Erdőn)ériiök olvasóink figyelmébe!
Ezúton is felhívjuk erdőmérnök olvasóink figyelmét
az iparügyi m, k i 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, a k i 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
K a m a r a 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 méginkább 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 m i szakmánkra, ahol az olvasó
közönség aránylag csekély száma a szakközlemények n y 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 l L T c l 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 m i 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!
A d d i g 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 legelodázhatatlanabb 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 itt 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.
M e r t 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 ilyen 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, a k i 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.
Ilyen eset pedig lényegében kettő v a n : 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 Technisehe- und Wirtschaftswissénschaftén in Sopron geplante Ferienkurs ist auch für die Fortswirte eine günstige und ernste Gelegenheit 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 organise cetté année des cours de vacances á Sopron. Le fait est

réjouissant au point de vue de l'instruction post-scolaire des ingénieurs.
L e 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.

Válaszok.
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 m a i 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
k a l gyöngébb, mint a tiszafáé, pedig a kanadai nyár növedékszázaléka 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

