb, erdőmester, 
Olaszország: Agostini A . dr., egyetemi m.-tanár, 

altábornagy, az erdészeti mi l iz ia legfőbb parancsnoka; helyet
tesei: Merendi A . dr., egyetemi m.-tanár, a „Milizia Fores-



tale" ezredese, erdőigazgató és Zirpoli V . dr., főerdőfel-
iigyelő, 

Románia: Dracea M . dr., egyetemi tanár, erdészeti 
kutatóintézeti igazgató, 

Római Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet: báró 
Acerbo G., volt olasz földmívelésügyi. miniszter, az Intézet 
elnöke; van Rijn J. J . L . , az Intézetnél Hollandia dele
gátusa, az Intézet alelnöke; Koehler F . dr., az Intézetnél Né
metország delegátusa; Márffy Montuano Rezső, ny, m. kir . 
rendkívüli követ, meghat, miniszter, Magyarország delegá
tusa az Intézetnél; Brizi A . dr., egyetemi tanár, volt olasz 
földmívelésügyi h. államtitkár, az Intézet vezértitkára; 
Golay, intézeti tanácsos, 

A z Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövet
sége: Roth Gyula, egyetemi tanár, a soproni erdészeti kutató
intézet vezetője, a Szövetség volt elnöke, 

A „Oimoté International D u Bois" (Wien): Hackl W. , 
erdőtanácsos, 

Amerikai Egyesült Államok: V . Steere, a berlini ame
r ikai nagykövetség mezőgazdasági attachéja, 

15 állam kormánykiküldöttei, valamint az erdészettel 
kapcsolatos 3 nemzetközi intézmény képviselői jöttek tehát 
el Buadpestre azzal a céllal és megbízatással, hogy az erdé
szeti nemzetközi szervet létrehozzák. A felsorolt 15 államon 
kívül azonban még több állam is kívánta a nemzetközi 
szerv létrejöttét: Dánia, Lettország, Norvégia, Svájc, és 
Svédország ugyanis szintén megnevezték a budapesti ülésre, 
illetőleg a megalakítandó nemzetközi bizottságba kormány
kiküldötteiket, de a kinevezett delegátusok május 24-re nem 
jöhettek el Budapestre, távolmaradásukat kimentették. 
Belgium, Észtország és Luxemburg is kifejezésre juttatták 
az ülések előkészítésével megbízott kongresszusi nagy
választmány előtt, hogy — bár egyelőre nem küldenek dele
gátust — nagy érdeklődéssel viseltetnek az ügy iránt. 

Május 24-én d. e. 10 órakor nyitotta meg Waldbott 
Kelemen báró az ülést. Elnöki megnyitójának végeztével 
feltette a kérdést, hogy az egybegyűltek a kongresszusi hatá- ., 
rozat szerint kívánják-e a nemzetközi erdészeti szerv létre-



hozását. A z egyhangú igenleges válasz után felkérte az 
együtt lévő delegátusokat, hogy a nagyválasztmányi ülést 
változtassák át alakuló ülésre s válasszanak a tárgyalások 
vezetésére maguk között elnököt. Acerbo báró volt olasz 
földmívelésügyi miniszter és Onni Tálas finn követ általános 
helyesléssel kísért felszólalásaikban 'azonban azt kérték, hogy 
az üléseken végig Waldbott Kelemen báró, a kongresszus 
nagyválasztmányának elnöke maradjon az elnöki székben, 
mint aki a tárgyalás alá kerülő ügyeknek keletkezésük óta 
legjobb ismerője s aki az összejövetelt előkészítette. 

A tárgyalások ezután Waldbott Kelemen báró elnök
lése alatt 3 napig tartottak. A legfontosabb határozatok a 
következők: 

A létrejött nemzetközi szerv címe: „Nemzetközi Erdé
szeti Bizottság". (Comité International de Sylviculture, rö
vidítve C. I. S.) 

Székhelye: Ber l in . (Itt meg kell említeni, hogy a szék
hely megállapítása olyan kérdés volt, amelyiknél a tárgya
lás vezetőjének a legnagyobb tapintattal kellett eljárnia, ne
hogy egyik vagy másik állam képviselője a neki nem tetsző 
szókhely miatt a nemzetközi intézményben való részvétel
től elálljon.) 

A C. I. S. fenntartásához az egyes tagállamok hozzá
járulást fizetnek (ennek mértékét lásd az alapszabályok 
11. §-ában). 

A z értekezlet felkérte a római Nemzetközi Mezőgaz
dasági Intézetet, küldjön k i egy bizottságot, hogy az készítse 
el a Nemzetközi Erdészeti Bizottság (C. I. S.) szervezeti 
szabályait és vezesse az ügyeket a végleges megalakulásig. 
Ebbe a bizottságba beválasztandó a I I . Nemzetközi Erdő
gazdasági Kongresszus nagyválasztmányának eddigi elnöke, 
Wcddbott Kelemen báró, mint az ügyeknek legrégibb isme
rője s eddigi vezetője, továbbá Finnország, Franciaország, 
Hollandia, Németország és Olaszország egy-egy erdész szak
embere. 

* 

A legközelebbi Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresz-
szus 1940-ben lesz Finnországban. 



A Nemzetközi Erdészeti Bizottság ülésezése alkalmá
ból a m. kir . miniszterelnök úr a városligeti Gundel étterem
ben villásreggelit, a nagyválasztmány elnöke pedig a Gel
lért-szállóban estebédet adott. Ezekre hivatalosak voltak a 
külföldi résztvevők valamennyien, továbbá a magyar föld
mívelésügyi minisztérium, az államerdészet, valamint az 
Országos Erdészeti Egyesület képviselői. 

A z értekezlet által elfogadott alapszabályok teljes 
szövegét az alábbiakban közöljük: 

A Nemzetközi Erdészeti Bizottság (Comité Internatio
nal de Sylviculture — C. I. S.) alapszab tdyai. 

1. i 
A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet keretein belül egy Nem

zetközi Erdészeti Bizottság (C. I. S.) alakul. 
A Bizottság székhelye Berlin. 

2. §. 
A Nemzetközi Erdészeti Bizottság feladatai: 
a) a nemzetközi erdőgazdasági kongresszusok rendszeres 

előkészítése, egybehívása és megszervezése; a kongresszusok ide
jének, helyének, tárgysorozatának megállapításáról külön szabály
zat intézkedik (12 §.); 

b) gondoskodás arról, hogy a kongresszusi határozatokat 
végrehajtsák; 

c) a nemzetközi viszonylatban előadódó erdészeti tevékeny
ség összhangbahozatala. 

d) Az erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetségének, 
valamint a Nemzetközi Faügyi Bizottságnak (Comité Internatio
nal du Bois) illetékességét és hatáskörét a C. I. S. nem érinti, 
hanem megmarad a maga illetékességében és hatáskörében. 

3. %. 
A Nemzetközi Erdészeti Bizottság a tagállamok hivatalos 

koimánykiküluötteiből tevődik össze; minden állam egy megbízot
tat küld. 

Minden kormánykiküldött egy szakértőt is vihet magával, 
ki az üléseken felszólalhat. 

A Bizottságnak csupán csak a kormánykiküldöttek tagjai 
és csak nekik van szavazati joguk. 



4. fc 
A Nemzetközi Erdészeti Bizottságnak olyan tagjai is van

nak, akiknek esak felszólalási joguk van, szavazati jog nélkül; 
ilyenek; 

a) az Erdészeti Kutatóintézetek Nemzetközi Szövetségének 
egy képviselője; 

b) a Nemzetközi Faügyi Bizottság (Comité International du 
Bois) egy képviselője; 

c) a „Sylva Mediterranea" nevű Földközi-tenger környéki 
nemzetközi erdészeti egyesület egy képviselője. 

További nemzetközi szervezetek képviselői is felvehetők a 
C. I. S.-be, szintén felszólalási joggal. 

5. §. 
Megbízott kiküldése az egyes kormányok által a Nemzetközi 

Mezőgazdasági Intézethez intézett hivatalos átirat útján történik. 
Az említett Intézet erről értesíti a C. I. S. elnökét (3. §.). 

A csak felszólalási joggal bíró tagok (4. §.) kiküldése a ki
küldő intézmények által közvetlenül a C. I. S. elnökéhez intézett 
hivatalos, értesítés útján történik. A Nezetközi Mezőgazdasági 
Intézet erről a C. I. S.-től kap értesítést. 

6. §. 
A Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet elnöke, alelnöke, 

Állandó Bizottságának további két tagja, valamint az Intézet 
főtitkára résztvehetnek a Nemzetközi Erdészeti Bizottság minden 
ülésén, minden albizottsági és minden különbizottsági ülésén. 
Ezeken felszólalási joguk van. 

7. i 
ANemzetközi Erdészeti Bizottság a kormánymegbízott tagok 

közül 4 évre választ magának elnököt és két alelnököt. Az elnök 
átmenetileg első ízben öt évig tölti be tisztét, de azután az elnököt 
is 4 évre választják. 

A Bizottságot harmadik személyekkel szemben annak 
elnöke, távollétében pedig egyik alelnöke képviseli. 

8. 
A Nemzetközi Erdészeti Bizottságot annak elnöke hívja 

egybe. 
Évenkint legalább egyszer rendes bizottsági ülést kell tar

tani; ezt az ülést vagy a Bizottság állandó székhelyén, vagy Ró
mában a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézetnél vagy pedig másutl 
kell megtartani aszerint, hogy maga a Bizottság ebben miként 
határozott. 



Rendkívüli bizottsági üléseket olyan esetekben kell tartani, 
amikor az elnök annak sürgős szükségét állapítja meg, valamint 
akkor, ha a Bizottság tagjainak l j

5 része 'ezt kéri. A rendkívüli 
ülések egybehívasanak és megtartásának módozatai egyebekbea a 
rendes ülésekével azonosak. 

A meghívásnak ar ülés megkezdését legalább egy hónappal 
megelőzően kell megtörténnie; a meghívónak tartalmaznia kell az 
ülés napirendjét. A napirend egyes pontjaira vonatkozó adatokat 
az ülés megkezdését 30 nappal megelőzően meg kell küldeni mind 
a kormánykiküldöttek, mint pedig a Bizottságnak csak felszóla
lási joggal bíró tagjai részére. 

Határozatképességhez a tagok 1 / 3 részének, valamint a sza
vazatok Vs részének Jelenléte szükséges. Határozathozatal szó
többséggel történik, melynél csak a leadott szavazatok számíta
nak. A leadott szavazatok egyenlő megoszlása esetén a javaslat 
lekerül a napirendről. 

9. §. 
A költségvetési év leteltét követő 3 hónapon belül (10. %.) a 

Nemzetközi Erdészeti Bizottság tartozik az elmúlt év munkássá
gáról és pénzügyi helyzetéről beszámolót készíteni. Ezt a beszá
molót a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet elnökéhez kell be
küldeni. 

A Nemzetközi Erdészeti Bizottság szervezeti szabályzatát 
önmaga állapítja meg. 

10. %. 
A Nemzetközi Erdészeti Bizottság minden költségvetési évre 

vonatkozóan önmaga szavazza meg költségvetését, figyelembe 
véve működésének s főként titkársága működésének költségeit. 
Ebben a tekintetben a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet taná
csát is kikéri. 

11. i 
Minden tagállam rendes évi hozzájárulást tartozik fizetni. 
A Nemzetközi Erdészeti Bizottság tagállamai 4 csoportra 

oszlanak. Minden állam maga választja meg a csoportot, ame
lyikbe tartozni kíván. 

Az egyes csoportokban az államok szavazati jogának szá
mát, valamint pénzbeli hozzájárulásának nagyságát az alábbi 
táblázat mutatja: 

Allamolc száma Szavazati szám Hány eeység 
a befizetendő tagsági d i j ? 

I. 4 12 
II. 3 9 

III. 2 3 
IV. 1 1 

A tagsági díj egysége maximálisan 1000 aranyfrank. 



12. i 
Az időközönként egybehívandó nemzetközi erdőgazdasági 

kongresszusok szabályzatát a Nemzetközi Erdészeti Bizottság a 
Nemzetközi Mezőgazdasági Inézettel együttműködve, külön sza
bályzatban állapítja meg. 

13. §. 
, Jelen szabályzatot a kormánymegbízott tagok Vs-ának kérel

mére módosítani lehet. A módosítási szándékot 6 hónappal meg
előzően közölni kell a tagállamok kormányaival, valamint a Nem
zetközi Mezőgazdasági Intézettel. A módosítás csak abban az eset
ben érvényes, ha ahhoz a Nemzetközi Erdészeti Bizottságban az 
összes szavazatok % része és a Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet 
hozzájárult, 

14. §. 
A Nemzetközi Erdészeti Bizottságot csakis a kormánymeg

bízottak összes szavazatának 4/s részével lehet feloszlatni. 
Ebben az esetben a Bizottság irattárát és pénztárát a Nem

zetközi Mezőgazdasági Intézetnek kell átadni. A megmaradt pénz 
hovafordításáról az Intézet gondoskodik az illetékes kormányok
tól kikért vélemények figyelembevételével. 

Dr. Luncz Géza, 
* 

Die Bildung eines International en Forstausschusses. Von 
Dr. G. Luncz. 

Berichtet über die Vorgeschichte, Verhandlungen und Be-
schlüsse jener Konferenz, welche in Anwesenheit der Beauftrag-
ten von 15 Staaten und 3 internationalen Vereinigungen unter 
dem Vorsitz des Báron Clemens von Waldbott, Prasident des 
Ungarisehen Landesforstvereins vom 24—26. Mai 1. J . in Budapest 
tagte. Diese Konferenz beschloss die Bildung eines Internationa
len Forstausschusses mit dem Sitz in Berlin und legte auch seine 
Statuten fest, die vollinhaltlich vom Verfasser angeführt werden. 

# 

La création du Comité International de Sylviculture, par le 
Dr. G. Luncz. 

L'auteur rend oompte des antécédents, des discussions et 
des résolutions de la conférence qui réunissait les délégués de 15 
États et de 3 Instituts internationaux et qui tenait ses assises du 
24 au 26 mai dernier á Budapest, sous la prósidence du báron 
Clément Waldbott, président de la Société Hongroise de Sylvi-



culture. L a conférence a decidé la création d'un Comité Inter
national de Sylviculture, avec siége á Berlin, et en a fixé les 
statuts qui sont reproduits dans l'article in extenso. 

The formation of the „International Forestry Commission." 
B y Dr. G. Luncz. 

The author details the preparatory work, the discussions 
and the resolutions of the ihnternational conférence, which met in 
Budapest under the presidency of Báron C. Waldbott, president 
of the Hungárián National Forestry Society. with the participa-
tion of the official representatives of 15 countries and 3 inter 1 

national institutions. This conférence, W h i c h was in sessioui from 
May 24 th ; to 26 th decided the inauguration of an „International 
Forestry Comission" with its seat in Berlin, and drew up aí the 
same time its statutes, given in extenso by the author. 

J 

Argentína erdőgazdasági vázlata. 
Irta: Dr. Ing. Worschitz Frigyes. 

A z argentin földművelésügyi kormányzat erdészeti osztálya 
vészéről azt a megtisztelő megbízást kaptam, hogy Argentína 
erdészeti kísérletügyének megszervezésében részt vegyek. 

Ezek előrebocsátásával talán indokolni tudom, hogy az 
Erdészeti Lapok hasábjain a tőlünk igen messze eső ország, 
Argentína erdőgazdaságának vázlatos ismertetését adom, csak 
a leglényegesebb körülmények kiemelésével. A magyar er
dőgazdasági viszonyoktól igen eltérő környezet, lat in A m e r i k a 
szubtrópikus flórája és faunája, valamint a déli félteke igen 
sajátos klímája alkalmazható tanulságot ugyan a magyar er
dészetnek nem nyújt, de az erdőgazdasági érdekességek egész 
sora talán kiérdemli szerény helyét e hasábokon, s közvetve 
talán szolgálatot is tehetek azok közlésével a magyar erdészet
nek. 

A z Argent in Köztársaság 24 tartomány, i l l . állam szövet
sége s a déli félteke 22.— és 54.— szélességi fokai között, tehát 
kb. 3500 k m hosszúságban, É—D irányban, a délamerikai kon
tinens alsó harmadában fekszik. Határai N y felől a Cordilleria 
de los Andes vonala, amely a Csendes Óceán keleti vulkanikus 
peremét képezi 6—7 ezer méteres hegyóriásokkal, K felől pedig 
kb. 3.000 kilométer hosszúságban az Atlanti Óceán. A két vonal 
D felé ékalakban egyesül egymással, a Tűzföldön és a Magellán
szorosban, s csak É-on alakultak k i pol i t ikai határok Bolívia,. 



Paraguay, Uruguay és Brazília felé. Természetes, hogy egy 
ilyen, egész kontinensnek beillő terület éghajlata s így erdő
gazdasági viszonyai is a fogalom legteljesebb értelmében, a 
földréteg és az atmoszféra minden egyes tényezőjét felölelve, 
nem azonosak a birodalom minden egyes pontján. Az egymástól 
élesen megkülönböztethető zónák és azokban igen határozott, 
sajátos gazdasági viszonyok sommásan nem is jellemezhetők, 
mintahogyan nem lehetne beszélni „általánosságban" egy olyan 
képzelt birodalom viszonyairól, mely pl. a finn platótól Középeuró
pán és a Földközi tengeren át a lybiai sivatagig terjedne. 

I. Erdőövek. 

A birodalom kb. 3 millió négyzetkilométert kitevő területé
nek nagyjából 7a-át borítja erdő, tehát vagy 100 millió hektárt! 
Erdősültségi viszonyait az 1. sz. térképvázlat adja. 

Ez az európai méretekhez szokott szemnek áttekinthetetlen 
rengeteg, összegezetten nem írható le. Zónákra kell osztani, 
olyanokra, melyekben nemcsak a növénytani, éghajlati, de gaz
dasági feltételek is közel azonosak. 

Hat ilyen zónát különböztetünk meg. Földrajzi elhelyezke
désüket a mellékelt 2. sz. térképvázlat görbéi mutatják, termé
szeti és gazdasági jellegzetességeiket pedig az alábbiakban, 
csak a leglényegesebbet kiemelve adjuk meg: 

I. É—K humid zónát „Misiones" 200 fafaj buja bőséges 
jellemzi s hőség és nedvesség tekintetében legelső helyen áll a 
birodalomban. Minél jobban haladunk az Atlanti óceántól nyu
gati irányban a tropikus száraz öv felé, annál rohamosabban 
csökken a fafajok száma, de Orón átlépve a Chacóban már csak 
50, a Paraguayon átlépve már csak 35, az erdőgazdasági]ag érde
kesebb fafajok száma, hogy Saenz Pennában, a száraz övben 
13-ra csökkenjen, s ezek is majdnem kizárólag a tövises legumi-
nózék xeroíil képviselői. Tovább haladva Ny-felé, a nedvesség 
megint emelkedik, s így a fafajok száma is, ugyancsak rohamo
san. Ugyancsak igen érdekes a fafajok csökkenése a magasság 
függvényében, mert a buja növényzet már 300 méteren felül a 
yerba-maté-pinus asszociációba lép. 

Ez az erdőöv a 200 erdőgazdaságilag igen kiválónak nevez
hető fafajból a piacra csak igen keveset szállít. Pedig legalább 
50 olyan fafaj található itt, amelyek igen értékesek, fájuk szöveti 
rajzolata, színe, illata, technológiai sajátosságaik, de erdőműve
lési előnyeik miatt is. (Magról vethetők, gyorsnövésűek, köny-
nyen nevelhetők, stb.) 

II. É—Ny-i humid (Chacoj-öv. Nedves, átmeneti és száraz terü
letekkel, melyekben a növényzet, a fafajok száma és változatos-



26. 

1 számú térképvázlat. A r g e n t í n a e r d ő s ü l t s é g e a z e g y e s 
t a r t o m á n y o k s z e r i n t r é s z l e t e z v e . 80% fölöttiek: Misiones 
(I) , Salta (16), Tucumán (19), San Luis (23). — 70—80% közöttiek: Santiago 
del Estero (8), L a Riója (20), Córdoba (9). — 60—70% közöttiek: Stotrw 
ííios (3), Cfcaco (5), San Jüan (21). — 50—60% közöttiek: Carrientes. (2), 
Catamarca (18), Andes (17). — 40—50% közöttiek: J i y ' M j / (15), Mendoza (22). 
— 30-40% .közöttiek: Formosa (4), Sírnia Fé (6), Tierra deí fweffo (14).— 
20—30% közöttiek: Neuquén (24). — 10—20% közöttiek: L a Pampa (10). — 
5—'10%' közöttiek: Chubut (12). — 5% alatt: Buenos Aires (7), fíio Ateffro 
(II) , Santa Crúz (13). — M e g j e g y z é s : Csonkamagyarország területe 
kb. akkora, mint Catamarca (18)., vagy Misiones (2), s a /örí. Magyar-

országé k'b. akkora, mint Santa Crúz (13). 



sága igen benső kapcsolatban van a csapadékvonulatokkal, illetve, 
ami itt azzal azonos értelmű, a meridiánok párhuzamos vonalai
val és a tengerszínfeletti magassággal. A zóna nedves területei
nek legértékesebb fája a qwebracho colorado chaqueno (Schinop-
sis Balansae), amely mély, vízhatlan, agyagos talajon, évi 2—4 
mm-es vastagsági gyarapodással jelentkezik. A quebracho A r g e n 
tínában egész iparnak adott életet kérgének 30%-ot is meghaladó 
csersavtartalmával. 

III. Tüskés zóna (zona del monte espinoso). Argentína 
középnyugati területét öleli fel. Xerophyl leguminózék áthatol
hatatlan sűrűsége. Erdőgazdaságilag csekély értéket képviselnek. 

IV. Déli humid zóna. A tengerpart felé elszórtan előforduló 
állományok csak az Andesek felé záródnak összefüggőbb erdőkké. 
Főbb fafajaik az ausztráliai bükkhöz hasonló Nothofagus fajok. 
Majnem valamennyi változat az óriási esőmennyiségek dacára 
(4—5000 mm évenkint!) az évenkint visszatérő erdőtüzek áldozata. 
(Tűzföld!...) Ebben a zónában található Argentína igen kevés 
fenyőfajtája (vagy 500 lombfajtával szemben alig 4—5 fenyő
fajta áll), a pehuén (Arawcaria imbricata), a ciprus (Libocedrus 
chilensis) és az alerce (Fitzroya Patagonica). Ezek a fentebb idé
zett bükkvariációkkal az Andesek emelkedő völgyeiben hatalmas, 
máig fel nem tárt elegyes állományokat alkotnak. 

V. Tengerparti zóna. (zona ribena), a La Plata és a Rio 
Negró között az Atlanticum felé eső szétszórt pálmaligetekkel, 
amelyeket természeti emlékek gyanánt tartanak fenn. 

VI. Delta-zóna. A La Plata, Parana és Uruguay folyamok 
között európai fogalmak szerint rendezett erdők sorával találko
zunk, amelyekben igen értékes, túlnyomóan keményfák, talál
hatók. 

A hat erdőzónában bizonyos fafajok teljes hiánya ötlik sze
münkbe. A lombfajok közül teljesen hiányzik a Quercus, Castanea 
és Fagus, a fenyőkből pedig kivétel nélkül valamennyi európai 
vagy északamerikai fajta. Argentína erdőgazdasági jellege tehát, 
már ami az állomány alkotó faifajokat is illeti, teljesen eltérő az 
európai vagy általánosságban északamerikai mérsékelten meleg 
és nedves, vagy hideg zónákétól. 

II. Erdőgazdasági adottságok és feladatok. 

Argentína hatalmas erdőségeiről, azok statisztikájáról és az 
állományt alkotó fafajok műszaki értékéről igen keveset tdudunk. 
De igen kevés történt abban az irányban is, hogy a hatalmas ki
terjedésű, áthatolhatatlan bozótos aljnövényzettel betemetett, szál
fákkal csak szétszórtan tarkított erdők erdészeti értelemben vett 
állományokká alakíttassanak át, hol irtás, hol pedig telepítés 
által. 





Argentína még nem fektetett fel részletes erdőgazdasági 
térképet s pontos statisztikáját sem ismeri erdőségeinek. Azt tud
juk azonban, hogy a 100 millió hektáros erdőterület nagy gyorsa
sággal csökken. Ez azonban egyelőre távolról sem baj, legalább 
is addig, amíg ez csak az alacsonyabb fekvésű, túlnyomóan tüs
kés zóna rengetegeit érinti, mert azoknak igen sok helyen kitűnő 
talaját a földművelés és állattenyésztés veheti igénybe. 

Az egyedüli adatsor, amely az erdők mai terjedelmére 
vonatkozik, az alábbi oszlopos kimutatás. Ennek harmadik rovata, 
— az erdőirtások eddigi ütemét tekintetbe véve, — Franco E. 
Devoto számításai szerint, a 30 év múlva valószínű erőterületeket 
sorolja fel az egyes tartományok szerint. 

Kimutatás 

Tartomány Összes terület Erdőterület km2-ekben 
jelenleg 30 év múlva 

Buenos Aires . . . . 305.000 17.000 1.700 
Entre Rios . . . . . 75.700 49.700 10.000 
Santa Fé . . . . . 171.400 59.000 30.000 
Córdoba . . . . . 175.000 138.000 40.000 
Tucumán . . . . . 24.200 19.800 12.000 
Corrientes . . . . 86.700 47.200 22.000 
Mendoza . . . . . 161.000 77.400 30.000 
Andes . 57.000 — — 
Jujuy . 38.400 18.700 9.000 
Salta . 125.000 107.000 40.000 
Santiago del Estero . 143.000 107.000 50.000 
Catamarca . . . . . 95.400 51.500 35.000 
La Riója . 98.000 78.000 50.000 
San Jüan . . . . . 98.000 62.000 30.000 
San Luis . . . . . 75.000 60.000 20.000 
Formosa . 107.000 40.000 32.000 
Ohaco , . 136.000 82.000 35.000 
Misiones . 30.000 25.700 4.000 
L a Pampa . . . . . 146.000 19.000 — 
Neuquén . 105.000 22.000 3.000 
Rio Negro . . . . . 207.000 1.300 1.100 
Ohúbut . 242.000 10.000 9.800 
iSanta Crúz . •. . . 283.000 2.000 1.50O 
Tierra del Fuego . . 21.500 8.400 8.000 

Argentína . .% . 2.949.3000 1.067.700 508.400 

30 év muva tehát Argentína erdősültsége előreláthatólag a 
mai 28—29%-ról 17—18%-ra csökken. Devoto számításainak alapja 



ami a leginkább csökkenő középergantinai tüskés zónát illeti 
(monte espinoso): A földmívelés és az állattenyésztés térben és 
időben mindinkább gyarapodik, különösen ott, ahol a talajadott-
ságok és a vasúti építkezések, a már ma is fennálló sűrűbb hálózat 
segítségével, ezt lehetővé teszik. 

Mindazok a területek, amelyeken az évi csapadékmennyiség 
300 mm-nél nagyobb, vagy amelyek öntözéssel és alagosövezéssel 
javíthatók, kivétel nélkül mezőgazdasági művelés alá kerülnekj 
egyes lejtők, kavicsos területek, szikesek, vadvizek kivételével. A 
misionesi övben az erdők csökkenése az intenzív kitermelésben 
leli magyarázatát, ami a jövő évtizedekben még csak fokozódni 
fog az ottani fafajok műszaki ismeretének s evvel kapcsolatban 
azok gyakorlati alkalmazásának fokozódásával. Itt igen sok he
lyen óvatosan kell eljárni, mert a kopárosodás veszélye fenyeget. 
Más helyeken, mint a déli Cordillerákon, az erdei tüzeknek tud
hatjuk be az állományok nagymértékű csökkenését, mert a nagy 
évi esőmennyiségek dacára, az ottani fafajok egyikének-másiká-
nak hihetetlen gyúlékonysága miatt, a tüzek évről-évre igen nagy 
területeket pusztítanak el. A tüzeknek természetesen csak külön
leges erdészeti gondoskodás vethet véget. 

Mindezek az okok, legyenek természeti adottságok, vagy az 
ember beavatkozásának következményei, mindaddig, amíg meg
felelő korlátok közé szorítva jelentkeznek (ez utóbbi különösen 
az erdei füzekre vonatkozik), nem károsak, hanem ellenkezőleg, 
Argentína igen nagy területeinek előnyös átértékeléséhez vezet
nek. Tekintetbe kell vennünk azt is, hogy Argentína nem egy 
erdőgazdasági övében okszerű gazdálkodás beveztésével a jövő
ben 1—1 hektár erdőgazdaságilag művelt erdő értékben könnyű
szerrel haladhatja meg az ugyanazon területen jelenleg 10—12 
hektár értékét. Hiszen pl. Misionesban átlagosan alig 20 darab 
15 cm-nél nagyobb mellmagassági átmérővel bíró s az értékes fa
fajokhoz tartozó törzs van jelenleg hektáronkint, márpedig ezek 
száma a jövőben okszerű erdőgazdálkodás bevezetésével könnyű
szerrel emelhető akár 10-szeresre. Errenézve már gyakorlati bi
zonyságaink is vannak. 

Mint a mellékelt térképvázlatokból, valamint a futólagosan 
leírt erdőgazdasági zónák adottságaiból levezethetjük, Argentína 
erdőségei- jórészben utakkal meg nem közelíthető, a birodalom 
sűrűn lakott részeitől (a Delta-övtől) 1000 km-es távolságokban 
találhatók. Túlnyomórészben olyan erdőségek, amelyek igen sok
szor áthatolhatatlan, gazdasági értéket nem képviselő alsó eme
letből és egyes abból szórványosan kiemelkedő, főleg kemény 
lombfajokhoz tartozó fákból állanak. Az erdők ilyen szerkezete 
mellett okszerű gazdálkodás, olyan értelemben, ahogyan azt az 
európai iskolák erdőművelés- és rendezéstani elvei előírják, nem 



lehetséges, legalább is addig, amíg ezek a heterogén állomány
szerkezetek homogén erdőkké nem változnak. Egyetlen útja en
nek a ritka föállomány sűrítése a természetes felújítás elősegítésé
vel ott, ahol az aljállomány sűrűsége azt lehetővé teszi, esetleg 
annak megritkításával, vagy pedig mesterséges alátelepítéssel. 

Mindkét módszer egyaránt megköveteli a hatalmas erdőterületek 
széttagolását kisebb, bejárható, áttekinthető területekre, a nem 
feltétlen erdőtalajon álló állományok kiirtásával. Ehhez pedig 
elsősorban is összekötő utak építése szükséges, hogy az állomá
nyok egyáltalán megközelíthetők legyenek, a szakszerű csemete
nevelés és erdőgazdasági kísérletek bevezetése annak megállapí
tására, hogy az egyes fafajok, klímaviszonyok, terepadottságok, 
piaci kívánalmak szerint az egyes helyeken milyen erdőalakok, 
állományok, művelési eljárások és kihasználási elvek a legmeg
felelőbbek. Egyetlen egy tényező alkot itt lényegében olyan kér
dést, amelyre az erdészetileg iskolázott szakember az északi fél
teke erdei fáira alkalmazható elvek alapján közvetve sem adhat 
választ s ez a fafajok műszaki értéke. Ennek ismerete nélkül 
pedig a piac kívánalmai nem határozhatók meg és nélküle ok
szerű erdőgazdálkodás el nem képzelhető. 

A Buenos Ayresben székelő földművelésügyi kormány által 
legújabban felállított Seccion Tecnica de Bosmes, — amelynek 
főnöke Franco E. Devoto s akivel csonkahazánk maradók-erdő
gazdaságát tanulmányozni alkalmam volt az elmúlt év őszén — 
feladata a meglévő erdőkkel kapcsolatban kettős kérdéskom
plexus megoldása. A z első erdőművelési és rendezési jellegű s 
felöleli a fenti kérdések és feladatok mindegyikét, a másik tech
nológiai, a többszázra rúgó, főállományt alkotó s csak botani-
kailag meghatározott fafajok műszaki adottságainak meghatáro
zása. Nemcsak abszolút értéktényezők és azok erdőművelési kap
csolatainak vizsgálatáról van szó, hanem megállapítandó az egyes 
fajok gyakorlati alkalmazhatósága is azzal a céllal, hogy az eled
dig importált északamerikai és európai fafajok lehetőleg kiszo
ríttassanak. A köznapi használatban ugyanis azért, mert a bel
földi fafajok műszaki értéke ismeretlen, túlnyomórészt külföldi 
fenyő- és lombfákkal találkozunk, márpedig Argentína minden 
bizonnyal ugyanolyan értékű, vagy talán még kiválóbb belföldi 
fafajt tud termelni olyan mennyiségben, amely nemcsak a bel
földi szükségletet fedezheti, hanem tengerentúli kivitelre is szá
míthat. 

E g y harmadik feladata is van az említett osztálynak, de ez 
a meglévő erdőkkel nines kapcsolatban s az erdőgazdaságot is 
csak annyiban érdekli, hogy a birodalom közepén elterülő sík
ságok mélyebb, szikes területeinek megjavítását tűzte k i céljául. 
Lényegében a Central-vízrendszer medencéjéről van szó (a Cor-



dilleráknak a keleti síkságban elvesző vizeivel), amelynek óceáni 
lefolyása nincsen. A téli esőzésekkor megdagadt folyók ott ha
talmas állóvizeket alkotnak, amelyek azután nyáron nagyrészben 
kiszáradva, zsombékos, erősen sós felszínt képeznek. Ezeken a 
területeken a szik 'helyenkint 100 m mélységig található. Össze
tétele, klimatológiai adottságai, de a talajjelző vegetáció 
is majdnem teljesen egyezik a magyar Alföld szikjével 
s talán érdemes megemlíteni, hogy az argentin szikesek meg
javításánál a magyar tapasztalatokat is felhasználják! 

A birodalom nagyságával, gazdagságával és beláthatatlan 
lövőjével arányos hatalmas erdészeti feladatok hárulnak a min
denkori argentin kormányzatra. Megoldásukra pénzt, időt nem 
kímélnek, mert fel akarnak készülni arra, hogy a.folyó évszázad 
derekáig egy „100 millió argentínait" számláló hatalmas biroda
lom faszükségletét a saját erdeje fedezhesse. 

#.« 

Forstliche Skizze Argentiniens. Von Dr. Ing. F. Worschitz. 

Nach einem kurzen Hinweis auf die allgemeinen forstwirt-
sohaftlichen Verhaltnisse Argentiniens und das Bewaldungspro-
zent der einzelnen Staaten (s. Karte 1.) wird die Lage und Bedeu-
tung der sechs Waldzonen erlautert (s. Karte 2.). Der zweite 
Absehnitt behandelt den heutigen Stand des argentinischen Forst-
wesens und die Aufgaben der Zukunft. Hier führt Verfasser auch 
die Zusammenstellung von F, E. Devoto an, welche die gegen-
wartige Bewaldung des Landes einem nach Ablauf von 30 Jahren 
wahrscheinliehen Bild gegenüberstellt, da in einzelnen Provinzen 
namlich — so besonders in der Zone III. (monte espinso) — das 
Vordringen der Landwirtsehaft auf Kosten der auf vorzüglichen 
Ackerböden stockenden minderwartigen Buschwalder als berech-
tigt angesehen und begünstigt werden muss. Die zeitgemassen 
waldbaulichen und forstwirtsehaftlichen Fragen: Ausdehnung der 
planmassigen Bewirtschaftung, Ubergang vom. Niederwaldbetriqb 
zum Hochwald, Verkettung kleiner zerstreuter Walder zu grösse-
ren Einheiten, Anlage vom Baumschulen Verkehrslinien, Förde-
rung des Versuchswesens usw. werden gut zusammengefasst be-
sprochen. 

# 

Coup d'oeil sur la sylviculthre de l'Argentine, par le Dr. 
F. Worschitz. 

L'introduction est consacrée á la situation génórale de la 
sylviculture en Argentiné et fait connaitre le pourcentage de la 
surface forestiére (Carte 1) et l'importance des six zones fores-
tiéres (Carte 2). Dans la suite, TAuteur examine l'état et les 



tendances actuels de la sylviculture argentiné (progrés de 
I'exploitation rationnelle, création de routes et de pépiniéres, or-
ganisation des recherehes forestiéres) et ses problémes spéciaux 
á résoudre (recul de la fórét au profit des champs cultivés, 
d'aprés les estimations de F. E. Devoto, ete). 

• 
An apercu of Argentiné forestry. By Dr.-Ing. F.Worschitz. 

First the author gives an outline of the generál position of 
Argentiné forestry, of forest density in the various provinees 
(s. map 1.) and the importance of the six forest zones (s. map 2.) 
Further he diseusses the present condition of forestry, its aims 
(the development of systematic management, installation of roads 
and nurseries, organization of researoh work) and its special 
problems (the lessening of forest area in favour of agricultural 
land aceording to the estimate of F. E. Devoto ete). 



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A. m. kir. földmívelésügyi miniszter 83528/1937/11—1. számú ren
delete az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Se
gélyező Alapból az 1937/38. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

A m. kir. földmívelésügyi minisztérium szolgálati ügyköré
hez tartozó Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését 
Segélyző Alapból az 1937/38. tanévre szóló segélyek az 1915. évi 
104.197. szám alatt jóváhagyott szabályzat 8. §-ának 4. pontja ér
telmében az 1937. évi augusztus havában kerülnek kiosztásra. 

Az idézett Szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek 
az állami erdészetnél (kincstári erdőknél, állami ellátásba vett 
községi stb. erdőknél, az Erdészeti Kutató Intézetnél és a m. kir. 
alerdész szakiskolánál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, 
nyugdíjazott és elhalt tisztviselőknek, (erdőtiszteknek, erdészeti 
tanároknak, számvevőségi, tisztviselőknek, irodatiszteknek); vala
mint a nem rendszeresített állásokban alkalmazott erdőmérnökök
nek mindkét nembeli gyermekei, illetőleg árvái s végül a volt 
erdőmérnöki főiskolai tanárok árvái, ha az alább felsorolt bel
földi intézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 1937/38. 
tanévre, felvétettek, továbbá, ha az 1936/37. tanévben a tanulmá
nyi előmenetelt igazoló bizonyítványaikban kitüntetett összes 
osztályzatuknak legalább fele kitűnő, jeles, vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tantár

gyakból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál 
"nem jön számításba. 

A kérvényhez az 1936/1937. tanévről szóló iskolai végbizo
nyítványt kell csatolni, kivéve azt az esetet, ha a gyermek erről 
a tanévről ilyen bizonyítványt a saját hibáján kívül nem kapha
tott, amely esetben kellő megokolással á még előbbi évi iskolai 
végbizonyítványt kell csatolni. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes 'tanulói a „Szabály
zat" 21. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők: 



A) Fiúgyermekek részére: 1. a Műegyetem erdőmérnöki 
szakosztálya; 2. gimnáziumok; 3. reáliskolák; 4. a felső kereske
delmi iskolák; 5. tanítóképzők; 6. felső ipariskolák; 7. polgári is
kolák; 8. tejipari szakiskolák és 9. földmívesiskolák. 

B) Leánygyermekek részére: 1. leánygimnáziumok, (líceu
mok); 2. országos magyar iparművészeti iskola; 3. tanítónő-, 
óvónő- és nevelőképzők; 4. női kereskedelmi tanfolyam; 5 felső 
női ipariskola; 6. felső leányiskolák és 7. polgári leányiskolák. 

Mindkét nembeli gyermekek részére: 
1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy az azokat 

látogató gyermekek segélyben csak akkor részesülhetnek, ha meg
felelő helybeli tanintézet hiányában házon kívül másutt kényte
lenek tanulni. Atyátlan, anyátlan árvák minden esetben szülői 
házon kívüli tanulóknak tekintetnek. 

2. Siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypedagó
giai intézetek és pedig tekintet nélkül a gyermekek életkorára és 
előképzettségére. 

Más tanintézetek tanulói, — a fentebb felsorolt tanintézetek 
rendkívüli vendég- és magántanulói, nemkülönben a különböző 
időszaki (téli, esti stb.) tanfolyamok hallgatói segélyben nem ré
szesíthetők. 

A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetőleg 
árva vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő 
igényjogosultság mellett előnyben részesülnek az árvák és azok 
a tisztviselők, kiknek több ellátatlan gyermekük van, vagy akik
nek hivatali székhelyén tanintézet nincsen. 

A tisztviselők rendesen csak egy gyermek nevelésére nyer
hetnek segélyt, 2 gyermek vagy rendkívüli esetben 3 gyermek 
után csak kivételesen méltánylandó esetekben. 

A segély a Szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy 
tanévre szól. A segélyben részesülő a következő tanévben is ré
szesülhet segélyben, de csak új kérvény alapján. 

Az alap a segélyeket kettő egyenlő félévi részletben szol
gáltatja ki, de csak abban az esetben, ha a gyermek tényleg a 
fent elősorolt tanintézetek valamelyikében tanul és ha a gyer
meknek az illető tanintézetben megtörtént felvétele megfelelően 
igazoltatik. 

A segélyezés iránt benyújtott kérvényben okvetlenül ki kell 
tüntetni a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, összes ellá
tatlan gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, melyet láto
gatni fognak, az esetleg élvezett ösztöndíjat vagy más ilynemű 
állandó segélyek összegét, s a kérvényhez csatolni kell a segélye
zendő gyermekek legutolsó iskolai bizonyítványait, nemkülönben 
a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizonyítványt, illetőleg 
atyátlan-anyátlan árváknál az árvaszék igazolványát. 



Ha a kérvényekhez a szükséges iskolai bizonyítványok vagy 
egyéb okiratok, illetve azoknak közjegyző vagy valamelyik állam
erdészeti hatóság által hitelesített másolatai valamely körülmény 
miatt egyidejűleg csatolhatok nem volnának, a kérvényt az alább 
kitűzött határidőre iskolai bizonyítvány stb. nélkül is feltétlenül 
be kell nyújtani és az iskolai bizonyítványt vagy egyéb okiratot 
azoknak megszerzése után pótlólag bemutatni. A határidőn tiíl 
beérkező kérvények a Szabályzat 3. §. értelmében figyelembe nem 
vétetnek. 

Felhívom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az 
alapból nyerhető segélyek adományozására irányuló bélyegtelen 
kérvényüket: „Az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek neve
lését segélyző Alap Intéző Bizottságához" (Budapest, V. kerület, 
Kossuth Lajos-tér 11. szám, III. emelet, 309. ajtó) címezve, továb
bítás céljából a lakóhelyükön lévő, vagy az ehhez legközelebb 
fekvő valamelyik állami erdészeti hatóságnak adják át, vagy köz
vetlenül postán maguk küldjék el, de mindenesetre oly időpont
ban, hogy a kérvény legkésőbb július hó 3-án, Budapesten rendel
tetési helyén legyen. 

Budapest, 1937. évi május hó. 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. ' 
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KÜLFÖLDI L A P S Z E M L E 
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Vianselov: A bádeni erdészeti kísérleti á l lomás ültetési 
kísérletei. (D ie K u l t u r v e r s u c h e der B a d i s c h e n F o r s t l i c h e n V e r -
suchsansta l t a u f d e m Köcherhof . ) 33—51., 88—97., 114—128. és 
148—159. old. 

A 26 táblázattal, 21 grafikonnal és 10 szép fényképpel felsze
relt igen alapos tanulmány azokat a csemeteültetési kísérleteket 
tárgyalja, amelyeket ezelőtt 60 esztendővel végeztek a Köeherhof 
nevű hegyen. 

Tudnunk kell, hogy abban az időben, amikor a talaj tiszta 
jövedelmének tana virákorát qlte, módfelett érdekesnek látszott 
annak kipuhatolása, miként lehet a legkisebb költség mellett a leg
nagyobb gazdasági eredményt elérni az erdőtelepítéssel. 

Hozzájárult a kísérletek indokoltságához, hogy az akkori 
mezőgazdasági válság következtében igen sok gyengén jövedel
mező szántóföldet erdősítettek be, nagyobbrészt a legtöbb ered
ményt igérő lucfenyővel. 

Az uralkodó gazdasági felfogás elegyetlen állományok tele
pítésére biztatott, de a kísérletek során luc-jegenyefenyő, luc-
tölgy, jegenyefenyő-tölgy és luc-jegenyefenyő-tölgy elegyes ülte
tésekkel is próbálkoztak. 

A részletekre nem terjedhetünk ki, bár gazdaságtörténeti 
szempontból — különösen erdőművelésünk mai elvei mellett! — 
igen sok érdekes adattal szolgálnak. Eimlitésreméltó azonban, 
hogy a bükköt mégcsak bele sem vonták a kísérletezésbe, annyira 
értéktelen fafajnak tartották akkoriban, még a neki egyébként 
nagyszerűen megfelelő termőhelyen is! 



Faber: Az útépítés újabb irányelvei. (Neuere Grundsátze 
der Strassenbautechnik.) 137—141. old. 

A géperejű szállítóeszközöknek az erdőgazdaságban való 
alkalmazása új feladat elé állította az erdőmérnököt az útépítés 
terén is. 

Szerző igen világos és meggyőző erejű fejtegetések során 
bizonyítja be, hogy a motorikus vontatásra való áttérés nem min
den esetben gazdaságos és ennek megfelelően új utak tervezésé
nél vagy régieknek teherautó-forgalomra való átépítésénél ez a 
körülmény veendő elsősorban számításba. 

Hangsúlyozza, hogy az építésnél is meg kell találni azt az 
megoldást, amelyik tartós, de nem túlméretezett és drága 
utakat eredményez. Az ilyenek műszaki kivitelezésének részle
teire vonatkozólag számos hasznos gyakorlati tanáccsal szolgál. 

Wappes: Természetvédelem, erdő és erdőgazdaság. (Natúr-
sehutz, Wald und Forstwirtschaft.) 141—143. old. 

Vietinghoff-Riesch; „Naturschutz" cím alatt nemrég meg
jelent könyvét méltatja, amelynek fejezetei a következők: 1. A ter
mészet és az ember; 2. Természetvédelem, mint az erdőpolitika 
feladata; 3. A természetvédelem megvalósítása az erdőben. 

Schmid: A favágás munkájának megszervezése. (Organi-
sation der Holzhauereiarbeit.) 145—148. old. 

A tárgyra vonatkozó tanulmányokat bírálva, számos érvvel 
bizonyítja, hogy az „Institut für Forstliche Arbeitswissenschaft" 
(röviden: Iffa) által leggazdaságosabbnak talált, két főből álló 
munkásosztag nem minden esetben végzi a legeredményesebb és 
legjobb munkát. Az „Iffa-Rotte" jóformán csak a teljesen egy
öntetű, síkvidéki állományokban tud a vele szemben támasztott 
igényeknek megfelelni; nehéz terepen, lépten-nyomon változó össze
tételű és minőségű erdőben sokkal célszerűbb 4—6 főből álló és 
egy megbízható előmunkás vezetésére bizott munkáscsoporttal 
dolgoztatni. 1 1 

Lomberdőben, ahol a műfa kijelölését az erdészeti személyzet
nek kell végezni és általában, ahol a munkásoknak kiosztott nyi
lasok nagyobb terjedelműek, már ellenőrzés szempontjából sem 
alkalmazható a két emberből álló „Iffa-tag". 

A nagyobb csoportok szociális tekintetben (méltányos 
munkamegosztás; kor és erőviszonyok szerint) és a munkásneve
lés, valamint a szerszámkihasználás szempontjából is előnyöseb-
bek, különösen, ha az ilyenek keretein belül- a két főből álló tago
zódás is többé-kevésbbé keresztülvihető. 
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Rüedi: Utak helyreállítása, esuszamlások megkötése és fel
újítások Richterswil község erdejében. (Die Wegwiederherstel-
lungs-, Rutschverbau- und Wiederaufforstungsprojekte an der 
Hohen Rone in der Gemeindewaldung Richterswil, Kanton Zürich.) 
113-123. old. 

Az 1934 szeptember 9-i felhőszakadás következményeiként 
fellépett nagymérvű pusztulások után folyamatba tett munkálato
kat ismerteti, amelyek magas hegységi jellegük dacára is igen 
tanulságosak. A közleményt néhány érdekes fénykép is díszíti. 

Gascard: Egy kényelmes eljárás döntött törzsek növedék-
százalékának a meghatározására. (Ein bequemes Verfahren zur 
Ermittlung des Zuwachsprozentes gefállter Stámme.) 125—131. old. 

Ha a törzs keresztmetszetét egyenlő „b" szélességű körgyű
rűkre osztjuk, akkor az R = n X b sugárral mért körlap n-ik (leg
szélső) körgyűrűjének a területe =(2n—l)b- TU és ennek %-os 
viszonya az egész körlaphoz: 

Ha pedig ez a körgyűrű „m" számú (megközelítőleg egyenlő szé
les) évgyűrűből áll, akkor egy évgyűrű átlagos %-a 

Ezzel az alapképlettel dolgozva, szerző néhány szemléltető példán 
mutatja be eljárásának helyességét és könnyű alkalmazhatóságát. 

Burger: A kéregnövedék által okozott hiba. (Der Rinden-
zuwachsfehler.) 131—135. old. 

A gondos fatömegfelvételek alapján nyert növedék mindig 
magasabb értéket ad, mint ha ugyanannak az állománynak a nö
vedéket törzselemzés útján állapítjuk meg. Ennek oka az, hogy 
utóbbi esetben a növedék kiszámításánál a kérget nem szokás 
figyelembevenni. 

A svájci erdészeti kutatóintézet által végzett nagyszámú 
törzselemzések alapján szerző kimutatja, hogy vörösfenyőnél 
(10—60 cm-es törzsvastagságig) a mellmagassági átmérő körlap
jának 22—27%-a, lucfenyőnél 7—12% esik a kéregre, tehát a ké
reggel mért törzseknél a körlap szerint vett növedék vörösfenyő
nél 11—18%-kal, lucfenyőnél 4—7%-kal nagyobb értéket ad. 

P = 
100 (2n — l) o2 % = 100 (2n — 1) 

n2 52 % 



Minthogy pedig- a vizsgálatok adatai szerint a kéreggel mért 
4 cm-es körlapnövedék (16 cm-től 20 cm-re, 26—30, 36—40, 46—50 és 
56—60 cm-rc való vastagsági növekedés esetén) a teljes körlapnöve-
dékből vörösfenyőnél 11—18%, lucfenyőnél 0—5% esik a kéreg-
növedékre, igazat kell adnunk szerzőnek abban, hogy a vastag 
kérgü fák növedékének megállapításánál ez a körülmény el nem 
hanyagolható. 
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Hartel: A fának, mint építőanyagnak új értékesítési módja. 
(Neue Wege zur Verwertung des Baustoffes „Holz".) 85—86. old. 

Ausztria 3 millió hektár erdőterülete évi 9 millió m3 fater-
melést ad és az utóbbi években bekövetkezett kiviteli nehézségek 
az erdőbirtokos- és fakereskedő-érdekeltségeket, sőt magát a ható
ságokat is a legerélyesebb propagandára késztették a fának foko
zott belföldi felhasználása érdekében. 

Ennek köszönheti), hogy mind a magas-, mind pedig a mély
építés terén újból nagyobb jelentőséghez jutott a fa és ma nem
csak szemnek tetszetős nyaralók, sőt lakóházak készülnek fából, 
hanem a víziépítészetben is egyre jobban tért foglal ez a leg
olcsóbb és kitűnő építési anyag. 

Utóbbi alkalmazásában csak annak a módját kell megtalálni, 
hogy a gyors pusztulástól megóvjuk (különösen a változóan szá
razságnak és nedvességnek kitett helyeken), ami a telítési technika 
fejlődésével egyre jobban sikerül. 

Ujabban Zarboch Ágost udvari tanácsos eljárása szerint 
mind gyakrabban alkalmazzák másnemű építési anyaggal 1— főleg 
vasbetonnal — kapcsolatosan is a fát. Ez az úgynevezett „csere
fal építési mód (németül: Tauschwandbauweise), amelynek lényege 
az, hogy a műtárgyaknak csak az örökös tartósságot kívánó fon
tos részeit építik betonból (pl. a gátak pilléreit), a közbeeső, köny-
nyen hozzáférhető részeket pedig fából, még pedig úgy, hogy az 
igénybevétel következtében beálló elhasználódás folyamán ezek a 
farészek bármikor könnyen kicserélhetők legyenek. 

Ez az építési mód olcsósága következtében egyre jobban ter
jed Ausztriában és kiváló alkalmazhatóságát szerző néhány érde
kes példával igazolja. 

Farsly: Újítások a vadetetésnél. (Neuerungen auf dem 
Gebiete der Wildernáhrung.) 89—90. old. 

A lundenburgi (Morvaország) állami erdőhivatal kerületé
ben végzett vadetetési kísérletek eredményeiről számol be, ame
lyeknek gerincét a Mikula erdőgondnok által összeállított és sza-



badalommal biztosított i,Wapitin" nevű mesterséges tápsó,adago
lása képezi. 

Ez a sokféle szerves-anyagot tartalmazó keverék, hang
súlyozzuk, nem eleség, amelyik valamilyen hiányzó természetes 
takarmány pótlására hivatott, hanem kiegészítője a vad rendes 
élelmének és főleg olyan vitamindús anyagokat tartalmaz, ame
lyekben az ottani erdők a mostoha termőhelyi viszonyok miatt 
szűkölködnek. 

A Wapitint a prágai vadászati kísérleti állomás és a brünni 
főiskola tenyésztés-biológiai és állattani intézete is felülvizsgálta 
és a legfényesebb bizonyítványt állította ki róla-

Használhatóságát szerző a lundenburgi szarvasállomány 
lassú, de határozott fejlődésével is igazolni kívánja, ami abban is 
kifejezésre jut, hogy a Wapitin bevezetése óta eltelt 3 esztendő 
alatt a terítékre kerülő szarvasbikák agganesai átlag 14 Nadler-
pontnyi javulást mutattak. 

Müller: Távolságmérő az erdőrendezés szolgálatában. (Tele-
meter im Dienste der Forsteinrichtung.) 93—94. old. 

Magas hegységben az erdőrendezés néha olyan feladat elé 
állítja a mérnököt, amelynél egy könnyen hordozható és kezel
hető (léc-nélküli) távolságmérő igen hasznos szolgálatokat telje
síthet. 

Az erdőgazdaság különleges céljai szerint megépített ilyen 
eszközzel a műszergyárak mindezideig adósok maradtak. Néhol 
megpróbálták a katonai távolságmérők alkalmazását, ezek azon
ban csak 400 méteren felüli távolság mérésére készülnek. 

Jelenleg az alább felsorolt rendszerű műszerek használha
tók még leginkább erdőrendezési munkálatoknál is: 

A) Teleméter változtatható bázissal (dr. Zeller—Zürich távol
ságmérője), 

B) Teleméter rögzített bázissal. Ennek alosztályai:, 
1, „Köinzidenztelemeter" (Zeiss—Jéna és Leitz—Wetzlar 

modelljei), 
2. sztereoszkópikus távolságmérő (Zeiss sztereotele-

méterje). 
Szerző részletesen ismerteti az általa felsorolt típusok hasz

nálhatóságát, előnyeiket és hátrányaikat. 

Fröhlich: Az ágnyesés kérdése az erdei fenyőnél. (Zur Frage 
der Aufastung bei der Kiefer.) 101. old. 

Szerző egy 10.000 ha-nyi lengyelországi erdőbirtokon szerzett 
tapasztalatairól számol be. 

A törzsek felnyesését ott általában már igen korán — a 10. 
évben — kezdik, de még 30—50 éves állományokban is folytatják, 



amikor az eltávolított élő ágak keresztmetszete sokszor a 10 cm-t 
is meghaladja. 

Ez az eljárás egyáltalában nem felel meg az erdőápolás kö
vetelményeinek és a magasabb szerfa-százalék elérésére irányuló 
törekvésnek. 

A nagy sebhelyet legtöbb esetben rosszul forrja be a fa és 
azon keresztül gombák támadják meg a törzset- De még ott is, 
ahol a fapalást teljesen elfedi az ágcsonkot, a látszólag teljesen 
tiszta törzsek igen kellemetlen meglepetéssel szolgálnak a fel
fűrészelés alkalmával. 

Szerző azt tapasztalta, hogy a tölgyei elegyes erdei fenyvesek
ben sokkal jobb volt az erdei fenyő fejlődése és általában 12—16 
méter hosszú ágnélküli törzet adott, míg az elegyetlen állomá
nyokban legfeljebb 3—6 méter hosszú törzsrész volt ágmentes. 

A szerfaszázálék a természetes úton, kefesűrű ujulatból kelet
kezett állományokban volt a legmagasabb. 

Konsel: A brünni erdészeti főiskola. (Die Forstliehe Hoch-
sehule in Brünn.) 101—103. old. 

A Brünnben székelő mező- és erdőgazdasági főiskola kelet
kezésének történetét, fejlődését és jelenlegi helyzetét ismerteti 
néhány fénykép kíséretében. 
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Hiley: Fejlődik az erdészeti szakoktasás. (Forest education 
marcbes on.) 331—333. óid. 

Amerikában is sok kifogás hangzik el a szakoktatással 
szemben, amelyek, akárcsak nálunk, részben indokoltak, de rész
ben bizonyos egyoldalú kívánalmak szószólói. 

Szerző komolyan vizsgálva a felvetett kérdést, megálla
pítja, hogy az erdészeti főiskoláknak éppúgy, mint a többi egye
temeknek hármas feladatuk van: 1. fejleszteni az általuk művelt 
tudományokat, 2. elbírálni a gyakorlat által felvetett kérdéseket, 
és 3. teljes felkészültségű szakembereket nevelni. 

Az amerikai erdészeti felső oktatás alig 40 éves múltra te
kint vissza és ez alatt tudományos téren is szép eredményt ért el. 

A szerző által említett második kívánalmat illetően, az 
újabb időben egyre jobban előtérbe kerülnek a mindennapi élet 
által felvetett ipari, szociális és politikai pdoblémák, amelyeknek 
hatása az amerikai egyetemi életben sokkal erősebben jut ki
fejezésre, mint nálunk. Ezt a tényt a tiszta tudományosság apos
tolai talán lemosolyogják, de hogy rajta keresztül sokkal küzdő
képesebb lesz az amerikai fiatalság, elvitathatatlan tény. 



Igen érdekes az egyetemi rendszer leghevesebb támadóinak 
az az állítása, hogy a tisztán erdészeti tantárgyak tanításánál 
sok a felesleges elmélet, az iskolának a gyakorlat számára kell 
szakembereket nevelni és a gyakorlat csak a gazdaságban sajá
títható el. Szerző erélyes szavakkal kel a tudományosan megala
pozott kiképzés védelmére és éppen az empirikus módszer foko
zatos visszaszorulásában látja a fejlődés biztos jelét, 

Downey: Fenyőrudak kreozottal való telítése. (Opeu tank 
creosote treatment of shortleaf and loblolly pine poles.) 
349—252. old. 

A költséges berendezést igénylő, nagy nyomással dolgozó 
telítőberendezésekkel szemben egy igen, egyszerű, és eredményes 
eljárást ajánl 10—15 cm vastag fenyőrudak telítésére. 

A berendezés két egymás mellé helyezett 1 X 1 X 6 m-es, 
nyitott vastartályból áll. Az egyiket téglából falazott lábak tart
ják úgy, hogy alatta tüzelni lehessen. Mindkét tartályt félig meg
töltik kreozottal és míg az egyikben a telítő folyadékot a levegő 
hőmérsékletén tartják, a másikban azt kb. 100—110 fokra heví
tik fel. 

A telítés úgyszólván. automatikus. Az iparvasút kocsijáról 
egy egyszerű daruszerkezet segítségével az összekötött rúdrako-
mányt először a forró oldatba sülyesztik és abban egy óra hosszat 
állni hagyják. Ezután a „hideg" kreozotba áztatják be —1 órára, 
miáltal a rudaknál kb. 1 hüvelyknyire behatoló telítődést érnek el. 

Minthogy ez az eljárás meglehetős sok anyagfelhasználással 
jár és a kreozot egy része a használatba vett rudakon könnyezés 
folytán veszendőbe megy, a texasi államérdészetnek sikerült hosz-
szadalmas kísérletezés után az eljárást tökéletesíteni. Mégpedig 
azáltal, hogy a hideg oldatból való kiemelés után a rudakat 30 
percre újból a forró oldatba merítik. Ezáltal a telítődés legalább 
két hüvelyknyi mélységet ér el (sok esetben a bélig hatol!) és 
jelentékenyen kevesebb anyagfelhasználás mellett később sem 
következik be könnyezés-

Eyre és Neetzel: A szálaló-vágás alkalmazhatósága az északi 
keményfa-erdőkben. (Applicability of the seleetion method in 
northern hardwoods.) 353—358. old. 

Szerzők dicséretre méltó buzagolmmal végezték kísérleteiket 
a Laké States állam erdészeti kutatóintézetének keretében, főleg 
annak a kérdésnek eldöntésére, mennyiben igaz, hogy a szálalás 
következtében gyakoribb a széldöntés és egyéb kár az állomány
ban. 

A részletekre nem terjeszkedhetünk ki, csak annyit kívá
nunk még megemlíteni, hogy szerzők kísérleti területeiken hol-



dánként átlag 1 m3-es évi növedéket kaptak ott, ahol a törzseknek 
legfeljebb Vs—% részét szedték ki, ami amerikai viszonylatban 
igen jó eredmény. 

• Minden kétséget kizáróan megállapították azt is, hogy gon^ 
dos kivitelezés mellett a szálaló vágás semmiféle veszedelmet nem 
jelent az erdőre nézve, sőt sok esetben a felnjulást is nagy mérték
ben elősegítette. 

Bull: Szerszám- és munkaszükséglet az ágnyesésnél. (Tools 
and labor req.uirements for pruning longleaf pine.) 359—364. old. 

A kísérletek során 3—8 hüvelyk vastag törzsek felgallya
zását végeztette el szerző és az ehhez szükséges időt, magasság
szakaszonként elkülönítve, egy táblázatban foglalja össze. A rész
leteket helyszűke miatt nem ismertethejük, de a nagyon ér
dekes vizsgálatokat melegen ajánljuk időtanulmányokkal foglal
kozó kartársaink figyelmébe. 

Wilde: Folyékony televényes trágyák használata az erdé
szeti csemetekertekben. (The use of liquid humate fertilizers in 
forest nurseries.) 388—392. old. 

Néhány nagyobb amerikai csemetekerti üzem igen jó ered
ményt ért el a szerző által ismertetett eljárással. 

Ez abban áll, hogy egy megfelelő nagyságú tartályt félig 
megtöltenék korhadó erdei alommal és erre 1%-os műtrágya
oldatot öntenek. Utóbbihoz ammoniumszulfátot, ammoniumnit-
rátot, káliumnitrátot, ammoniumfoszfátot és káliumfoszfátot 
használnak, még pedig vagy külön-külön, vagy pedig ezek meg
felelő keverékét alkalmazzák, a talaj kívánalmai szerint. 

Az oldat hozzáöntése közben a tartályba helyezett televényt 
folyton keverni kell, hogy az előálló suspensio minél hamarább 
telítődjék szerves tápanyaggal. Ülepedés előtt az oldatot ki
szivattyúzzák és azonnal felhasználják. 

Szerző néhány fényképen mutatja he, hogy gyenge talajokon 
az ilyen trágyaszerek alkalmazása a csemetékre milyen nagy
szerű hatással volt: száraz súlyuk jelentékenyen, néha 10-szeresen 
meghaladta a nem trágyázott területen nőtt csemeték súlyát. 
Sőt a talaj soványsága folytán már erősen sínylődő csemeték 
is azonnal pompás fejlődésnek indultak a kezelés következtében. 

Hangsúlyozza azonban szerző, hogy minden esetben gondo
san megvizsgálandó a csemetekert talaja arra vonatkozólag, 
milyen tápanyagban szűkölködik, mert a műtrágyának ötlet
szerű adagolása mellett nemcsak hogy elmarad a kívánt ered
mény, hanem még kisebb-nagyobb fokú mérgezés is bekövet-
kezhetik. 



Az alkalmazott televénynek sem szabad alkalikus kém
hatásának és világosságot kívánó fafajokból álló erdőből szár
mazónak lennie (miután az ilyenben kevés a tápanyag), kerü
lendő a tőzeges és savanyu humusz használata is. 

Stoeckeler és Baskin: A Denbigh-féle magkoptató, a mag
kezelés új módja. (The Denbigh disc scarifler, a new method of 
seed treatment.) 396—398. old. 

A esiraképességi vizsgálatoknál és csemetekerti üzemben 
sok gondot okozó keményhéjú magvak (Juniperus, Cartaegus 
stb.) új előkészítési módját tárgyalja. 

A szerkezet egy kétfelé nyitható fahenger, amelynek bel
sejében egy tengelyre 6—8, a henger belső átmérőjénél valamivel 
kisebb fakorongot szerelnek. A vízszintesen fekvő és lábakra 
szerelt henger alsó falában tenyérnyi széles sávon, rostéllyal 
fedett nyílást hagynak a tisztátalanság és a hulladék levezeté
sére. A korongokat és a henger belsejét (a rostély kivételével) 
csiszolópapírral ragasztják be. 

Szerző kísérletei szerint a maggal megtöltött hengerben az 
előkészítés 2—5 óra alatt nyer befejezést, olyan motorikus hajtó
erőt véve számításba, amely a korongoknak percenként 700—750 
fordulatot ad. Nézete szerint ez az idő is lényegesen megrövidít
hető, ha a csiszolópapírral bevont fakorongok helyett carborund-
korongokat használnak és a korongok számát szaporítják. Erre 
vonatkozólag még folynak a kísérletek, de az eljárást, mint egy 
érdekes próbálkozást, méltónak tartottuk a megemlítésre. 

L ' A L P E . 1937. 2 - 4 . sz. 

Pavari: Az erdők befolyása a klímára a Földközi-tenger 
mellékén. (L'influenza dei boschi mediterránéi sul clima.) 
42—57. old. 

Az Olaszország különböző vidékein felállított erdészeti 
meteorológiai állomásokon végzett megfigyelések első eredményeit 
közli, amelyek a csapadékviszonyokban, a hőmérsékletben, párol
gásban, a szelek járásában és sebességében, a légnyomásban s a 
talaj felmelegedésében bekövetkezett változásokra vonatkoznak. 
A tanulmányt szöveg közötti magyarázó diagrammok és fényké
pek teszik könnyen áttekinthetővé. 

De Philippis: A feketefenyő fajtái és a talajviszonyok. 
(Varieta del „Pinus nigra" e reazione del suolo. Ricerche speri-
mentali.) 58—64. old. 

A fekete fenyő alább megnevezett négy válfajával a külön
böző talajokon való viselkedés kipuhatolása céljából végzett ki-



serietek eredményeit adja. A cserépben nevelt feketefenyő
fajták földjébe különböző vegyi anyagok hozzáadásával, főként a 
talaj savanyúságának változtatásával végzett kísérletek alap
ján alábbi következtetésekre jut. 

A Pinus nlgra var. cebennensis Redh. (amely a francia 
Cevennek hegyvidékén és Spanyolországban honos) továbbá a 
Pinus nigra var. calabrica. Schn. (amely Calabria félszigetén 
tenyészik) igen érzékenyen jelzik a talaj alkalikus kémhatásá
nak a növekedését (az utóbbi fokozottabb mértékben). Ezzel 
ellentétben a Pinus nigra var. austriaca Asch. és Gr. és a Pinus 
nigra var. pallasiana Asch. és Gr. a pH változásokkal szemben 
eléggé közömböseknek mutatkoztak. Szerző a pontos számadatok
kal is kimutatott eredmményekből a gyakorlati erdészetre nézve 
igen hasznos következtetéseket von le. 

Chizzali: A mókus által okozott károk tű- és lomblevelű 
erdeinkben. (I danni prodotti dalló Scoiattolol (Sciurus vulgáris 
L.) ai nostri boschi di conifere e di latifoglie.) 65—71. old. 

A mókusnak a famagvak adják egyik főtáplálékát. Beéré-
sük előtt a tűlevelűek magvait keresi legszívesebben, főként a 
jegenyefenyő, vörösfenyő, ciprus és Pinus cembra magját. Lomb
levelű fákon is pusztít a mókus, ha nagyon elszaporodik, mert 
a tölgymakkot, a bükkmakkot, diót, stb. is szívesen eszi. A már 
földbe jutott magot is kiszedi s rengeteg kis facsemetét pusztít 
el azáltal, hogy az éppen kihajtott szíklevelek alól a magvakat 
kihúzza a földből. 

Rügyeket is pusztít, főként a fiatalosokban. Ősszel és télen a 
hajtások vékony végeit ezer számra tördeli le s dobja a földre, 
pusztán csak azért, hogy a lekopasztott ágakon a. gyantához 
könnyebben hozzáférjen. Szerző egy-egy jegenye vagy lucfenyő 
alatt a földön körülbelül 7000 darab (!) 4—12 cm hosszú kis ág-
véget olvasott meg. 

A fák kérgét ugyancsak kikezdi; legszívesebben a vörös
fenyőét rágja le. A lerágott kéreg helye legtöbbször gyűrűs vagy 
csavaros rágási felületet mutat, A mókus a kéreg alatti háncsból 
szívja a nedvet. 

Kárt okoz a mókus az erdőben közvetve a hasznos madarak 
fészkének és tojásának pusztításával is. 

De Philinpis: Az atlanti cédrus fája. (II legno di cedro 
dell'Atlante.) 89—96. old. 

Szerző az olasz kísérletek eredményeként megállapítja, hogy 
az atlanti cédrus fája kitűnő műfa s hogy ezzel megoldást nyerhet 
az a nehéz kérdés, milyen fafajt telepítsenek ott, ahol tűlevelű 



szerfára van szükség, de ahol sem a vörösfenyő, sem a jegenye
vagy erdeifenyő, sem pedig a feketefenyő nem ad. megfelelő mi
nőségű faanyagot. A továbbiakban részletesen ismerteti a 
Cédrusok fájának ellentálló képességét s egyéb fizikai tulajdon
ságait. Végül felsorolja minőségek szerinti csoportokban a fának 
a használhatóságát. 

J O U R N A L F O R E S T I E R SUISSE. 1937. 6. sz. 

Barbey: A Szaharát régente erdő borította. (Le Sahara, 
territoire autrefois boisé.) 118—121. old. 

A geológia, paleontológia és régészettudomány legújabb kuta
tásai alapján ma már azt állíthatják, hogy a Szahara nem volt 
mindig sivatag. A történeti időt megelőző, ú. n. negyedkorban, a 
Szahara vidékén — miként Európában is — nagy és hirtelen 
klímaváltozás állott be, amely a fokozódó nedvességcsökkenéssel 
járt. Az erős szelek évezredes hatása alatt aztán a régi gránit, 
gneisz, bazalt és porphyr kőzetek levált szemcséi futóhomokká, 
mozgó dünákká alakultak. Szerző szerint valamikor növényzet, 
talán erdő borította a mai sivatagot. 

Egyes helyeken nagyon mélyre ható gyökérzetű xerophil 
növényzetet találtak. A sivatag közepén ugyanazt a krokodilus-
fajt ismerték fel, amelyik Szudánban él. Római írók szerint 
régente rengeteg elefánt élt Északafrikában, (pedig az elefánt az 
őserdők lakója) s csak fokozatosan szorította ki, illetve foglalta 
el helyét a teve. Egyébként a sivatag legközepén, a ma lakott 
részektől legtávolabb eső helyeken, az ásatások régen megköve
sedett fatörzseket hoztak napfényre. Az antropológiával foglal
kozók (köztük főként Reygasse) azt állítják, hogy a Szaharát is 
negyedkori ősember lakta, amit a sivatag legtávolesőbb helyein 
talált régi szerszámok igazolnak. Erg-Chech-ben pl. a kőkor-
szakból származó fegyverekhez nagyon hasonló, hatalmas méretű 
és durva kidolgozású támadófegyvereket találtak. Valószínű, 
hogy az ottani ősember csak siettette az éghajlat által megin
dított, előidézett elsivatagosodást. Kecske lehetett az állata, amit 
az is bizonyít, hogy az említett leleteken ma már csak Ázsiában 
élő kecskefajok primitív ábrázolása is kivehető. 

Aubert: A Cytisusok. (Les cytises.) 122—125. old. 

A Cytisusok-nak a svájci erdőkben való előfordulását, 
talajjavító szerepét, a hideg időjárással szemben mutatott visel
kedését ismerteti és egyben felhívja a figyelmet a eytisus fájá
ból égetett szén kiváló minőségére is. 



E E V U E D E S E A U X E T F O B E T S . 193T. 4. sz. 

Géneau: Az 1936. évi vágásokban kitermelt fa eladása. (Les 
ventes des coupes de bois an 1936.) 315—336. old. 

A faáraknak az 1931(—36. években megnyilvánult hullám
zásáról szól s annak okait magyarázza. Táblázatokat közöl fa
nemek és választékok szerinti részletezéssel a Franciaországban 
lábon eladott fatömegről s az utóbbi években elért átlagárakról. 

Sagot-Lesage és Ducamp: A természetes felújítás. (Au sujet 
de la régénération naturelle en sylviculture.) 3337—339. old. 

Ahol lehet, bízzuk a természetre a felújítást; a bevetődés 
írtján a legjobban tenyésző fanemek veszik át az uralmat az új 
erdőben. Mesterséges felújítási eljárásainknál is figyeljük s 
igyekezzünk utánozni a természet munkáját. 

B E V I S T A P A D U E I L O E . 1937. 3 - 4 . sz. 

Haralamb és Cretzoiu: Hippophaé rhamnoides L . a 
Fekete-tenger romániai partvidékén. (Hippophaé rhamnoides 
L . pe litoralul románesc al Marii Negre.) 293—300. old. 

A Hippophaé' rhamnoides Romániában, főként Moldvában 
fordul elő, a Kárpátok dombos vidékein. A Fekete-tenger part
vidékein már jóval ritkábban található. Szerzők felsorolják az 
összes tengerpartvidéki előfordulási helyeket; tapasztalataik sze
rint ez a cserje csak 2 helyen lép fel tömegesebben, ahol 6—7 cm 
átmérőjű és 3 m magas egyedeket találtak. Ezeknek a termő
helyeknek a talajlellegző növényeit is felsorolják. 

Szerzők rámutatnak arra is, hogy a Hippophaé Rhamnoides-
nek milyen nagy jelentősége lehet, mert igen alkalmas a ten
gerparti futóhomok megkötésére. 

Az államerdészeti altiszti kérdés. (Personalul silvic sub-
altern.) 314—353. old. 

A „Napi problémák" rovat alatt 12 cikk (szerzőik: Petrescu, 
Heroin, Pavalaehi, Vasiliu, Codru, Chiri\ct, Barbulescu,, Pető 
Cristea, Radulescu, Cámpean és Sulea.) foglalkozik ezzel a tárgy-
gyal. Romániában tudvalevőleg az államerdészeti szolgálatban 
háromféle altiszt van: 1. „erdész" (conductor), 2. „erdőőr" (briga-
dier) és 3. „erdőkerülő". Szerzők főként a két utóbbi kategória 
pótlásának módozatait (altiszti iskolák!), szolgálati teendőiket, 
illetményeiket stb. tárgyalják s arra a következtetésre jutnak, 
hogy az altiszti személyzet helyzetén javítani kellene, ami a szol
gálatnak feltétlenül előnyére válnék. Viszont csak olyanokat 
szabad alkalmazni, akik szakiskolát végeztek. A „conductor" fo-



kozatban pedig két csoportot kellene létesíteni: egyet a külső 
szolgálatot teljesítők, és külön egyet az irodavezetők részére. 

Eliescu: A nyárfák levelén pusztító lepkefaj. Lithocol-
letis populifoliella Tr. Lithocolletis populifoliella Tr. Un 
fluture vátámátor frunzelor de plop.) 397—401. old. 

Az 1934. és 1935. években Bukarest vidékén a Mikrolepidop-
terák-hoz tartozó Lithocolletis popidifoliella Tr. nevű lepke 
nagy károkat okozott a nyár-fajokon, főleg a fekete-, kanadai- és 
jegenyenyáron. Szerző részletesen leírja a károsításokat s ismer
teti a szóbánforgó kis károsító lepke biológiáját és az ellene való 
védekezés lehetőségeit. 

Negulescu: Kiképzés és szolgálat. (Scoalá si seryiciu.) 
419—426. old. 

Szerző, ki az egyik erdészeti altisztképző iskolának az igaz
gatója, részletes vizsgálat tárgyává teszi, hogy az erdészeti al
tisztek kiképzése milyen fokon van Romániában, a tényleges 
szolgálatban az altisztektől megkövetelt ismeretek szempontjá
ból. Arra a következtetésre jut, hogy a szakiskolák utóbbi idő
ben már erősen hivatásuk magaslatán állanak s ezáltal nagyon 
értékes szolgálatot tesznek. 

Tocusev: A bükk fájának ipari értékesítése. (Industria-
lizarea lemnului de fag in subii.) 427—429. old. 

A lakott helyektől nagy távolságra fekvő bükk erdőkben, 
vagy ott, ahonnét az erősebb méretű rönkök közelítése, illetőleg 
azoknak a faipartelepig való elszállítása nehézségekbe ütközik, 
legcélszerűbb a hajóépítéshez igen keresett félgyártmányokat 
készíteni az erdőkben, a kitermelés helyszínén. Erre a célra azon
ban csak feltétlenül egészséges és jó minőségű bükk-törzsek felel
nek meg. 

Szerző ismerteti az ide vonatkozó kereskedelmi szokványo
kat és számszerűen kimutatja ennek az értékesítési módnak 
nagy anyagi előnyeit a tűzifaként való értékesítéssel szemben. 

* 
Erdőségek. (Incendiile in páduri.) 433—455. old. 
Az erdőtüzek elleni védekezések kérdésében kért hozzá

szólást a lap szerkesztősége, a „Napi problémák" rovat részére. 
Négy cikk érkezett be: Eliescu, Magdas, Dragomir és Cristea 
szerzőktől. 

Az első tanulmány a kérdésnek Romániában való nagy 
fontosságát fejtegeti, ismerteti az előforduló tűzesetek Okait s 
arra a következtetésre jut, hogy az erdőégések keletkezésének 
megakadályozása érdekében csak úgy lehet hatásos intézkedése-



ket tenni, ha előzetesen a tűz keletkezésének okait és statiszti
káját behatóan tanulmányozzák. 

A második cikk az erdőtűz elfojtásával s az oltási eljárási 
módozatokkal foglalkozik. 

A harmadik az erdőnek s tartozékainak tűz elleni biztosí
tását tárgyalja, s a biztosító intézetek gyakorlati szerepét ismer
teti ilyen szempontból. 

A negyedik cikk végül a vigyázatlansággal, mint az erdő
tűz keletkezésének leggyakoribb okával, foglalkozik. 

Igen figyelemre méltó körülmény, hogy a felvetett idő
szerű kérdésekhez a gyakorlati szakemberek milyen nagy száma 
s milyen behatóan szól hozzá! 

S U M A R S K I L I S T . 1937. 4—5. sz. 
Neidhart: A busszolával mért nyilt poligon elkerülhetetlen 

átlagos hibái. (Srednja transverzalna odstupanja u ispruzenim 
busolnim vlacima pod uplivom neizbjezivih pogresaka.) 165— 
180. old. 

Szerző szabatos fejtegetései során megállapítja, hogy abban 
az esetben, ha a nyitott és igen hosszú sokszög-menet felvétele 
készül, az átlagos szöghibák kiszámításához használt ismert mate
matikai képletek nem mindig elegendők. 

Ezért néhány ríj képletet vezet le és ezek segítségével vizs
gálja meg azoknak a jugoszláviai terepszíni felvételéknek az 
eredményeit, amelyek a Svédország erdejeiben legutóbb végzett 
és a fejtegetéseinél alapul vett statisztikai és erdőrendezési méré
seket bizonyos idővel megelőzték. 

Rustia: Madárvédelem. (Zastita ptica.) 181—197. old. 
Jugoszlávia madárfaunájának csökkenésével kapcsolatban 

szerző részletesen ismerteti a madarak hasznát, védelmüket ellen
ségeik ellen, a téli etetés, fészekoduk, stb. kérdését. 

Tanulmányának második részében külföldi példák nyomán 
azokat a rendszabályokat sorolja fel, amelyek hazájában is ered
ményesen szolgálnák a madárvédelem céljait. 

Agic: A bródi vagyonközség anyagi helyzete. (Stanje brodske 
imovne opcine.) 225—239. old; 

A volt határőrvidéki horvátországi vag-yonközségek jelenlegi 
válságos helyzetének vázolása kedvenc témája a jugoszláviai 
gazdasági íróknak, főleg az erdészeknek. Még pedig azért, mert 
ezeknek a vagyonkozségeknek a gazdasági viszonyai nagyon ked
vezőtlenné váltak, különösen a földreform túlhajtott intézkedései 
miatt. 



Agic a múltban igen gazdag bródi vagyonközségnek siralmas 
helyzetét tárja fel. Ez bennünket azért érdekel közelebbről, mert 
a híres szlavóniai tölgyesek a volt vinkovoei kincstári erdőhiva
tal és a bródi vagyonközség vinkovcei erdőhivatalának kezelése 
alatt állottak és a háború előtti időkben a szlavóniai tölgyfapiac 
világhírű anyagát ez a két erdőhivatal szolgáltatta. Az amúgy is 
túlkoros híres tölgyeseket azóta az üzemterv előírásai alapján 
kihasználták. Az újonnan létesített tölgyíiatalosok haszonvételei 
természetesen nem fedezhetik az adó- és egyéb közterhekkel tete
mesen megnőtt kiadásokat. A világháború előtt gazdag bródi 
vagyonközség tőkefeleslegéből vásárolt ingatlanokat a birtok
reform céljaira áldozták fel. A Száva szabályozására alakult vizi-
társulatok költségeire milliókat kellett és kell még tovább is a 
vagyonközséginek áldoznia, ágy, hogy anyagilag tönkre fog menni, 
ha az állam nem jön akár közvetlenül, akár közvetve még idejé
ben segítségére. 

Anic: A közönséges jeneszter (Spartium junceum L.) mint 
iparnövény (Zuka kao industrijska biljka). 240 - 249. old. 

Az Adriai-, sőt az egész Földközi-tenger partvidékén és szige
tein mindenütt vadon tenyésző cserje a köz. jeneszter. Az ottani 
lakosok hálókat, szőnyegeket, kosarakat, köteleket, vitorlavász
nat, stb. fonnak rostjaiból. Szerző részletesen tárgyalja természe
tes előfordulási helyeit, tenyészeti viszonyait, használhatóságát. 
Olaszországban gondos tenyésztés mellett hektáronkint s éven
kint 1000 lira hasznot hoz. Kívánatos tehát, hogy észszerű tenyész
tését felkarolják annál is inkább, mert a kopár, köves, tehát 
egyébként terméketlen tengerparti vidékeken él a legvidorabban. 
Tenyésztésével a fonó- és szövőipari külföldi drága anyagok 
behozatalát fölöslegessé lehetne tenni s evvel megjavítani az 
ország kereskedelmi mérlegét. 

Balén: Érdekes rektori beszéd. (Interessantan rektorski govor.) 
249—252. old. 

A brünni mező- s erdőgazdasági főiskola ezidei rektora: 
Antonin Dyk, aki a főiskolán a vadászati és erdővédelmi tanszék 
rendes tanára, székfoglaló beszédében érdekesen fejtegeti, hogy 
a nemes értelemben űzött vadászat nem ellentétes a mező- s erdő
gazdaság érdekeivel, sőt azok inkább jól kiegészítik egy
mást. A vadállomány észszerű tenyésztése és ápolása mindkét 
őstermelő ágnak csak hasznára válhatik. Az igazi vadász meg
tanulja az önfegyelmezési s segít egyensúlyt teremteni az emberi 
becsvágy és az állatvilág szükséges és egészséges létszáma között, 
mert a vadállomány nem kimeríthetlen Istenajámdék. Azzal a 
szép akkorddal végzi beszédét, hogy: „Amit Isten teremtett, azt 
kötelességünk megbecsülni és megőrizni". 



K Ü L Ö N F É L É K 

HALÁLOZÁSOK. 

csikvándi Csik Gyula f 

Ismét szegényebbek lettünk egy patriarcha-korú kiváló er
désszel. 

A megboldogult a dombos Somogyban, a veszprémi püspök
ség 8000 kh.-as erdőgazdaságának volt a vezetője közel 55 éven át! 

Csak a hivatásának élt, a szabad természetben lelte minden 
gyönyörét. Ezt bizonyítják gazdag gyűjteményei is, amelyekben 
az állat-, növény- és ásványvilág számos értékes és érdekes darab
ját halmozta fel egy hosszú életen át. 

Mint alapos szakember nemcsak a takarékos erdőgazda 
mintaképe volt, hanem mindig élénken érdeklődött az új problé
mák iránt is. Sokszor és sokban alkalmazta a csak jóval később 
felkarolt elveket a kezére bízott erdőkben már akkor, amikor az 
ilyen próbálkozás kartársai előtt még szinte érthetetlen volt. 

A régi selmeci kollegialitás élt benne; kedélyes, lebilincselő 
egyéniségét egész Somogy ismerte és tisztelte. 

Olyan képviselője volt Csik Gyula az erdész-nemzedéknek, 
amilyent csak a mult század termelhetett ki az ő arany
korszakában. 

Hálás szívvel köszönjük minden értékes munkásságod Gyula 
Bátyánk és fájó szívvel búcsúzunk Tőled. K. J. ( 

# 

Lehrmann Béla t 

Egyesületünk egyik régi tagját s a békebeli magyar erdész
gárda egyik sokfelé ismert alakját vesztettük el Lehrmann Béla 
ny. miniszteri tanácsos 1937 június 7-én bekövetkezett elhunytával. 

1875-ben született s a főiskola elvégzése után eleinte az ál
lami kezelésbe vett erdőknél szolgált, később rövid ideig a hg. 
Festetich-uradalom alkalmazásában állott, majd az 1900. évben új
ból állami szolgálatba lépett. 



Túlnyomó rész'ben a régi királyi erdőfelügyelőségeknél mű
ködött és innen ment 1929 október végével nyugalomba. 

Kiválóan képzett erdőtiszt, európai műveltségű ember volt, 
szigorú erkölcsi felfogás, néha tán a túlságig vitt pontosság, lelki
ismeretesség és udvariasság jellemezték egész életén át. 

* 
Danhel József az őrgróf Pallavicini mindszent—ányási hitb. 

uradalom főerdőmestere f. hó 1-én életének 76. évében rövid szen
vedés után Szegedem elhunyt. 

A megboldogult 58 évig szolgálta példás hűséggel kenyér
adóját, lelkes buzgalommal törekedett mindig a gondjaira bízott 
erdők és vadállomány szaporítására; elért eredményeit jól ismeri 
az egész ország szakközönsége. A fiatal erdész-nemzedéknek min
denben őszinte, megértő támogatója volt. 

Régi kívánsága szerint a pusztaszeri nagy erdőben helyez
ték örök nyugalomra. 

» Litschauer Lajos ny. miniszteri tanácsos, az Országos Ma
gyar Bányászati- és Kohászati-Egyesületnek 32 éven át volt tit
kára, a Bányászati és Kohászati Lapok főszerkesztője f. évi május 
hó 31-én 80 éves korában Budapesten elhunyt. 

Az egész ország bányászati és kohászati társadalma az érde
mekben gazdag, kiváló szakembert, a selmeci öreg diákok pedig 
— kari különbség nélkül — a nemesveretű hagyományok egyik 
utolsó, igaz úri megtestesítőjét gyászolják benne. 

Nyugodjanak békében! 

SZEMÉLYI HIR. 

Huszár Tibor nagybirtokos (Vámosmikola) Mathis Gyula 
főerdőmérnököt erdőtanácsossá nevezte ki. 

> iV * 
A M. Kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
a folyó évben augusztus 1-től augusztus 18-ig Sopronban nyári 

egyetemi tanfolyamot rendez. 

A nyári tanfolyamon tartandó előadások a József Nádor 
Műegyetem rendeltetésének megfelelően műszaki- és gazdaság
tudományi tárgyúak lesznek. 

Az előadások színvonala mindenkor szigorúan tudományos. 
Mindamellett az előadók tekintettel lesznek arra is, hogy az elő
adásokat nemcsak képzett műszaki- és gazdaságtudományi szak
emberek hallgathassák, hanem azokat megérthesse mindenki, aki 
műszaki- és gazdaságtudományi kérdések iránt érdeklődik. 



Az előadások gyakorlati értékét kívánja előmozdítani az is, 
hogy az előadók jelentékeny része gyakorlati szakemberekből van 
kiválogatva és ezek az előadók az általuk felvetett problémákhoz 
nemcsak elméleti szempontból szólnak hozzá, hanem egyúttal 
gazdag gyakorlati élettapasztalataik alapján is. 

Külön szakelőadások lesznek azon műszaki és gazdasági 
szamkemberek részére, akik hivatásukból kifolyólag kívánják 
műszaki, illetve gazdasági ismereteiket a tudomány mai színvona
lán továbbfejleszteni. 

A Nyári Egyetem hallgatójául beiratkozhatik bárki, elő
képzettségre, nemre, korra és életviszonyaira való tekintet nélkül. 
A beiratkozás a tanfolyamra való írásbeli jelentkezés alapján 
történik, amellyel egyidejűleg 8 pengő beiratkozási díj is fize
tendő. A tanfolyam elvégzéséről a résztvevők külön bizonyít
ványt is kaphatnak. A jelentkezés határideje július 10. Család
tagok külön beiratkozási díjat nem fizetnek. 

A beiratkozott hallgatók részére Sopron Város Idegenfor
galmi Irodája kedvezményes lakást és ellátást, valamint egyéb 
kedvezményeket is biztosít, nemcsak Sopronban, hanem Buda
pesten is a Szent István-napi ünnepségek tartamára (augusztus 
19—25.). Étkezés csakis elsőrangú szállodákban és vendéglőkben. 
Az étkezés helyét ki-ki szabadon választhatja. Kirándulási napo
kon előzetes bejelentés mellett, nem kell az étkezési díjat meg
fizetni. Különleges szoba és étkezés megállapodás szerint. Család
tagok után szobahasználati és étkezési díjak szintén külön meg
állapodás szerint fizetendők. 

A beiratkozott hallgatók lakóhelyüktől Sopronig és vissza 
33%-os vasúti kedvezményre tarthatnak igényt. Külföldről je
lentkező hallgatók az 50%!-os vasúti kedvezményen kívül, még ked
vezményes vízumdíj elnyerésére is jogosultak. 

A tanfolyam résztvevői részére az Idegenforgalmi Iroda 
minden vasárnap és csütörtökön kirándulásokat rendez. Szóba
jöhetnek: Nagycenk, Eszterháza, Brennbergbánya, Fertőrákosi 
kőfejtő és Mitrás-barlang, Kismarton, Fraknó, Bécs, Báden, Sem-
mering, Rax, Höllenthal, Máriazell, Dolomitok, Wachau, Melk, 
Laxenburg, stb. 

A kirándulásokon való részvétel nem kötelező. Az Idegen
forgalmi Iroda hetenkint programot állít össze á kirándulásokról 
a Jelentkezők óhajainak a figyelembevételével. A részvételi díjak 
rendkívül mérsékeltek. Külföldi kirándulásokhoz vízum nem szük
séges, sőt útlevél sem kell, hanem elegendő az illetékes rendőri 
hatóság által kiállított igazolvány, vagy a MÁV arcképes iga
zolványa. 

Sopron Város Idegenforgalmi Irodája gondoskodik a Nyári 
Egyetem résztvevőinek kellő szórakoztatásáról is. Evégből a részt-
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* Az augusztus 9—11-ig a hallgatósággal egyetértésben meg-
eredményei» címen és dr. Romwalter Alfréd «A recski érc, 
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állapítandó időben dr. Verő József «Az ötvözéstechnika újabb 
arzén és ken problémája» címen kohászati szakelőadást tartanak. 

• 



vevők számára ismerkedési estet rendez, amelyen alkalom fog 
nyílni arra, hogy a résztvevők Sopron város társadalmával meg
ismerkedhessenek. Ezenkívül a város a következő kedvezménye
ket helyezte kilátásba: rendkívüli mérsékeltáru mozijegyek, rend
kívül mérsékeltáru belépőjegyek a Városi Múzeumba, a Storno-
féle gyűjteménybe, a Lővér-strandfürdőbe, a nagytómalmi part
fürdőbe, stb. A résztvevőket az Idegenforgalmi Iroda megbízottjai 
díjtalanul vezetik körül a városban. Mindezek a kedvezmények 
csakis a részvételi igazolvány felmutatása ellenében vehetők 
igénybe. 

A Soproni Nyári Egyetem kitűnő alkalom arra, hogy a mai 
Magyarország legszebb szubalpin vidékén olymódon nyaralhas
sunk, hogy a nyaralás üres óráit általános műveltségünk, illetve 
szaktudásunk fejlesztésére fordíthassuk. De kitűnő alkalom arra is, 
hogy azzal kapcsolatban a József nádur Műegyetemben egyesített 
egyetemek és főiskolák volt hallgatói Sopronban egymásnak ta
lálkozót adhassanak. Az órarend összeállításánál tekintettel vol
tunk Alma Materünk egykori hallgatóinak arra a kívánságára, 
hogy volt évfolyamtársaikkal találkozhassanak. Ezért a bányász
kohász társadalmat egyfelől és az erdésztársadalmat másfelől 
érdeklődő szakelőadások úgy vannak az órarendbe állítva, hogy 
augusztus 9—11-éig mindkét ágazat szakférfiai együtt lesznek. 

Bővebb felvilágosítással szolgál Sopron Város Idegenfor
galmi Irodája, Sopron, Várkerület 44., Telefon: 379. 

A Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület közgyűlése. 
F. évi június hó 6-án, vasárnap délelőtt tartotta meg Domb

óváron a Kaszinó különtermében a Déldunántúli Erdészeti és 
Vadászati Egyesület tisztújító közgyűlését, amelyre sokan eljöt
tek Baranya, Somogy, Tolna és Zala vármegyék erdészei és 
vadászai közül. 

Földváry Miksa min. tan., m. kir. erdőigazgató, korelnök 
megnyitó beszédében kegyeletes szavakkal áldozott néhai gróf 
Benyovszky Móric emlékének, aki mint az egyesület elnöke, tel
jes szívvel-lélekkel fáradozott a régi keretek visszaállításán és az 
erőteljes, céltudatos egyesületi élet felélesztésén. Hirtelen és ko
rai elhunyta fájdalmas vesztesége egész Déldunántúl erdész
vadász társadalmának. 

Az alapszabályokban előírt alakiságok elintézése után a 
főtitkár terjesztette elő évi jelentését. 

Vitéz Rábay Gyuláról mindig tudtuk, hogy túllát a háza 
kerítésén, remekbe készült tanulmánya mégis meglepetés volt 
még közeli barátai számára is. Az egyesületi élet szűkebbkörű 
célkitűzéseit meggyőző érvekkel, ragyogó stílusbeli készséggel 
állította be az országos kérdések horizontjába, iskolapéldáját szol-



gáltatván annak, hogyan kell néznünk, hogy lássunk is s hogyan 
lehet mindenhol lelkesedéssel és önzetlenül közérdeket szolgáim! 

A megejtett tisztújítás során a közgyűlés az egyesület el
nökéül 3 évre, egyhangú lelkesedéssel Déldunántúl egyik leg
hivatottabb erdész-vadász szakemberét, gróf Festetits Kristóf 
nagybirtokost választotta meg. 

Ugyancsak három évre választotta meg a közgyűlés az 
alábbi tisztikart és választmányt: 

Alelnök: Barcsay Ákos, főszolgabíró. 
Ügyv. alelnök: v. Rábay Gyula, városi erdőmérnök. 
Titkár: Kollár Gyula, urad. erdőmérnök. 
Jegyző: Várnay Tivadar, urad. erdőmérnök. 
Pénztáros: v. Simándy László, urad. főerdőmérnök. 
Ellenőr: Imrik Zoltán, urad. főerdőmérnök. 
Választmányi tagok: Almássy István min. tanácsos, Egly 

József m. kir. főerdőtanácsos, Földváry Miksa min. tan., m. kir. 
erdőigazgató, dr. Gebauer Miklós apátkanonok, urad. kormányzó, 
Hendrey József m. kir. főerdőmérnök, báró Inkey Pál nagy
birtokos, v. Lámmfalussy Sándor hgi. erdő fel ügyelő, Pánczét 
Ottó ny. min. tanácsos, Pintér Lajos urad. főerdőmérnök, Rochlitz 
Béla hgi. erdőtanácsos, Szőke Győző m. kir. erdőtanácsos, 
v. Vitézy László m. kir. főerdőtanácsos, erdőfelügyelő. 

Számvizsgáló bizottsági tagok: Lutonszky Ernő urad. fő
erdőmérnök, Mérey Andor közalapítványi erdőtanácsos, Péter 
Ignác urad. főerdész. 

A közgyűlés után annak résztvevői megtekintették a MÁV 
dombóvári telítőtelepét Dénesy Jenő erdőmérnök, MÁV telep
vezető főmérnök vezetése és kimerítő szakelőadása mellett. 

A közgyűlést követő napon Majláth György gróf bakócai 
erdőgazdaságát tanulmányozták az egybegyűlt erdőtisztek. 

Szerencsés volt ez a választás elsősorban azért, mert egy 
minden tekintetben modern erdőgazdaság megismerésére nyúj
tott alkalmat. Főleg erdőműveléstani vonatkozásokban, olyan 
kérdésekben, amelyek körül heves harcok folytak és folynak 
még ma is a szaklapok hasábjain. 

Ami azonban itt elénk tárult, fényes igazolása volt annak, 
hogy sokszor valószínűleg nem a rendszerben, hanem annak ki
vitelezésében kell keresnünk a hibát, ha valami nem sikerül. 

E sorok írója számára kétszeresen érdekes volt ez a nap, 
mert viszontlátást jelentett egy 3 évvel ezelőtt történt bejárás 
után, amikor a főiskola hallgatóit vittük el meggyőződést sze
rezni „in praxi" mindarról, amiről felületesség vagy kényelem
szeretet gyakran azt állítja, hogy csak a tankönyvekben talál
ható . . . 



Nem akarok ismétlésekbe bocsátkozni, mert hiszen tapasz
talatainkról annakidején már beszámoltam lapunk 1935. évi 
IV. számában. 

Nem volt meglepetés, hogy a fejlődés azóta is minden téren 
töretlen vonalban ível felfelé. 

Az 1934-ben még takarítóvágás előtt álló területeken fel
verődő újulat csoportjai ma már zárt egészet alkotnak és a két 
év előtti késői fagy dacára is egy életerős, elegyes állomány 
biztos alapjait képviselik. 

Különös öröm volt azonban látni az újabb gyérítéseket, 
amelyek nemcsak a kezelő tiszt mindenre kiterjedő figyelmét, 
korszerű beállítottságát igazolják, hanem arról is minden szónál 
ékesebb tanúbizonyságot szolgáltatnak, hogy a gazdaság vezér
elveit az alája rendelt altiszti személyzettel is 100%-ig meg tudta 
értetni s lelkes munkatársaivá nevelte annak minden egyes 
tagját. 

Szép volt ez a nap, mert megajándékozott bennünket az 
erdők üde zöldjével, a hagyományos erdész-együttlétek derűs 
perceivel, a birtokos és erdőtiszt közös munkájának harmonikus, 
felemelő képével. 

Köszönjük az agilis rendezőségnek, hogy a 4 vármegyéből 
összesereglett erdőtisztek számára ennyi tanulságos látnivalóról 
gondoskodott és köszönjük a páratlanul szívélyes házigazdának 
lekötelező,, úri magyar vendégbarátságát és az erdő iránt tanú
sított őszinte szeretetét. 

De köszönjük meg az illetékes erdőfelügyelőnek is egy 
életrevaló eszme útnakindítását. Azt, hogy a mecseki erdőtisztek 
ezentúl minden évben összejönnek más-más erdőgondnokságban, 
saját különleges gazdasági viszonyaiknak minél alaposabb meg
ismerésére és bizonyos irányban a közös munka lehetővé tételére. 

Mert ez is egyik, még pedig nem utolsó módja a szakbeli 
továbbképzésnek, amelyre olyan igen nagyon szükségünk van. 
Adja Isten, hogy minél eredményesebb legyen!' (M.) 

A nyúlvész. (Tularaemia.) 
§ 

A szaklapokban már ismételten cikkek jelentek meg, ame
lyek a nyulaknak erről a sajátságos betegségéről szólnak, főkép 
pedig kiemelik, hogy a betegség érintkezés útján a nyúlról az 
emberre is átragadhat. 

Hazánkban ugyan tudomásom szerint sem nyúlon, sem em
beren nem állapították meg a tularémiát, de egyrészt a közvet
len szomszédságunkban sok eset fordult elő, másrészt pedig — 
a „Wild und Hund" híradása szerint — a német vadászati kor-



mány rendeletileg eltiltotta többek között a hazánkból is szár
mazó élő és lőtt nyulaknak Németországba való behozatalát 
— aminek a súlyát nem kell részleteznem —, így tehát nem szo 
rul megokolásra, hogy komolyan foglalkoznunk kell ezzel a kér
déssel. 

Alábbiakban közlöm röviden mindazt, amit a betegség kö
rül megtudtam egyrészt a rendelkezésemre álló irodalomból, más
részt dr. Manninger Rezső egyet, tanár, a műegyetem járvány-
tani és bakteriológiai intézetének vezetőjétől. 

A „Sudetendeutsche Forst- und Jagdzeitung" már régebben 
(1934 január) hozott egy cikket, amelyben Rischawy dr. ajánlja, 
hogy a rágcsálók — ürgék, egerek, pézsmapockok, üregi és mezei 
nyulak — tömeges pusztulását kísérjék figyelemmel abból a 
szempontból, hogy nem ez a ragályos betegség rejlik-e mögötte1? 

A betegséget első ízben 1911-ben, az amerikai Egyesült Ál
lamoknak kaliforniai Tulare megyéjében észlelte Mac Coy, aki 
megállapította annak okozóját apró kokkusz alakjában. Ez a Bac-
térium tularense vagy Brucella tularensis kis, spóranélküli pál
cika, amely sokféle tenyésztalajban tenyészthető és az élő állat 
vérében különleges agglutinálást, kicsapódást, tömörülést idéz 
elő, illetve az ezt okozó anyagot, agglutinin, termeli. 

1917-ben az olasz fronton fordult elő megbetegedés, amely
nek tularemiás jellege beigazolást nyert. Északamerikában, Orosz
országban, a skandináv országokban és Olaszországban már ré
gebben megállapították, újabban Csehországban, a Csallóközben, 
Stomfa, Szenic és Malacka vidékén, de Bécs közelében is, a Bécs— 
Ludenburg közötti vidékén is fellépett. Dr. Dávid bécsi labora
tóriumának egyik laboránsa munkaközben sebinfekciót kapott és 
minden ellenintézkedés dacára, 24 órán belül kitört rajta a be
tegség. A csehszlovák részekben több mint 200 esetben állapítot
ták meg embereken a tularemiás fertőzést, majdnem minden 
esetben kimutatható volt, hogy férfiak a fertőzést a nyulak meg-
nyúzása, asszonyok azok elkészítése során szerezték. A családok
ban azonban többszörös megbetegedés csak ritkán volt megálla
pítható, rendesen csak egyes emberek betegedtek meg, ami arra 
mutat, hogy emberről-emberre a baj nem ragad át. 

A csehszlovák hírek szerint a betegség terjedését elsősorban 
az egerek tömeges elhullása vezette be, amit a nyulak pusztulása 
követett, Göding és Feldsberg vidékén kb. 1500-ra becsülik az el
pusztult nyulak számát. 

A beteg nyúl ellustul, alig mozog, tántorog és kézzel el
fogható. A fertőzött egyének kihallgatása alkalmával kiderült, 
hogy a beidézett emberek attól tartottak, hogy a nyulak ellopása 
miatt indul meg ellenük az eljárás. 



Az ember fertőzése tífuszhoz hasonló tüneteket, magas 
lázat, gyengeséget, néha kiütéseket, pörsenéseket és gyulladáso
kat mutat, gyakran megdagadnak a hónalj vagy az arc mirigyei, 
a szemeken pedig kötőhártyagyulladás mutatkozik. 

Az állatoknál a tularémia gyakran már napok alatt, de 
sokszor csak hetek multán okoz elhullást, az első esetben vérfer
tőzés és nyirokcsomóduzzanatok, az utóbbiban szövetek elhalása 
állapítható meg, amely az álgümőkorhoz hasonló képet mutat. 

Az embernél haláleset még nem fordult elő, de a betegség 
felette változó kórképeket mutat és gyakran nagyon hossza
dalmas. 

A tularémiára gyanús nyulakkal való bánás mindenesetre 
igen nagy óvatosságot követel. Pusztakézzel —pláne sebzett bőr
rel — ne nyúljunk hozzá, postai szállítás alkalmával — kívána
tos, hogy a gyanús nyulakat beküldjük az állatorvosi osztály
hoz — gondos, át nem eresztő csomagolás szükséges és ajánlatos 
a Vigyázat.' Tularémia! felírás. 

A betegségnek ellenszere eddig nem ismeretes. A fertőzést 
közvetítő vérszívó rovarok — szúnyogok és kullancsok — ki
irtása teljességgel lehetetlen, így nyúlállományunkat a betegség 
elől elszigetelni nem tudjuk. 

Az ember számára kellő óvatosság — tígy vélem — elegendő 
biztonságot nyújt, Tularémia-gyanus nyulakat a fogyasztásból 
teljesen ki kell zárnunk. 

Eddig hazánkból nem kaptunk hírt a tularémiáról, ami el
hullás a mostani tavasszal tudomásomra jutott, annak nem volt 
ragályos jellege, hanem a túlsók esőzés, a nedves, hideg idő és 
a mindig vizes táplálék okozta. 

A betegség további folyamáról még - semmi biztosat nem 
tudhatunk. Állítólag csökkenőben van az a fertőzött területeken,, 
de lehet, hogy ezt csak az időjárás hozta magával, a tél hidege, 
és a meleg haladásával, amikor a különböző, fertőzést közvetítő 
rovarok ismét élénk tevékenységet fognak kifejteni, az apróbb 
rágcsálók révén a fertőzés újra erőre kaphat. Felkérem tisztelettel 
szaktársaimat, kísérjék figyelemmel a nyúlállományukat és az 
apró rágcsálókat — ürge, egér, stb. — Előforduló esetekről szí
veskedjék tanszékemet is értesíteni, elhullott példányokat pedig 
közvetlenül az állatorvosi osztály járványtani tanszékéhez (Buda
pest, VII., Rottenbiller-u. 23.) küldeni. 

Ismertetésem szedése közben került kezeimbe a „Nimród"-
nak május 10-iki száma, amelyben Miklós Andor orvos ad köze
lebbi adatokat a tularémiáról. Adatai kb. egyeznek a fentiekkel, 
az emberen fellépett tularémiának orvosi leírását adja, azt a 
négyféle kórképet, amely dr. Manningernek hozzám írt levelében 
is bennfoglaltatik, amelyekre nem tértem ki: 1. Fekélyes mirigy-



bántalom; 2. szem és mirigy együttes megbetegedése; 3. mirigy 
megbetegedése; 4. vérmérgezéses alak. Miklós még több ember 
fertőzéséről számol be, (az TJ. S. A.-ban állítólag 800 körüli, 
Oroszországban 100-on felüli volt a megbetegedések száma), és a 
negyedik alaknak halálos kimeneteléről is hoz adatokat, az ese
tek 3—4%-a halálos volt. 

Miklós Andor is arra az eredményre jut, hogy igen súlyos 
általános fertőző betegséget jelent a tularémia és felemlíti, hogy 
éppen e miatt az orosz katonai szerzők a jövő háborújának na
gyon hatásos fertőző anyagát látják benne. 

Források: (a felsorolás nem tart igényt teljességre!) „Nimród" 
vadászújság, „Sudetendeutsche Forst- und Jagdzeitung", Manninger dr. 
levele. 

Roth Gyula. 

A bUkk, mint talpfaanyag. 
Érdekes figyelemmel kísérni a bükkfa karrierjét. 
Még a század elején is jóformán alig tudtak vele mit kez

deni és a m.-szigeti m. kir. erdőigazgatóság kerületében még a 
gyűrűzést is harcbavitték ellene, hogy az akkor értéktelennek tar
tott ősbükkösök helyére a lucot behozhassák. Ma pedig igen 
sokoldalú és kiváló fafajnak bizonyul, amelyet nemcsak erdő-
műveléstani jó tulajdonságai miatt becsülünk nagyra, hanem 
kiváló ipari használhatósága miatt is. 

Az Oesterreichisches Kuratórium für Wirtschaftlichtkeit 
nemrégen egy külön röpiratban foglalta össze mindazokat a tudni
valókat, amelyek a bükktalpfa készítésénél mind az erdőbirtokos, 
mind pedig a telítőipar és a kereskedelem szempontjából figye
lemre méltók, azzal a célzattal, hogy minél nagyobb értékű talpfa-
kihozatalt érjen el az osztrák bükkösökből. 

A hazai szakkörök előtt nagyobbrészt ismert dolgokat nem 
kívánjuk itt feleslegesen részletezni. Mint érdekes körülményt 
azonban említésreméltónak tartjuk, hogy az egészséges álgesztet 
Ausztriában sem kifogásolják az átvételnél, sőt ennél tovább-
menően az úgynevezett „fagygeszt" (Frostkern), amelyik az erős 
fagyok hatására keletkezik, (amikor a részben elfagyott szíjj ács 
helyett a fatest belső része is fokozottabb vízvezetést végez), sem 
ok a kiselejtezésre, ha a talpfák idejekorán száraz, szellős helyre 
kerülnek és a fülledéstől megmenekülnek. 

A legfontosabb tennivaló a védelem szempontjából a talpfá
nak az erdőből való mielőbbi kifuvarozása és célszerű, ha leg
később áprilisban már a telítőtelepre kerül. 

A gondosan telített bükktalpfa 30—40 évig is eltart és az új 
svájci eljárás szerint a telítés ma jelentékeny anyagmegtakarí-



tással történik. Németországban pedig hosszabb idő óta folynak 
a kísérletek a Triolith nevű. fémsóval való telítéssel, amelyek jó 
eredménnyel bíztatnak. Ez az eljárás a kátrányos telítésnél is 
jóval olcsóbb és még versenyképesebbé tenné a bükktalpfát a 
tölggyel szemben. 

Az első erdészeti oktatófilm. 
A stájerországi mezőgazdasági kamara, amely dicséretre 

méltó fáradozást fejt ki a falusi kisbirtokosság gazdasági isme
reteinek bővítése körül, legutóbbi tanfolyamának keretébe az ok
tatás legmodernebb eszközét, a filmet is beiktatta. 

Kramer erdőtanácsos és dr. Hufnagel mérnök közel 4 évig 
tartó munkával egy 600 m hosszú keskenyfilmet készítettek, 
amelynek címe: „Az erdők ültetéssel való felújítása." Ezt a filmet 
Grazban meghívott szakközönségnek mutatták be először és olyan 
sikert aratott, hogy Ausztria tartományi mezőgazdasági kamarái 
egyhangúlag a munka további kiépítése mellett, foglaltak állást! 

Nagyarányú erdősítések Jugoszláviában és Olaszországban. 
Hogy az erdőben szegény országok mindent elkövetnek fa

állományuk növelésére, az az erdő közgazdasági jelentőségének 
mai értékelése mellett természetes. Hogy azonban magas erdő-
sültségi százalékkal bíró államok is minden eszközzel az erdő
terület szaporítására törekszenek, azt csak akkor tudjuk meg
érteni, ha mélyebben belenézünk energiagazdálkodásunk lehetősé
geibe és rádöbbenünk, hogy földünk olaj- és szénkészletei milyen 
rohamosan fogynak, anélkül, hogy azok pótlására bármit is te
hetnénk. 

Ezekről a kérdésekről egyre gyakrabban van szó a szak
lapok hasábjain és a legközelebbi alkalommal mi is visszaté
rünk rá. 

Olaszország az új római birodalom alapításának évforduló
ját erdőgazdaságában is méltóan akarja megörökíteni és ezért a 
kormány 10 millió csemetének a kiültetését rendelte el 2500 ha-nyi 
gyengébb minőségű mezőgazdasági területen. Es ezt a munkát 
nem napszámosok, hanem önkéntes jelentkezők végzik és a lakos
ság széles rétegei nagy örömmel és buzgósággal vállalkoznak a 
szép feladatra. 

Jugoszlávia bánya- és erdőügyi minisztériuma elrendelte, 
hogy a legközelebbi 10 éven belül hiánytalanul felújítandók a ré
gebbi, rosszul sikerült vagy elhanyagolt erdősítések, amelyeknek 
terjedelme mintegy 420.000 ha-t tesz ki. Ezenfelül az erdőhöz csa-



tolandó további 43.000 ha-nyi gyöngébb mezőgazdasági terület és 
az erdőhöz tartozó, de más művelési ág szerint kezelt területekből 
is beerdősítendő 40.000 ha. (Pedig Jugoszlávia erdősültsége több 
mint 30%...!) 

„Makkrázó Margit". 
Más gyümölccsel együtt a tölgymakktermést Pongrác, Szer

vác és Bonifác meg Orbán „fagyosszentek"-től féltjük, sőt 1918-ban 
a június 4-óről 5-ére virradó éjjel fagyott le minden. 

Vagy 15 évvel ezelőtt, június közepe táján, a Bükkhegységben 
Jártomban a kísérő öreg „erdőkerülő" előtt örömmel jegyeztem 
meg, hogy milyen bő tölgymakktermés mutatkozik, amire ő sze
rényen csak annyit mondott, hogy: „várjuk meg Uram „Makrázó 
Margitot" s azután mondjuk meg, hogy mi lesz." 

Magyarázatul elmondta, hogy ő már régóta járja az erdőt 
s a makkoltató kanászokkal együtt nem egyszer azt tapasztalta, 
hogy július 13-áig (némelyik naptár szerint protestáns Margit 
napjáig) gyönyörűen ül a makk a fán, ekkor azonban — kivált
képen, ha Medárd-napi esős időszak is megvolt — hirtelen, át
menet nélkül beköszönt a kánikulai hőség, amire a makk • úgy 
lepereg, mint a falrahányt borsó. Béky Albert. 

MUNKAÜGYI P E R E K . * 
A Kúria 15 pengő életjáradékot ítélt meg egy erdei munkás 

özvegyének. 
Az egyik székesfőkáptalan erdejében rendszeresen folyó 

fakitermelést az ezzel már évek óta foglalkozó munkások csopoi^ 
tönként minden különleges utasítás és felügyelet nélkül végzik s 
e gyakorlatuknál fogva szakmunkásoknak tekintendő erdei mun
kások a jólismert teendők elvégzésénél életbiztonságuk érdeké
ben felügyeletre nem szorulnak. Egyik munkást azonban — aki 
személyes és folytonos szolgálat nélkül időmként szokott az erdő
ben dolgozni, a munka eredményéhez mérten megállapított bér 
ellenében — 1935. őszén súlyos baleset érte: a kidöntött fa alá 
került és a szenvedett sérülésekbe belehalt. 

Özvegye kártérítési pert indított a főkáptalan ellen. 
A törvényszék megállapította a vétlen károkozás szabályain 

alapuló kártérítési kötelezettséget. Az ítélőtábla elfogadta az 
uradalomnak azt a védekezését, hogy noha nem volt kötelezve a 
munkás biztosítására, ennek ellenére is biztosította őt az Orszá
gos Gazdasági Munkáspénztárnál. A Kúria megváltoztatta a tábla 
ítéletét és megállapította a kártérítési felelősséget. 

*) A lapunk f. évi V . számában közölt esetekkel kapcsolatosan közöl
jük. Szerk. 



Indokolás: A z a jogszabály, hogy a munkaadó csak akkor tartozik 
kártérítéssel, ha a balesetet szándékosan maga idézi elő, vagy a baleset 
körül gondatlanság terheli, nem alkalmazható olyan esetben, amikor biz
tosítási kötelezettsége alá nem eső munkását a törvényben megengedett 
módon önként biztosította az Országos Gazdasági Munkáspénztárnál. A 
munkaadó ugyanis az ilyen munkásának az általános magánjog szabá
lyain alapuló kártérítési jogát nem csorbíthatja s az önkéntes biztosítás 
a munkaadó javára csak azt eredményezheti, hogy a munkásnaJk vagy 
hozzátartozóinak az általános magánjog szerint járó kártérítésből csupán 
az Országos Gazdasági Munkáspénztártól kapott baleseti segélyt meg
haladó részt tartozik szolgáltatni. A felperes férjének a balesetet megelőző 
évi átlagos keresete 360 pengő volt. Ebből 1 hóra 30 pengő esett. A z el
haltnak gyermekei nincsenek. A z állandó bírói gyakorlat értelmében, ha 
a sérült a baleset következtében meghalt, a hátrahagyott özvegyet kár
talanításul olyan összegű járadék illeti, mint amekkora összeget a férje 
jövedelméből az ő eltartására fordíthatott, ez az összeg gyermek nem 
létében a férj jövedelmének rendszerint 50%-a. A felek vagyoni viszo
nyaira tekintettel, a méltányosság szempontjai a teljes kártérítés meg
ítélését indokolttá teszik. Mindezeknél fogva a kir. Kúria a fellebbezési 
bíróság ítéletét megváltoztatja és az alperest kötelezi, hogy fizessen a 
felperesnek élete fogytáig, illetve újabb férjhezmeneteléig havi 15 arany
pengő járadékot. (P. I. 5413—1936. Jakab.) 

A vadőr szolgálat közben jogosan tartja töltött fegyverét 
elzáratlanul. 

Hangos vitatkozás, majd puskalövések zaja verte fel 1934 
telén az egyik dunántúli földbirtokos erdejének a csendjét. A 
vadőr ellenőrző körútját végezte az erdei utakon és egy tisztáson 
szembetalálkozott három emberrel. Fegyver nem volt náluk, csak 
bot és egyiküknek, Markó Ferencnek hátizsák lógott a vállán. A 
vadőr kérdésére, hogy mi van a hátizsákban, egy mókust húzott 
elő és a karjai közé vette, azonban a vadőr felszólítására nem 
bocsátotta szabadon, sőt vitatkozni kezdett. A vadőr látva a 
három ember ellenkezését, puskáját levette a válláról. Abban a 
pillanatban Markó Ferenc elkapta a fegyver csövét és rángatni 
kezdte. Hosszas dulakodás kezdődött a két ember között, majd 
éles sikoltás hasított a levegőbe: a puska véletlenül elsült és 
'Markó Ferencet súlyosan megsebesítette. 

Markó felgyógyulása után kártérítési pert indított a föld
birtokos és a vadőr ellen is. 

Jogerős ítéletet a Kúria hozott az ügyben és Markó kerese
tét elutasította. 

A megokolás szerint a polgári bíróság magáévá tette a büntető 
bíróságnak azt a megállapítását, hogy a II. r. alperes felesketett vadőr 
s mint ilyen, hatósági közeg, tehát az ellene elkövetett erőszak vétsége 
miatt a büntető bíróság Markot jogerősen elítélte. A mókust az 1883. évi 
X X . t.-e. nem sorozza a ragadozó és kártékony állatok közé, de mivel ily 

*) A lapunk f. évi V . számában közölt esetekkel kapcsolatban kö
zöljük. Szerk, 



állatot is mindenki csak a saját területén pusztíthat el, Markó Ferenc 
kötelessége nem merült k i abban, hogy a vadőr felhívására az idegen te
rületen elfogott mókust hátizsákjából kivette, hanem azt szabadon en
gedni is tartozott. A vadőr ilyirányú felhívásának megtagadása után 
nyúlt fegyveréhez, hogy azt a válláról levegye. Akár a saját személybiz
tonsága érdekében tartotta szükségesnek a fegyver kézbevételét — mi
után három emberrel állott szemben, — akár felszólításának kívánt nyo
matékot adni ezzel a tényével, cselekedete jogtalannak nem tekinthető. 
Ellenben jogtalan volt Markónak az az eljárása, hogy a mókust ek
kor sem engedte szabadon, sőt a puskát csövénél fogva megkapta és an
nak elvétele végett dulakodni kezdett. Mive l a fegyver hosszabb dulako
dás közén a vadőr szándékos közreműködése nélkül véletlenül sült el, a 
bíróság megállapította, hogy fegyverhasználat nem történt. Alaptalan 
Markónak az az állítása is, hogy nem tudta, miszerint vadőrrel áll szem
ben, mert hátizsákjának tartalmát annak felszólítására megmutatta, 
illetve abból a mókust kivette. A kir. Kúria végül megállapítja, hogy a 
vadőrt amiatt sem terheli gondatlanság, hogy szolgálatának teljesítése 
közben töltött fegyverét elzáratlanul tartotta, miért is a felperes saját h i 
bájának fennforgása folytán baleseti kártérítést méltányosság alapján 
sem követelhet. (P. I. 5409—1936. Jakab). 

Nem igényelhet nyugdíjat az, aki megszegi a szolgálati hűséget 
és becsületet. 

Egyik hitbizományi birtokon szigorú parancsba volt adva, 
hogy a szolgálati helyet déltájban tilos elhagyni. Az alkalmazot
tak természetesen eleget tettek a rendelkezésnek; egy erdőszolga 
azonban, aki már 25 esztendeje állott az uradalom szolgálatában, 
három ízben is megszegte a parancsot, — negyedszer pedig reggel 
8 órakor távozott munkahelyéről engedély nélkül. Az uradalom 
elbocsátotta a szolgálatból, mert e fegyelemsértésein kívül súlyos 
szabálytalanságokat követett el fautalványozások alkalmával is. 

Az erdőszolga pert indított nyugdíjjogosultság megállapí
tása iránt. 

Jogerős ítéletet a budapesti kir. ítélőtábla hozott az ügyben 
és a keresetet elutasította. 

Megokolás: A felperes azzal védekezett, hogy első és harmadik eset
ben parancsra járt el emberek összegyűjtése végett, a második esetben fogó
jának — amely a drótkerítés javítása közben eltörött — kijavítása végett, 
azonban maga sem állította, hogy abban a két esetben, amikor ugyan 
parancsra járt el, a parancs teljesítése kifejezetten a déli órákra szólt 
volna és hogy a fogó kijavítása — ha az uradalom érdekében is — de a 
szigorú parancs ellenére történt és végül, hogy a legutolsó esetben szol
gálati helye elhagyását semmivel sem indokolta. Ez a magatartása egybe
vetve a fautalványozások körül elkövetett szabálytalanságokkal, nem te
kinthető olyannak, amely összeegyeztethető volna a nyugdíjszabályzat 
5. pontjában körülírt hűséggel, becsülettel és szigorú fegyelemmel. Mint
hogy pedig a nyugdíjszabályzat értelmében nyugdíjra csak azok tarthat
nak igényt, akik a megkívánt feltételnek mindenben megfelelnek, ezért 
az uradalom a nyugdíj folyósítását jogosan tagadta meg. (P. X I I I . 
9830/1936. Dr. Szőke.) 



Nem követelhető a föld tulajdonosától kártérítés, ha a munka 
vállalkozója saját költségére fizeti a napszámot. 

A földbirtokos kitermelt fájának a hegyoldalon való le
szállításával (leközelítésével) erdőőrét bízta meg, aki a munkát 
köbméterenkénti egységárban vállalta és annak elvégzésére nap
számosokat szerződtetett. A napszámot nem az uradalom fizette, 
hanem mint vállalkozó, maga az erdőőr. Egyik munkást fuvaro
zás közben súlyos baleset érte, aminek következtében hosszabb 
ideig beteg volt. Felgyógyulása után kártérítési pert indított a 
földbirtokos ellen, azzal az indokolással, hogy a baleset előidézé
sénél vétkesség terheli, mert a fának lófogatú kocsival teljesített 
fuvarozásához nem állított rendelkezésére elegendő munkaerőt. 
Végső fokon a Kúria ítélkezett az ügyben és a keresetet elutasí
totta. 

Megokolás: A z erdőőr azáltal, hogy a munka elvégzését, a kitermelt 
fa szállítását díj fejéhen elvállalta, az uradalommal vállalkozói szerző
dést létesített. A felperes napszámossal kötött szerződése ettől független 
önálló jogviszony és így az általa végzett munka nem tekinthető a föld
birtokos üzemében teljesítettnek, aki saját vétkessége nélkül nem köte
lezhető kártérítésre. H a az emberi munkaerő hiányával összefüggő gon
datlanságot meg is lehetne állapítani, az nem a munkát megrendelő 
földbirtokos, hanem az azt teljesítő vállalkozóval szemben állana fenn, 
mert a felperes nem is állította, hogy az uradalom az erdőőrrel kötött 
szerződésben az emberi munkaerő szolgáltatására kötelezettséget vállalt. 
(P. I. 5859—1936. Jakab.) 

Több természetes személy kötelezettsége nem terheli a később 
megalakított szervezetet, mint jogutódot. 

Egy volt napszámos baleseti kártérítés iránt pert indított 
az egyik hevesmegyei közös erdőbirtokosság ellen, amelynek er
dejében mint erdőőr balesetet szenvedett. A keresetet mindhárom 

, bírói fórum elutasította. 
A Kúria ítélete kifejti, hogy az az erdő, amelyben a felperes a 

balesetkor alkalmazva volt, több természetes személynek meghatározott 
arányában, de egyébként osztatlanul közös tulajdona és a társtulajdono
sok az 1898 : X T X . t. cikk második címének rendelkezései értelmében az 
erdő gazdasági ügyeinek intézésére létesítették a nevezett szervezetet, 
amely alperesként áll a perben. A hivatkozott törvény 48. §-ából kitűnően 
ez a szervezet csak akkor alakul meg, tehát jogok és kötelezettségek 
alanya csak akkortól kezdődően lehet, amikor a földmívelésügyi minisz
ter által jóváhagyott szervezeti szabályzata életbe lép, addig csupán a 
társtulajdonosok lehetnek jogosítva és kötelezve. A fellebbezési híróság 
pedig tényként állapította meg, hogy a felperes alkalmazása megszűnt, 
még mielőtt az alperesként perbevont szervezet megalakulása megtör
tént volna. H a tehát az erdőőrnek volt alkalmazásából kifolyóan követe
lése van, az csupán a társtulajdonosokkal szemben állhat fenn, annál is 
inkább, mert ezek jogainak és kötelezettségeinek átszállása a perbeli al
peresre mint jogutódra sem törvény, sem szerződés alapján meg nem 
állapítható. (P. I. 4424/1936. Dr . Ludvig.) 



Az aránytalanul magas közvetítési díjat a bíróság nem ítéli meg. 

Egy földbirtokos el akarta adni kastélyát és parkját 235.000 
pengőért. A közvetítő ügynöknek 25.000 pengő-jutalékot igért arra 
az esetre, ha fenti összegért eladja az ingatlant. Az ügylet lebo
nyolítása után 10.000 pengőt azonnal meg is fizetett az ügynöknek, 
a további 15.000 pengő kifizetését azonban megtagadta. A közve
títő pert indított a hátralékos összegért, 

A felebbezési bíróság a követelt összeg felét, 7500 pengőt 
megítélt neki. 

A Kúria megváltoztatta a tábla ítéletét és teljesen elutasí
totta az ügynököt keresetével. 

Indokolás: A kikötött közvetítési díj is mérsékelhető az eset körül
ményeihez képest és a felebbezési bíróság ítéletében tüzetesen kifejtette 
az okokat, amelyek alapján a jutalék mérséklését helyénvalónak találta. 
Azonban a felebbezési bíróság által megítélt 7500 pengő a már megfizetett 
10.000 pengővel együtt a vételárnak közel 8%-a s így aránytalanul maga
sabb a szokásos és elfogadott 2%-os közvetítési jutaléknál. Ezért a kir. 
Kúria a 10.000 pengővel, ami a vételár mintegy 4.3%-ának felel meg, a 
közvetítő tevékenységét bőségesen díjazottnak találja. S minthogy a k i 
kötött közvetítési díj is a méltányosság szerint mérsékelhető, ha arány
talanul magas összegben állapíttatott meg (795. számú elvi jelentőségű ha
tározat), s az alperes vagyoni helyzete a kiérdemelt díj összegének meg
állapításánál egymagában nem lehet döntő jelentőségű, mert kedvező 
vagyoni viszonyok között élő egyénnel szemben is csak a méltányos s 
kellőkép kiérdemelt jutalék érvényesíthető, ennélfogva a felebbezési bíró
ság ítéletének megváltoztatásával az ügynököt további díj fizetésére irá
nyuló keresetével el kellett utasítani. (P. V I I . 3139/1936. Zsitvay.) 



F a - és építési anyagok tájékoztató árai 
június hónapban. 

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

A) Lombfaanyagok. 
1. Gömbfa ms-ként 

ab feladóállomás: 
Pengő 

Tölgy, eommeree 25—30 P ; 
30 cm felül 42—50 

Tölgy fournier, rönk 45 tm felül 70—80 
Bükk 30 cm felül._ . 34—40 
Gyertyán 25 cm felül . . . 28—45 
Kőris 35 cm felül... 42—50 
Jávor 30 cm felül 42—55 
Szil 28—40 
Éger, eommeree 30—35 P; 

30 cm felül . . . ... . . . 48—55 
Nyár (gyufafa) 25—30 
Nyár 50 cm felül... 40—50 
Kőris bognárfa 10 t vg . . . . 300—320 
Szil « 10 cc « . . . 260—280 
Akác « 10 « cc .... 360—370 
Akácoszlop 10 t vg 380—390 

2. Fűrészelt lombfaanyag 
m3-ként budapesti paritásban 

-f- forgalmi adó: 

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 
Eger, merkantil . . . 90—120 
Nyár _.. . _ — 
Hárs, merkantil „ _ 100—110 
Bükk, gőzölt, I. o.szélezett 110—120 
Bükk, cc L o . szélezetlen 100—110 
Bükk, gőzöletlen, cc — 

3. Tűzifa. 
A Paforgalmi Rt. által a termelőknek június 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, I. osztályú áruért a következők: 

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

Belföldi tüzifaárak kisebb vételeknél, 10.000 kg-ként, pengőben, budapesti 
paritásban, mintegy 80 pengős fuvarral: 

1935/36. évi 

Bükk, hasáb _ 425—430 
« dorong 340—360 

Gyertyán, hasáb 380—390 
K dorong . . . - - 335—340 

Hasáb Hasított 
dorong Dorong Vékony 

dorong Tuskó 

298 284 261 220 258 
288 273 249 213 241 
264 246 222 187 222 
250 236 212 177 212 
269 — 220 — — 
220 — 190 — 190 
— — 284 — — 



1935/36. évi 
Cser és tölgy hasáb 355—360 

« « « dorong 335—345 
Akác, hasáb 1936/37. évi . . . . . . . . . . . . 335—355 

« dorong « 815—320 
Hántolt fa . _ . _ . . . 390—425 

(Nagyobb tételeknél a mennyiség, szállítási határidő és előleg szerint 
az árak megfelelően alacsonyabbak.) 

Román tüzifaárak 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.) 

P e n g ő 

_ Tölgydonga, I-a, akója . . . 3-20—5-80 
4. Egyéb faanyagok: « n-a « ... — 

Bükk keréktalp, drb . . . I. o. tölgyparketta méret szériát 9 - 1 0 
K 6 r i s K ( t - 0-36-0-38 llr °- M k k " w t a " " 5_5-50 
Nyirfarúd, « . . . 1-70-1-80 í Ői f ™ ™ 4.50-5.00 

B) Fenyőfaanyagok. 
6. Budapesti fenyőfa-detailárak R o m á n v_ Q 8 z i j e g e n y e *««* 

ms-ként széles . . . 55—58 
abraktár: Léc, 4—6 m 58—61 

P e n g ő Súlyáru (D) széles ... . . . 54—57 
Válogatott lucfenyő . . . . . . 118—130 Faragott fa . . . 42—44 
I . oszt. áru 24 mm Fenyőrúd 7—8 cm; fm-ként 0'26—0-28 

alapon 100—110 Fenyőrúd9—11 « « 032—0-34 
II. oszt. áru 24 mm 0 < ! z t r á k á „ . 

alapon . . . . . . 70 -75 
Léc, hosszú . . . 72—74 g z é i e s építési anyag, lúc °69-90 
Zárléc lucfenyő . . . 76—78 Keskeny « « . . . _ 62-20 
Faragott fa alapára 54—56 Léc 4—6 m 71-20 
Fűrészelt fa 6 m-ig 72—75 
Zsindely ezre, 18 collos . . . — 8 - Faszén: P e n g ő 

Belföldi I-a 10.000 kg. . . . 500—550 
7. Import fenyőfaanyagok, naqybani Román faszén I-a . . . . . . 580—600 

' 7 , 7 ' j. Retortaszén ab m. h. á. . . . 680—750 
arak m3-kent 

ab magyar határ: II. ÉPÍTÉSI A N Y A G O K 
ÁRAI 

a) Erdélyi áru: P e n g ő Budapest ab gyártelep: 
Lúc, építő áru TJ. F . szóles 97—100 Égetett agyagtégla ezre, rengő 
Román IV. oszt. lúc, széles nagyméretű _ 38—42 

A. F . . . 87—90 kisméretű _ 30—33 
Román V . oszt. lúc, széles 1 q égetett mész 2-70—3-10 

B. F . . . 75—78 100 kg portlandcement kb. 5 20—5-90 



A z „Erdészeti L a p o k " 193 7. évi V I . füzetének 
H I K D E T É S E I . 

A lap irányával n e m ellenkező hirdetéseket mér
sékelt díjszabás mel let t közlünk. 

D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy ennél 
nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméteren kint 20 fillér. (Egyszeri meg
jelenés mellett egy egész oldal ára 32 P.) Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betűfajtával szedett hirdetéseket másfélszeres egységárral számítunk. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fill., állástkereső hirdetéseknél 6 f111. 
K ü l ö n m e l l é k l e t e k m e g e g y e z é s s z e r i n t . , 

Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosí
tással az Adó ós Könyvvitel szerkesztősége, IX., Ferenc-körút 37 
szám. Telefon: 32-2-60. 

* 

Szaktanácsadói teendőket, faértékesítést, stb. és minden az 
erdőgazdasággal kapcsolatos munkát elvállal: Borsi Nándor 
ny. erdőtanácsos, Budapest, IV., Váci-utca 36, I. emelet 5. ajtó. 
Telefon: 1-896-93 

ERDEI, FEKETE-, LÚC-, 
JEGENYEFENYŐT, 
V É K O N Y GÖMBFÁT 
VEZETÉKOSZLOPOK 
céljaira 7—8 méter hosszúságtól felfelé 

minden hosszban készpénzfizetés ellenében 

magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérjük 

W U N A U Faértéjkesítő rt., Budapest 
V . , Nádor-utca 21. T e l e f o n : 27-8-59* szám alá 



Erdőbirtokosok és Fakereskedők 
Faforgalmi Részvény tá rsasága 

Budapest, V. , Alkotmány-utca 6. 
az ORSZÁGOS ERDÉSZETI EGYESÜLET székházában 

Sürgönyeim: Faforgalmi. Telefon: *l4-6-49. 

A M. Kir . Földmívelésügyi Minisztérium 65450/1933. és 65700/1933. 
számú rendeletei alapján állami ellenőrzés alatt működő vállalat. 

R e n d e l t e t é s e ; 
1. A belföldi tűzifa megvásárlása, megelőlegezése 

és átvételétől számított 14 napon belül teljes 
kifizetése. 

2. B e l - és külföldi tűzifának a f a k e r e s k e d e l e m 
útján való értékesítése. 

VlMndtnfyéU tifaifóí,mű$át, 
miamink tilzi- és mufatee-
mziési a íe^eían^a^M 
e$y>óéfrá&>K> minden meny>-

nyi&éfybzn vfeácótunU. 

Budapest , ¥., V i lmos császár-űt 72. Tel: i -112-69 



Balogh Elek oki. erdőmérnök, hites birtokrendező mérnök vál
lal felméréseket, parcellázásokat, erdőbecslést, kitermelést, erdé
szeti szaktanácsadói megbízást, erdészeti üzemtervezést. Mór, 
Fejér megye. 

HŐMIG MÓR i i 

II 

vásárol : erdőket, kitermeléseket, yj— 

i 

II 

tűzifát és mindenfajta szerfát; elad: 

i 

II 

tűzifát és kemény fűrészanyagokat. j[— 

i 

II 

1 

M f y t f l , 111, M É H 14. Telefon: 14-36-98. 

i 

II 

HKBi^MSBB^HS^^i^H8!!!!IS! T/J1 Ihiíi. i ill|:'í HJS/IÍIÜ! 
HIRDETMÉNY 

az állami erdei facsemete- és suhángkiszolgáltatás feltételeiről. 

Az államerdészeti csemetekertek facsemete- és suhángfeles-
legei az 1937. évi őszén és az 1938. óv tavaszán az ezeket igénylő 
birtokosoknak az alábbi feltételek mellett fognak kiszolgáltatni: 

I. alföldi erdők, fasorok, szélfogó pászták és facsoportok te
lepítésére, továbbá az ország bármely részén lévő kopár és víz
mosásos terület beerdősítésére és végül a Balaton közvetlen kör
nyékének fásítására erdei facsemete és suháng az államerdészeti 
csemetekertekből a kiszedési, indokolt esetben a csomagolási és 
vasúti állomásra való szállítás költségeinek elengedésével ingyen, 

II. erdőterületek vágásainak és tisztásainak beerdősítésére, 
továbbá egyéb fásítási célra erdei facsemete és suháng a megálla
pított ár, valamint az esetleg felmerülő csomagolási és vasúthoz 
való szállítási költségek megtérítése ellenében, 

III. az 1935. évi IV. te 294. §-ának hatálya alá tartozó ön
kéntes erdőtelepítésekre, ha a földtulajdonos a beerdősíteni kívánt 



területnek a törvény hatálya alá tartozó erdőkénti törzskönyve
zéséihez előzetesen hozzájárni, erdei facsemete az államerdészeti 
csemetekertekben kiszedve teljesen díjmentesen, 

IV. méltánylást érdemlő esetekben az I. alatt részletezett 
területek erdősítéséhez és fásításához szükséges erdei facsemete 
és suháng a vasúti szállítási költségek elengedésével szolgáltat
nak ki. 

A csemete, suháng ára és kiszedési költsége: 

Té
te

l 

F a f a j 

E Z € r d a r a t Egy darab 

Té
te

l 

F a f a j 
1 éves 2 éves 3-4 éves 2 éves | 3 éves I. oszt. | II. oszt. 

Té
te

l 

F a f a j iskolázatlan 
magágyi csemete 

iskolázott 
csemete suháng 

Té
te

l 

F a f a j 

é i r a p e n g ő b e n 
1. Erdei-, fekete-fenyő ... 4.— 6.— 8.— 7.— 9.— 
2. Luc-, vörős-fenyő 5.— 7.— 9.— 8.— 10.— 
3. Tölgy, cser ... 7.— 9.— 
4. Akác 5.— 7.— 
5. Gledics, sophora, eperfa 6.— 8.— • | 6. Juhar, kőris, szil, nyir 6.— 8.— 
7. Celtisz, koelreutheria 7.— 8,— 
8. Hárs 15.— 30.— : 
9. Amerikai dió _ 8.— 10.— _ 10. Vadgesztenye.. 6.— 8.— — 

• 
11. Szelid gesztenye, szelid —.30 —.20 

dió, gyümölcsvadoncok 20 — 25.— — — 
12. Maciura 10.— 12.— — 
13. Fűz-, nyár-, eleagnus-

ós tam ariska-dugvány 
sima _.. .. 3.— — — — 

14. Füz-, nyár-, eleagnus-
ós tamariska-dugvány 
gyökeres.- 6.— 8.— — — 

15. Egyéb fafajok ... ... 10 — 12.— •— ~~ I '— —.50 —.30 

A fenti árakban a csemete és suháng kiszedési költsége, mely 
ezer darabonként fenyőosemeténél 1 P. 40 fillér, lombfacsemeténél 
2 P suhángokmál darabonként 8 fillér, már bennfoglaltatik. 

Csomagolási és a felvevő vasúti állomáshoz való fuvarozási 
költség ezer darab csemete után 1 P, egy csomag suháng után 
2 P, (a fenti árakban nem foglaltatnak benn). 

Az 1937. évi őszi erdősítésekhez szükséges facsemetét és su-
hángot legkésőbb 1937. évi július hó végéig, az 1938. év tavaszi 
ültetésekhez szükséges facsemetét és suhángot pedig legkésőbb 
1937. évi október hó végéig az ültetés helyére illetékes m. kir. , 
erdőigazgatóságnál, vagy m. kir. erdőfelügyelőségnél szóban va&y 
írásban kell igényelni. Alföldfásítási célra 5000 darabot meg nem 



haladó csemetemennyiséget a községi elöljáróság útján is lehet 
igényelni. 

Az igénylésben meg kell jelölni a beültetendő teriilet helyet 
(község, dűlő), minőségét (kopár, vízmosásos, futóhomokos terület, 
vágás, tisztás, stb.) kiterjedését, a szükséges csemete, illetőlég 
suháng faját, korát és mennyiségét, az ültetés idejét (1937. év ősz, 
vagy 1938. év tavasz), a jelentkezőnek vagy megbízottjának pontos 
címét (lakóhely, utolsó posta) és végül, hogy a csemete, illetőleg 
suháng a közölt (I—IV.) feltétel melyike szerint volna kiszol
gáltatandó. 

Elkésetten, valamint a földművelésügyi minisztériumhoz 
közvetlenül, vagy más hatóságokhoz benyújtott igénylések figye
lembe vétetni nem fognák. 

Azok, akik a kiutalványozott csemetét vagy suhángot ok 
nélkül visszautasítják, vagy nem arra a célra használják fel, 
amelyet megjelöltek, a jövőben állami csemetét nem kaphatnak. 

Az 1935. évi IV. te alapján állami ellátás alatt álló erdő-
és kopár területek birtokosai részére szükséges facsemete kiutal-
ványozása iránt a m. kir. erdőigazgatóságok ezentúl is hivatal
ból intézkednek. 

A csemeték és suhángok tavasszal, március és április hó
napban, ősszel pedik október és november hónapban fognak ki
adatni, illetőleg szétküldetni. 

Budapest, 1937. évi május hóban. 

M. kir. Földművelésügyi Miniszter. 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY. 

A magyar királyi államvasutak igazgatósága 922 mr, külön
böző méretű műhelyi lucfenyő faanyag szállítására ezennel nyil
vános versenytárgyalást hirdet. 

Az aláírt ajánlatot „Ajánlat a 30.629—1937. sz. versenytár
gyalási hirdetményben közölt műhelyi lucfenyő faanyag szállí
tására" felirattal ellátott, sértetlen borítékban elhelyezve, pecsét
tel lezárva a magyar királyi államvasutak igazgatóságánál (VI., 
Andrássy-út 75. III. 336. sz.) 1937 június hó 18-án déli 12 óráig sze
mélyesen vagy posta útján kell benyújtani. Ugyanezen a napon 
déli 12 óra 15 perckor fogjuk az ajánlatokat felbontani, mikor 
magukat igazoló ajánlattevők, v<agy meghatalmazással ellátott 
képviselői jelen lehetnek. 

Ajánlat tehető úgy belföldön termelt, mint külföldről szár
mazó faanyagra. 

Az ajánlatban határozottan kitüntetendő, hogy a felajánlott 
faanyag hazai vagy külföldi származású. 



A megrendelő összes faanyagok szállítása a megrendelés 
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül megkezdendő és lehe
tőleg egyenlő havi részletekben legkésőbb 1937. év október, hó 31-ig 
teljes mennyiségükben leszállítandók, illetőleg a magyar királyi 
államvasutaknak úgy minőségileg, mint mennyiségileg véglege
sen átadandók. 

A részletes feltételeket tartalmazó hirdetmény és a szabály
szerű ajánlati űrlap a M Á V igazgatóságánál szerezhető be-

• • A Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága. 



Az „Erdészeti Lapok" 1937. évi VI. füzetének tartalma: 
(Inhalt. — Sommaire. — Contents.) 

Felhívás erdőbirtokos és erdő-mérnök olvasóinkhoz a nyugdíjbiztosí-
tásra kötelezett alkalmazottak bejelentése tárgyában 497 

Erjdőmérnök olvasóink figyelmébe! 499 
Krónika. — (Chronik. — Chronique. — Editorials.) 499 
Ajtay Viktor: Válaszok. — (Erwiederungen. — Béponses. — Beplies.) 505 
Fekete Zoltán: Magyar erdészeti szakkifejezések. — (Ungarische 

forstliche Fachausdrücke. — Terminologie forestiére hongroise. 
— Hungárián forestry terms.) 515 

Dr. Król Oszvald: Megjegyzések Genszky „Szakunk jövő útja" c. 
cikkéhez. — (Bemerkungen zu Genszkys Aufsatz „Der Zu-
kunftsweg unserer Fachbildung. — Observation sur Varticle de 
M. Genszky: L'avenir de notre profession. — Bentarks on the 
article of Genszky: „The future of our profession.") 525 

Dr. Luncz Géza: Nemzetközi Erdészeti Bizottság alakul. — (Die Bil
dung eines Internationalen. Forstausschusses. — La création du 
Comité International de Sylviculture. — The formation of the 
„International Forestry Commission") 531 

Dr. Ing. Worschitz Frigyes: Argentina erdőgazdasági vázlata. — 
(Forstliche Skizze Argentiniens. — Coup d'oeil sur la sylvi
culture de VArgentiné. — An apercu of Argentiné forestry.). 539 

Hivatalos közlemények. — (Amtliche Mitteilungen. — Communications 
officielles. — Official Communications.) A m. kir. földmívelés
ügyi miniszter 83.528/1937/11—1. számú rendelete az Allamerdé-
szeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alapból 
az 1937/38. tanévben kiosztható segélyek ügyében 549 

Irodalom. — (Literatur. — Bibliographie. — Reviews.) Külföldi 
lapszemle 552 

Különfélék. — IVerschiedenes. — Divers. — Nwtes.) Halálozások. . . 567 
Személyi hír 568 
A M . K i r . József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye

tem Sopronban nyári egyetemi tanfolyamot rendez . . . 57(1 
A Dunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület közgyűlése . . . 572 
A nyúlvész. (Roth Gyula.) 574 
A bükk mint talpfaanyag ?>7l 
A z első erdészeti oktatófilm 5 7 ° 
Nagyarányú erdősítések Jugoszláviában és Olaszországban . 578 
„Makkrázó Margit." (Béky Albert.) 
Munkaügyi perek • • • • 

F a - és építési anyagok tájékoztató árai június hónapban. — (Holz-
und Baumateriálpreise im Juni 1937. — Prix du bois et des 
materiaux de construction en juin 1937. — Prices of wood, 
lumber and building materials in June 1937.) 584 

Hirdetések. - (Anzeigen. — Annonces. — Advertisements.) l — v i 
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