


A n n a k pedig, hogy ez a szívbőlfakadó jóság, csendes 
odaadó munkásság, s megértő' jóindulat és emberszeretet 
nem maradtak méltánylás és viszonzás nélkül, legfényesebb 
tanúbizonysága volt a mélységes és őszinte igaz részvét, 
amely utolsó útjára kísérte. 

Higgadt , nyugodt, békés természete csak olyankor 
lobbant lángra, ha meggyőződése mellett kellett sikraszáll-
nia, amikor is teljes nyíltsággal és őszinteséggel sorakoztatta 
fel mind ig komoly és megfontolt érveit. 

M i a magunk részéről ezenkívül még a magyar erdők 
és a magyar erdőgazdaság egy őszinte, megértő barátját és 
az erdőgazdaság érdekeinek áldozatkész harcosát siratjuk 
Benne, s emlékét kegyelettel fogjuk őrizni. 

Béke hamvaira! 

Báró Waldbott Kelemen kitüntetése. 
A Kormányzó Ür Őfőméltósága Egyesületünk elnö

kének, báró Waldbott Kelemennek a Magyar Érdemrend 
középkeresztjét a csil laggal adományozta a magyar mező
gazdaság fejlesztése érdekében kifejtett munkásságáért. 

Ügy véljük, hogy a kitüntetés őszinte örömet kelt 
mindazokban, akik Egyesületünk elnökének munkásságát 
ismerik. 

E g y i k e azoknak a ritka egyéniségeknek, akik a tár
sadalmi egyesülésekben elfoglalt kitüntető pozíciót nemcsak 
kitüntetésnek, de kötelezettségnek is tekintik és az elérhető 
eredményekre, vagy elismerésre való tekintet nélkül szív
vel és lélekkel szolgálják azt az ügyet, amelynek képviselő
jéül szegődtek. 

Igen jól ismerjük azokat az igazán bokros érdemeket, 
amelyeket elnökünk, mint a Magyar Szőllősgazdák Orszá
gos Egyesületének elnöke a magyar mezőgazdaság fejlesz
tése körül szerzett. 

Igen jól esik tudnunk azt, hogy az ő odaadó munkás
sága ezen a téren elismerést és méltánylást talált. 

Bár jól tudjuk, hogy önzetlen munkálkodásában nem 
a feltűnési vágy, nem az elismerésre való törekvés, hanem 
tisztán a közérdek és az ügyszeretete vezeti, mégis sajná
lattal kell megállapítanunk azt, hogy az a másfél évtizedes 



eredményes, kitartó és önzetlen munkásság, amelyet elnö
künk az erdőgazdaság érdekében kifejtett, ezideig még néni 
találta meg ugyanezt az utat. 

Nem akarunk visszatérni azokra az időkre, amikor 
még, mint a Tisszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egye
sületének elnöke szállott síkra a magyar ' erdőgazdaság és 
fatermelés életbevágó érdekeiért, de szükségesnek tartjuk 
kiemelni azt a rendkívüli munkásságot, amit, mint Egyesü
letünk elnöke, nemcsak a felsőházban az új erdőtörvény tör
vényhozási tárgyalásánál és az erdőgazdaság érdekeinek 
védelmében kifejtett, hanem amit az erdőtörvény két ízben 
történt egyesületi tárgyalása, a végrehajtási utasítás letár
gyalása körül, továbbá mint a TT. Nemzetközi Erdőgazda
sági Kongresszus elnöke és végül, mint az Országos Fagaz
dasági Tanács elnöke az ország, a köz- és az erdőgazdaság 
érdekében teljesített. 

Bizton reméljük, hogy ezek az érdemek is meg fog
ják találni az utat a legfelsőbb elismerésig. 

Add ig is melegen üdvözöljük Öt a legfelsőbb kitünte-
lés alkalmából és arra kérjük, hogy azt az önzetlen oda
adást, azt a fáradságot nem ismerő munkakészséget, amit az 
erdőgazdaság érdekeivel szemben ezideig tanúsított, továbbra 
is tartsa meg az erdőgazdaság és a szerencsétlen országunk 
jól felfogott érdekében. 

Krónika. 
1. A kedvezményes tűzifa-díjszabás. 

Lapunk legutolsó számában már foglalkoztunk ezzel 
(i kérdéssel és rámutattunk azoknak a hátrányoknak egy 
fészere, amelyek a magyar erdőgazdaságot az Államvas
utak ez évi szeptember hó 1-vel életbeléptetett fuvardíj eme
lése révén érték. 

Rá kívánunk azonban mutatni ezenkívül még néhány 
olyan körülményi-e is, amelyek napnál világosabban iga
zolják azt, hogy a fuvardíj emelésből származó megterhelés 
még sok igazságtalanságot is rejt magában. 



A fuvardíjemelés igazságosságához talán nem férne 
szó akkor, ha a fuvardíjtöbblet a termelő erdőbirtokost csak 
azok után a szállítmányok után terhelné, amelyeket tényleg 
nagy távolságokra akar szállítani. 

Ebben az esetben, ugyanis a magasabb fuvardíjért a 
termelő ellenszolgáltatást is kap a vasúttól. 

Tényleg azonban a helyzet nem ez. 
A z ármaximáló rendelet ugyanis feladóállomási árat 

is állapít meg, amely fel adóállomási ár egyaránt érvénye
sül a birtokos minden eladásánál tekintet nélkül arra, hogy 
a tűzifát milyen távolságra szállítja. 

M i v e l pedig tisztán a Budapesttől való távolság és 
a Budapest ig fizetendő vasúti fuvardíj szabja meg annak 
a tűzifának a feladóállomási árát is, amit a birtokos a köz
vetlen közelben, vagy akár az erdőn ad is el, a birtokos a 
távoli helyeken 10.000 kg.-ként 20 pengővel, sőt ezt meg
haladó összeggel kap kevesebbet ezért a tűzifájáért is, mint 
annak előtte. 

A megterhelésnek ez a módja tehát megrövidíti a bir
tokost ott is, ahol ezzel a megterheléssel szemben a vasút 
csak aránylag csekély, vagy esetleg semmi ellenszolgálta
tást sem ad s ahol ez a megrövidítés a MÁV-ra nézve 1 fillér 
bevételi többletet sem jelent. 

Sőt mive l a termelt fának csak kisebb hányada kerül • 
tényleg Budapestre, amivel szemben a fuvardíjemelés az 
egész termelés eladási árára kihat: kétségtelen, hogy ;> 
birtokos, illetőleg termelő kétszer, háromszor akkora árvesz
teséget szenved, mint amennyit a kormányzat a MÁV „be
vételi kimaradásának" fedezésére megkap. 

De van itt még egy kérdés, és ez a gyengébb minő
ségű választékok kérdése. 

Már előző lapszámunkban rámutattunk arra, hogy az 
Országos Fagazdasági Tanács a munka- és fuvarbérek emel
kedése következtében 32 pengővel javasolta felemelni a F a -
forgalmi R t . által régebben fizetett átvételi árakat. 

A z ármaximáló rendeletben megszabott ártételek a 
fakereskedelem forgalmi árai s így ezeket csak az árvédelmi 
szerv javasolt eladási áraival lehet összehasonlítani. 



A z eredeti miniszteri rerfdelet (koncesszió tervezet) 
20 pengőben állapította meg az árvédelmi szerv hasznát a 
keményfa választékoknál. 

A z Országos Fagazdasági Tanács evvel teljesen tisz
tában volt akkor, amikor az átvételi árakra vonatkozó javas
latát tette, sőt tisztában volt azzal is, hogy a Faforgalmi 
eladási árai a legolcsóbb árak lesznek a piacon. 

Kétségtelen tehát, hogy az Országos Fagazdasági Ta
nács a legalacsonyabb eladási árak mértékét 10.000 kg-ként 
52 pengővel magasabban kívánta megszabni a Faforgalmi 
régi átvételi árainál. 

A z előző lapszámunkban már tárgyalt 10.000 kg-ként 
b'8 pengős áremelés csak" a bükktűzifa legmagasabb áránál 
van meg, míg a többi fanemeknél és választékoknál a külön
bözet mindössze 56 pengő a faforgalmi régi átvételi áraival 
szemben. 

Azoknál a fanemeknél és választékoknál tehát, ame
lyek a magyar termelésnek legalább 70%-át teszi, még a 
kormányzat felfogása szerint is legfeljebb 10.000 kg-kint 
4 pengőre tehetjük azt az összeget, amit a kormányzat a 
maximális árak megállapításánál a várható fuvardíjemelés 
következményeinek ellensúlyozására figyelembe vett. 

Megállapíthatjuk ezzel szemben azt, hogy már a 
150 km-es távolságon felül a fuvardíj-emelés ezt a 4 pengőt 
mindenütt meghaladja. 

Kétségtelen tehát, hogy azoknál a fanemeknél és vá
lasztékoknál, amelyek a magyar termelés 70%-át teszik ki 
és amelyeknek az értékesítése a múltban is inkább okozott 
gondot, a fuvardíjemelés számottevő árcsökkentést jeleni az 
összes termelt fánál, tehát még annál is, amit a birtokos nem 
szállít vasúton. 

Annál a birtokosnál, termelőnél, aki tűzifáját maga 
termeli és vasútra szállítva waggónba rakva értékesíti, a 
4 pengőt meghaladó fuvardíjemelés az eladási árakkal szem
ben jut érvényre. 

Ezzel szemben azoknál a birtokosoknál, akik anyagi 
erő vagy berendezkedés hijján tövön kénytelenek fájukat 
értékesíteni, — amilyenek p l . az űrbéresbirtokosok, az állami 



kezelésbe vett eixlők túlnyomóiésze és a legtöbb kisebb erdő
birtok — ez az árcsökkenés már az Országos Fagazdasági 
Tanács által javasolt legalacsonyabb átvételi árral szemben 
fog érvényesülni. 

Sőt az árcsökkenés feltétlenül meg fogja haladni még 
a fuvardíjemelés mérvét is. 

A magyar erdőgazdaságoknak legalább 70%-a esik 
abba a csoportba, amelynek a* feladóállomása Budapesttől 
.150—350 km távolságra fekszik. 

111 az átlagos fuvardíjemelés kb. 12 pengő, vagyis 
10.000 kg-kint 8 pengővel több annál az összegnél, amit a 
földmívelésügyi minisztérium a várható tűzifa fuvardíjeme
lés fedezetére számításba vett. 

A tövön, vagy tő mellett való eladásra kényszerített 
birtokosok azonban nemcsak ennyit fognak az Országos F a 
gazdasági Tanács állal javasol! legalacsonyabb átvételi ár
ral szemben veszíteni. 

Igen jól tudjuk ugyanis, hogy a kereskedelem normá
lis viszonyok mellett nem érte és nem éri be azzal a 20 pen
gős Avaggononkénti haszontétellel, amit a kormányzat az ár
védelmi szerv részére megállapítani kívánt. 

M i v e l pedig az eladási áraknál a kereskedőt, vagy a 
termelő-vállalkozót az ármaximáló rendelet korlátozza, két
ségtelen, hogy az általa igényelt haszontöbbletet az Országos 
Fagazdasági Tanács által a birtokosnak juttatni kívánt leg
kisebb termelői árból fogja levonásba hozni. 

M i v e l pedig az akár tövön, akár tő mellett vásárló 
vállalkozó szintén számol a Fagazdasági Tanács által szá
mításba vett munkabéremelkedéssel, kétségtelen, hogy az 
i lyen esetekben a birtokos nem fogja megkapni azt a tőáral 
sem, amit a Faforgalmi részére régebben megállapított át
vételi árak mellett a régi munka- és fuvarbérek idején kap
hatott volna. 

Annál kevésbbé számíthat erre az ártételre, mert h i 
szen ma hiányzik az a szerv, amelyik a termelt magyar tűzi
fát a múltban a kormányzat által megállapított áron átvenni 
voll köteles. 



Nem tagadjuk ie, hogy éppen ezért elég súlyos aggo
dalommal nézünk a faárak jövendő alakulása elé. 

A sokkal szabadabbá lett fa behozatal megélénkülő 
keresletet, s ennek következtében gyarapodó termelést fog 
eredményezni a külföldön is, s a termelés gyarapodásának a 
külföldi kínálat emelkedése lesz a feltétlenül várható követ
kezménye. 

E z a kínálat, ha az első télen nem is, de erősen tar
tunk tőle, hogy egy éven belül már számottevően fogja a 
maga hatását érvényesíteni. 

Igen melegen ajánljuk ezeket az illetékes tényezők 
figyelmébe, mert úgy véljük, még sem volt az a cél, hogy a 
magyar erdőgazdaság az eladások tekintetében ugyanoda 
jusson, ahol 1933. évben volt, s ugyancsak nem volt cél az 
sem, hogy az alárendelt választékok ára 10.000 kg.-kint 
20—2ö pengővel csökkenjen. 

Mert ezeknél a választékoknál az ürmérterenként 1.— 
pengős áresés már a termelés lehetőségét teszi kockára. 

2. A fiatalság helyzete. 

Nem kisebb tényező, mint a Műegyetem prorektorá, 
Czettler Önagyméltósága állapította meg legutóbb egy'hír
lapíró kérdésére adott válaszában, hogy erdőmérnökökben 
máj- ma sincs túlzott bőség és rövidesen hiány fog ezen a 
téren jelentkezni. 

H a az erdőgazdaság és a köz érdekében elvégzendő 
munkák mennyiségét, a gazdaság valamelyes fejlődését 
vesszük figyelembe, amik pedig a közérdekkel is egybevág
nak, akkor el kel l ismernünk, hogy őnagyméltőságának ez a 
megállapítása kétségtelenül helyes. 

Felületes szemlélő ebből azt a következtetést von
hatná, hogy erdőmérnöknek lenni ma valóban rózsás dolog, 
hiszen a kikerülő fiatalembereket két kézzel kapkodják, s 
elhelyezkedésük, jövőjük biztosítása gondot már egyáltalán 
nem okoz. 

A z éremnek ez a másik oldala azonban — sajnos l i L -
sokkal sötétebb, mint amilyennek így első tekintetre látjuk. 



A főiskolát végzett erdőmérnökök számottevő része 
ideiglenes állásokban olyan javadalmazás mellett hányódik, 
amelyik javadalmazás al ig éri el, sőt bizonyos esetekben 
meg sem közelíti az ügyesebb szakmunkás részére kormány-
hatóságilag megállapított legkisebb munkabéreket. 

Hiszen magánál az államnál, különböző intézmények
nél tán több, mint 100 fiatalember dolgozik olyan javadal
mazás mellett, amelyikből különösen a nyári ónapokban fel
merülő gyakori utazás és kintlétei mellett az utazási költsé
gek levonásával al ig marad 70—80 pengő az élet fenntartá
sára a végzett munka ellenértéke gyanánt. 

Minden félreértés elkerülése végett elsősorban meg
kell állapítanunk azt, hogy a földmívelésügyi minisztérium 
a legnagyobb jóindulattal kezeli a kérdést és csak köszönet 
i l le t i meg a Földmívelésügyi Miniszter Ura t azért, hogy 
nagy nehézségek árán így legalább a betevő falatot bizto
sítja az okleveles fiatalemberek részére. 

H a azonban figyelembe vesszük azt, hogy ezek a fia
talemberek, akik közül nem egy már 40 éve körül jár, vagy 
ezt túl is haladta, akárhány esetben már 10 év, sőt ezt meg
haladó idő óta végeznek olyan munkát, amire nemcsak fel
tétlenül szükség van, de amit elvégezni az államnak tör
vényszabta kötelessége; ha figyelembe vesszük azt, hogy a 
törvényszabta kötelesség a multakkal szemben igen jelen
tékenyen megszaporodott: ha tudjuk azt, hogy még a régi 
erdőtörvény által előírt sokkal kevesebb kötelezettséget sem 
tudta az állami adminisztráció minden jóakarata mellett 
sem megfelelően ellátni, akkor meg kell állapítanunk azt, 
hogy ez a dolog egyáltalán nincs rendben. 

A már két éve életbeléptetett erdőtörvény végrehaj
tási utasítása ma, sem jelent még meg. 

Két éve írja elő a törvény azt, hogy minden magán
birtokra, a kormányzat által megállapított határidőn belül 
.üzemtervet kel l készíteni és ma, a kormányzat még ezt a 
határidőt sem állapította meg. 

Tízezrekre megy azoknak a birtokoknak a száma, 
amelyekre a törvény értelmében a birtokos kérésére az állam 
!<\sz köteles elkészíttetni az üzemtervet. 



M i lesz, ha a végrehajtási utasítás megjelenik és az 
enemű kérvények 10.000-ei várnak majd elintézésre. 

Már pedig a végrehajtási utasítás megjelenését sem 
lehet még tovább elodázni. 

A z a pi l lanatnyi enyhülés, ami az utolsó néhány évben 
a fabehozatal tekintetében beállott, nem vezethet félre ben
nünket, mert igen jól tudjuk, hogy már a közeljövőben ez a 
tétel ismét évi 100.000.000 pengős kiadással, ha nem többel 
terheli majd a magyar kereskedelmi mérleget. 

Még ha tételes törvény nem is írná elő, akkor is az 
önfenntartási ösztön követelné meg, hogy az erdők gondo
sabb felügyeletével és irányításával iparkodjunk ezt a 
hiányt csökkenteni. 

Súlyos magánjogi szerződések is kötelezik az admi
nisztráció megfelelő kifejlesztésére a kormányzatot. 

Nagy kiterjedésű erdőket, — mert hiszen sok 100.000 
holdról van szó, — kötelesek a tulajdonosok állami keze
lésbe adni. 

A z a szolgáltatás pedig, amit a mai rendszer a mai 
szervezet mellett a kezelési költség címén fizetett összeg elle
nében kapnak, meg sem közelíti azt, amit a kezelés fogalma 
alatt értünk. 

V a n olyan úrbéres, vagy egyéb birtok, amelyik évi 
800—1000 pengő vagy ezt is meghaladó kezelési járulékot 
fizet, s ennek ellenében a „kezelő" erdőtiszt évente egyszer, 
vagy kétszer látja az erdőt. 

Nem azért, mintha nem akarná látni, de azért, mert a 
kezelésére bízott 100-at is meghaladó számú erdőbirtok mel
lett egyre nem jut egy külső munkanap sem, utazási költsé
geit pedig, mégha minden erejét megfeszítve többet akarna 
is kint lenni, senki meg nem téríti. 

Mert a kezelő erdőhivatalnak azt a munkáját; hogy a 
birtokossági üléseken résztvesz, a határozatokat elbírálja, 
esetleg felebbez, vagy iparkodik a helytelen határozatok 
megváltoztatására bírni a birtokosokat, a kezelés fogalma alá 
sorozni nem tudjuk. 

Ezek olyan felügyeleti teendők, amelyeket az erdő
hivatalnak el kell látnia akkor is, ha az illető birtokos saját 



erdőtisztei a l k a l m a z a kezelésre, s így kezelési járulékot 
nem fizet . 

U g y a n c s a k nem sorozzuk a kezelés foga lma alá azt 
sem, ha az erdőtiszt évente egy-kétszer az erdőt megnézi, be
járja, mer t h i s z e n erre már m a g a a régi erdőtörvénynek az 
erdőfelügyeletre vonatkozó rendelkezése is kötelezte. 

N e m először hangoz ta t juk i t t , hogy ezt a kérdést más
sal , m i n t a létszám megfelelő szaporításával megoldan i nem 
lehet. 

N e m először m u t a t u n k rá, m e n n y i r e a gazdasági 
öngyilkossággal egyenértékű az a rendszer , a m e l y i k a kellő 
felügyelet, a kellő irányítás híjján a jövő szempontjából soha 
nem pótolható módon sok milliós értéket hagy évről-évre ve
szendőbe m e n n i tisztán azért, hogy a személyi járandóságo
kon néhány 100.000 pengőt megtakarítson. 

N e m egyszer jelöltük m e g már i t t azt a jövedelemfor
rást is , ahonnan az erre szükséges összegeket a kormányzat 
előteremtheti. 

N e m t i t k o l j u k , hogy ez a l k a l o m m a l is a külföldi fater
mékek vámmal való terhelésére gondolunk . 

N e m tagad juk le azt sem, hogy jelentős részünk vol t 
a külföldi fatermékek f o r g a l m i adóval való megterhelésében, 
a külföldi tűzifa vámmal való sújtásában. 

D e m i n d e n a l k a l o m m a l hangoz ta t tuk azt, h o g y ennek 
ellenében bocsássa a pénzügyi kormányzat a földmívelésügyi 
tárca rendelkezésére azt az összeget, amire az államerdészeti 
adminisztráció megfelelő megszervezése céljából szükség 
van. 

E z z e l szemben — sajnos— megtörtént, hogy a milliós 
többleteket jelentő bevételi forrásokat a kormányzat igénybe
vette, e l lenben r idegen elzárkózott az erdőgazdaság és erdé
szeti adminisztráció megfelelő fejlesztése elől. 

Űjból a legerélyesebben hangsúlyozzuk azt a kíván
ságunkat: terhelje m e g a kormányzat a külföldi műíabehoza-
ta l t 10%-os minimális vámtétellel és az ebből befolyó pénz
összeget fordítsa igen is a m a g y a r erdőgazdaság fejlesztésére 
elsősorban azáltal, hogy az adminisztrációt megfelelően fej
lesztve végezze el azokat a munkákat, amike t a törvény kö-



telezőieg erre az adminisztrációra hárít, a többletet pedig 
fordítsa általános, az erdőgazdaság fejlesztését célzó intéz
kedések foganatosítására. 

Mert a törvény sok olyan teendőt ró az állami admi
nisztrációra, amit az ma személyzethiány és költségfedezet
hiány miatt ellátni képtelen, pedig a törvény végrehajtása, 
— engedelmet kérünk, — nemcsak a polgárokra, de a kor
mányzatra is kötelező. 

Chronik. Von Z. Biró. 

Die erhöhten Bahnspesen des Brennholzes bedeuten 
besonders im Zusammenhange mit der behördlichen Festsetzung 
der Höchstpreise eine arge Gefahr für die Wirtsohaft. Die 
Tariferhöhung erfolgte namlieh erst nach der Preisregelung, 
demzufolge ist ein starker Preisrückgang zu erwarten, vor allém 
bei den schwaeheren Sortén, derén Erzeugung künftighin kaum 
rentabel sein dürfte. 

Die gegenwártigte Lage der juiigen Forstbeaintengeneration 
gint zu ernstem Bedenken Anlass. Die Besehaftigungslosigkeit 
ging zwar erfreulich zurück, dooh ist die Besoldung der Anfánger 
un-würdig gering. Diesem Umstand muss unbedingt abgeholfen 
werden, denn einwandfreie Leistung können nur zufriedene Ange-
stellte bieten. Das neue Forstgesetz vermehrt ungeheuer die 
Arbeit der staatlichen Forstverwaltung und diese wird ihrer 
Pflieht nur bei entspreehender Erhöhung der Beamlenzahl naeh-
kommen können. Es stehen hoihe Werte im Spiele, und eine 
verhaltnismassig geringe Ersparnis an Personalauslagen kann 
Saehsebaden von schwereíi Millionen verursae'hen. 

* 
Chronique par Z. Biró. 
L'Auteur analyse en détail les iueonvénients que eomporte 

pour le producteur 1'aug-mentation du tarif ferroviaire du bois 
de ohauffage. 

TI fait connaítre la situation matérielle des jeuues 
ingénieurs forestiers et insiste sur la nécessité de l'améliorer. 
II möntre une nouvelle fois que le personnel du cadre supérieur 
de radministration forestiére ne saurait s'acquitter á la 
satisfaction générale de toutes les obligations preserites par la 
loi que si son effectif est considérablement agrandi. 

* 
Editorials. By Z. Biró. 
The author analyses in detail tlhe disadvantages which may 

arise for the production írom inereasing the railway rates of 



fire yrood. He further discusses the prospeets of young 
forest-engineers and insists upon an improvement of their 
matériái situation. Finally he emphasizes again that the State 
Forest Department will not be able to do its duty imposed on 
it by the new Forestry Law unlass by increasing the staff of its 
offioials. 

Vektoriális kiegyenlítés.*) 
Irta: Sébor János, egyetemi nyilv. rk. tanár. 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Ura im! 

K i ne használt volna már Önök közül térképet, — akár 
egy turistakirándulásnál, akár más alkalommal? Vájjon gon
doltak-e arra, hogy milyen műszaki munka, milyen számítási 
eljárások voltak szükségesek ahhoz, hogy egy-egy ilyen tér
kép, mely mindegyikünknek hű segítőtársa, vezetője az isme
retlen vidékeken — elkészüljön. 

Nagyon messze kellene mennem és a szűkre szabott időm 
sem volna elég ahhoz, hogy egy-egy ilyen térkép elkészítésé
nek összes részleteivel megismertessem Önöket. Célom tehát 
csak az lesz, hogy a legelemibb kiindulási eljárásokat ismer
tessem meg, egy a gyakorlatban még el nem terjedt, de igen 
jól használható új számítási eljárással. 

A térkép maga tulaj donképen kicsinyített hű képe kell 
legyen a természetben levő pontoknak s így a pontokat össze
kötő egyeneseknek. 

Legyen a térképen levő A, B pont egy-egy mérési jellel 
állandósítva. Álljunk fel az A pontban és tájékozzuk a tér
képünket a B szerint, vagyis hozzuk a térképen lévő A pon
tot a terepen levő A pont fölé és az AB egyenest a terepen 
lévő AB egyenes fölé. H a most a térképen lévő AB hossznak 
a kisebbítési arányszám A'-szoros értékét lemérném a terepen 
lévő AB egyenesre, akkor a mérésemmel a B pontba kellene 
jutnom. Azt látom azonban, hogy csak megközelítem ezt a 
pontot, de nem jutok a pontba. H a kétszer-háromszor végzem 

* A. Műegyetem idei Soproni Nyári Egyetemének keretében tartolt 
magas színvonalú és igen érdekes előadás, amelyet melegen ajánlunk a 
műszaki kérdésekkel foglalkozó kartársaink figyelmébe. (Szerk.) 



el ezt a műveletet, mindig más-más pontba fogok jutni, bizo
nyos határokon belül. Tehát a. térképen lévő AB hossz nem 
felel meg teljesen a terepen lévő AB hossznak. 

H a egy lépéssel tovább megyünk és felállunk a B pont
ban a térképünkkel, a térképet az AB szerint tájékozzuk és 
most a terepen, a térkép szerint BC irányban lemérjük a BC 
távolság X-szoros értékét, tapasztalni fogjuk, hogy nem jutot
tunk el a C pontba, hanem csak megközelítettük azt és látjuk, 
hogy úgy a hosszban, mint az irányban eltérésünk van. 

A z itt vázoltakból látjuk, hogy minden a térképünkön 
lévő pont nem felel meg és nem is felelhet meg teljesen pon
tosan a terepen lévő pontnak, hanem csak egy jó közelítő ér
téket ád. 

Talán a jelenlévő mérnök kollégáimat kivéve, Önökben 
mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, bizonyosfokú tekintélyrom
bolást vittem véghez, megrendítettem a bizalmukat a térképek 
pontosságában. Meg kell nyugtassam Önöket, a jövőben is bíz
hatnak a jó térképek pontosságában, mert hisz megfelelő szá
mítási eljárások alkalmazásával a térképen lévő pontjaink 
annyira megközelítik a helyes pontokat, hogy azok relatíve a 
gyakorlat szükségleteinek megfelelően teljesen pontosaknak 
vehetők fel. 

Nézzük, mik azok a körülmények, melyek ezt a pontat
lanságot előidézik. Vegyünk fel két pontot a természetben, je
löljük meg ezt a két pontot élsen és mérjük le négyszer, öt
ször ezt a hosszat, azt fogjuk látni, hogy minden mérésünk 
más-más eredményt ad. Egy-kétszáz méteres távolságon több 
milliméter, sőt centiméter eltérésünk is lesz, bármilyen gon
dosan végezzük is méréseinket. Vájjon mi ennek az oka? A z 
okot elsősorban magunkban kell keresnünk, azután műsze
reinkben és végül más, a számításainkba be nem vonható mel
lékkörülményekben. Ügy az eddigi, mint az ezutáni fejtegeté
seimből kizárom azokat a hibákat, melyek méréseinkből k i 
ejthetek, így a figyelmetlenségből származó durva hibákat, 
vagy a számításba vonható szabályszerű hibákat; mint például 
a műszerek hőmérsékletokozta kiterjedéséből származókat. 

Láttuk, hogy n mérés n különböző mérési eredményt ád. 
Ha végtelen pontossággal tudnánk mérni, úgy mind ez az n 



érték ugyanaz volna; egyenlő lenne az abszolút helyes érték
kel. Ezt azonban nem tudom elérni, mert véges pontosságú 
műszerekkel dolgozom és a megfigyelőképességem is csak vé
ges pontosságú, tehát csak bizonyos határok között tudok ér
zékelni. A végtelen fogalmát tehát csak elképzelni, de érzé
kelni nem vagyok képes, mert véges anyaggal, véges anyag
hoz kötött szellem dolgozik. Meddő kísérlet volna tehát a vég 
telén pontosságot hajszolni. 

Azt mondottam, hogy csak bizonyos határok között tu
dok érzékelni. Ezeket a határokat a mai modern műszerekkel, 
mérési és számítási eljárásokkal igen szűk távolságra össze 
lehet szorítani, — az előbb vázolt okok miatt azonban teljesen 
egybeejteni nem. 

Felvetődik most az a kérdés, hogy az. előbb említett n 
mérési eredmény közül melyiket fogadhatom el helyesnek? 
minden bizonnyal egyiket sem, hanem ezekből az összes meg
figyelési értékekből kell kiszámítanom a legvalószínűbb he
lyes értéket, — azt, amelyik legjobban megközelíti az abszolút 
helyes értéket. Ezeket a számítási eljárásokat, amelyeknek 
céljuk, hogy az n megfigyelésből a legvalószínűbb helyes érté 
ket kiszámítsuk, nevezzük kiegyenlítő számításoknak. 

A kiegyenlítési számításokat már több mint száz év 
óta a Gauss-féle legkisebb négyzetek elmélte alapján végez
zük. Ennek az elméletnek a lényege az, hogy az n megfigye
lésből a legvalószínűbb helyes értéket akkor kaporn, ha az 
egyes megfigyelésekhez adott javítási értékek négyzeteinek az 
összege egy minimum. Ez a számítási eljárás teljesen kifor
rott, — tiszta számokkal dolgozik. 

A most tárgyalandó eljárás ugyanezen az alaptételen 
nyugszik, csak nem tiszta számértékekkel, hanem irányított 
mennyiségekkel dolgozik. A számítási eljárás tehát rövidebb, 
tömörebb, de a végeredmény ugyanaz, mint a régi eljárásnál. 
Előnye még ennek a számítási eljárásnak az, hogy könnyen, 
az értékek olyan új összefüggésére jöhetünk rá, amelyeket a 
közönséges számítási eljárásokkal csak hosszadalmas kísér
letezéseik után láttunk volna meg. 

Láttuk azt, hogy minden a terepen lévő vonalnak a tér
képen egy ugyanolyan irányú és értékű vonal felel meg, tehát 



a mért értékeink nem közönséges számértékek, — skalár érté
kek — hanem irányított mennyiségek, vagyis vektorok. A ter
mészetben lévő minden egyenest teljesen csak három érték hatá
roz meg. Az egyik érték a hossz, a másik egy kezdő iránytól, a 
null iránytól, a harmadik pedig á vízszintestől való elhajlás. 

X 

56. 

1. ábra. 

Legyen X Y a vízszintes sík. X a kezdő irány. Ebben az 
esetben az a irányított értéket az a vízszintes és a © hajlásszög, 
továbbá a távolság határozza meg. A méréseinknél mind a három érté
ket hibák terhelik, világos tehát, hogy a valószínű helyes érték egy 
másik a' irányított mennyiség lesz, melyet úgy nyerek, ha a megmért 
a vektor a hosszának, a vízszintes szögének és <p magassági szögé
nek értékét javítom a megfelelő értékekkel. 

A kiegyenlítést, amint látjuk, egyszerre kellene elvé
gezni mind a három értékre nézve. Mivel azonban a geodéziá
ban rendszerint külön végezzük el a vízszintes vetületi mérést 
és külön a magassági mérést, azért a kiegyenlítést is először 
a vízszintes vetületi mérésekre nézve végezzük el s csak az
után külön, a magassági mérésekre vonatkozólag, ahol a víz
szintes vetületbeli kiegyenlített méréseket már hibamentesek
nek tételezzük fel. így a következőkben én is csak síkban fo
gok dolgozni, ezzel a feladatunk leegyszerűsödik, amennyiben 
térbeli vektorok helyett, csak síkbeli vektorokkal kell foglal
koznunk. 

Mielőtt a vektoriális kiegyenlítő számítást tárgyalnám, 
szükségesnek tartom, hogy a vektoriális számítási szabályok
ból annyit ismertessek, amennyire szükségünk lesz. Látni 



fogjuk, hogy ezek a szabályok igen egyszerűek és könnyen 
megjegyezhetők. 

A síkbeli vektor, vagy irányított mennyiség, egy meg
határozás szerint nem más, mint a síknak egy függvénye, 
amely szerint a sík minden egyes pontjához egy skaláris érték 
és egy irányérték tartozik. Egy vektoriális képlet független 
a tengelyrendszertől, s így az eredményeimben bármilyen el
tolt, vagy elforgatott tengelyrendszerre térhetek át. Egy nagy 
előnye ennek a számításnak, hogy minden képlet geometriai
lag könnyen ábrázolható. 

Levezetéseimben általában Schumann bécsi műegyetemi 
tanár jelölési módszereit fogom alkalmazni. E g y vektort gót betű
vel a, skalárértékét vagy |ct| jelöléssel, vagy latin betűvel, az 
egységvektort a, az erre merőleges vektort \a fogom jelölni, az 
irányt mindég egy nyíllal. A z irányértéket a kezdő, vagy null 
iránytól a geodéziában szokásosan az óramutató járásával egyező 
irányban fogom venni, tehát eltérek a matematikában szoká
sos iránytól. 

Az eddigiekből látjuk, hogy az a érték tulaj donképen 
a síkban csak két értékkel van teljesen meghatározva, írható 
tehát így is a.a, ahol a a hosszat a pedig az irányt jelöli meg 

Legyen két voktorunk a és b, nézzük ezek összegezése 

2. ábra. 



után milyen értéket kapnnk ? a -f- b érték, ha az ábrát meg
nézzük egy új irányértéket ád, amelynek skalár értéke nem 
egyenlő a-\-b értékkel. 

Ha ellenben vetületét a kezdőirányra ch és bx-&l és ennek 
az iránynak egységvektorát t-vel jelölöm, akkor Írhatom, hogy 
ax. t + bx. t = cx. t 

Ugyanígy, ha a null irányra kilencven fokos szög alatt 
hajló irány egységvektorát j-vel jelölöm, az a és b vetületét 
ay és ö„-al jelölöm, akkor írhatom, hogy ay. j - | - . j = c,,. j . Látjuk 
most már azt is, hogy ax. t - j - ay. j = a 

Ha három vektort összegezünk, akkor a —|— b -j— b = n. A z 
ábrából kitűnik, hogy így is írható (a -}— B) -{— b = n, mert a -J— 6 == c 
és c -f- b = tt. 

A kivonás nem egyébb, mint a vektornak negatív irány
ban való összegezése, tehát a — 6 = f 

Nézzük a vektoros mennyiségek szorzási szabályait. 
Skalár értékkel minden további nélkül szorozható a vek

tor és az eredmény ugyanolyan irányú, de a szorzatnak meg
felelő skalár értékű vektor lesz, tehát: m. a — m. a. a 

Ha egy összeget szorzunk (a -(- tj). w-el, akkor az előzők
ből könnyen látható, hogy n. (a -f- 6) = n. a -f- n . b. Ugyanígy 
fordítva több vektor összegezésénél a közös skalár szorzó k i 
emelhető. 

Vektornak vektorral való szorzásánál már vigyáznunk 
kell, itt kétféle szorzatot kell megkülönböztetnünk, az egyik 
a belső vagy skalár szorzat, a másik a külső vagy vektoros 
szorzat. 

A belső szorzat eredménye egy skalár érték. Jelölése 
(a, 6) = a. b. cos (a 6), vagyis az a vetülete a 6-n szorozva a b 
abszolút értékével. 

Ha tengelyrendszert veszünk fel, akkor a = ax. i f̂- ay. j és 
h = bx.'\-\-by.\, mivel i . i = í . 1 .cosO°=l és i . j =1.1.cos90°= 0 
lesz (a, h) = ax.bx-\- ay. by; (a, 6) = (6, a) mert cos (a b) = cos (6 n). 

Csak két vektort lehet egyszer ez alá a művelet alá fogni, 
mert c. (a, b) egy vektor, amelynek iránya a c irányával egyenlő, 
a skalár értéke pedig | c | szorozva (a, b) skalár értékkel. 



(a, B, c) kifejezés nem állhat fenn, ennek semmi jelentősége 
sincs. Összetett vektor szerepelhet a szorzásnál, így (a, (b-)-c)) = 
= (a, B) -4- (a, c); (a, a) = a. a . cos 0° = a 2 

Ha két vektor egymásra merőlegesen áll, akkor (a, b) = 0 
tehát ez. a merőlegesség feltétele. 

A külső szorzat eredménye a térbeli vektoroknál egy vek
tor, azért is hívják ezt a sorozatot vektoros szorzatnak, ebből 
a szorzatból származó vektor merőleges a két vektor által k i 
jelölt sikra. Síkbeli vektoroknál ez a szorzat szintén egy skalár 
eredményt ád. Jelölése [a, b] = a. b . sin (a b) tekintettel arra, hogy 
sin (a b) = — sin (b ct)-val; [a, 6] = — [B,-a]. 

Ezen kifejezés, amint látjuk, nem egyéb, mint egy négy
szögnek területe. 

Ha az egyes vektorokat a vetületeikkel fejezzük k i , ak
kor mivel t. t = 1.1. sinO" = 0 és i . j — 1.1. sin 90" = 1 és 
j . i = 1.1. sin 270° = — 1, lesz [n, B] = \ax. i -\~ a{l. j , bx. i - j - bu. j] = 

= ax.b i—a y .b x vagy determináns alakjában felírva 

[a,a] = a.a.sin0" = 0, tehát ez a párhuzamosság feltétele. 
Ugyanúgy mint a skalár szorzatnál, írható itt is [a, B —f— c] = 
= [a, B] -4- [a, ej. 

Minden vektoros egyenlet, mint például a-j-6=c felbont
ható két egyenletre, ha valamelyik az egyenletben előforduló 
vektorral először skalár, majd vektorosan megszorozzuk. Vagy 
ugyanezt érjük el azáltal, ha valamely az egyenletben előfor
duló vektorral és az erre merőleges vektorral képezzük a ska
láris szorzatot. E z tulajdonképen geometriailag kifejezve nem 
egyéb, mint az egyenletben előforduló vektorok vetületének a kép
zése arra a vektorra, amellyel a szorzást végeztük és az erre 
merőleges irányra. Valahányszor a vektoros számításról át aka
runk térni a rendes számításra, mindég ezt az eljárást kell 
követnünk. 

Összetett szorzásokat és a határozatlan szorzást, mivel 
arra a kiegyenlítő számításainkban nem lesz szükség, nem tár
gyalom. 

A kiegyenlítő számításoknál az a vektor a d a javítás 
következtében egy a' vektorrá változik át. Látjuk, hogy a da 



változás következtében a vektornak nemcsak a hosszértéke, 
hanem az irányértéke is megváltozik. A z ábránk szerint: 

a' = ct -f- d a, ebből a d a = a' — a 

58. II' 
3. ábra. 

Nézzük, mi lesz egy belső szorzat differenciálja ? Legyen 
a két vektor a és b, amelyek a változás után, az a' és b' értékbe 
mennek át. 

A változás lesz tehát: d(ct,b) = (a',b')— (a, 6) 
a' = a-\-da 
b' = b - j - d 6 lesz tehát: 

á (a, b) = (a + da,b-\-db) — (a, b) = (a, b) + fa, cl b) + (d a, 6rj + 
-f-fda,d bj — (a,b) 

A (da,db) mint másodrendű végtelen kis érték elhanya-
golható, lesz tehát: d(a,b) — (a,db)-\-(da,b), itt a szorzatokban 
a tagok sorrendjére nem kell ügyelnünk, mert hiszen cosinuszos 
szorzatról van szó. írhatjuk továbbá: d(a,a) = d a 2 == 2 (a,da) 

Hasonlóképen nyerjük a külső sorozat változását: 
d [a,b] = [a, db] -\- [d a, 67, itt ügyelnünk kell a szorzatokban a 
tagok sorrendjére, mert sinuszos szorzatról van szó. A tagok sor
rendjének megváltoztatásával, az előjel megváltozik. 

Vizsgáljuk most egy vektor változásánál előforduló ténye
zőket. 

4. ábra. 



Ha az a vektorban egy da változás áll elő, vagyis a skalár-
érték változik meg egy differenciális kis értékkel, úgy a változás 
iránya megegyezik az a vektor irányával, az előző szerint tehát 
írható da . a 

Ha a vektor tisztán csak az irányát változtatja meg egy 
differenciális kis értékkel dw-val, akkor a változás skalárértéke 
lesz a.dio, az iránya ennek a vektornak pedig egyenlő lesz az 
a vektorra merőleges iránnyal. Irható tehát a.do>.\a. 

A z egységvektor a változása, mivel a hossza állandó, 
lesz az ábra szerint | d a |. | a. a | d a | érték tehát egyenlő d w-val. 

A teljes d a változás tehát felírható, mint ennek a két 
részváltozásnak a vektoriális összege. Lesz: 

da = da.a-\-a.d(i>. a 

A z ábráról látjuk azonnal, hogy 

d a j =Y(dap-\-(a.d<x>)2 és tg (ad a)--
a.d< 

d a 
Vizsgáljuk egy vektornak egy vektor szerinti változását. 

Müller-töl származó definíció szerint, ha egy F érték függvénye 
az a vektornak, akkor F (a) differenciálhányadosa a szerint az a 
vektor, amelynek belső szorzata az a vektor változásával d a-val, 
egyenlő az F érték változásával dF(a)-v&l, vagyis: 

Ha F — (a,h) függvénye tehát két vektornak, lesz: 

d(a,h)= ^ ' ^ fl) ~T~ ( d ) d az előbb láttuk, hogy 

d (a, i) = (i, d a) -f- (a, d h). Ha tehát az a és 6 változók egymástól 
független vektorok, következik a két egyenlet összehasonlításából: 

A differenciálásnál tanult szabályok szerint írhatjuk: 
iSF(a) fóF(a) óa\ . , „ , , 

ó(a.b) (ó(a,h) őa\ . _ . 
V =•{ V ) — (h,a) = b.eos(ba) 
oa \ őa o a / 



d(o,o) 
da = 2,a\ 

ö{da,da) 
óda 2 .da 

Ő(da,da) 
d(a.d(ú) 

á . f l . á w ; 
ó (d a, d a) 

= 2.a2.du> 
őd<ú 

Megismerve most már a továbbiakban szükséges alap
műveleteket, áttérhetünk a tulajdonképeni kiegyenlítő számítások 
tárgyalására. 

A vektoriális számításoknak két irányával ismerkedhe
tünk meg az irodalomban. A régebbi irányban Fridrich dolgo
zott, aki a komplex számsíkban lévő vektorokat, az úgynevezett 
Gauss-féle vektorokat használta. Ez az irány nem talált köve
tőkre, talán az oka az, hogy jelölései kissé nehézkesek. 

A másik iránynak fő művelője Schumann bécsi műegye
temi tanár, akinek ebben az irányban igen nagy munkássága 
van. Ezt az irányt követik az újabb irodalomban. Állíthatjuk, hogy 
Schumann egy külön iskolát létesített a vektoriális kiegyen
lítő számításokra. 

A vektorps kiegyenlítésnél vegyük fel először a legegy
szerűbb esetet, amikor két pont kölcsönös helyzetét akarjuk meg
határozni, Legyen a két ponton o és e, a két pontot összekötő 
irányított érték a0, a kezdő irány -)- x. Mérem az a szöget és az 
a távolságot w-szer. Mind az w-szer más-más értéket kapok. 

Kapom az o 1 } 0 2 , a3, an vektorokat. Ha végtelenszer ismétlem 
meg a méréseimet, feltéve, hogy durva és szabályos hibám nincs, 
akkor a helyes e pont körül egy ponthalmazt, — nevezketjük 

6o; 

5. ábra. 



igy, —, az e-hez tartozó ponttartományt kapnám. Kérdés, hol 
lesz az e pontnak a legvalószínűbb helyes fekvése? Az előzőkből 
tudjuk már, hogy Gauss után ott, ahol a javítások négyzeteinek 
az összege egy minimum. 

Ha tehát a valószínű helyes pontot e„-vel jelölöm, az o-t 
az rvvel összekötő vektort a-val, az ax vektort egy d ax értékkel, 
az a2-t, da 2-vel, és így tovább, az an vektort da„-nel kell javí
tanom. Tehát kell, hogy: 

a = a1-\-da1 lesz tehát: dat = a — a x 

a = a 2 -f- d a 2 tó a 2 = a — a a 

a = as-\-da3 das—a — a3 

0 = a„. -4- d an dan = a — a„ 
A javítások négyzetei összegének az első differenciál 

hányadosát kell egyenlővé tennem 0 - v a l , hogy a minimumot 
kapjam. A négyzet nem egyéb, mint a vektornak önmagával 
való szorzata. A szorzat kétféle lehet, vagy belső, vagy külső. 
Itt csak a belső jöhet figyelembe, mert ez a skalárértékek négy
zetével egyenlő, míg a külső szorzat egyenlő Ö-val. 

Lesz tehát: Z(dak, da!() = Min. vagy írható így is : 
2 (a — ak, a — ak ) = Min. Ahol h — 1-től n-ig. 

Elvégezve a differenciálást az előbb felírt képletek segítsé
gével, lesz: 

£ E a — a , ( — 0 Felbontva a - jelet: 

n.a — a, — a 2 — a 3 — — an = 0 vagyis a == — £a )c 

Ez a kifejezés mutatja a geometriai megoldását a fel
adatnak, ha ugyanis a mért a& vektorokat egymásután felhord
juk, kapjuk az n. a vektor értékét, vagyis a valószínű helyes 
vektor w-szeresét, ennek az «-ed részét véve, kapjuk az ev pontot. 

Ha k i akarom számítani az a értékét, vagyis a megfelelő 
hossz és szög értékét, akkor fel kell bontanom az előbbi egyen
letet, még pedig jelen esetben legcélszerűbb, ha először i-vel, 
azután | t = j -vei képezem a skaláris szorzatot. 

Lesz: (t,a) = — S(t,<x*) 

(j, a ) = — S (j. a!:) rendes mathematikai alakba írva: 



6. ábra. 

lesz az első egyenlet: a.cos(ia) = — Zak . cos(iak) 

mivel cos(} a) = cos(90° — ia) = sin(xa) lesz a második egyenlet: 

a. sin (i a) == — 2 ak. sin (t ak) 
n • . •'.•')<-.[ 

ta<X = a a megfelelő szögérték a null iránytól. Ezt behelyette
sítve és a két egyenletet osztva, egymással, kapjuk: : 



E ak . sin xk tg a = 
i a j . cos aj 

Négyzetre emelve mindkét előbbeni egyenletet és összegezve, 

lesz: a 2 . cos2 a = ~ (S aj . cos aj )2 

a 2 . sm 2 a = — (2 aj . sin a,; )2 

w 2 

~ | (£ a f t . cos afc )
2 + «j . sin a k )

2 | és 
n 

a = j / (£ ak . cos jk )2 -\- (X au . sin xk )2 

ahol a gyökös kifejezésben csak a pozitív előjel veendő figye
lembe, mert az irány már külön meg van határozva. 

Ugy az a-ra, mint az a-ra nyert képleteknél a jobbol
dalon mindenütt a mérési eredmények szerepelnek, tehát ezekből 
számítható a x és az a valószínű helyes értéke. 

(Folytatása következik.) 

Vektorischer Ausgleich. Von Prof. J. Sébor. 
Auszug erfolgt mit dem Sehlussteil der Abhandlung. 

* 

Compensation veetorielle par le Professeur J. Sébor. (Le 
résumé sera donné á la fin du mémoire). 

Vektorischer Ausgleich. Von Prof. J. Sébor. 
Summary will be published with the last instalment. 

A fagáz mint energiaforrás 
járóművek hajtására. 

Irta: Dr. vitéz Bokor Rezső. 
(Befejező közlemény.) 

A f ágaznak alkalmazását járóművek hajtására a 
hazai nyersanyagnak, a fának felhasználásán kívül még 
indokolja: gazdaságossága. Laboratóriumi kísérletek szerint, 
ahol a generátor ugyanolyan rázásnak volt kitéve, mint a 
járóművön, a különböző gyártmányú német és osztrák (csak 



a Kromag) fagázgeneratorok a következő mennyiség*ű fát 
fogyasztották Kühne szerint: 

A fagázgenerátor gyár
tója és a gyártási száma 
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A motor 
fordulati 

száma 
kg/óra 

lóerő/óra 
(HP/ő) k g 

Jegyzet 

Humboldt^Deütz Köln-
Kaik Typ. KÜ3. 

bükk-

erdei fenyő 

lucfenyő 

16-4 
16-7 
16-7 

1100 
1086 
1090 

22 
19-5 
20 

1-34 
1-17 
1-20 

Négy
ütemű 
motor 

Holzvergaser G. m . b. H. 
0 berbexbacb/Saar 
Typ. 42. 

erdei fenyő 

lucfenyő 

bükk-lúc 

16-5 
16-8 
18-5 

1100 
1100 
1100 

22 
21 
25 

1-30 
1-25 
1-30 

Imbert—Berlin Typ. 
115/49. szám 

erdei fenyő 

lucfenyő 

bükk-lúc 

17-5 
17-8 
18 1 

1100 
1100 
1100 

20 
21 
21 

1-20 
1-17 
1 1 6 

Humboldt-Deutz Köln-
Kaik Typ. K . U. bükk-lúc 35 1100 35 1-00 « . 

Pramo-Werke G. m. b. H. 
Prankenberg i . Sa. bükk-lúc 30 1100 28 0-90 

Kromag A G . Hirten-
berg (Ausztria) Typ. 
III. Nr. 100. 

bükk-lúc 40-4 1100 34 0-84 « 

Imbert—Berlin 
Typ. 150/550. bükk-lúc 18-5 3130 28-1 3-35 

Két
ütemű 
motor 

A táblázatból láthatjuk, hogy lóerőóránként négy
ütemű motoroknál a fafogyasztás 1—1.3 k g körül mozog, 
amelynek nagysága függ a fafajtól, illetőleg a fafajok keve
rési arányától. Természeteséén a fa víztartalmára is tekin
tettel ke l l lennünk. 

Teherautókon végzett közúti kísérletek és a gyakorlati 
adatok közül közlök néhány megbízhatóan és szakszerűen 
végzett kísérleti adatot. 

Prof . Kühne szerint egy 3 tonnás (4 hengeres 55 
HP-ős) teherautó fogyasztása a következő volt: 

Sík terepen 24 km/óra átl. sebesség mellett 10 km úton 
bükk-lúc-fenyőkeverék alkalmazásával ( s = 9 mellett a fa-
fogyasztás 87 kg. Nehéz terepen ugyanaz a teherautó 21 
kin/óra átl. sebesség mellett fogyasztott ugyanazon fafajok 
álkalmazása esetén lt)6 kg fát. Ugyanennek a kocsinak átala-



kítása előtt (e = 4.3 mellett) a benzin fogyasztása első eset
ben 34.2 liter, a második esetben pedig 37.6 liter volt. Ezek 
szerint a kísérletek szerint átlagosan 1 liter benzinfogyasztás 
megfelel 2.7 kg fafogyasztásnak. A gyakorlati életben k i 
alakult szokás szerint ma légszáraz keményfa, (vagy kömény
es puhafák keveréke) esetében 1 liter benzint egyenlőnek 
vesznek 2.5 kg légszáraz fával. 

Kísérleti megfigyelések szerint (a termelt fagáz fűtő-: 
értéke alapján kiszámítva is) [ A T F közlése]: 

1 m 3 bükkfa megfelel kereken . . . 350 1 benzinnek 
1 üm 3 bükkdorong megfelel kereken 245 1 benzinnek 
1 m 3 erdei fenyő megfelel kereken . 270 1 benzinnek 
1 üm 3 erdei fenyődorong megf. ker. 189 1 benzinnek 

Valamely meglévő jármű átalakításánál a gazdaságos
ság kiszámításánál nem lehet csak az üzemanyagköltsége
ket alapul venni, hanem az átalakítással járó kiadások és a 
fagázgeneratorok élettartamának nagyságát is figyelembe 
kell venni. Lássunk erre egy példát: 

E g y meglevő 3 tonnás teherautó átalakítási költsége 
ma 4500—5000 P körül van teljesen készen, gyárilag készítve.; 
A. teherautó évente 30.000 km-t tesz meg és hasznos terhelése 
benzin esetében 3 tonna, átalakítva a generatorsúlyt leszá
mítva, 2.7 tonna. Mennyibe kerül 1 tonnának 1 km-re való 
szállítása? 

Benzinüzem esetében — elég jól számítva — 36 liter 
per 100 km benzinfogyasztás mellett 1 tonnakilométer (71 f. 
benzinár mellett) 8.52 fillér, (48 f. motalkóár mellett) 5.76 fr 

Fagázüzem esetén a szállítást terheli az üzemanyag
fogyasztáson kívül még az átalakítás költségének amortizá
ciója és kamata. Tegyük fel, hogy a legrövidebb idő, amely 
alatt a generátor elhasználódik, 3 év. (A Württembergisches 
Landesgewerbeamt Stuttgart kísérlete szerint egy 150 HP-ős 
teherautó 100.000 km után teljesen üzemképes állapotba]! 
volt és még semminemű olyan elhasználódást nem mutatott 
alkatrészeiben, hogy javítani vagy kicserélni kellett volna 
bármelyiket közülük.) 

I lyen körülmények között egy évre esik 33% amorti
záció, 5% kamat és 2% javítás, összesen 40%, azaz 2000 



pengő. Ebből tehát tonnakilométerre (81.000 tkm után) esik 
0.0247 P költség. 

Fafogyasztás: 2.7 tonna hasznos terhelés mellett 100 
km-re 90 k g keményfa, 1 tonnakilométer tehát 0.33 kg fa 
árába keiül. A fa kg-ját 3 fillérbe számítva, 1 tkm tehát ke
reken 1 fillérbe kerül. 

Üzemköltség tehát fagáz esetén 1 tkm-re 3.47 fillér 
benzin esetén 1 tkm-re 8.52 fillér 

motalkó esetén 1 tkm-re 5.76 fillér 
Megtakarítás tehát: benzin esetén 5.05 fillér 

motalko esetén 2.29 fillér 

Még kedvezőbben alakul a számítás, ha olyan gyérí-
tési fa árát vesszük alapul, amelynek kilójáért még 1 fillért 
sem kapunk. A z olajfogyasztás kb. azonos, bár fagáz eseté
ben még az az előny is megvan, hogy az olaj üzemanyag
átcsapás esetében sem hígul fel. 

Ginek erdőigazgató írja,1 hogy egy régi, lassújáratú 
és egy új, gyorsjáratú teherautót alakíttatott át benzinről 
fagázüzemre és a következő megtakarításokat érte el: 

Költségek km-enként teljes terheléssel (Groschen) 
üzemköltség 1, amor . - { -kam. , össz. költség 

Régi rendszerű benzinnel . 1.17 0.07 1.24 
Régi rendszerű fagázzal . . 0.89 0.13 1.02 
Üj gyorsjáratú benzinnel . . 0.78 0.22 1.00 
Új gyorsjáratú fagázzal . . 0.60 0.25 0.85 

A z elért megtakarítások a fenti számadatokból kiszámít
hatók. 

(A régi rendszerű teherautó futott 30.000 km-t, a megtakarítás 
tehát 6600 Schil l ing ivolt. A generátor beszerzési és az átalakítási költségei 
másfél év alatt amoi'tizálódtak. A gyorsjáratú évi 50.000 km-t tett meg, az 
évi megtakarítás 19.500 S volt. Mivel a teherautó ára 53.000 S volt, tehát 
3 év alatt amortizálható a megtakarításokból. Tapasztalata szerint az 
üzemi megtakarítás a 70%-ot is elérheti.) 

T a v a l y i külföldi erdőhasználattani tanulmányutunk 
alkalmával tanulmányozhattunk az osztrák szövetségi erdé
szet Reichramingban levő gondnokságában egy „Gebus"-

1 Wiener A l i g . Forst- und Jagdzeitung 1936. évf. 80. oldal. 



rendszerű fagáz-villanymozdonyt (5. kép), amely egy K r o -
mag-rendszerű íagázgeneratorral volt felszerelve. Ennek a 
mozdonynak 1935-ben az összes tüzelőanyagfogyasztása 8180 
kg vegyes tűzifa volt és ezzel szállított 2480 tonna, terhet át
lag 6.5 km-re és 460 tonna terhet átlag 7.5 km-re. Teljesít
ménye tonnakilométerekben = 19.570. Uresjárással és tola
tással együtt kereken 20.000 tkm. Felfogyasztása tehát 

5. kép. A z osztrák szövetségi erdészeit reiohnamingi gondnokságának 
„Gebus"-rendszerű fagáz-elektro erdei vasúti mozdonya. Hátulsó részen 
van egy „Kromag"-rendszerű fagázgenerator felszerelve, a tisztítócsövek 

pedig a jobb hűtés céljából a tetőn nyertek elhelyezést. (ÖKW után.) 

tonnaküométerenkint 0.41 kg fa (vegyes tűzifa). Ennek ottani 
ára, kb. 1.5 Groschen. Benzolkeverék alkalmazása esetén a 
mozdony szükséglete átlagosan tonnakilométerenként 0.08 k g 
volt (á 0.70 S). Költsége tehát tkm-ként 5.6 Groschen. 

E z i d e i ausztriai tanulmányútunkon Leobenben bemu
tatták a 6. kép szerinti átalakított Saurer-gyártmányú teher
autót, amely egy Imbert-rendszerű generátorral volt felsze
relve. A pótkocsi segítségével 8 tonna hasznos terhet visz. 
A tulajdonos feljegyzései szerint a teherkocsi eddig futott 
20.000 km-t és fogyasztott 54 üm 3 bükk tűzifát. M i v e l teljes 



terheléssel nem végzett kísérleteket, így nem számítható k i 
a tonnakm fogyasztása. F e n t i távolságban ugyanis az üres
járás is benne foglaltatik. Azonban még így átlagosan szá 
mítva is, a megtakarítás tetemes. — H a nem volna gazda
ságos, úgy egy fuvarozóvállalat nem vesződnék a fagázge-
nerátorral. — A z 54 üm 3 tűzifa ára kb. 600 Sch., ugyanezen 
úton a teherkocsi elfogyasztott volna 5500 Sch. értékű ben
zint. A megtakarítás tehát egy km-en 24.5 Gr., amely összeg 
a kocsi amortizációjára fordítható. 

A z 1934- és 1935-ben megtartott megbízhatósági verse
nyek alkalmából a tisztán fagázzal hajtott teherautók kifo
gástalanul jutottak a célba és ezzel a fagáz gyakorlati alkal
mazhatóságát üzembiztosság szempontjából nehéz terepen is 
bebizonyították. (Egy i lyen teherautó 19.4% emelkedést is 
legyőzött hosszabb szakaszon és a nehéz hegyi utakon átla
gosan fogyasztott 100 km-en 143 kg légszáraz bükkfát.) A 
fagáz égéstermékei az egészségre nem ártalmasak, üzeme 
teljesen veszélytelen és robbanásmentes, mert a generátor
ban mindig kisebb a nyomás, mint a környező levegőé. 

A fagázzal hajtott járóművek elterjedése a nyugati 
államokban — még ott is, ahol benzinhiány nem igen áll 
fenn, mint Franciaországban — elég nagy. Vezet ezen a té
ren Németország, ahol a lehetőség szerint k i akarják szorí
tani a külföldi nyersanyagot, továbbá Olaszország, ahol k i 
sebb par t i hajók és csónakok, kompok hajtására is hasz
nálják. 

Kétségtelenül a fagázzal hajtott járóművek a mai be
rendezési módszerükben a fejlődésnek még közbeeső fokán 
állanak, bár ebben a formában már jóval tökéletesebbek, 
mint pár évvel ezelőtt, üzembiztosak és gazdaságosak. A fej
lődés magasabb fokát akkor fogják elérni, ha a fagáz sűrítve 
vagy cseppfolyósítva palackokban lesz mint üzemanyag 
szállítható és így a generátorsúly elesik. 

Járóműveknál a fagázra való áttérés közgazdasági és nemzet
védelmi fontosságát az európai államok nagyobbrésze felismerte és ebből 
a célból kedvezményekben részesítik azokat a járóműveket, amelyeket 
fagázra átalakítanak vagy egyenesen erre építenek. így Németország 600 
M-ig terjedő államsegélyt ad és 25% adómentességet biztosít. Franciaor-



szagban az államsegély 13.000—18.000 frank, az adómentesség 5%. Olasz
országban az államsegély 4000—9000 líra és 5 évi adómentesség. Svájc 
meghatározott időre ingyen fát, adómentességet és kívánatra pénzbeli 
segélyt is nyújt. Svédország, Lettország ,és Finnország kamatmentes köl
esönt. és 50% adómentességet biztosít. Csehszlovákia a hadsereg ellátása 
szempontjából teljes adómentességet mondott ki közelmúltban a fagázzal 
hajtott közúti járóművekre. 

Hazánkban még* á kezdet kezdetén állunk, pedig a 
fagázmotorok alkalmazására hazánkban.is számos lehetőség 
áll ny i tva úgy a szállításnál, mind egyéb szükségletek kielé
gítésénél. A benzinüzemanyag tekintetében m i is behoza
talra szorulunk. Tűzifánk — különösen a gyérítésekből k i 
kerülő fa és olyan tűzi fa választék, amely a szállítást nem 
bírja, továbbá a hulladékfa — igen jól volna értékesíthető 
mint generátorfa... A z aprításon és tároláson is hazai mun
káskezek keresnének. Attól nem kel l félnünk, hogy a hazai 
erdőgazdaságunk nem tud majd elegendő generátorfát szol
gáltatni. A Dunántúlon és a Felvidékünkön nem lesz hiány, 
Alföldünk szükségletét meg majd el fogják látni az ott jól 
tenyésző és rövid vágásfordulóban kezelhető lágy lombos 
fák, továbbá a nagy területeken telepített erdei és fekete
fenyőfák, amelyek szerfát nem igen fognak szolgáltatni és 
főleg mint tűzifa kerülnek majd értékesítésre. De mégha a 
tűzifát importáljuk is, akkor is valutáris szempontból jó üz
letet csinálhatnánk. (10.000 kg bükk tűzifa megfelel kb. 4000 
li ter benzinnek.) Hazánkban a magángazdasági élet még b i 
zalmatlan, miért is a kezdeményezést az állami üzemeknek 
és főként a magán-erdőgazdaságnak ke l l átvenniük. Terv
szerű munkával és propagandával elérhető lesz a fagázmoto-
roknak a járóműveknél való olyan fokú térhódítása, amelyen 
közgazdasági életünk csak nyerhet. Benzin csak korlátolt 
mértékben áll az emberiség rendelkezésére és érte óriási 
harc folyik az egész világon. Ezze l szemben a fa, amelyet 
folytonosan szolgáltat az erdőgazdasági termelés, szinte kor
látlan mennyiségben áll és fog állani az. emberiség rendelke
zésére. 

E d d i g i soraim azt a célt szolgálták, hogy rámutassak 
a fagáz szerepére a .járóművek hajtásánál és a fa szerepét 
kidomborítsam a jövő fejlődés szempontjából. Szándékosan 



nem említettem eddig a faszén, illetőleg a belőle hasonló 
elvek szerint épült generátorból nyerhető faszéngáz haszná
latát járóművek hajtására. Bár a faszénből nyerhető gáz 
összetételében különbözik a fagáztól, (bükkfaszénből nyert 
faszéngáz összetétele: CO=31.9%, H 2 =5.6%, C H 4 = 2 . 6 % , 
C 0 2 = 2.3%, N 2 = 57.6%. Fűtőértéke 1340 k a l . / l m 3 . — Leve
gővel kb. egyenlő arányban keverve fűtőértéke 610 k a l . / l . m 3), 
a motorba jutó faszéngázkeverék fűtőértéke kb. egyenlő a 

6. kép. 8 tonnás fagázra átalakított „Saurer"-te'herautó. (Saját felv.) 

fagázéval, úgyhogy azonos gázmennyiségekkel kb. egyenlő 
motorteljesítmény érhető el. Mégis nagyobb előnyei vannak 
a faszénnek a fával szemben, nevezetesen 1. a faszén már 
kátránytól mentesítve van, elgázosítása tehát könnyebb és 
felesleges vízétől könnyebben megszabadítható, miért is 
minden körülmények között üzembiztosabb és a változó ter
helésekhez a generátor jobban alkalmazkodik, 2. nagyobb 
fűtőértékénél fogva egyenlő teljesítmény előállításához az 
üzemanyagból kisebb súlymennyiség és kisebb tér szüksé
ges; a súlyviszony i lyen értelemben a fa és a faszén között 
2:1. A lefolytatott kísérleti adatok átlaga szerint .járómüvek
nél 1 liter benzinnek megfelel 1.2—1.5 kg faszén. 



A faszéngázgenerátoroknak az az előnyük is megvan, 
hogy nagyobb üzemszünetek esetén az alsó ajtó kinyitásával 
a faszén mint egy töltőkályhában tovább is izzásban marad 
és újbóli indításkor nem kell újra begyújtani, mint a fánál 
nagyobb szünetek esetében. Előnyeivel szemben azonban ott 
áll az a hátrány, hogy a faszén mint üzemanyag jóval drá
gább a fánál, nincs annyira kéznél, mint a fa, amelyet a fo
gyasztó maga felaprózhat és a hazai faszéntermelés meny-
nyiségileg annyira csekély, hogy eddigi nívón álló ipar i 
szükségletünket is csak behozatal útján tudjuk fedezni. Nem 
valószínű, hogy a magyar erdőgazdaság a mai viszonyok kö
zött nagyobb mértékben berendezkednék a faszéntermelésre, 
retortaszén előállítása meg azért aligha lenne gazdaságos,, 
mert az aránylag szépen fejlődő kémiai iparunk sem volna 
képes a melléktermékeket felvenni további feldolgozásra. 

így minden tekintetünket továbbra is csak a fagázra 
kel l fordítanunk, mert a távolsági forgalomban a külföldön 
a teherautóknál és nagyobb társas gépkocsiknál (omnibu
szok), traktoroknál a korszerűen kifejlesztett fagázgenerá-
torok nagyon jól beváltak, üzemük olcsó és fődolog, hogy — 
tűzifát fogyasztanak. 
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Holz als Treibstoff für Kraftfahrzeuge. Von: vitéz Dr. 
R. Bokor. (Sehluss.) 

Das lebhafte Interessé der forstlichen Fachkreiise für die 
Einführungsmög'lichkeit und Wirtschaftlichkeit des Holzgases 
im Fahrzeug'betrieb hat Verf. dazu veranlasst, über den heutigen 



Stand der Frage zu bérien ten. Vor allém wird das Wesen der 
Vergasung des Holzes in neuzeitlichen, für Fahrzeuge ange-
fertigten Holzgasgeneratoren erlautert, nachher unterrdcíhtet uns 
Verf. über den Umbau von Benzinmotorén für Holzgasver-
wendung, über die Mittel zur Verringerung des Leistungs-
abfalles und zuletzt — an Hand von auslandisehen Erfalhrungen 
J—. über die Wirtschaftlichkeit des Holzgases im Fahrzeugbetrielb. 

Die eine séhwere Belastung des Staatslhaushalts bedeutende 
Benzineinfuhr kann nur duroh das Holzgas gedrosselt werden, 
darum soil überall, wo nur möglich i— alsó auch im forstlichen 
Transportwesen — der innlándisdhe Treibstoff: Holz verwendet 
werden. 

Le gaz á bois comme souree d'énergie pour véhieules 
automobiles, par le vitéz Dr R. Bokor. (Fin.) 

Aprés avoir exposé les éléments de la fabrieation du gaz 
á bois, l'Auteur explique comment les moteurs á essenee doivent 
étre transformés pour consommer du gaz á bois. II étudie á fond 
la question du rendement et met en lumiére la grandé importance 
économique de la transformation. 

# 

Wood-gas as a source of energy for the propulsion of motor 
vehicles. By vitéz Dr. R. Bokor. (Final part.) 

After reviewing the theory and prooesses of the convertion 
of wood into gas for motor propulsion, the author details the 
transformation of benzin motors into those of wood-gas 
consumption and the question of their economy, pointing out 
the great national importance of a home source of energy. 

A mozg-ósítandó földtömegek meghatáro
zásának egy új grafikus módja, erdei utak 

és vasutak építésénél. 
Irta: Rikly István. 
(Befejező közlemény.) 

A folyópálya köbtartalmának meghatározása kanyarulatban. 

A z ívben fekvő két szomszédos hasonló keresztszelvény 
közötti pályarész megközelítő köbtartalmát Guldin tétele 
alapján határozhatjuk meg, mely tétel úgy szól, hogy vala
mely forgástest köbtartalmát megkapjuk, ha a forgatott fe
lületet szorozzuk a súlypontja által megtett úttal. 



a) Két egyező teljes szelvény esetén. 
Két teljes töltés- vagy két teljes bevágásszelvény 

közötti köbtartalmat megközelítőleg úgy kapjuk meg, ha az 
átlagos szelvényterületet szorozzuk a súlypont útjával. 
A súlypont útjának megközelítőleg a pálya tengelyvonalától 
számított két súlyponttávolság felezőjében haladó ív hosszú
ságát vehetjük. 

A köbtartalom kiszámítására szolgáló megközelítő 
T - f -T 

képlet ilyenkor, mint az ismeretes: V= -^~^H, mely 
képletben „H" a két súlypont felezőjében haladó ív hosszú
ságát jelenti. (Lásd a 13. ábrát). 

] 1"— - / ? — 

l 1 r 

L - L ^ \ 
) él \ J 

13. ábra. 

Mielőtt a köbtartalom grafikus meghatározásához fog
nánk, előbb a teljes szelvények súlypontjának grafikus 
meghatározásával ke l l foglalkoznunk, mert csak ennek 
ismeretében tudjuk „H" értékét grafikusan meghatározni. 

A teljes szelvények súlypontját a nyomatéki tétel alap
ján a következőképen számíthatjuk k i . (Lásd 14. ábrát). 

[ Z , - | + • TX = T.X; ebből: X = ^,(x-x,) 

A fenti képletekben: T, = T + T0 = area A C E 
T — area ABDE (a kereszt

szelvény területe), 
To. = area BCD. 



14. ábra. 1 

A 13. ábrán látható teljes szelvényeknek a pályaten
gelytől számított „ X " sűlyponttávolságát a fenti képlet 
alapján grafikusan úgy határozzuk meg, hogy az I . számú 
grafikon „0U pontjától jobbra — tetszésszerinti léptékben 
— „T" szelvényteriilet mérőhosszúságának háromszorosát 
és ennek végpontjától ordinátaképen a szelvényről könnyen 
körzőbe vehető (Xi—X2) értékét mérjük fel (lásd 15. ábrát) 
és az így kapott „a" ponton és „ 0 " ponton keresztül fektetve 
a vonalzó élét, azután „ 0 " ponttól jobbra „Ti" terület mérő-
hosszúságát mérjük fel ugyanolyan léptékben, mint előző
leg „3T"-t és az így kapott „ c " pont és a vonalzó éle közötti 
bc ordináta adja a rajzléptékben, a teljes szelvény súly
pontjának a pálva tengelyétől való távolságát 

66. 
3t — 

15. ábra. 

„Ti" mérőhosszúságát legcélszerűbb úgy megállapí
tani, hogy az I . számú grafikon „0" pontjától az „cc" tenge-



lyen már előre felhordjuk a pályán előfordulható „To" terü
leteknek mérőhosszúságát és a körzőben levő „ T " terület 
mérőhosszúságát csak a megfelelő „U", illetőleg bevágásnál 
„t'o" mérőhosszúság végpontjától mérjük fel. 

Ugyancsak hasonló módon állapíthatjuk meg a 13. 
ábrán levő másik szomszédos szelvény súlypontjának is a 
helyét és a két súlyponttávolság átlagát azután grafikusan 
képezhetjük. 

A következő lépés a súlypont által leírt útnak gra
fikus meghatározása. A 16. ábra szerint az I. számú grafi
konon, a „ 0 " ponttól jobbra, célszerű léptékben felmérjük 
a kanyarulat „r" sugarát, majd ennek végpontjától merőle
ges ordinátaképen — tetszőleges hosszúsági léptékben — a 
keresztszelvényeknek a tengelyben mért egymástól való 
fafp" távolságát, amelynek „c" végpontján és a „ 0 " ponton 
keresztül fektetjük a vonalzó élét. Ezután az „ 0 " ponttól 
jobbra az „r + X " illetőleg „r—x" értékét mérjük fel, mely
nek „J" végpontja és a vonalzó éle közötti „a cl" orditána 
adja a választott hosszúsági léptékben, a keresett „77" hosz-
szúságot. 

67. 
16. ábra. 

A két szelvény közötti ívben fekvő pályarész köbtar
talmát ezután a c) pont alatt ismertetett eljárással határoz
hatjuk meg. 

H a a két szomszédos szelvény vegyes szelvény. 

I lyen esetben legcélszerűbb a 17. ábrán látható 
módon a töltés- és bevágásszelvény súlypontját grafikusan 



17. ábra. 

meghatározni magán a keresztszelvényen és a továbbiakban 
a teljes szelvényeknél ismertetett eljáráshoz hasonlóan 
eljárni. 

Különösen nagy koronaszélességgel bíró utaknál fontos 
az árkoknak és anyagárkoknak hosszúságát i l y módon meg
határozni, mert különben a köbtartalom számításánál lénye
ges hibákat követhetünk el, 

II. A K E R E S Z T S Z E L V É N Y T E R Ü L E T E K N E K ÉS A Z E G Y E S P Á L Y A 
RÉSZEK K Ö B T A R T A L M Á N A K G R A F I K U S M E G H A T Á R O Z Á S A , H A A 

KERESZTSZELVÉNYEK N I N C S E N E K M E G R A J Z O L V A . 

A részletes tervek elkészítése során a pályakereszt
szelvények — rendszerint 1: 100 arányú léptékben —: meg-
rajzolandók. H a valamely oknál fogva a keresztszelvények 
mégsem lennének megrajzolva, a I I . számú grafikon segít
ségével akkor is meg tudjuk a szelvényterületeket és a két 
szomszédos szelvény közé eső pályarész köbtartalmát hatá
rozni, ha csak a helyszínrajz és a hosszúsági szelvény áll 
rendelkezésünkre. 

A I I . számú grafikonon — amint ez a rajzon látható •— 
az építendő vasútnál vagy útnál előforduló koronaszélessé
gek és rézsűhajlások mellett, a műszelvények kontúrvonalai 



II. grafikon. (Kissebbített léptékben.) 



vannak felrajzolva. Valamely pályaszelvény előállításánál 
nem kel l tehát egyebet tennünk, mint a helyszínrajzon meg
állapítani az átlagos terephajlást és a terepet megfelelő 
módon, p l . egy keskeny celluloidvonalzó élével jelölni a I I . 
számú grafikonon. I l y módon mindig előállíthatjuk a szük
séges két szomszédos keresztszelvényt és semmi akadálya 
sem lesz annak, hogy ebben az esetben is teljesen úgy hatá
rozzuk meg a szelvényterületeket és a köbtartalmakat, mint 
abban az esetben, amikor a keresztszelvények előre fel vol
tak rajzolva. Miután a I I . számú grafikon — 1:100 arányú 
léptékben — milliméterpapíroson van megrajzolva, a szük
séges vetítéseket is igen egyszerűen végezhetjük. 

Nézzük most azt, hogy miképen történhetik a szüksé
ges keresztszelvények előállítása a I I . számú grafikonon. 
A teljes töltésszelvény előállításánál a keresztszelvény 
tengelyvonalában, a koronavonalától lefelé, körzőbe vesszük 
1 : 100 arányú hosszúsági léptékben a kavicsággyal kisebbí
tett töltésmérő jegyet, majd a körző egyik hegyét a terep
vonal helyén leszúrva, tovább nyit juk a koronavonaltól fel
felé a terephajlásnak megfelelő értékkel. (Miután a tengely
vonal a I I . számú grafikon szélén húzott függőleges vonalak
tól éppen 10 cm-re van, azért minden 0.1 terephajlásnak 1 cm 
mérőhosszúság felel meg.) Ezután a körzőbevett töltésmérő
jegy és a terephajlás mérőhosszúságösszeget a koronavonal 
és a grafikon azon szélén húzott függőleges egyenes metszés
pontját képező „ O " ponttól mérjük lefelé, amelyik oldal felé 
esik a terep. A I I . számú grafikon felső ábrája p l . olyan 
0.76 m nyomt. vasúti töltésszelvényt tüntet fel, melynél 
a töltés magassága 3.32 méter (0.22 m a kavicságy vastagság), 
a terephajlás %. = 0.15. 

A bevágásszelvény feltüntetésénél körzőbe vesszük a 
tengelyvonalon a kavicsággyal nagyobbított bevágásmérő
jegyet és a terephajlásnak megfelelő mérőhosszúság össze
gét és most azt a I I . számú grafikon azon szélén levő „ O " pont
tól mérjük felfelé, amely irányba emelkedik a terep. A z alsó 
ábrán p l . oly bevágásszelvény van előállítva, melynél a 
bevágás mérőjegye 2.48 méter (0.22 m a kavicságy vastag
sága) és a terephajlás 1 — 0.15. 



Természetesen mindkét esetben az adott rézsűnek 
megfelelő vonalak által határolt területet vesszük figye
lembe. 

A vegyes szelvények előállítása a tengelyvonalban 
mért töltés- vagy bevágásmérőjegy és a terephajlás figye
lembevételével hasonlóképen történik, mint azt a teljes 
szelvényeknél láttuk. 

* 

Ein neues graphisches Verfahren zur Bestimmung der 
förderunigsbedürftigen Erdmassen beim Waldstrassen- und 
Eisenbahnbau. Von I. Rikly. (Schluss.) 

Die beim Strassen- oder Eisenbahnbau einen gewichtigen 
Teil der Auslagen bedeutenden Kosten der Erdarbeiten können 
nur dann genau beaiffert werden, wenn die förderungsbedürf-
tige Erdmenge bekannt ist. Die Bestimmung dieser kann auf 
reohnerisdhem oder graphischem Wege erfolgen. 

Statt langwierigen Berecihnungen empfiehlt Verf. die ein-
faclhere und schnellere graphisehe Méthode und führt in seiner 
Abhandlung ein solches Verfahren vor, das zur Bestimmung der 
Querschnittflachen und der zu fördernden Erdmassen dient. 
Die Fláehen bzw. Massen werden, ohne Zuhilfenahme der Mathe-
matik, einfach auf Grund der mittels Zirkel an den Querprofilen 
ermittelten Messlangen bestimmt, bzw. unmittelbar von den 
Flaehen- und Massenmassstaben des auf Millimeterpapier leicht 
herstellbaren Graphikons No I. abgelesen. 

Auf gleichem Wege — mit Hilfe des Graphikons No II. 
— kann die Fláclhe der Querschnitte und die zwisehen je zwei 
Profilé fallende Erdmenge aueh dann bestimmt werden, wenn 
die Querprofile aus irgendeinem Grundé zeichnerisclh nicht fest-
gelegt sind und nur die Messzeichen der Einschnitte und Dámme 
bzw. das Gefalle des Terrains bekannt sind. 

* 

Nouvelle méthode graphique pour la détermination des 
terres á déplacer au cours de la eonstruetion des routes et 
chemins de fer forestiers, par 7. Rikly. (Fin.) 

Une méthode simple est proposée. Elle consiste á utiliser 
le diagrammé I, faeile á construire, pour déterminer directement 
á l'aide de longueurs mesurées avec le eompas l'aire des sections 
transversales et le volume des terres á déplacer. A défaut de 
sections transversales, on a recours au diagrammé II pour 
déterminer l'aire et le volume cherohés sur la base du repére de 
mesure du déblai respectivement du remblai. 



A new graphical method for determining the masses of 
earth to be removed in forest road and railway building. By 
I. Rikly. (Final part.) 

A simple method is suggested by which the areas of 
transversal sections consequently alsó the volumes of earth to 
be removed can be directly determined from the diagram No I. 
of easy construction on the hasis of the lengths to be measured 
by the compasses. 

Failing such transversal sections, the areas and volumes 
required oan be obtained — by means of the fixed marks of the 
incisions and dams — from the diagraim No II. 
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felvétetett az Országos Erdészeti Egyesület 1937. évi szeptember hó 7-én, 
délután 5 órakor az Egyesület székházában tartott igazgató választmányi 
ülésről. 

Jelen voltak: báró Waldbott Kelemen elnök, Térfi Béla és ifj. gróf 
Teleki József alelnökök, Biró Zoltán ügyvezető, Ajtai Sándor, gróf 
Apponyi Károly, Balogh Ernő, Földváry Miksa, báró Inkey Pál, Ivano-
vich Ferenc, Kovács Gábor, Orosz Anta l , Osztroluczky Miklós, Pászthory 
Ödön, Papp Béla, Scmied Ernő, Walla Ferenc választmányi tagok és 
dr. Mihályi Zoltán titkár. 

Elnök: Üdvözlöm a megjelent Urakat és az Országos Erdészeti 
Egyesület igazgató-választmányának a mai napra kitűzött ülését meg
nyitom. 

Megállapítom, hogy a választmányi ülésnek sürgősségére való 
tekintettel részimt táviratilag, de ezenkívül írásban is minden választ
mányi tag meghívót kapott és az ülés a megjelentek számára való tekin
tettel határozatképes. 

Távolmaradásukat kimentették: Ajtay Jenő, Béky Albert, Beyer 
Jenő, báró Biedermann Imre, Borhy György, Czillinger János, gróf 
Esterházy Móric, gróf Festetics Kristóf, Kársai Károly, gróf Keglevich 
Gyula, vitéz Lámfálussy Sándor, Lady Géza, Lengyel Sándor, gróf Mai
láth György, Matusovich Péter, vitéz Onczay László, őrgróf Pallavicini 
Alfonz Károly, Papp-Szász Tamás, Bimler Pál, Both Gyula, Takách 
Zsigmond, Urbánfy Ignác, Véssei Mihály és Vuk Gyula választmányi tag 
Urak. 

A jegyzőkönyv hitelesítésére Orosz A n t a l és Papp Béla választ
mányi tag Urakat kérem fel. 

Tisztelt Igazgató Választmány! A z utolsó választmányi ülés óta 
eltelt időben jelentős események játszódtak le. 

Itt elsősorban rá kell mutatnom arra, hogy a tervezett és még mult 
év májusában az igazgató-választmány által is javasolt árvédelmi szer
vet sikerült ugyan létrehozni, de nem sikerült ennek életképes fenntar
tását és financiális alapjait biztosítani. 

A kormányzat azon a javaslaton, amelyet az egyesület által kikül
dött bizottság terjesztett elő, igen jelentős, lényegbevágó módosításokat 
eszközölt úgy, hogy az alapításban a kormányzat által megadott feltéte
lek mellett a birtokosok jelentős része résztvenni nem kívánt. 

Ennek dacára néhány birtokostársammal együtt mindent elkövet
tünk, hogy a Vállalatot össze tudjuk hozni, mert továbbra is változatla-



nul az a meggyőződésem, hogy ha pil lanatnyilag talán nem is, de a 
közel jövőben, minden valószínűség szerint, újból szükség lesz az ár
védelmi szervre. 

Igen sok fáradtsággal és munkával sikerült a kormányzat által k i 
adott tervezet mellett is összehozni a kívánt 200.000 pengős alaptőkét. 

Időközben azonban a kormányzat a román behozatallal szemben tel
jesen feladta azt a jogát, hogy a külföldi tűzifa behozatalát az új vál
lalkozásra bizhassa. 

Dacára annak, hogy a koncessziós tervezet legelső pontja ezt a 
monopóliumot a vállalkozás részére legalább a jövőre nézve biztosítani 
kívánta, a kormányzat olyértelmű nyilatkozatot kívánt a Vállalat vezető
ségétől, hogy ha ezt a jogosultságot a vállalat nem kapja meg, ezért a 
kormányzattal szemben kártérítéssel nem léphet fel. 

Természetes dolog, hogy így a vállalatot megalakítani nem lehetett, 
mert hiszen ilyen módozatok mellett még a vállalat alaptőkéje is veszé
lyeztetve lenne és a pénzintézet nem akart financirozási kötelezettséget 
vállalni, másrészt a koncessziós tervezet csak kötelezettségeket róna a 
vállalkozásra anélkül, hogy részére létalapot biztosítana. 

A tűzifaárak kérdése az egész idő alatt igen élénken foglalkoz
tatta a sajtót és a kormányzatot is. 

Amint tudni méltóztatnak, ebbe a kérdésbe a kormányzat a leg
magasabb árak megállapításával igen határozottan nyúlt bele. 

A z ármaximálásnak a minisztertanácson történt elhatározása előtt 
néhány nappal az egyesület képviselőivel is tárgyalta a kormányzat 
ezt a rendelkezést. 

A z egyesület képviseletében az ármaximálás ellen foglaltam állást 
különösen arra az esetre, ha a tőárak a birtokos felé nincsenek mini
málva, amit azonban csak az árvédelmi szerv tudott volna biztosítani. De 
rámutattam arra is, hogy fahiányt nem lehet rendelettel megszüntetni, 
hanem csak fával és hogy az árak indokolatlan emelésének legerősebb 
ellenszere az, ha nagyobb készleteknek a piacra hozatalával fokozza a 
kormányzat a kínálatot. 

A kormányzat azonban állásfoglalásunk dacára is kitartott a leg
magasabb árak hivatalos megállapítása mellett. 

Végeredményben a megállapított árak a keményfánál kb. 50—68 
pengővel magasabbak a legutolsó időben a Faforgalmi B . T. részére meg
állapított átvételi áraknál, a lágylombfánál pedig a különbség 10.000 kg-
ként általában 46.— pengő. 

Kétségtelen tehát, hogy a kormányzat az árak bizonyos mértékű 
emelkedését indokoltnak találta és az ármegállapító rendeletben hono
rálta is. 

Ez a rendelkezés azonban a magyar tűzifára eddig érvényben volt 
kedvezményes díjszabás figyelembevételével jelent meg. 

Időközben azután ezen a téren is jelentős vereség érte a magyar 
tűzifatermelés érdekeit. 

Amint méltóztatik tudni, ez év tavaszán a tüzifa-díjszabás újabb 
megállapítása ügyében egy értekezlet volt a kereskedelemügyi miniszté
riumban, amely értekezleten a t. Igazgatóválasztmány felkérésére a vezf> 
tőségen kívül a választmányi tag Urak közül is többen résztvettek. 

Ezen az értekezleten a leghatározottabban állást foglaltunk a díj
szabás felemelése ellen s rámutattunk arra is, hogy ebből a felemelésből 
az államvasútnak semmiesetre sem lesz meg a remélt haszna. 

Elveszíti ugyanis legelsősorban az eddig nagy távolságokra foga
natosított szállításokat úgy, hogy a tűzifáért befolyó fuvarbérek nyers 
összege feltétlenül csökkenni fog. 

Mive l az államvasutak által közölt statisztikai adatok természetsze
rűleg 1—2%-os eltérést mutattak, a kirendeltség által összegyűjtött és 



a mi rendelkezésünkre álló adatokkal szemben újabb számításokat eszkö
zöltünk az államvasút adatai alapján. 

Ezen az alapon is kimutattuk azt, hogy az államvasutak látszólagos 
bevételi visszamaradása sokkal kisebb .annál az összegnél, amit az állam
vasút ezen a címen kimutatott. 

A z újabb beadványban ismételten rámutattunk arra, hogy a kül
földi behozatal emelkedése következtében emelkedni fog az államvasútnak 
itt jutó ellenérték összege s így kevesebb lesz az a látszólagos áldozat, 
amit az államvasút ezen a címen hoz. 

Külön kiemeltük, hogy a vasúti díjszabás felemelése elsősorban 
éppen a piactól távolfekvő erdőgazdaságokat sújtja, amelyeknek eladási 
lehetőségei amúgyis rosszabbak. 

Rámutattunk arra is, hogy a tarifa felemelése a gyengébb minő
ségű választékok termelését megnehezíti, sőt egyes vidékeken kifejezetten 
lehetetlenné teszi. 

Mive l felterjesztésünkre semmi választ nem kaptunk, augusztus hó 
második felében megismételtük a beadványt. 

Ezzel az alkalommal már rámutattunk arra is, hogy a tüzifaárak 
időközben történt maximálása következtében mennyire fokozza, majd ez a 
tarifaemelés a távol fekvő erdőgazdaságok nehéz helyzetét. 

Külön kiemeltük, milyen különböző elbánást jelent a közelebb és 
távolabb fekvő erdőgazdaságokkal szemben és mennyire csökkenti a 
magyar fa versenyképességét a külföldi fával szemben. 

Ezt az utóbbi körülményt annál inkább k i kellett domborítanunk, 
mert a kormányzat a külföldi tűzifát ez év augusztus hó elejétől kezdve 
a 14-ik díjszabásból a 15-ik díjszabásba sorozta át, vagyis a külföldi 
tűzifa vasúti díjtételeit mintegy 20%-kai csökkentette. 

Sajnos, ezek az előterjesztéseink eredménnyel nem jártak. 
Éppen ezért tartottam szükségesnek a t. Igazgatóválasztmány újból 

való összehívását, hogy ebben a kérdésben megfelelő javaslattal járulhas
sunk a földmívelésügyi miniszter Ürhoz. 

A r r a kérem ezért a t. Igazgatóvál.asztmány tagjait, méltóztassanak 
erre vonatkozó véleményüket lehetőleg részletes indokolással is kísérni. 

Egyben van szerencsém bejelenteni, hogy a földmívelésügyi miniszter 
Önagyméltósága engem ma az Országos Erdőgazdasági Tanács elnökévé 
kinevezni kegyeskedett. 

"Ügy érzem, hogy ez a megtisztelő bizalom nem annyira csekély sze
mélyemnek, hanem inkább az Országos Erdészeti Egyesület elnökének és 
ezen keresztül Egyesületünknek szól, amely az új erdőtörvény létrehozá
sát oly nagy mértékben segítette elő megértő támogatásával és lelkes mun
kájával. Egyesületünk működésének elismerését látom abban, hogy a mi
niszter Űr annak elnökét állította az újonnan megalakult Országos Erdő
gazdasági Tanács élére. 

De különös örömömre szolgál az is, hogy maga a Tanács nagy szó
többséggel egyik alelnökének szeretett ügyvezetőnket. Biró Zoltán Őméltó-
ságát választotta meg, akinek az erdőtörvény előkészítésében oroszlán
része van és külön honorálandó érdemeket szerzett. 

Hasonló örömmel jelenthetem, hogy a. Tanács a másik alelnöki székbe 
Lengyel Sándor főerdőtanácsos Urat ültette, aki mint az Egyesület segéd-
titkára; hosszú éveken keresztül és az új erdőtörvény előkészítésében 
ugyancsak kedves munkatársunk és erős támaszunk volt. 

Annak a reményemnek adok kifejezést, hogy az Országos Erdőgaz
dasági Tanács valóra váltja a beléje helyezett reményeket és a gyakorlati 
életben mindenkor szerencsésen tudja majd teljesíteni hivatását: össze
egyeztetve az erdészet terén a magánérdeket a "közérdekkel. 

Ezek után felkérem az ügyvezető urat, hogy az ülés egyéb tárgyait 
ismertetni szíveskedjék. 



Ügyvezető: A z Egyesület igazgatóválasztmánya és a földmívelés
ügyi minisztérium erdészeti főosztálya többfőnyi küldöttséggel vett részt 
.a kereskedelemügyi minisztériumban tartott tarifa-tárgyaláson. Itt min
den adatot felsorakoztattunk: igazoltuk, hogy a tarifakedvezmény révén 
a Máv. százezrekre menő bevételhez jutott, amelyiknek jórészét el fogja 
veszíteni az emelés következtében, mert elmaradnak a nagy távolságra 
irányuló szállítások. Sajnos, minden erőfeszítés hiábavaló volt. A Máv. 
egy óriási összeget mutatott ki , mint a tarifakedvezmény következtében 
fennálló jövedelemkiesést. Ezzel szemben az Egyesület a kezei között lévő 
statisztikai adatok felhasználásával beigazolta, hogy ez a veszteség, — 
ha a külföldi fát is tekintetbe vesszük, — al ig éri el a félmillió pengőt. 
Sőt még ez az összeg is csak látszólagos, mert az előző évekkel szemben 
és éppen a kedvezményes fuvardíj következtében az átlagos szállítási 
távolság 54 km-rel emelkedett. Sajnos, a kereskedelemügyi miniszter Ür 
maga is elzárkózott az elől, hogy a tarifát mostani formájában meg
hosszabbítsák. 

Ennek ellenében el akarták törölni az igazolványok 4.— pengős ár-
többletét. Ezt azonban nem fogadhatjuk el három okból. 1. Azért, mert 
ez egy egyenletes megterhelés, amelyiket egyformán kell a közelebb és 
távolabb fekvő erdőgazdaságoknak viselni. 2. A teher egyrésze áthárul 
általa a külföldi fára. 3. Elejtésével a külföldi fa még további kedvez
ményt kapott volna. 

A z ország erdőgazdaságának számottevő része a határok mentén 
fekszik. A z új tarifa alapján ezek válságba kerülnek, mert vg.-ként 
14—19 pengő fuvardíjtöbblet terheli őket. Ennek természetes következ
ménye lesz az is, hogy pl . a Duna-Tisza közére, Szegedre ezentúl nem 
megy el sem a dunántúli, sem a felvidéki fa és miután fában gazdagabb 
vidéken erősebb lesz a kínálat, a gyengébb választékok nem fognak pia
cot találni, a botfa, tuskó ismét ott rothad az erdőn. Azáltal, hogy a 
kormányzat, bár a kényszernek engedve, de mégis leszállította a kül
földi fa fuvardíját 26%-kal, a magyar fát pedig felemelte 5—24%-kal, 
utóbbit teljesen megfosztotta versenyképességétől. Mert a két intézkedés 
együttes hatásaként a magyar fa 10.000 kg.-ként 50.— pengővel nagyobb 
megterheléssel jut el csak azokra a piacokra, amelyeket eddig 70%-ban a 
magyar termelés látott el. Nem nyugodhatunk bele ebbe az intézkedésbe 
azért sem, mert a kormányzat a július 17-én érvényben volt fuvardíj 
mellett állapította meg a maximális árakat. A maximáló rendelet a 
feladóállomási ár megállapításánál nem a „mindenkori" fuvarköltség 
levonását mondja ki . Lehet, hogy egy újabb kétsoros miniszteri rendelet 
ezt a pontot a természetes értelmezésnek megfelelően változtatja meg, de 
egyelőre ez a részletkérdés félreértésekre vezethet. Igaz ugyan, hogy a 
maximális árak magasabbak azoknál, mint amiket az Országos Fagazda
sági Tanács javasolt, de azért, ha a kormány a fuvardíj felemelését ter
vezte, erre a maximáló rendelet kiadásánál utalni kellett volna. A leg
nagyobb sérelem az új tarifánál, hogy nem sújtja egyformán az érde
kelt erdőgazdaságokat és a teher legnagyobb részét jóformán teljes egé
szében az amúgy is legkedvezőtlenebb viszonyok között fekvő távoli erdő-
birtokokra hárítja. A tarifaemelés árcsökkentő hatása az összes fára k i 
terjed. A távolfekvő birtok tehát 18—20 pengővel kisebb árat kap azért a 
fájáért is, amit 30—40 km távolságban, vagy helyi fogyasztás útján 
értékesít is. Ez a legnagyobb igazságtalanság, mert terheli az erdőt ott 
is, ahol abból a Máv.-nak egy fillér haszna sincs. Ilyen díjszabás mellett 
a termelés minden eszközt fel fog használni, hogy lehetőleg a közelben 
helyezze él tűzifáját. A kormányzat a tiszántúli részekre egyöntetű 
leadóállomási árban állapodott meg a románokkal. Ezt az árat a magyar 
fának is biztosítani kell. A következmény az lesz, hogy az északi részek-
TŐ I a fa nem fog többet Pestre jönni, mert rövidebb úton való szállítás 



mellett is eléri a budapesti árat. A fővárosba tehát elsősorban külföldi 
fa fog jönni, holott eddig 80%-ig magyar fával láttuk el az itteni pia
cot. A nagy termelő vállalatok külföldi összeköttetéseik révén mindent el 
fognak követni, hogy szomszédjainknál a termelés fokozódjék és az foko
zódni is fog, mert a behozatal mindig könnyebbé válik. A z eredmény 
tehát az lesz, hogy a magyar fa ugyanolyan éles versenybe kerül a 
külföldivel, mint 1932—1933-ban volt, amikor a hazai fának az ára 
120—130 pengővel volt kevsebb a jelenleginél. A maximálási rendeletnek 
a hatása a folyó évi termeléstől kezdődőleg már erősen fogja éreztetni 
hatását a birtokossal szemben is, mert a kereskedelemnek minden ért
hető törekvése arra fog irányulni, hogy a megszabott felső határ mellett 
a főáraknál sikerüljön csökkentést elérnie. Szinte beláthatatlanul súlyos 
következményekkel kell tehát számolnunk, amelyek újból az erdőgazdaság 
jövedelmezőségét teszik kérdésessé. Azonfelül a közfogyasztásból kiesik 
az alárendeltebb választékok piacra nem jutása következtében legalább 
is évi 20.000 vg.-t kitevő tűzifa mennyiség. A javaslatom tehát: mutas
sunk rá egy részletes felterjesztésben ezekre az indokokra és kérjük annak 
alapján a\ kormányt, hogy állítsa vissza a régi tarifális kedvezményt/ 
Mert ha az államvasút nem kapja • meg a mostani emeléstől a remélt 
bevételt — amint hogy meggyőződésünk szerint nem fogja megkapni — az 
újabb jövedelem-kiesést ismét csak a magyar fára fogja áthárítani és 
a tarifaemelésnek nem lesz határa. Hogy mennyire komoly az aggoda
lom a gyakorlati gazdaságok vezetőinél is, bizonyítja az a két beadvány 
is, amelyet vitéz Lámfalussy Sándor és Urbánfy Ignác választmányi 
tagok intéztek az Egyesülethez. Kérem a titkár Urat, ismertesse előbb 
vitéz Lámfalussy Sándor beadványát. 

Titkár: vitéz Lámfalussy elsősorban azt nehezményezi, hogy az új 
díjtételek a régiekhez képest a távolságok növekedésével fokozódó emel
kedést mutatnak, ami a 350 km-es távolságon 22%-ot ér el, vagyis 20 
pengő fuvardíjtöbbletet. Ez nemcsak a nagyobb távolságokra való szállí
tást fogja lehetetlenné tenni, hanem a gyengébb választékok piacra hozá
sát is. Ezzel szemben a külföldi fa fuvardíjmérséklést kapott és így a 
magyar fa egyáltalában nem tud vele versenyezni. Olyan előterjesztés 
megtételét javasolja, amelyben a régi tarifa visszaállítását kéri az Egye
sület, ha pedig ez nem volna keresztül vihető, akkor „az emelés a. prog
resszív tarifacsökkentés elvének megfelelően történjen" és a szállítási 
igazolványok díja is leszállítandó. 

Ügyvezető: A fuvardíj a távolsággal arányosan csökken az új táb
lázat szerint is. Csak az emelés jobban sújtja a távolabb fekvő gazdasá
gokat. Közvetítő eljárásnak azt is el tudná . fogadni, ha a kormányzat 
a fővárosi piac védelme érdekében legalább Budapestre vonatkozólag 
visszaállítaná a régi tarifát. Ezzel az államvasút is jól járna, inert a 
budapesti szükséglet nagyobb része távolról, tehát nagy fuvardíjjal jönne 
fel. A z igazolvány díjának mérséklését az által előbb elmondottak alapján 
nem javasolja. 

Pászthory Ödön: A M Á V . továbbra is ragaszkodik a 6 pengős iga
zolványdíjból számára juttatott 4 pengőhöz, mert ezzel kell fedeznie azt a 
kiesést, aimi a román fánaik adott tarifakedveztmény következtében állott 
be. Egyébként annak idején azt is kijelentette a Máv., hogy a 4 pengővel 
csak aikkor elégszik meg, ha a külföldi tűzifa megfelelő mennyiségben 
jön az országba. 

Ügyvezető: Ez a kikötés csak utólagosan került bele az egyezségbe, 
amit Papp Béla Őméltósága is tanúsíthat. A kormányzat akkoriban az 
Egyesület ügyvezetőjétől kért garanciát, arra vonatkozólag, hogy a 
4 pengős emelést az érdekeltséggel el tudja fogadtatni. Ezért kapta azt az 
ígéretet, hogy a kedvezményes tarifa meghosszabbításának nem lesz 
további akadálya. 



Titkár: Ismerteti Urbánfy Ignác beadványát, amely azt javasolja, 
hogy a felemelt fuvardíjakat a birtokos a vevőre háríthassa át és a szál
lítási igazolványok díja is aránylagosan csökkentessék. A z árak maximá
lásával kapcsolatosan a fuvardíj felemelése az erdőbirtokosokat súlyos 
helyzetbe hozta. 

Ügyvezető: Bizonyosra veszi hogy a legközelebbi termelés alkalmá
val a kereskedelem mindent el fog követni az átvételi áraknak a leszorí
tására és valószínűleg nem egy nehéz helyzetben lévő birtokos van az 
országban, aki védtelen az ilyen törekvésekkel szemben. Miután a maxi
mált árak újabb felemelését aligha lehet várni, nézete szerint leghelye
sebb mégis csak a régi díjtételek visszaállítását kérni. Tudom ísa szerint 
az államvasút a tarifaemelésből 300.000 pengő bevételre számít. H a a szál
lítási igazolványok díját 3 pengővel felemelné a kormány, akkor ez biztos 
300.000 pengő bevételt jelentene a Máv.-nak és egyben igazságos megter
helést az erdőbirtokosság felé, amelynek legnagyobb része bizonyára szí
vesebben fogadná ezt a megoldást, mint a tarifaemelést. 

Pászthory Ödön: Ügyvezető javaslatát igen jól járható útnak véli és 
szükségesnek tartaná, hogy az erre vonatkozó határozat a kereskedelem
ügyi minisztériumban a közel jövőben tartandó értekezleten már mint az 
egyesület állásfoglalása szerepeljen. A maximális árak felemeléséről már 
csak azért sem lehet szó, mert a Fagazdasági Tanács jóval alacsonyába 
arakat javasolt és a kormányzat a most érvényben lévő árak megállapít* 
sánál a tarifa felemelését is számításba vette. 

Ügyvezető: A Fagazdasági Tanács javaslata az átvételi árakra vo
natkozott, amelyek a termelő részére biztosított minimális árakat jelen
tették. H a az Egyesület az igazolványoknak 3 pengővel való felemelését 
javasolja, akkor ezzel kapcsolatosan a maximális áraknak is 3 pengővel 
való felemelését kellene kérni. 

Pászthory Ödön: Erre nincs is szükség, mert a román szerzc'dés 
szerint, az összes szállítási költség 74 pengőnél többet nem tehet ki . H s 
tehát az 3 pengővel emelkedik, akkor ugyanannyival automatikusan ma
gasabb lesz a maximális ár is. 

báró Inkey Pál: A régi tarifa visszaállítása mellett foglal állást. A z 
új díjtételek mellett nemcsak a távolabb fekvő vidékekre nem fog elke
rülni a fa. hanem az erdőben gazdagabb részeken a túlkínálat következ
tében az alárendeltebb választékok számára megint nem lehet majd 
piacot találni. Sőt ezeknek a kitermelése nem is lesz gazdaságos, ami 
ismét az erdőápolás elhanyagolását jelenti. E g y helytelen, intézkedés 
tehát súlyos gazdasági kárral fog járni, ami szégyene lenne az or
szágnak. 

Ügyvezető: A r r a is rá kell mutatni a felterjesztésben, hogy óriási 
mértékben fel fog lendülni a szekérrel való fuvarozás, ami ismét csak 
a Máv.-nak okoz kárt. Vidéken kellő utánjárással a birtokos majd csak 
eladia ezentúl is a fáját, ha azt jórészt tengelyen is szállítják el, de 
a főváros tüzifaellátása kétségen kívül nagyon kérdésessé válik. 

E'nök: Tisztázni kívánja, hogy előbb küldessék el a felterjesztés, 
vagy pedig csak a küszöbön lévő tárgyalás lebonyolítása után és annak 
eredményei alapján. 

Ügyvezető: Kívánatosnak tartja, hogy a tárgyalásra a választmány
nak egy-két'. tagja is eljöjjön. A z elnök úr jelenléte okvetlenül szüksé
ges lenne. 

E'nök: A z igazgató-válasz'mány kérésére vállalja a tárgyalásokon 
való részvételt és lezárja a vitát. 

. F g y lineáris tarifaemelésről a szekérrel való fuvarozás megnöveke
dése, miatt, a Máv. hallani sem. akar és az. egyébként is csak a hazai 
és külföldi fa fuvardíja közötti diszparítást emelné, viszont a szállítási 
igazolványoknak 3 pengővel való felemelése az egyetlen megoldás, arae-



ly ik igazságos, egyenlő megterhelést jelent az erdőbirtokosság számára, 
és amellett a Máv.-nak is biztosítja az általa kívánt bevételi többletet. 
A felterjesztésben az elhangzott súlyos indokokra való tekintettel a régi 
tar i fa visszaállítását kell kérni; ettől függetlenül javasolja, hogy az 
Egyesület képviselőinek a kereskedelemügyi minisztériummal lefolyta
tandó tárgyalásra a felhatalmazás megadassák. 

A z igazgatóválasztmány Ügyvezető, illetőleg Elnök javaslatát egy
hangúlag magáévá teszi. 

Ügyvezető: A tárgysorozatra kitűzött második pontnak a napi
rendről való levételét kéri. A z Egyesület kapott ugyan az „Erdészeti 
Lapok" részére egy közleményt, amely a Fagazaasági Tanács kiegészí
téséről szól, de a miniszteri leirat, amelyik az Egyesületet felhívja egy 
további rendes és egy póttag jelölésére, mindezideig még nem érke
zett meg. 

Elnök: A z igazgató-választmány hozzájárulása alapján határozatnak 
nyilvánítja a tárgysorozat 2. pontjának a napirendről való levételét. 

Ügyvezető: Jelentést tesz a tagdíjhátralékok behajtása iránti intéz
kedésekről. Közli, hogy az erre az évre tagdíj címén előirányzott ösz-
szeg máris befolyt és a hátralékosoknak legnagyobb része készséggel 
vállalta az Egyesülettel továbbra is a közösséget. A fizetési módozatok 
tekintetében az Egyesület nem kíván nehézségeket támasztani és szí
vesen elfogadja a kisebb összegekben való havonkénti törlesztést is. 
Különösen megható, hogy a nehezebb anyagi körülmények között élő 
kisfizetésű tisztviselő-tagok mutatnak őszinte ragaszkodást az Egyesü
lethez. Éppen ezért indokoltnak tartja, hogy olyanokkal szemben, akiit 
kedvező anyagi körülményeik dacára sem tesznek eleget kötelezettségeik 
nek és a pénztár többszöri sürgetésére mégcsak nem is válaszoltak, az 
Egyesület is az alapszabályokban biztosított jogával éljen. Mindent el 
fog követni, hogy lehetőleg békés megoldást találjon, ahol csak lehet, 
de miután végre-valahára rendet kell teremteni a hátralékok körül és 
nem lehet minden terhet éppen a legrendesebben fizető tagokra háY'<* 
tani, felhatalmazást kér a választmánytól, hogy a makacs hátralékosok
kal szemben, ha szükséges, a bírói eljárás segítségét is igénybe vehesse. 

Az igazgató-választmány a kért felhatalmazást egyhangúlag meg
adja. 

Ügyvezető: Jelenti, hogy az „Österreichischer Reichsforstverein" 
meghívta az Egyesületet a f. hó 18-tól 23-ig tartandó vándorgyűlésére. 
Javasolja, hogy az Egyesület képviseletében dr. Mihályi Zoltán titkár 
küldessék k i Ausztriába 100 pengő utiátalánnyal. A z ausztriai testvér
egyesület a közgyűléssel kapcsolatos tanulmányutak során egy napra 
testületileg Sopronba is ellátogat, ahol a Műegyetem erdőmérnöki osz
tályát és a városi erdőgazdaságnak egy részét tekintik meg. Ennek a 
tanulmányútnak a megrendezésére a Reichsforstverein az Egyesületet 
kérte fel. A z Egyesület készséggel vállalta a házigazda szerepét és érint 
ikezésbe lépett Sopron város polgármesterével és a Műegyetem soproni 
karával a programm kidolgozása tárgyában. Ezidőszerint már minden 
előkészület megtörtént az osztrák kartársak fogadására és a vendéglátás 
költségeinek felét, körülbelül 150 pengőt, Sopron városa vállalta. Kéri 
a választmány hozzájárulását a vendéglátásnak az Egyesületre eső költ
ségeihez Miután külföldi szaktársak látogatásáról van szó, szükséges^ 
nek látja, hogy Sopronban az elnökség képviselje az Egyesületet. Tekin
tettel arra , hogy Elnök Ür Őméltósága másirányú hivatalos elfoglalt
sága miatt nem jöhet, kéri. az Alelnök Urakat, vállalják a részvételt, a 
választmányi tagokat pedig, hogy csináljanak egy kis propagandát a 
soproni kirándulásnak, amelyről egyébként az összes tagokat körlevélben 
értesítette az Egyesület. . . . 

Térfi Béla alelnök: Szívesen vállalja, hogy elmegy Sopronba. 



I í j . gróf Teleki József elnök: Nem tud még- határozott választ adui. 
A z igazgató-választmány egyhangúlag hozzájárul dr. Mihályi Zoltán 

kiküldéséhez és a felmerülő költségek kiutalásához. 
Ügyvezető: Jelenti, hogy a hazai termelésű vasúti talpfa-feleslegek

nek nem csökkentett árak mellett való átvétele ügyében a kereskede
lemügyi miniszter úr újból elutasító álláspontra helyezkedett. Sajnálja, 
hogy az Egyesület nem tudta megérttetni az illetékes tényezőkkel, milyen 
fontos érdekei fűződnek a kérelemhez a magyar termelésnek és meny
nyire nem jár semmiféle hátránnyal az államvasutakra sem annak tel
jesítése, mert hiszen külföldön prémiumot adnak a kért mennyiségen 
felül való szállításért. 

A z igazgató-választmány ügyvezető bejelentését tudomásul veszi. 
Titkár: Néhány tagdíjügyről tesz jelentést, amelyet az igazgató

választmány tudomásul vesz. 
Ügyvezető: Bejelenti, hogy „A fajwyúlgazdaság" újszegedi és „A mi 

lapunk" újpesti folyóiratok az „Erdészeti Lapok"-kal való csereviszonyba
lépésre tettek ajánlatot. Előbbinél, amely a házinyultenyésztők egyik 
körzetének lapja, még indokoltnak látja, ha az erdőgazdaság kérdéseinek 
megismertetésére alkalom nyílik, de az utóbbi hetilapban nem talált 
olyan közleményeket, amelyek a szakközönséget érdekelhetnék. Ezért csak 
„ A fajnyulgazdaság"-ot ajánlja a csereviszonyra. 

A z igazgató-választmány egyhangúlag Ügyvezető javaslata szerint 
határoz. 

Ügyvezető: Bemutatja a Satzger Örökösök Erdőgazdasága, továbbá 
Lutonszky Ernő, Láng László, Bohun Miklós, Kovács Gyula és Kálnay 
Zoltán oki. erdőmérnökök tagfelvételi kérelmét. 

A z igazgató-választmány Ügyvezető javaslatára nevezetteket egy
hangúlag az Egyesület tagjai sorába iktatja. 

Ügyvezető: Jelenti, hogy a III. emeleti helyiségeket a Faforgalmi 
Et . kiürítette. Miután a Silvánával való bérleti tárgyalások sokáig elhú
zódtak és végül is a társaság felszámolása következtében eredményre 
nem vezettek, az egész III. emelet a folyó évnegyedre kiadatlan maradt. 
Jelenleg még a Kereskedelmi és Iparkamara érdeklődik a helyiségeknek 
egy része iránt. 

Javasolja, hogy az Egyesület tartson vissza négy szobát a szük
séges mellékhelyiségekkel a titkári lakás részére és a többit is alakítsa 
vissza lakásokká, amennyiben a Kereskedelmi és Iparkamarával nem 
sikerülne megfelelő megállapodást létesíteni. 

A z igazgató-választmány Ügyvezető indítványát egyhangúlag 
magáévá teszi. 

Több tárgy nem lévén, Elnök az ülést bezárja. 



I R O D A L O M 

A Il-ik Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus ismertetése. 
(Aetes du I I e Congrés International de Sylviculture). Budapest, 
1936, három kötet, összesen 1686 oldal, számos fényképpel, szöveg 
közötti képpel, rajzzal és táblázattal. 

Az 1936. évi szeptember hó 10—14. napjain Budapesten meg
tartott Il-ik Nemzetközi Erdőgazdasági Kongresszus beszámoló
ját a központi szervezőbizottság adta ki. Az igen tetszetős külső
ben francia, nyelven megjelent mű hűségesen ismerteti a kon
gresszus előkészítését, szervezését, lefolyását, eredményeit. A 
szei'kesztés munkáját a bizottság felkéréséré Barrey Emil vállalta, 
a felülvizsgálatot Irinyi Aurél ny. miniszteri tanácsos, kongresz-
szusi főtitkár végezte, akinek ebben a munkájában Jellachich 
László és dr. Worschitz Frigyes erdőmérnökök, a kongrasszus 
titkárai is segítségére voltak. 

Az első kötet ismerteti az itthon és külföldön végzett elő
készítő munkálatokat, a kongresszus szabályzatát, szervezetét, a 
hatalmas tárgyalási anyagnak tárgyak szerinti osztályokba való 
csoportosítását. Átlapozva a rendezési munkálatokról szóló részt, 
örömmel állapíthatjuk meg, hogy a kongresszus előkészítése és 
megszervezése, — amint ezt annak idején igen sok külföldi erdé
szeti szaklap is hangsúlyozta — mintaszerű volt. 

Az első kötet tartalmazza a kongresszus közel 600 résztvevő
jének névsorát is, akik 36 különböző országot és 5 nemzetközi 
intézményt képviseltek. 

A kongresszus lebonyolítását tárgyaló fejezet a jelentősebb 
eseményeket időrendben hozza. Ismerteti a kongresszust közvet
lenül megelőző és a külföldi résztvevők bevonásával tartott nagy
választmányi ülés lefolyását, a kongresszus ünnepélyes megnyitó 
ülését, amelyet a Kormányzó Ur Őfőméltósága személyes megje
lenésével tüntetett ki, a fogadást Öfőméltóságánál a Várban, a 
földmívelésügyi miniszter, valamint a báró Waldbott Kelemen 



kongresszusi elnök által adott estólyeket, a hölgybizottság teáját, 
a sétahajózásokat és a kongresszus ünnepélyes záróülését. Az ülé
seken elhangzott üdvözlő beszédeket teljes szövegükkel adja. 

Külön fejezet közli a kongresszus összes határozatainak szö
vegét, még továbbiak pedig a szeptember 13-án, 15., 16. és 17-én 
a külföldiek részvételével megtett erdészeti kirándulásokat (Bala
ton, Mezőkövesd és Boldog; Kecskemét, Fehértó, Füzeshegy, Sze
ged, Királyhalom és Mezőhegyes; Lillafüred, Debrecen, a Horto
bágy és Püspökladány) írják le, valamint két nemzetközi intéz
ménynek (az Erdészeti Kutató Intézetek Nemzetközi Szövetsége 
ós a „Carbon Carburante" nemzetközi szövetsége) a kongresszushoz 
kapcsolódott összejöveteléről emlékeznek meg. 

A kötetet különösen díszessé teszik az abban közölt fény
képek. Elől találjuk a Kormányzó Ür Öfőméltóságának, mint a 
kongresszus legfőbb védnökének arcképét; ezután következnek 
néhai Gömbös Gyula volt miniszterelnöknek, a kongresszus tisz
teletbeli elnökének, Darányi Kálmán miniszterelnök, földmívelés
ügyi miniszternek, a tiszteletbeli választmány elnökének, báró 
Waldbott Kelemen kongresszusi elnöknek, báró Acerbo (liacomo 
volt olasz földmívelésügyi miniszternek, a római Nemzetközi Mező
gazdasági Intézet enökének, kongresszusi társelnöknek és végül 
Cajander A. K. finn miniszterelnöknek, akkori finn államerdészeti 
főnök, kongresszusi alelnöknek a fényképe. A kötet végéhez füg
gelékként a kongresszusról készült fényképek (számszerint 19) 
csatlakoznak. 

A második és harmadik kötet a kongresszus kilenc osztályá
nak munkáját ismerteti. Közli az osztályok megalakulását, a fő
előadók előadásait, az ülések lefolyását, az azokon felszólalók be
szédeit. A kongresszusra beérkezett s a tárgyalások anyagául 
szolgált valamennyi tanulmányt (számszerint 154-et) egész terje
delmükben közreadja, még pedig a kongresszus hat hivatalos 
nyelve (francia, angol, német, olasz, spanyol és magyar) közül 
azon a nyelven, amelyiken szerzője azt beküldte. Valamennyi ta
nulmányt francia nyelven írott összefoglalás (resumé) kíséri. 

A kongresszusi határozatok között kétségtelenül az a leg^ 
fontosabb, amelyik egy nemzetközi erdészeti bizottság létreho
zását kívánja. A beszámoló második kötete ismerteti az ennek a 
kérdésnek megvitatására kiküldött albizottság munkáját, közli a 
tárgyalások részletes jegyzőkönyvét. A harmadik kötet végén 
pedig a szóban forgó tárgy későbbi folyományaival találkozunk. 
Itt olvashatjuk a Budapesten 1937. évi május hó 24—26. napjain 
a nemzetközi erdészeti bizottság (Comité International de Sylvi
culture, rövidítve C. I. S.) létrehozása céljából tartott összejöve
tel részletes jegyzőkönyvét és határozatait. Látjuk,: hogy ezen az 



összejövetelen 15 ország és 3 nemzetközi intézmény hivatalos 
kiküldöttei vettek részt. 

A szerkesztőség tökéletes munkát végzett; a kongresszusról 
s mindenről, ami azzal kapcsolatos, pontos és hű képet nyújt. Kü
lönösen értékessé teszik az abban leközölt tanulmányok, amelyek 
az erdőgazdaságnak valamennyi ágazatára kiterjeszkedve, hű 
képet adnak az egyes országok erdészeti viszonyairól és kívánsá
gairól. 

Az érdekes és értékes mű az Országos Erdészeti Egyesület
nél is beszerezhető, ára 20 pengő. 

Chalk, Chattaway, Davy, Laughton és Scott: A britt biro
dalom erdeifái és haszonfái. (Forest trees and timbers of the 
British-Empire.) 

A 104 oldalra terjedő, 17 mümelléklettel és 13 szöveg-közötti 
képpel díszített III. füzete a fenti cím alatt részletekben meg
jelenő nagy munkának a délafrikai szálerdő 15 fafaját ismer
teti, amelyeknek legynagyobb része kiváló műszaki tulajdon
sága következtében keresett cikke a lukszus-haszonfapiacnak. 

A képek a fák alakját, kérgét és a faszövet felépítését 
mutatják be és nagyban hozzájárulnak a szöveg megértéséhez. 

Dr. T. I. 

KÜLFÖLDI L A P S Z E M L E . 

Z E 1 T S C H R I F T FÜR W E L T F O R S T W I R T S C H A F T . Band 4. Heít 10. 1937. 

Grünwoldt: Az északamerikai Egyesült Államok Szövetségi 
Erdőhivatala. (Das Bundesforstamt der Vereinigten Staaten von 
Nordamerika, U . S. Forest Service.) 629—678. 

Az Északemerikai Egyesült Államok területének mintegy 
egyharmadát foglalják el az erdők, 268 millió ha terjedelemben, 
amelyből 75.5 millió ha a szövetségi, állami és községi erdőkre esik, 
192.5 millió hektár pedig a magánerdőbirtokosokó. A szövet
ségi erdők kezelését a Szövetségi Erdőhivatal (U. S. A. Forest Ser-
vice), a Nemzeti Parkok Erdőhivatala és az Indián Erdőhivatal 
látják el. 

Szerző részletesen ismerteti a Szövetségi Erdőhivatal kifejlő
désének történetét és szervezetét. A központi igazgatás székhelye 
Washington, hol az ügyek intézését 7 osztály látja el. Az 1935. év
ben a kiadások összege 109,523.051 dollár volt; a fából, erdei legelő
ből és vizierőhasználatokból származó bevétel pedig 408.803 dollárt 
tett ki. 
".; Az államerdészet teljes erejével törekszik a tartamos gazdál

kodás megvalósítására. Ezt a célt a használatok szabályozásával, 
az erdők és vadászát védelmével, az állományok minőségének javí-



tusával, folytonos kísérletezésekkel, más hatóságok- ós intézmé
nyekkel való közös munka segítségével, széleskörű propaganda 
val, szaktanácsok nyújtásával és végül új területek vásárlásával 
igyekszik elérni. 

Dr. Tomasovszky Imre. 

A L L G E M E 1 N E F O K S T - U N D J A G D Z E I T U N G . 1937. 7—10. sz. 

Baader: Erdeifenyő - hagyásfagazdaság Hessenben. (Der 
Kiefernüberhaltbetrieb im hessischen Forstamt Eberstadt.) 201— 
214., 247—257. old. 

A túltartás, különösen az erdeifenyő-gazdaságban, gyakori 
Németországban még ma is és célja nagyméretű, különösen érté
kes szerfatörzsek nevelése. 

De már a múltban is sokat támadták az állítólagos hát
rányai miatt, anélkül azonban, hogy ezek számszerű beigazolást 
nyertek volna. 

Szerző a hesseni erdészeti kísérleti állomás nagyszabású 
vizsgálatainak eredményeit ismerteti, amelyeket Eberstadt köz
ség erdőgazdaságában folytatott le a kérdés szakszerű tisztázása 
céljából. 

Őszintén sajnáljuk, hogy a tanulmány egyes részleteivel 
nem foglalkozhatunk bővebben, mert az minden tekintetben 
iskolapéldája annak, hogyan kell egy ilyen.problémát kézbe venni 
és minden vonatkozásában a legalaposabban feltárni. 

Az adatokat szerző 16 táblázatban foglalja össze és végső 
megállapításait röviden az alábbiakban közöljük. 

A túltartást legcélszerűbb 80—100 éves vágásfordulójú állo
mányokkal kapcsolatosan rendszeresíteni, úgy, hogy hektáron
ként legfeljebb 50 szép fejlődésű törzs maradjon állva, amelyek
nek száma a második vágásforduló végén 20—25-re csökkentendő 
az állandó ápolás kívánalmai szerint. 

Az ilyen törzsek által befolyásolt terület törzsenként 200— 
500 m--t tesz ki 5.41—10.4 terjedő koronaátmérő mellett, ami viszont 
annyit jelent, hogy minden törzs körül 23—85 m'-nyi „steril" 
terület található, amelyen sem természetes, sem mesterséges úton 
nem nevelhető csemete. 

Ebből viszont önként következik, hogy a túltartásos üzem
mód szerint kezelt területek alapállománya (a 'hagyásfák nélkül) 
törzsszám és körlaptömeg szerint is alatta marad az ugyanolyan 
termőhelyen nevelt egykorú állománynak, mégpedig 2—24%-kal. 
A hagyásfák, főleg a fiatalos 50—60 éves koráig, annak magassági 
fejlődését is észrevehetően csökkentik. Később azonban a különb: 
ség mindinkább eltűnik és csak abban nyer kifejezést, hogy a 
túltartásos területen 3—12%-kal kevesebb az alapállományban az 



I—II. osztályhoz tartozó (uralkodó) törzsek száma, miut egy 
ugyanolyan, de hagyásfák nélküli területen. 

Természetes, hogy ennek megfelelően kisebb az alapállo
mány vastagfa-tömege is (átlag 2—24%-kal), de a hagyásfák 
fatömegét is számbavéve, mintegy 20%-kal magasabb összes 
fakészletet kapunk. 

Az átlagos mellmagassági átmérő a hagyásfás és hagyásfa 
nélküli területeken egyforma. Az előhasználatok előbbin csak 
mintegy 84%-át adják az egykorú állományokból a gyérítések 
folyamán kiszedhető fatömegnek. 

Az összes fatermés az előhasználatok betudásával tehát 
körülbelül egyforma a kétféle üzemmódnál. 

Ez a körülmény önmaga még nem indokolná a túltartásos 
üzem alkalmazását, de annál inkább mellette szólnak azokaköz-
és magángazdasági indokok, amelyek a hagyásfák révén elérhető 
jelentős értéktöbbletben nyernek kifejezést. 

Szerzőnek idevonatkozó részletes fejtegetései nagyon érde
kesek. Kimutatja, hogy gondos kezelés mellett például a 100 éves 
vágásfordulóval kezelt túltartásos üzem hektáronként 1700 már
kával többet jövedelmez, mint az egykorú szálerdő. Ez pedig 
olyan körülmény, amelyik a birtokos szempontjából igen súlyo
san esik latba. Eltekintve attól, hogy a különleges nagyméretű 
szerfatörzsek termelésének a lehetősége nemzetgazdasági szem
pontból sem hagyható figyelmen kívül. 

Evers: A württembergi Hoehschwarzwald erdőgazdasága. 
(Die Bewirtschaftung der Waldungen im württembergischen 
Hoehschwarzwald.) 214—226., 233—247. és 302—312. old. 

Annak a német erdővidéknek gazdasági rendszereivel fog
lalkozik, amely belterjesség szempontjából első helyen áll 
a birodalomban. Ezért szerző fejtegetései igen figyelemreméltók, 
de miután tőlünk távol álló viszonyokat tárgyalnak, csak rövi
den foglalkozhatunk velük. 

Az erdők általános jellemzése és gazdasági egységek szerint 
való taglalása után külön fejezeteket szentel a lejtőkön való 
termelésnek, az állományok szélén és belsejében való természetes 
felújítás lehetőségeknek és a szélkárok elleni védekezésnek. 

Tudnunk kell ugyanis, hogy a Schwarzwaldban a legtöbb 
helyen a természetes felújítás az uralkodó, amely azonban csak 
a helyi viszonyokhoz való körültekintő alkalmazkodás esetén 
hozza meg a várt eredményt. 

Wagner elvei általánosságban itt is mindenütt érvényesül
nek, de az eljárás módozataibán nagy a változatosság. 

A vágás vezetés — tehát a természetes felújítás'különböző 
módjainak áTkalinazhatósága és;helyes kivitelé' is;— az állományok 



belső felépítésének a függvénye, amellyel kapcsolatosan szerző 
részletesen tárgyalja a fiatalosok kialakításának és a középkorú 
állományok ápolásának a kérdését. 

Faber: Erdei utak építése. (Waldstrassenbau im Forst-
bezirk Ottenhofen.) 261—265. old. 

Baden államrendészete követésre méltó példát mutat arra, 
miként kell egy erdei úthálózatot a kor követelményeinek meg
felelően tervezni, megépíteni és karbantartani. Mert kétségtelen, 
hogy a feltárás belterjes gazdálkodást, az utak célszerű kivi
telezése pedig nagy megtakarítást és zavartalan üzemet biztosít, 
tehát mindenképpen indokolt, hogy az útépítésnél az erdőgazda
ság keretein belül is a legmodernebb irányelvek érvényesül
jenek. 

-Szerző tanulmányát 36 kép teszi nagyon beszédessé, ame
lyek szinte önmagukban is elegendő felvilágosítást adnak a 
végzett munka egyes részleteiről. 

Az Ottenhofen nevű kerületben épített elsőrendű erdei 
kövezett út költsége folyómóterenkint 15—16 márka között vál
tozott, ami feltűnően olcsó. De szerző hangsúlyozza, hogy ez az 
eredmény csak a kiválóan használható és lelkesen dolgazó erdei 
munkásgárdával volt elérhető, amelyik az útépítésnél különös 
gyakorlatra tett szert. 

A helyreállítás különféle lehetőségeit is részletesen ismer
teti; kanyarokban különösen a kátrányozást ajánlja, amely a pálya 
felületének tartósságát nagyban emeli és m2-ként alig 40 Pfg-be 
kerül. 

Speer: Baden paraszterdei és gondozásuk. (Der badische 
Bauernwald und seine Betreuung.) 266i—273. old. 

Baden a mezőgazdasági kisbirtokok hazája, de erdőterületé
nek alig 23%-a van a parasztság kezén. 

Ezeknek az állapota nem mindenben kielégítő. Miután 
azonban a paraszt hitbizományokról szóló 1936. évi német törvény 
(Reichserbhofgesetz) célja a parasztság anyagi erejének minden 
időkre való biztosítása, könnyen érthető, hogy az illetékes körök 
egyre több figyelmet szentelnek a kisbirtokok gazdaságának bel
terjesebbé tételére. 

Szerző kimerítően ismerteti a bádeni paraszterdőbirtokok 
keletkezésének történetét, jelenlegi megoszlásukat, a rajtuk űzött 
különleges gazdálkodást, (cserhántó üzem, legeltetés, stb.) és egy 
rövid tervezetet is ad a szükségesnek mutatkozó változtatásokról, 
amelyek a gazdálkodás eredményesebbé tételére irányuló gondo
zás feltételei. ; róqtn , !ioí s 



\, Starkel; A rajiiamenti erdők javítása Badenben. (Rhein-
iwa.ldmelioration im Lande Baden.) 274—283. old. 

A rajnamenti árterületek telkesítéséről, a nyert területek
nek nemes fafajokkal való betelepítéséből származó óriási közgaz
dasági haszonról lapunk hasábjain már több ízben megemlékez
tünk. Szerző tanulmánya a Kenzingen község határában fekvő 
állami erdőben végzett munkálatokat ismerteti 17 szép fénykép
felvétel kíséretében. 

Schühle: Erős törzseknek döntés előtt való galytalanítása 
középerdőre való áttérés esetén. (Die Entastung starker Stamme 
vor dem Fallen im Mitterwaldüberiühruiigsbetrieb.) 287—289. old. 

A német államerdészet a rajnamenti silány sarjerdőket 
megfelelő telkesítéssel és nemes fafajok betelepítésével fokozato
san változatos szerfa-anyagot szolgáltató értékes középerdőkké 
alakítja át. Ezekben a több vágásfordulón át fenntartott nagy
méretű tölgy1 és kőristörzsek különösen keresett anyagot szolgál
tatnak, de erősen fejlett koronájuk következtében döntésük a 
körülöttük lévő állományban nagy kárt okoz, ha megfelelő ágta-
lanítással nem segítenek a bajon. 

Szerző meggyőző számadatokkal igazolja, hogy a koronának 
döntés előtt való eltávolítása elengedhetetlen feltétele az okszerű 
gazdálkodásnak, amit erdőműveléstani és közgazdasági szempon
tok indokolnak. 

A költségekre vonatkozólag közli, hogy a két munkásból 
álló csoportok átlagos napi teljesítménye fejenként 4—5 törzs 
(18—20 tömör m 3 f atom éggel) és a költségek ní!-ként 20—25 Pfg-t 
tesznek ki. 

Witzgall: Következések a fatermési táblákból a növedék 
növelésének lehetőségére. (Folgerungen aus der Ertragstafel über 
die Mögliehkeit der Zuwachssteigerung.) 293—297. old. 

Miután a folyónövedék az állomány bizonyos korában — 
amikor az asszimiláció a legerőteljesebb — lényegesen magasabb, 
mint a vágásforduló egész idejére számított átlagnövedék, szerző 
felveti a kérdést, nem volna-e lehetséges az állomány termelő
képességét legnagyobb kifejlődésének szintjén tartani. 

Erről természetesen egykorú állományokban szó sem lehet 
és talán innen származik az az átlagosan elfogadott nézet, hogy 
az átlagnövedék egyszersmind az elérhető legnagyobb mértékű 
évi tömeggyarapodást jelenti. Ezzel szemben szerző hivatkozik a 
s.zálalásra berendezett gazdaságokban elért eredményekre, ame
lyek éppen a folyónövedék tetemes emelése révén teszik kívána
tossá,' hogy a szálaiásnak, illetőleg az örökerdőnek (Dauerwald) 
a többtermelés szempontjából okozott figyelem biztosíttássék. 



íii Möller: A jövő törzsei a gyérítéseknél. (Das Zukunftsbaum-
Vé.rfahren bei Durchforstungen.) 297i—301. old. 

Gondos kiválogatással értékes szerfatörzseket neveibetünk, 
amelyeknek viszonylagos száma és vastagfa-tömege a gyérítések 
folyamán állandóan növelhető. 

Szerző egy általa végzett kísérlet eredményeit ismerteti. 
Munkáját egy 22 éves állományban kezdette el 26 év előtt és a 
légutóbbi 4 év alatt az olajfestékkel megjelölt elit-törzsek vas-
tagfa-százaléka 38%-ról 48%-ra növekedett, miután természetesen 
k kevésbbé értékes anyag eltávolításával törzsszámuk is 30%-ról 
41%-ra emelkedett. 

Melegen ajánlja tehát minden erdőgondnoknak, — különö
sen azoknak, akik előreláthatólag egy emberöltőt töltenek el a 
kerületükben — hogy az állományok életének, fejlődésének és 
.értékalakulásának állandó szem előtt tarthatása céljából ilyen 
világosan beszélő kísérleti területeket létesítsenek. 

S O H W E I Z E R I S O H E Z E I T S C H R I F T FÜR F O R S T W E S E N . 1937. 7—9. sz. 

Krebs: Harántgát vasrácsból. (Die Eisengitter-Bachsperre.) 
202—206. old. 

Meredek esésű hegyi patakoknál a hordalék sokszor erősen 
veszélyezteti a patak folyását keresztező utakat. Ilyeneknél fon
tos, hogy a hordalék lerakodását biztosító harántgátak kellő szi
lárdsággal bírjanak. Fát tehát nem igen lehet használni, mert 
nagyméretű értékes anyagra lenne szükség. A falazott kőgát is 
drága és ezért szerző adott esetekben — vasipari vidéken i— a 
vasrácsos harántgátak készítését ajánlja. Ezeknek alsó és felső 
hevedere az igénybevétel nagysága szerint különböző erősségű 
vasúti sínből készül, a rács fogai pedig használt iparvágány sínek
ből, amelyeket legalább 80 cm-re kell a talajba beverni. A rács mö
gött, a vízfolyással szemben, szárazon rakott kőtémfal készítendő, 
amely azután egy szorosra döngölt földtöltéssel csatlakozik a 
mederhez. 

Szerző adatai szerint az így elkészített műtárgyak igen jól 
beváltak és nagyfokú állékonyságról tettek tanúságot. 

Berchtold: A Wild-féle tájolós theodolid. (Der Wildsche 
Bussolentheodolit.) 225—231. old. 

Az erdőgazdaságban igen jól használható kis műszer leírá
sát adja, amelynek legnagyobb előnye, hogy mind a vízszintes, 
mind pedig a magassági körön a szükséges két leolvasást 
megfelelő tükröző-herendezés segítségével egy állásból' teszi lehe
tővé és ezáltal a vele való munka nagy időbeli megtakarítást 
jelent. 



A műszer egészen könnyű, de igen gondos kivitelben készül 
és az állványra szerelve egy légmentesen záródó vaslemezből 
készült védőburokkal látható el, ami egyik helyről a másikra 
való szállításnál is kizárja a sérülés veszélyét. 

Az ismertetést néhány magyarázó ábra egészíti ki. 

Sehneider—Orelli: A Dreyfusia nüsslini öreg fenyőfa tör
zseken. (Die Weisstannenlaus Dreyfusia nüsslini an altén Báu-
men.) 232—234. old. 

Régebben csak a Dreyfusia piceae-t találtak az idősebb 
.jegenyetörzseken, míg a szerző által tárgyalt rokonát, mint ki
zárólag a fiatal jegenyefenyők hajtásain élő károsítót ismerték. 
Az újabb vizsgálatok bebizonyították, hogy a Dreyfusia nüsslini 
idősebb törzseken is előfordul és Európába valószínűleg a Nord-
mann-fenyő megtelepítésével jutott be a Kaukázusból. 

Ö S T E R R E T C H I S C H E V I E R T E L J A H R E S S C H R I F T F Ü R F O R S T W E S E N . 
1937. 2. sz. 

Güde: A salzburgi természetvédelmi terület. (Vom salzbur. 
ger Naturschutzgebiet in den Hohen Tauern.) 65—107. old. 

A természetvédelem céljaira alakult „Natúrschutzpark" nevű 
egyesület még a háború előtt mozgalmat indított a Hohe Tauern 
hegység egyik legszebb, igazán vadregényes részének természet
védelmi célokra való elkülönítése iránt. Ez a terület kincstári 
birtok és 80 km2-t tesz ki. Az átengedés vagy készpénzvétel, vagy 
pedig hosszúlejáratú bérbeadás útján történt volna. 

A háború után a mozgalom új erőre kapott és az Öster-
reichisoher Reichsforstverein tavalyi klagenfurti ülésén Mayr és 
Podhorsky az egyesületet kérték fel közvetítésre. 

A szerző leszögezi, hogy a kincstár a legteljesebb megértés
sel viseltetik a tervvel szemben, csupán a terület kiterjedésére, 
a vadászat gyakorlására és a bérbeadás egyes körülményeire 
vonatkozólag kell még megegyezésre jutni. 

A továbbiakban teljes alapossággal ismerteti a szóban forgó 
terület természeti viszonyait, történeti adatait és természetvédelmi 
jelentőségét és a fenntartása szempontjából kívánatos elveket. 

W T E N E K A L L G r E M E I N É " F O R S T - U N D J A G D Z E I T U N G . 1937. 36^0. sz. 

Karpf: A magánerdő a német birodalomban. (Der Privat-
wald in Deutsehen Reich.) 159—160. old. 

Németország 12.7 millió hektárt kitevő erdőterületének fele 
magántulajdonban van és 836 000 birtokos között oszlik meg, akik 
közül azonban csak 13 ezernek van 100 hektárnál nagyobb erdeje, 
összesen 3.05 millió hektár kiterjedéssel. 



A kincstári erdők a szakszerű kezelés folyományaképpen 
hektáronként évi 4.5 m 3 növedéket adnak. Ezt az eredményt meg
közelítik a kötött forgalmú magánerdőgazdaságok is, de a sza
bad rendelkezésű kisebb erdők növedéke alig éri a 2 m3-t. 

A termelés növelése és ezen keresztül az ország faszükség-
letének minél nagyobb mórtékben való biztosítása a német erdő
gazdaságnak ma legfőbb törekvése. Segítségére van ebben az 
újonnan megszervezett birodalmi termelői rend (Reichsnahrstand), 
amelynek erdészeti ágazata a berlini birodalmi központon kívül 
az egyes tartományok kisbirtokos érdekképviseleteinél (Landes-
bauernschaft) felállított erdészeti osztályokból és mintegy 90 erdő
hivatalból áll. Utóbbiak alá 190 járási erdész tartozik. 

Az erdőhivatalok látják él szaktanáccsal a közép-erdőbir
tokokat, míg a parasztság széles rétegeinek erdészeti gyámolítása 
a járási erdészek kezeiben nyugszik. Hogy milyen nagy jelentő
séget tulajdonít Németország ennek az intézménynek, bizonyítja 
az a körülmény, hogy 4 éven belül az erdőhivatalok számát 160-ra, 
a járási erdészekét pedig 670-re akarja felemelni. 

Mert a belterjes gazdálkodás kiinduló pontja a szakszerű 
kezelés biztosítása és pedig csak megfelelően iskolázott személy
zet munkábaállítása mellett lehetséges. 

Rosenfeld: Az erdeifenyő felnyesésének kérdése. (Zur Frage 
der Aufastung bei der Kiefer.) 660. old. 

Szerző az ágfelnyesés körül szerzett 40 éves tapasztalatait 
ismerteti röviden összefoglalva. Ezek során különösen hangsú
lyozza, hogy a törzsek ápolásának ezt a módját minél korábban 
kell elkezdeni, csak száraz ágakat szabad nyesni és csak meg
felelő fogazású éles fürésszel. A művelet csak az első és második 
termőhelyi osztályokba tartozó állományokban gazdaságos és 
azokban is a felnyesésre érdemesnek ítélt törzseket előre ki kell 
válogatni, megjelölni és a végzett munkáról pontos feljegyzéseket 
vezetni a személyzetben beálló esetleges változásokra való tekin
tettel. 

Jung: Eĝ y egyszerű házi magpergető felállítása és üzeme. 
(Einrichtung und Betrieb einer einfachen Stubendarre.) 160— 
161. old. 

Mint az osztrák erdőőri iskola igazgatója, az intézetnek 
tanulmányi céljait szolgáló és házi szükségletét biztosító egy
szerű maa»pergetőjét ismerteti az 1936/37. évi lucfenyőmag-perge-
tésnek az eredményeivel. Hangsúlyozza, hogy a tobozok megfelelő 
kiválogatása (a sérült és torz tobozok eltávolítása), megfelelő szik
kasztása (legalább 2 hónapig szellős padláson) és a pergetés 



zavartalan menetének biztosítása azok a körülmények, amelyek 
jelentős költségmegtakarítást eredményeznek. 

A bázi pergetés, tekintettel arra, bogy gazdaságosság szem: 

pontjából alig versenyezhet a nagy üzemekkel, főleg a mag szár
mazásának biztosítása szempontjából bír jelentőséggel, de szűk 
esztendőkben, amikor a magárak ugrásszerűen emelkednek, ol
csóbban is tudja ellátni az erdőgazdaságot, mint a magpergető 
gyárak. 

Fromm: A szenítésre használt aknakemencék fejlődése. (Die 
Entwieklung der Schachtöfen für die Holzverkohlung.) 165—166. old. 

A kiváló osztrák szakembernek, Strache udv. tanácsosnak 
újításait ismerteti, amelyek főleg a keletkező gáz elvezetésével 
és különböző célokra való felhasználásával (a tűztér hőmérsékle
tének emelése, a faszénnek öngyulladás ellen való biztosítása stb.) 
jelentenek lényeges fejlődést a régebbi típusokkal szemben. 

Lambert: A fahasználati jog új szabályozása Németország
ban. (Die Neuregelung der Holznutzungsrechte in Deutschland.) 
166. fold. 

A német kormány folyó évi július hó 30-áról kelt rendele
tével megnyitotta a lehetőségét annak, hogy a fahasználati szol
galommal terhelt erdőbirtokok ettől a tehertől szabaduljanak. 
Szükség volt pedig erre az intézkedésre azért, mert igen sok eset
ben a fahasználati jog fejében járó tűzifát szerfaanyagból vág
ják ki még most is, ami közgazdasági szempontból nagy kárt 
jelent. 

Szerző részletesen ismerteti a szolgalom megváltásának mó
dozatait, amelyek között első helyen a mezőgazdasági területtel 
való megváltás áll. 

Scháfer: Az utolsó hódok Csehországban. (Die letzten Biber 
in Böhmen.) 166. old. 

A prémjóért, húsáért és mirigyeiért egyaránt üldözött vad 
Csehországban már a 17. század derekán kipusztult és csak 
Schwarzenberg herceg mesterséges tenyésztése tartotta fenn 
1849-ig Eothenhof, illetőleg Wittingau nevű birtokain. 

Az utolsó elszabadult példányt 1871-ben ejtették el. 

Steiner: A Douglas-fenyő tűhullása. (Die Nadelschütten der 
Douglas-Tanne.) 169—170. old. 

Részletesen ismerteti a tűhullás két okozójának, a tömlős 
gombákhoz tartozó Rhabdocline pendotsugae és Adelöpus balsá 



micola f. Douglasii-mék biológiáját és az általuk előidézett beteg
ség lefolyását. 

A védekezés kérdésében a megtámadott törzsek kivágását 
és elégetését szükségesnek, a gombaölő permetező szerek alkal
mazását a gazdaságosság szempontjából megfontolandónak tartja. 
Az ismert gazdasági rendszabályok (ellenállóbb fafajok, megfe
lelő termőhely) hatékonysága is még tisztázásra szorul; ennek 
ellenére szerző azt a nézetet vallja, hogy a Douglas-fenyő további 
mérsékelt arányrí telepítése ellen komoly kifogás nem emelhető. 

Götze: A vad felismerési képessége. (Das Erkennungsver-
mögen des Wildes.) 170—171. old. 

Az őzről minden tapasztalt vadász tudja, hogy az embert, 
ha meg is pillantja, nem ismeri fel, csak akkor, ha megmozdul. 
Ezért könnyebb a becserkészése is. A szarvas, különösen pedig a 
dámvad, azonnal felismeri az embert és riadtan menekül. 

Bauer: Az osztrák vadászati törvényhozás összeegyeztetése. 
(Zur Angleichung der österreichischen Jagdgesetzgebung.) 39—40. 
oldal. 

Az osztrák államszövetség tagjai széleskörű önkormányza
tuk alapján maguk hozták meg külön vadászati törvényeiket, 
amelyek ennek következtében bizony nagyfokú eltéréseket mu
tatnak. Az annyira kívánatos összhang elérése érdekében Burgen
land tette meg az első lépést, amikor bizonyos tartományközi 
megállapodások keresztülvitelét javasolta. 

Bécs város polgármestere a folyó év elején valamennyi tar
tomány képviselőit értekezletre hívta össze, amelynek célja a 
vadászati törvényhozás egységesítése volt. 

A bizottság munkája eredménnyel járt és a vadászati tör
vényhozás anyagának, „A vadászati jog és gyakorlásáéról szóló 
első fejezetét le is tárgyalta. 

A vadászat rendészeti előírásairól szóló második fejezet 
megvitatására még a folyó év őszén sor kerül. 

Schwarz: Ausztria éghajlattani tagozódása. (Die klimatische 
Gliederung Österreichs.) 174. old. 

Röviden ismerteti az Ausztriában érvényesülő 4 klimatípus: 
1. a pannóniai (száraz tölgyerdő-,) 2. a középeurópai bükkerdő-,) 
3. a szubalpin (lucfenyőerdő-,) és 4. az alpesi klíma jellemző ada
tait és osztrák vidékeit. 

Hufnagel: A film, mint erdészeti oktatóeszköz. (Der Film 
als forstliches Unterrichtungsmittel.) 177—178. old. 

Szerző a steierországi mezőgazdasági kamara megbízásából 
Kramer mérnökkel együtt egy erdészeti oktatófilmet készített, 



amelyet Ausztrián kívül a németbirodalmi Deutscher Forstve-
rein-nek Freiburgban tartott idei közgyűlésén is bemutattak, ahol 
szintén nagy sikert aratott. 

A filmnek mint oktatóeszköznek az erdészetben is kétségte
lenül nagy jövője van, mert lehetőséget nyújt időbeli távolság
nak áthidalására és ezáltal egymásután következő műveleteknek 
és összefüggésüknek ábrázolására. 

Hogy a gyakorlatban még sok nehézséggel kell számolnunk, 
amíg rendszeres erdészeti filmoktatáshoz juthatunk, annak oka 
elsősorban az anyagi eszközök hiányában keresendő. De nem cse
kély akadályt jelent, hogy az erdőgazdasági tevékenységet nem 
lehet hivatásos színészekkel játszatni, hogy a felvétel rendezőjé
nek feltétlenül szakembernek kell lennie, aki viszont a legtöbb 
esetben nem rendelkezik megfelelő filmtechnikai felkészültséggel. 

Maga a film előállítása is nagy munkát és fáradságot 
jelent. Éppen úgy szükség van hozzá egy gondosan elkészített 
forgatókönyvre, részletes rendezői utasításokra és az összes egyéb 
kellékekre, mint a filmművészet ismert munkájánál. Ezekről 
szerző igen érdekes tájékoztatást ad. 

Leitner—Lörn: Az erdőben való eltévedés. (Verirren im Walde.) 
178—179. old. 

Néhány személyes élmény alapján azokat a jótanácsokat so
rolja fel, amelyeket minden ismeretlen erdőkben, kísérő mélkül 
járó kartársunk figyelmébe ajánlhatunk. 

Q U A R T E R L Y J O U R N A L O F F O R E S T R Y . 1973. 3. sz. 

Taylor: Az angol erdő. (The British woodland.) 173—178. old. 
Az erdőgazdaság termelőképességének emelése most már 

mindig visszatérő tárgya Angliában is a szakirodalomnak és a 
hivatalos intéző köröknek. 

Szerző őszintén beismeri, bogy az angol erdőknek csak álig 
kétharmada hoz jövedelmet. Az állományok legnagyobb része 
olyan állapotban van, hogy évi növedékük okvetlen kevesebb 
annál, mint amennyi a termőhelyi adottságuk mellett várható 
lenne. 

A múltra vetett rövid visszapillantással kapcsolatosan meg
említi, hogy minden nagyobb háború után, amelyek az erdőterü
let apadását hozták magukkal újra és újra előtérbe került az 
erdősítés szükségessége, de a szép tervekből mégsem lett soha 
semmi. 

A világháború, folyamán nem kevesebb, mint kb. ÍOO.OOO kat. 
hold erdőterületet, taroltak le a behozatalban előállott nehézségek 
ellensúlyozására. Az 1919-bein életbeléptetett erdőtörvény és az 



általa felállított Erdészeti Bizottság (Forestry Commission) egy 
jobb jövőt vannak hivatva szolgálni, bár kétségtelen, hogy a ma
gánjog sérthetetlenségét féltékenyen őrző angol mentalitás a leg
nagyobb akadálya az állami irányítás mellett végzett erdősí
tésnek. 

i Szerző röviden vázolja a hazája erdeit alkotó fafajok gaz
dasági jelentőségét, a vadászat szerepót és nem csekély szomorú
sággal állapítja meg, hogy erdőrajongásról ezidőszerint még 
igazán nem lehet beszélni Angliában. 

Sueur: Adatok a japán cseresznyefákról. (Notes on Japanese 
cherries.) 185—188. old. 

A Prunus serrulata különböző válfajait ismerteti, amelyeket 
a japán kertészet tenyésztett ki a Kínából származó ősi fajtából. 

Igen szép növésű, dúsan virágzó és lombjukban is gyönyö
rűen színeződő cseresznyefajták, amelyek különösen a parkker
tészet szempontjából érdemelnek figyelmet. 

J O U K N A L O F F O E E S T K Y . 1937. 8. sz. 

Sterling: Az erdőgazdaság üzleti oldala. (Somé business 
aspeets of forestry.) 728—731. old. 

Az egyre fokozódó termelés Amerikában is szükségessé 
tette a tartamos gazdálkodás bevezetését, ami azonban az ottani 
viszonyok között sokszor nehézségekbe ütközik. Rengeteg a köny-
nyelmüen letarolt terület, amelyek hosszabb ideig nem tudnak 
jövedelmet szolgáltatni és csak megterhelést jelentenek a birto
kosokra, akiket az utóbbi évek gazdasági válsága anyagilag szin
tén erősen megtépázott. 

A kivezető utat sokan törvényes intézkedésektől várják, 
olyan formában, hogy a tőkeszegény magánerdőbittokosok, a tar
tamos gazdálkodásra lehetővé tétel céljából, az állam felügyelete 
és segítsége szövetkezetekké tömöríttessenek. 

Szerző óva int a vérmes reményektől, mert az állami be
avatkozás a cselekvési szabadság korlátozását jelenti, amelytől 
az amerikai felfogás nagyon idegenkedik. Pedig az erdőnek, mint 
nemzeti vagyonnak, a magánérdekeken felül emelkedő célokat is 
kell szolgálni. 

Kachin és Gisborne: Az alom-hygrometer szabályozása. (The 
technique of duff hygrometer calibration.) 736—743. old. 

A nagy erdőtüzek hazájában óriási jelentőségre tett szert a 
szerzők által leírt elmés kis készülék, amellyel az alomtakaró, 
illetve alsó, félig elkorhadt rétegének (duff) vízpára-tartalmát 
mérik. A tenyérnyi nagyságú, dobozalakú hygrometernek egy 



hosszú, esőalakú, sűrűn átlyukgatott nyúlványában nyer elhelye
zést a nedvességtartalom változását összehúzódásával és tágulásá
val jelző anyag,, amihez nem emberi hajat, hanem egy különleges 
növényi rostot használnak, tekintettel amnak sokkal nagyobb tar
tósságára. 

A rost nedvességtartalmának változását, i— miként a közön
séges hygrométernél — egy, a dobozban elhelyezett skála előtt 
mozgó mutató jelzi. 

A készülék beszabályozása igen nagy gondot igénylő, hossza
dalmas' művelet, amelyet szerző részletesen ismertet. Amerikában 
azonban mindinkább tért hódít az alomréteg páratartalmának 
ezzel a módszerrel való megállapítása, mert ugyanarról a helyről 
nyert értékeket ad hosszú időn keresztül és a leolvasás csak pár 
pillanatot vesz igénybe. 

Spence: Jelentős pusztai növények gyökérvizsgálata. (Root 
studies of important rangé plants of the Boise River watershed.) 
747—754. old. 

A Boise folyó felső szakaszán nagymértékű kopárosodás 
lépett fel a letarolt erdőterületeken 'keletkező vadpatakok 
nyomán. 

Szerző az ottani erdészeti és talajtani intézetek vizsgálatait 
ismerteti, amelyek azt az érdekes megállapítást hozták, hogy a 
kopárosodás a talajtakaró növényzetben beállott változásnak a 
következménye. 

Az eredeti erdei flóra fajainak gyökérrendszere ugyanis 
legnagyobbrészt sűrű oldalgyökerekből áll, amelyek a tálai f o l a A 

rétegét teljesen behálózzák és azt erősen lekötik. Ezek a növények 
az erdő eltávolítása után eltűntek és olyan füveknek adtak helyet, 
amelyek főleg karógyökeret fejlesztenek. 

A védelmi intézkedéseknek tehát elsősorban arra kell irá-
nyulniok, hogy az eredeti, sűrű oldalgyökérzettel bíró növények 
ismét elfoglalhassák régi helyüket. 

George: Az amerikai szil magjának raktározása és szárnytala-
nítása. (Storage and dewinging of American elm seed.) 769—772. 
oldal. 

Az amerikai szil (Ulmus americana L.) magja májusban érik 
és általánosságban azt tartották róla, hogy csiraképességét igen 
hamar elveszti, tehát szedés után azonnal elvetendő, dacára an
nak, hogy a bekövetkező nyári szárazság a kikelő csemeték leg
nagyobb részét mindig elpusztítja. 

Szerző ismerteti előbb a régi raktározási kísérletek eredmé
nyét és szembeállítja azokat a legújabb kutatásokkal, amelyek 



nagy meglepetést hoztak. A teljesen érett szilmag ugyanis, akár 
légmentesen, akár pedig zacskókban raktározzák el, még közön
séges szobahőmérsékleten is igen jól megtartja csiraképességét a 
következő év tavaszáig, amikor még 78—80%-ot adott a csiráztató 
edényben. Földben való esiráztatási próbánál a fellépő penésze
dés miatt az eredmény jóval gyengébb, mintegy 60%. 

A vetési kísérletek igazolják, hogy még a késő őszi vetés is, 
amikor a mag télen át nyugalmi állapotban marad, jobb ered
ményt ad, mint az érés után való azonnali elvetés. A mag szárny-
talanítása egyszerű cséplés útján is történhetik, mert ez számot
tevő sérülést nem okoz. A szárnytalanítás pedig a csemetekertek 
részére azért ajánlatos, mert akkor a mag vetőgéppel is, a szeles 
időjárástól függetlenül vethető. 

Stockeler: Lomblevelű csemeték méreteinek viszonya a ki-
ültetésnél mutatkozó életképességükhöz. (Belation of size of deci-
duous nursery stock to field survival in the Great Plains.) 773— 
777. old. 

Amerikában a lombfalevelű fafajokat csak újabban karolják 
fel nagy mértékben, még pedig főleg a kopárfásífásokkal, szélfogó 
pászták telepítésével stb. kapcsolatosan. 

Miután az ilyen csemeték alkalmasságáról az ottani szak
köröknek kevés adat állott rendelkezésükre, az egyik erdészeti 
kísérleti állomás igen érdekes kutatásokat végzett az életképesség
nek a csemeteméretek alapján való meghatározására vonatkozólag. 

Szerző néhány grafikon kíséretében részletesen beszámol a 
kísérletekről és ezeknek végeredményeképpen közli, hogy a törzs
átmérő és csemetemagasság alapján a kiültetésre kerülő cseme
ték 3 osztályba sorozhatok, amelyek közül a legerősebb átmérővel 
és a legnagyobb magassággal bíró csemeték bizonyultak legellen-
állóbbaknak. 

A csemete-korona súlyának a gyökér súlyához való viszonya 
az életképesség szempontjából nem szolgáltat elég szilárd tám
pontot, 

R E V U E D E S E A U X E T FOKÉTS. 1937. 7. sz. 

A képviselőház megszavazott egy törvényjavaslatot az erdő
sítésekről. (Vote d'un projet de loi sur le reboisement par la 
Chambre des Députés.) 62ft—637. old. 

A francia képviselőház által május 28-án egyhangúlag meg
szavazott törvényjavaslat fontosabb intézkedései: 

Az államerdészet a községek, vármegyék, társaságok és ma
gánemberek tulajdonában levő s művelés alatt nem álló terüle
teket tulajdonosaik kérelmére állami költségen beerdősítheti. 



A földmívelésügyi miniszter bizottságot nevez ki, amely meg
vizsgálja a beerdősíteni kért területeket s az erdősítések sürgős
ségére és sorrendjére nézve javaslatot tesz. 

Az ilyképpen beerdősített területeket aztán állami kezelésbe 
veszik s az azokon befolyó mindenféle jövedelemnek felerésze az 
államot illeti meg mindaddig, amíg az erdősítésre kiadott költség 
2%-os kamataival együtt az államnak teljesen vissza nem térül. 

L ' A L P E . 1937. 7. sz. 

De Philippis A.: Néhány brazíliai fafajról. (Su alcuni leg-
nanii brasiliani.) 268—276. old. 

A brazíliai erdők sok ezer különböző fafaja közül eddig 
aránylag nagyon keveset ismerünk Európában. A kereskedelem
ben talán a palissander és a cédrus a legelterjedtebbek. Szerző a 
Braziliában „arariba" néven ismert fafaj nyolc változatát írja le 
részletesen. Bútorkészítésre vagy épületfának alkalmas valameny-
nyi. Némelyik közülök helyettesítheti a palissander fáját. 

Di Michelli G.: A fekete fenyőnek egy újabb rozsdagombája. 
(Una nuova ruggine del pino ausriaco.) 277—279. old. 

A Pinus nigra var. austriaca Asch és Gr. hajtásain Olasz
országban egy eddig még nem ismert rozsdagomba lépett fel. Mor
fológiai tulajdonságaiban úgyszólván azonos a Cronartium ascle-
piadeum Fr. nevű rozsdával. Könnyen összetéveszthető az erdei 
fenyőn pusztító Peridermium pini Kleb. nevű élősködővel is. Az ríj 
rozsdabetegség igen jelentős károkat okozhat, különösen akkor, 
ha a vastagabb hajtásokon is fellép. Ellene a megtámadott részek, 
esetleg egész törzsek eltávolítása útján kell védekezni. Mielőtt 
azonban a beteg részek lefűrészeléséhez kezdenénk, a megtámadott 
egész felületet be kell kátrányozni, nehogy a spórák milliói tova
repüljenek s újabb fertőzéseket idézzenek elő. 

Andreocci A. : Partvédelem a hegyvidéki vízfolyások szabá
lyozásánál. (Le difese di sponda nella sistemazione dei corsí 
d'aequa montani.) 280—286. old. 

A vadpatakszabályozások kiegészítéseként azokat a meder 
szélének megkötésére s a magasabb partok védelmére szolgáló el
járásokat ismerteti, amelyeket Felsőolaszországban, különösen pe
dig az Adige (Etsch) folyó vidékén alkalmaznak. A leírásokat igen 
szemléltető, szöveg közötti fényképek és műszaki rajzok (felül
nézetek, metszetek) kísérik. 



S T J M A R S K I L I S T 1937. 9. sz. 

Miletic: Az állami erdők közigazgatásánál felmerülő 
problémák. (Savremeni problemi uprave dráavnih suma.) 
501—512. old. 

Szerző, mint a kincstári erdők ügyosztályának a vezetője, :tz 
elmúlt 10 évi gazdálkodásra vonatkozólag számszerűen kimutatja, 
hogy az állami erdők jövedelmezősége túlalacsony s ingadozó. 
Ennek oka az, hogy a 3,144.560 ha állami erdőből csak mintegy 
1,000.000 ha erdő van és ez is részben csak ideiglenesen, üzemtervi 
kezelés alatt, míg 2,000.000 ha erdőteriilet rendezése és rendszeres 
feltárása a következő 10 évre van tervbe véve. Nehéz és költséges 
feladat. Jövedelmezőségi és pénzügyi szempontból az eddig nyúj
tott és az állami erdőket terhelő különféle kedvezmények megszo-
rítandók, de ennél óvatosan kell eljárni, úgy hogy a szegény nép
osztálynak az áll. erdőkkel kapcsolatos igényei a jövőben is lehe
tőleg figyelembe vétessenek. Felsorolja neves nemzetgazdáknak 
az erdőgazdaság jövedelmezőségét elméleti és gyakorlati szem
pontból okszerűen fejtegető megállapításait. Mint igen fontos kér
dést kiemeli az erdővédelem szempontjából feltétlenül szükséges 
erdőőri személyzet szaporítását ós anyagi helyzetének javítását, 
mert az állami erdőkben több tízezer hektárra szaporodtak már 
fel a jogosulatlan erdőterület foglalások és évi 25—30 millió dinár 
értékűek az évi erdei kártételek, melyből átlag 400.000 dinár, 
tehát alig 1% kártérítési összeg folyik be évente. Végül a már be
vezetett házi erdőkitermelésnek további fokozatos fejlesztését 
tartja a jövő leg-fontosabb feladatának úgy jövedelmezőségi, mint 
erdővédelmi szempontból. 

Isajev: A Christen-féle magasságmérő módosítása. (Modifi-
kacija Christenovog visinomjera.) 513—517. old. 

Szerző, módosítva Christen ismert és közhasználatban levő 
magasságmérőjét, Christen-Sanlaville elnevezéssel új magasság
mérőt készített. Előnyeit 11 pontban sorolja fel és használatát 
már csak azért is javasolja, mert mindenki készíthet magának 
egy ilyen magasságmérőt, vagy kellő útmutatás alapján bármely 
lakatos vállalkozik rá. Hogy a szerző által felsorolt előnyök helyt
állók-e, arról csak az ajánlott, módosított magasságmérő huzamo
sabb használata után lehetne véleményt mondani. 

A deliblati futóhomok beerdó'sítésének időszerű kérdése. 
(Aktuelna pitanja n pogledu buduéeg posumljavanja delib-
latskog pijeska.) 518—542. old. 

A belgrádi erdő- és bányaügyi miniszter rendeletére 1937. 
június 8—12-én egy különleges bizottság a helyszínén szakértekez-



letet tartott a deliblati homokterület befásításának végleges meg
oldása ügyében. E célból végig bejárta az egész területet s 
a helyszínén felvett jegyzőkönyvben-igen részletesen leszögezte a 
deliblati homokterület beerdősítésének kérdését. Történelmi visz-
szapillantása során megállapítja, hogy igen régóta foglalkoztatta 
az erdészeti köröket és hatóságokat a kérdés. Komolyan és ered
ményesen azonban csak a magár országgyűlés tárgyalta 1807-ben 
az ügyet, aminek eredményekép 1808-ban kezdődött meg az erdő
sítés munkája, részletesen kidolgozott tervezet alapján. A jegyző
könyv hét időszakot különböztet meg a deliblati erdősítési mun
kálatok történetében. Az I. és II. időszak a katonai határőrvidéki 
kormányzás alatti idő 1818—1871-ig. Ezen idő alatt a mindenkori 
katonai kormányzóság intézkedett s beerdősíttetett kielégítő siker
rel 16.985.66 kat. holdnyi homokterületet. AIII. időszakban a katonai 
határőrvidék feloszlatása után 1872—1877-ig a Pénzügyminiszté
rium intézkedett s beerdősíttetett összesen 470.72 ha területet 
s tervezetet dolgozott ki, amely szerint az egész terület 60 év alatt 
erdősíte-ndő be. A IV. időszak (1878—1898) alatt az orsovai erdő
hivatal intézkedései alapján igen beható és eredményes munká
val 3005.00 ha területet erdősítettek be, főleg akác és fekete
fenyővel és 678.27 ha területen pótlási munkák folytak. Az V. idő
szak 1899—1910 alatt a Föl dm. Minisztérium telepítési osztályá
nak vezetésével a szakadatlan pótlásokon kívül beerdősítettek 
5310.5 ha területet. Az 1907. évben a futóhomok megkötése befeje
zést nyert s 1908-ban elkészült a rendsz. gazd. üzemterv az A. és B. 
ü. o.-ra s 1911-ben a C , D. és E . ü. o.-ra. Az 1911—1918. évi VI. 
időszak alatt már az egész területen rendsz. gazd. üzemterv elő-̂  
írásai szerint folyik a munka összesen 1454.86 ha beerdősítésével 
és 900.73 ha pótlásával. Az 1919—1933/34. évi VII. időszak alatt 
már jugoszláv uralom alatt 1390.35 ha terület erdősíttetett be s 
1054.18 ha-t tett ki a pótlás. Az 1933/34. évben befejezett új fel
mérés szerint megállapítást nyert, hogy a deliblati homok egész 
területe 24.854.42 ha, ebből 12.511.44 ha erdő,'8507.53 ha beerdősí-
tendő, 3179.81 ha legelő és szántó, 568.38 ha nyiladék s 87.26 ha 
terméketlen terület, út, stb. A 3179.81 ha még beerdősítetlen terü
letet 20 év alatt tervezi az erdészeti főosztály beerdősíteni. 
A végrehajtást a szervezett 3 erdőgondnokságnak kell a meg
állapított erdősítési terv szerint elvégeznie. Felügyeleti hatóság-
az újvidéki (Novisád) erdőigazgatóság. 



K Ü L Ö N F É L É K 

HALÁLOZÁSOK. 

Gróf Széchenyi Frigyes, a magyar főrendiház volt tagja, 
császári és királyi kamarás, Somogy vármegye törvényhatósági 
bizottságának tagja, stb., szeptember hó 27-én, életének 63-ik évé
ben elhunyt. 

Egyesületünknek több mint három évtizedet meghaladó idő 
óta volt hűséges tagja, aki az erdők iránt érzett őszinte szerété
ről mint birtokos is nem egy ízben tett tanúságot. 

Biloveszky Béla ny. in. kir. főerdőtanáesos, f. hó 11-én, életé
nek 69-ik évében elhunyt. 

Nyugodjanak békében! 

SZEMÉLYI HÍREK. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a szolgálat érdekében 
áthelyezte Jákói Endre m. kir. erdőtanáosost Kisbérről, Kachel-
mann Ottó m. kir. erdőtanácsost pedig Isászegről Miskolcra és 
felügyeleti tiszti teendők ellátásával bízta meg őket; továbbá 
ugyancsak a szolgálat érdekében áthelyezte vitéz Borsay Ferenc 
m. kir. erdőmérnököt Parasznyáról Diósgyőrbe és megbízta a 
szentléleki m. kir. erdőhivatal vezetésével, Rimler László m. kir. 
segéderdőmérnököt Diósgyőrből Isaszegre és megbízta az isa-
szegi m. kir. állami és koronauradalmi erdőhivatal vezetésével, 
végül Szigethy Béla m. kir. segéderdőmérnököt Gödöllőről 
Parasznyána és megbízta a parasznyai m. kir. erdőhivatal veze
tésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Berényi Péter m. kir. 
főerdőmérnököt megbízta a miskolci m. kir. erdőigazgatóság 
kerületi erdőrendezői teendőinek ellátásával; továbbá a szolgálat 
érdekében áthelyezte Ferenczy Ferenc m. kir. erdőmérnököt 



Szikszóról Miskolcra a m. kir. erdőigazgatósághoz és Kovács 
István m. kir. erdőmérnökgyakornokot Szegedről Zalaegerszegre 
a m. kir. erdőfelügyelőséghez. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a szolgálat érdekében 
Győry Jenő m. kir. erdőtanácsost Nyíregyházáról áthelyezte 
Miskolcra, a m. kir. erdőigazgatósághoz. 

A Z ÖSTERREICHISCHER REICHSPORSTVEREIN 
KÖZGYŰLÉSE ÉS SOPRONI LÁTOGATÁSA. 

A Klagenfurtban tavaly felújított kapcsolatok folyománya
ként nemcsak egy szívélyes hangú meghívás érkezett hozzánk 
ismét, a Savanyúkúton szeptember 18—23-ig tartandó idei köz
gyűlésre, hanem egy Magyarországra tervezett testületi látogatás 
lehetősége iránt is élénk érdeklődés nyilvánult meg az ausztriai 
testvéregyesület részéről. 

A további közeledésnek ezt a kétségtelen jelét természetesen 
örömmel fogadtuk és miután osztrák kartársaink a soproni erdő
ket és erdőmérnöki szakoktatásunk otthonát kívánták megtekin
teni, a Műegyetem illetékes karának és Sopron szab. kir. város 
erdőhivatalának szíves közreműködésével készséggel vállaltuk a 
látogatás megrendezését. 

Elnökségünk megbízásából nekem jutott ismét a megtisztelő 
szerencse, hogy egyesületünket Savanyúkúton képviselhettem. 

A vándorgyűlés keretei talán szerényebbek voltak a tavalyi
nál, a résztvevők száma azonban nem mutatott csökkenést, dacára 
annak, hogy a mai Burgenland a többi tartomány erdészetétől 
meglehetősen távol álló viszonyokat jelent az osztrák államszövet
ség keretein belül. 

Magyar szem számára éppen ez a körülmény tette érdekessé 
a programmot. 

Akik rendezték, bizonyára a legkevésbbé tehetnek róla, hogy 
az ezeréves Magyarországnak az a kis darabja ma határainkon túl 
fekszik. 

Önként adódó szükségszerűségnek látszott tehát kikapcsolni 
minden politikai szempontot. Ez annál is inkább indokolt volt, 
mert talán nincs még két szakma a világon, amelynek keretein 
belül közös munka és közös célok annyira túlnőnének az elfogult
ság apró zátonyain, mint az erdészet. 

Megnyugvás volt látni, hogy az erdő életére, fejlődésének 
zavartalan menetére most is gondos szakszerűség ügyel és nem 



csekély büszkeséggel hallottuk az őszinte beismerését annak* hogy 
az erdők fenntartásának és a belterjes gazdálkodásnak szilárd 
alapjait a magyar törvényhozás vetette meg. 

A burgenlandi áll. erdőigazgatóság jelenlegi vezetőjének, 
Domania Rudolf udvari tanácsosnak „Burgenland erdőgazdasága" 
címen tartott előadása azonban nemcsak nekünk, magyaroknak 
volt élmény. Az előadóban egy mindenképpen széles látókörű, 
mély tudású, tárgyilagos, komoly és amellett ragyogó retorikai 
felkészültséggel bíró szakembert ismertünk meg, akinek még egy-
egy tréfás megjegyzése is jobban jellemezett helyzeteket és össze
függéseket, mint az tudálékos hosszadalmasságnak sikerült volna. 

Tudnunk kell, hogy Burgenlandban ma is a régi magyar 
erdőtörvény van érvényben, amelynek az állanierdészet ottani 
képviselői ma már olyan alapos ismerői, mintha csak Magyar
országon szolgáltak volna. A tartomány természeti adottságai és 
különleges gazdasági helyzete — amelyek közül elsősorban a sűrű 
népességet kell említenünk — az erdőgazdaságot súlyos feladatok 
elé állítják. Az erdő elaprózódásának veszedelme, a lakosság sza
porodásával és egyre több mezőgazdasági föld igénylésével, alig 
látszik megállíthatónak. Az egyetlen menedék — a kötött nagy
birtokon kívül — az úrbéres erdők intézménye, amely a régi úr
béri közösség keretein belül ma mégis fokozódó termelési lehető
séget nyújt. 

A két délelőttöt lefoglaló előadásokra — miután azokat a 
„Vierleljahresschrift" is közölni fogja, — annak idején még vissza 
térünk. Meg kell azonban emlékeznünk külön is Ehrlich erdő
igazgátónak „Az osztrák erdő- és fagazdaság jelenlegi helyzete" 
címén tartott előadásáról, azokkal a felszólalásokkal kapcsolato
san, amelyek nyomtatásban valószínűleg nem látnak napvilágot. 

A tavalyi gyűlésről írt beszámolómban már vázoltam a 
40%-os felesleggel kivitelre utalt osztrák erdőgazdaság nehéz hely
zetét, amelynek a javulását nemcsak vámhatárok gátolják. A 
demokratikus alapokon álló osztrák államszövetség politikai és 
gazdasági életét a „Berufsstandesgesetz" alapján a foglalkozási 
ágak szerint csoportosított érdekképviseletek intézik. És szinte 
hihetetlen, de törvénnyel életbeléptetett valóság, hogy az ország 
38 százalékos erdősültsége dacára az erdőgazdaság nem jutott 
önálló képviselethez. A mezőgazdasággal rakták egy kalap alá 
és bár ennek odaát távolról sincs olyan jelentősége, mint ha
zánkban, nem hagyja az erdészetet levegőhöz jutni. Ezek a 
keserű megállapítások is Ehrlich erdőigazgató szájából hangzot
tak el, olyan emberéből, aki illetékesnek mondhatja magát a 
helyzet megítélésében, lévén egyetlen erdész tagja a 80 főből álló 
szövetségi gazdasági tanácsnak (Bundeswirtschaftsrat), amely a 
kormány legfőbb gazdasági tanácsadó szerve. 



Ilyen körülmények között az erdőgazdaság sérelmei, kíván
ságai, természetesen alig találhatnak meghallgatásra. Pedig, 
hogy mennyire komoly a helyzet odaát, annak jellemzésére az 
általános elégedetlenkedésnek hangot adó felszólalások közül 
csak hr. Handel-Mazetti-nek, az ausztriai magánerdőbirtokosok 
szövetsége titkárának adataira kívánok rátérni. 

A z elmúlt esztendők nagy gazdasági válsága alatt az erdő
birtokosok kénytelenek voltak a rendes mértéken felül és ismé
telten igénybevenni erdeiket, mint sok esetben egyetlen megél
hetési forrásukat, de a túlkínálat, — az árak nagymértékű lemor
zsolódása következtében — általános eladósodáshoz vezetett. A z 
utolsó év javuló piaci viszonyai újból csak túlhasználatokhoz 
vezettek, mert a pil lanatnyilag jobb árak alapján elérhető bevé
teli többletből remélik a birtokosok adósságaik és zilált gazda
sági helyzetük rendezését. A z erre vonatkozó adatok egyenesen 
megdöbbentőek. V a n tartomány, ahol a nagyobb erdőbirtokokon 
hektáronkint 5—6 m3, a kis birtokokon pedig 50—60 m3 a rendesnél 
nagyobb használat! Ausztria egész területét véve a magánerdőkre 
vonatkozólag egy 18 m3-es hektáronkénti átlagot kapunk, ami 
annyit jelent, hogy a használat 5—6-szorta nagyobb, mint az évi 
növedék. A z a követelés tehát, amely az érdekképviseleti szervek 
útján erősebb befolyást és sürgős kormányintézkedést kíván, 
semmiképpen sem indokolatlan. 

Illusztris vendége volt a közgyűlésnek a Deutscher Forst-
verein kiküldötte és jelenlegi tiszteletbeli elnöke, Wappes dr. m i 
niszteri igazgató, akit a Reichsforstverein dísztagjává is vá
lasztott. 

Őszintén sajnálom, hogy az európai hírű tudósnak és ke
mény harcokban megedzett szakembernek székfoglaló kis előadá
sát nincs módunkban teljes egészében leközölni. A z egyesületi élet 
jelentőségéről és célkitűzéseiről beszélt. Azzal a biztonsággal és 
mélységes meggyőződéssel, amelyet saját évtizedes szakadatlan 
munkásságából, valamint az erdőgazdaság, tudomány és állami 
igazgatás összes kölcsönös vonatkozásainak ismeretéből merít
hetett. 

Az állam — hangsúlyozta — nem nélkülözheti az egyesületi 
tevékenység támogatását; a kezdeményezés, tanácsadás és bírálat 
számára az igazgatás keretein kívül a legmesszebbmenő lehetősé
géket kell biztosítani, éppen a közjó érdekében. A hosszú idővel 
dolgozó erdőgazdaság tudományos és érdekképviseleti intézmé
nyei felbecsülhetetlen szolgálatokat tehetnek az államnak messze
néző céljai felé való törekvésében és az értük hozott áldozat a leg
gyümölcsözőbb befektetés. 

A mai Németbirodalom csak azért tudta máról-holnapra 
teljes erővel megindítani 4 éves tervének megvalósítását az erdő-



gazdaság terén is, mert a Deutscher Forstverein különböző szak
bizottságai útján és jelentős állami anyagi támogatással az ösz-
szes kérdések megoldását évek hosszú során át kellően előké
szítette! 

Hát bizony egy kis rozignált sóhajjal végeztem magamban 
összehasonlítást! De mégis hálás vagyok a hallottakért, mert meg
erősítettek abban, hogy helyes a mi egyesületünk célkitűzése is, ami
kor a közöny legyőzésére, az érdeklődésnek minél teljesebb felkel
tésére, az erőknek egy mindenen felülálló, cselekvő életbe való 
összefogására törekszik. Szerény erejéhez mérten szerény mun
kával, de hittel és türelemmel, mert hiszen a legmagasabb to
ronyba is sok-sok lépcső vezet . . . 

Az egyik estén az Esterházy hercegi hitbizomány látta ven
dégül a közgyűlés résztvevőit, akiket az uradalom nevében Maj-
thényi István és Bencze Pál erdőmesterek üdvözöltek. Bencze 
kartársunk felszólalása egyben bátor kiállás is volt a hivatalos 
körök felé. Rámutatott a többtermelés elvét leginkább megvaló
sító és szociális irányban fokozottan igénybevett nagybirtok 
súlyos helyzetére és kifejtette, hogy a kiviteli kontingens ked
vezőbb megállapítása és a nyomasztó adóterhek csökkentése nél
kül a burgenlandi erdőgazdaság legszámottevőbb része súlyos 
gazdasági válságnak néz elébe. 

Szeptember 21-én osztrák kartársaink — számszerint 80-an 
— átlépték a magyar határt és eljöttek Sopronba. 

Azt kell mondanom, az Úristennek is alighanem kedvére volt 
ez a látogatás. Mert míg a közgyűléssel kapcsolatos többi kirán
duláson, amely néhány burgenlandi uradalom (hg. Esterházy, 
gr. Draskovicb, gr. Erdődy) erdeibe vezetett, úgyszólván szünet 
nélkül esett az eső, a soproni programmhoz ragyogó őszi napsütés 
adott szívet gyönyörködtető díszletet. 

Erre az alkalomra — külön körlevélben — tagtársaink 
figyelmét is fehívtuk és nagy örömünkre szolgált, hogy a nehéz 
gazdasági viszonyok dacára mintegy 30 főből álló magyar erdész
gárda kísérte vendégeinket soproni útjukon. Egyesületünket Biró 
Zoltán, a földmívelésügyi minisztériumot Földes Tibor m. kir. 
főerdőtanácsos képviselte. 

Az Alma Mater gyűjteményeinek, laboratóriumainak és 
botanikus kertjének megtekintése után a város környékének egyik 
legszebb pontján, a Muck kilátótorony mellett épült turistaház
hoz vittek bennünket az autóbuszok, ahol a vendégeket vitéz 
Tamás József erdőmester üdvözölte néhány kedves német szóval. 

A rövid ebédet egy 3 órás erdei séta követte, amelynél a ve
zetést a tavalyi kísérletügyi kongresszushoz összeállított ismer
tető alapján annak szerzője Zügn Nándor ny. erdőmester, Roth 
Gyula egyetemi tanár és a városi erdőhivatal tisztikara vállalták. 



Az ígéretes fejlődésű állományokban sűrűn kattogtak a 
fényképezőgépek, a híres vörösfenyő-, gesztenye- és rácból álló 
erdőrészletnél még a sokat tapasztalt öregek is nagyot csodál
koztak. De megmagyaráztuk nekik, hogy magyar földön sok 
minden van, ami nem fér rá a szépen kicirkalmazott közép
európai kaptafára. 

A hagyományos magyar vendégszeretet gyakorlásában a 
város is segítségünkre volt. Az ebédnél feltálalt gulyásleves — 
csupa jóindulatból — kicsit erősre sikerült ugyan, de annyira 
ízlett, hogy a bátrabbak háromszor is megismételték. Roth pro
fesszor úr szíves előzékenysége alapján pedig a vacsorát is ün
nepi színvonalra tudtuk emelni, a tanulmányi vadászterületről 
került őzpecsenyével, amelyhez elsőrangú badacsonyi bort szolgált 
fel a Pannónia-szálló kitűnő étterme. 

A hangulat ellen nem is lehetett panasz, még a közös 
nótaszó is felcsendült, ami pedig sohasem esik meg hasonló kül
földi banketteknél. 

A vendéglátást a Reichsforstverein elnöke, Locker minisz
teri tanácsos köszönte meg keresetlen, meleg szavakkal; indítvá
nyára a közgyűlés táviratilag üdvözölte báró Waldbott Kelemen 
elnökünket, aki másirányú hivatalos elfoglaltsága miatt nem 
jöhetett el Sopronba. Igen szívélyes hangú beszédben méltatták 
a határokon túl terjedő kapcsolatok fontosságát gróf Thurn-
Valsassina alelnök és dr. Wappes is. 

Mindent egybevetve: megállapítottuk, hogy a régi osztrák
magyar monarchia nem is volt olyan rossz házasság, illetőleg 
testvéri viszony (mert hiszen Hungáriát és Ausztriát egyformán 
nővel jelképezik). Es vendégeinknek távolról sem jutott eszükbe, 
hogy Roih Gyula szellemes rögtönzéséért apprehendáljanak, aki 
rámutatott arra, hogy az ősi örökség felosztásánál mégiscsak 
Ausztria volt a szerencsésebb, mert — a mi rovásunkra — bizony 
többet kapott... 

Ami azonban nem lehet akadálya annak, hogy — egy jobb 
jövő reményében — a megértés és a közös munka útját keressük. 

Mihályi. 

A B A R A N Y A M E G Y E I ERDÖTISZTI ÉRTEKEZLET. 

Lapunk legutóbbi számában hírt adtunk a pécsi m. kir.: 

erdőfelügyelőség által megindított mozgalomról, amelyet minden 
tekintetben életrevalónak és követésreméltónak találunk. 

És hogy a kezdeményezés nem állt meg az elgondolásnál, 
hanem a kivitelben is meg tudja valósítani, amire vállalkozott,1 

azt a mult hó 25-én megtartott első értekezlet sikere bizonyítja.̂  



• Mintegy 20-an indultunk reggel 7 órakor Pécsről, hogy a 
püspöki uradalom szíves meghívása alapján a megbeszélésekhez 
a nádasdi erdőkben találjunk megfelelő keretet. 

Be kell vallanom, hogy ez a keret számomra nagy meg
lepetés volt. 

Az elmúlt 10 év alatt jó néhány erdőgazdaságot láttam és 
tudom azt is, hogy a bükkösök természetes felújítása, különösen 
az északi és keleti oldalakon nem különösebb probléma. Csak 
éppen a tölgy elegyaránya > marad rendesen a kívánt mérték 
alatt, amit aztán gondos erdőgazdák mesterséges úton pótolnak. 

A püspöki erdőkön keresztül vezető, közel 4 órás sétánk 
legnagyobb részén örömmel állapíthattuk meg, mennyi a tölgy 
mindenütt, milyen gondosan távolítják el az erőszakoskodó sar
jakat, a déli oldalakon milyen elővigyázattal történik a bontás, 
mindent összevéve: milyen alapos, komoly munka folyik minden
felé. De csedben és olyan szerényen, hogy egy hivatalos ürügyre 
volt szükség a felfedezéséhez. 

Pedig ha valaki például a német szakirodalmat figyelem
mel kíséri és tudja, hogy minden felvetett kérdéshez a gyakor
lati példák milyen nagy tömegét sorakoztatják fel a külső szol
gálatban állók, — nem hiúságból, hanem az elmélet megerősíté
sére vagy megcáfolására — akkor bizony, csak sajnálhatjuk, 
hogy magyar kartársainkban olyan nagy a tolltól való irtózás 
és inkább véka alá rejtik a munkájukat, nehogy arról még írni 
ís kelljen. 

Nem tudom eléggé hangsúlyozni, milyen óriási pedagógiai 
értéke van egy erdőbejárásnak, ha azt olyan komoly alapokra 
fektetik, amint ez Püspöknádasdon történt. Akik ott voltak, 
azoknak bőséges alkalmuk nyílt az észrevételek kicserélésére, 
tapasztalatok rögzítésére, mert hiszen körülbelül egyforma viszo
nyok között dolgozó erdőgazdaságok képviselői voltak. 

De hogy egy aránylag szűkebb körzeten belül is nagy 
különbségek állhatnak fenn a gazdasági rendszer kiépítésében, 
kezelési, személyzeti és értékesítési részletkérdésekben, azt semmi 
sem bizonyítja jobban, mint az az ölnyi hosszú jegyzék, amelyet 
vitéz Vitézy főrendező úr állított össze a megvitatandó kér
désekről. 

Maradt belőle bőven a jövő évre is, hiszen egyszerre bajos 
lett volna mindent megbeszélni. 

A legfontosabb két kérdést: a méretek egységesítését és a 
munkabérek szabályozását azonban behatóan megtárgyalták az 
összejövetel résztvevői. Es meg vagyok róla győződve, hogy ez 
az eredmény már a nemsokára meginduló termelésnél is jótéko
nyan fogja éreztetni hatását. 



Egyről azonban hivatalosan nem volt szó és azért itt kívá
nunk rámutatni. És ez a tiszti fizetések rendezése. Az erdőgond-
nok sok helyen még- ma is jóval hátrányosabb anyagi helyzetben 
van, mint a mezőgazdasági üzemek vezetői, a segédmórnöki fize
tés pedig gyakran a szakmunkás havi keresetét sem éri el. 

Mikor történjék itt kedvező változás, ha nem most, amikor az 
erdő olyan óriásit nőtt köz- és magán gazdasági jelentőségében?! 

A fiatalság helyzetét illetően utalunk a „Krónika" mostani 
fejtegetéseire is és szeretnők hinni, hogy a legközelebbi értekezle
ten már jelentős javulásról kapunk hírt. 

Mert tagadhatatlan, hogy odaadó, lelkes munkát csak meg
elégedett tisztviselőktől lehet várni. Az erdőgazdaságnál pedig 
éppen konzervatív jellegéből folyó fontos követelmény, hogy foko
zott lelkiismeretesség vigyázzon rá és ne legyen túlságos gyakori 
gondozóinak a változása. 

A napokban hallottuk éppen, hogy a baranyai próbálkozás 
sikerét széjjelvitte a fáma ós tavaszra már egy másik erdőfelügye
lőség is mozgósítja a kerületét. 

Hogy ennek mennyire örülnénk, talán fölösleges is hang
súlyozni! És mert jól tudjuk, mennyire nehéz külső kartársaink 
számára a közös és termékeny eszmecserére lehetőséget biztosítani, 
szívből kívánjuk, hogy az ígéretteljes kezdés végre-valahára több 
legyen a szalmalángnál. 

Hiszen nem is kell talán olyan sok hozzá, hogy a siker 
állandósuljon. Csak néhány önzetlen és bátor szakemberre van 
szükség. Akik nem felsőbb elismerésért vállalják az önkéntes 
munkatöbbletet, akiket sem kicsinyeskedés, sem gáncs nem riaszt 
el attól, hogy a maguk kényelmének rovására szolgálják kartár
saik okulását és ezen keresztül a magyar erdőgazdaság szebb 
jövőjét, 

így láttuk ezt Baranyában és ezért kívántuk megörökíteni 
az első erdőtiszti értekezlet emlékét. M. 

A M. Á. V . talpfa-versenytárgyalása. Folyó hó 7-én tartotta 
meg a M . A. V. igazgatósága a nagy versenytárgyalást a szük
ségleteként mutatkozó 510.000 drb talpfa és 4438 m : ! váltó-talpfa 
szállítása ügyében. 

A versenytárgyalás örvendetes meglepetést hozott, mert az 
azon résztvevő 49 cég a kiírt mennyiséget javarészt hazai fából 
kívánja szállítani. Az összesen felajánlott 1,987.000 drb talpfából 
ugyanis 482.700 drb és a 7161 m 3 váltótalpfából 5184 m 3 a hazai 
származású. 

Ezek a számok tehát azt mutatják, hogy a hazai termelés 
valóban mindent elkövet a felmerülő szükségletek fedezésére, mert 



még- az erősebb anyagot igénybevevő váltótalpfánál is egy 
700 m3-es túlkínálat mutatkozik, amivel szemben az összes felaján
lott gyengébb méretű talpfa-mennyiség alig 28.000 darabbal ma
radt el a kiírt mennyiségnél. 

Érdekes fagazdasági hírek Csehszlovákiából. Egyik odaátról 
visszaérkezett tagtársunk szívessége két újsághírhez juttatott 
bennünket, amelyekhez tulajdonképpen nem is kell kommentár, 
annyira sokatmondók. 

Aki még nem tudná, hogy a fa drágulása világpiaci 
jelenség, amit az egyre fokozódó nyersanyaghiány okoz, az gon
dolkozzék egy kicsit rajta, mit jelent a „Prágai Magyar Hirlap" 
aug. 15-iki, illetőleg a „Kárpáti Magyar Hirlap" aug. 11-iki számá
ból vett két kis közlemény. 

„Fahiány miatt beszüntette üzeméi Kárpátalja legnagyobb 
fűrésztelepe- A fa árának drágulása következtében sok kárpát
aljai fürésztelep nem tud gömbfát beszerezni, a cégek panaszkod
nak, hogy kénytelenek lesznek üzemüket beszüntetni. Most Kárpát
alja legnagyobb fűrésztelepe, a rahói „Abiseh" cég az árdrágulás 
miatt beszüntette üzemét a munkásait elbocsátotta, úgyhogy igen 
sok ember vesztette kenyerét." 

„Kérem, nem tréfa, de egészen komoly közgazdasági hír, 
hogy Csehszlovákia soktizezer drb tölgyfa-talpfát vásárol Romá
niában. Az első 10.000 darabot már át is vették... Mit szólsz 
ehhez: fák hazája, Kárpátaljai Semmit, ugy-e, semmit!" 

A IX. Nemzetközi Madártani Kongresszust 1938 május 9-től 
13-áig tartják Rouen városában. A kongresszus elnöke A. Chigi 
bolognai egyetemi tanár, főtitkára Jean Delacour, a hírneves 
francia ornithologus. A kongresszusra vonatkozó minden bejelen
tés a főtitkárhoz intézendő, kinek címe: Chateau Cléres, Cléres, 
Seine Inferieure, Francé. Előadások 1938 január 31-ig jelentendők 
be. Részvételi díj egy angol font. 

A kongresszussal egyidejűleg kirándulásokat rendeznek, 
melyek közül kiemelendő J . Delacour világhíres, csodálatosan 
gazdag madárparkjának meglátogatása. 

A kongresszus befejezése után május 14. és 15-én kétnapos 
látogatás következik Párizsban, majd május 16-tól 19-ig terjedő 
nagyszabású madártani kirándulás a világhíres Camargue terü
letére. 

A M. Kir. Madártani Intézet (Bpest, II., Hermán Ottó-u. 15.) 
minden érdeklődőnek készséggel ad részletesebb felvilágosításokat. 



F a - és építési anyagok tájékoztató árai 
október hónapban. 

I . F A Á R A K 
termelők és nagykereskedők közötti f o r g a l o m b a n : 

A) J j o m b f á í t n y a g - o k . 
1. Gömbfa ms-ként 2. Fűrészelt lombfaanyag 

ab feladóállomás: m 3-ként budapesti paritásban 

Pengő - f - f o r g a l m i adó: 
Tölgy , 30 c m felül . 42-- 5 0 

- f - f o r g a l m i adó: 
Pengő 

Tölgy, fourniertönk 45 om felül 70- - 8 0 Tölgy, m e r k a n t i l , szélezet-
lea _ . . . Bükk 30 c m felül . . . 32- - 4 0 

Tölgy, m e r k a n t i l , szélezet-
lea _ . . . 1 3 5 - 145 

Gyertyán 25 c m felül 30- - 4 5 Kőris, I. o 1 5 0 - 160 

Kőris 35 c m f e l ü l — — — 42- - 5 0 S z i l , I. o 9 0 - 100 

Jávor 30 c m felül 42- - 5 5 Gyertyán, jobb . . . . . . . . . 1 0 0 - 110 

S z i l 28-
30-

- 4 0 
- 3 5 

Jávor, I. o . . . . . . . 1 4 5 - -155 

É g e r , eommeree 
28-
30-

- 4 0 
- 3 5 É g e r , m e r k a n t i l 1 1 0 - -120 

30 c m felül . . . 35- - 5 5 Nyár . . . . . . 
Nyár (ayufafa) . . 25- - 3 0 Hárs, m e r k a n t i l . . . 1 0 5 - 115 
Nyár 50 c m felül._. ._ . . . 40- - 5 0 Bükk, gőzölt, I. o. szélezett 115— -125 
Kőris bogaárfa 10 t w g 3 0 0 - -320 Bükk, « I. o. szélezetlen 1 0 5 - -115 

S z i l « 10 « « — 2 6 0 - -280 Bükk, gőzöletlen, « 
Akáo « 10 « « __. 3 6 0 - 370 
Akáeoszlop 10 t w g 3 8 0 - -390 

3. Tűzifa. 

A tüzifakereskedők részére történő eladásoknál október hónapban 

10.000 kg-ként fizetendő legmagasabb leadóállomási árak pengőben 

budapesti paritásban, 1. osztályú áruért a következők: 

Hasáb Hasított 
dorong Dorong Vékony 

dorong Tuskó 

Bükk . 360 346 323 282 320 

Gyertyán . . . 338 323 299 263 291 

Cser, tölgy, kőr is . . . . . . . . . . 314 296 272 237 272 

Egyéb keményfa 300 286 262 227 262 

Fenyő 319 — 270 — — 
Lágy lombfa 260 — 230 230 

Hántolt cser, tölgy . . . . . . . ... ... — — 360 — — 
336 322 302 262 302 



4. Román tüzifaárak helyt leadóállomás, 
10.000 kg-ként pengőben (1935/36 évi termelésű fáért.) 

Hasított Vékony 
Hasáb dorong Dorong dorong Tuskó 

Bükk 360 346 323 282 320 
Gyertyán 350 335 311 275 303 
Cser, tölgy, kőris . . . 326 308 284 249 284 
Egyéb keményfa 312 298 274 239 274 
Fenyő... 331 282 — 
Lágy lombfa _ . . . 272 — 242 — 242 
Hántolt cser, tölgy — — 360 — — 

Nagykereskedők részére történő eladásoknál fenti árakhoz 
2° / 0 jutalék számítható fel. 

Pengő 

Tölgydonga, I-a, akója . . . 3-20—5-80 
Poneö « Il-a, « ... — 
— I.o. tölgyparketta méret sz.m2 9—10 

0- 36—0-38 II. o. « « « « 8—9 
1- 70—1-80 I. o. bükkparketta . . . « 5-00—5-50 

II. o. « .. . « 4-50—5-00 

5. Egyéb faanyagok: 

Bükk keréktalp, drb . . . 
Kőris « « . . . 
Nyirfarúd, « — 

B) Fenyőfaanyagok. 
6. Budapesti fenyöfa-detailárak b) Erdélyi áru: peno-ö 

msként L U C i építő áru U . F . széles 97 — 100 
abraktár: Román IV. oszt. lúc, széles 

Pengő A. E . . _ . . . . 87—90 
Válogatott lucfenyő 118—130 Román V. oszt. lúc, széles 
I. oszt. áru 24 mm B. F 75—78 

alapon 100—110 Román V . oszt. jegenye, 
II. oszt. áru 24 mm széles ._ 55—58 

alapon 84—90 Léc, 4—6. tn ... 58—61 
III. oszt. áru 24 mm Súlyáru (D) széles . . . . 54—57 

alapon ~ . . . 70—75 Faragott fa . . . . . ... . . . 44—45 
Léc, hosszú 72—74 Fenyőrúd 7— 8 cm; fm-ként 026—0'28 
Zárléc lucfenyő 76—78 Fenyőrúd9—11 « « 027—0-29 
Faragott fa alapára . . . . . . 54—56 
Fűrészelt fa 6 m-ig . . . . . . 72—75 8. Faszén: 
Zsindely ezre, 18 collos . . . — P e n s ö 

Belföldi I-a 10.000 kg. . . . 500—550 
Román faszén I-a . . . 580—600 

7. Import fenyöfaanyagok, nagybani Retortaszén ab m. h. á. ... 680-750 
árak maként U É P Í T £ S I A N Y A G O K 

ab magyar határ : A K A I 

a) Osztrák áru B u d a p 6 S t a b g y á r t 6 l e p : 

helyt Budapesten: B S e t e t t agyagtégla ezre, Pen§r« 
(Schilling nagyméretű 34—35 

+13"/,, felár) kisméretű ._ 27—28 
Széles építési anyag lúc . _ 69*90 1 q égetett mész 2-70—3-20 
Keskeny « « « ... 62-20 100 kg portlandcement 
Léc, 4—6 m . . . 71-20 körülbelül 540—5-90 



A z „Erdészeti L a p o k " 1937. évi X . füzetétiek 
H I R D E T É S E I . 

A lap irányával n e m el lenkező hirdetéseket mér
sékelt díjszabás mel le t t köz lünk . 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel vagy ennél 
nagyobb betűfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 30 fillér. (Egyszeri meg
jelenés mellett egy egész oldal ára 32 P.) Táblázatos és garmond betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetéseket másfélszeres egységárral számítunk. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

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

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

. . * 

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

E R D E I , F E K E T E - , L Ú C - , 

J E G E N Y E F E N Y Ő T , 

V É K O N Y G Ö M B F Á T 

V E Z E T É K O S Z L O P O K 
céljaira 7—8 méter hosszúságtól felfelé 

minden hosszban készpénzfizetés ellenében 

magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérjük 

„ U N A 4 4 Faértékesítő rt., Budapest 
V . , Nádor-utca 21. T e l e f o n : 129—451* szám alá 
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VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETÉS. 

(Kivonat). 

A magyar királyi államvasutak az 1937/38. költségvetési évre 
szükséges kb. 150 ni3 lucfenyő palló szállítására nyilvános verseny
tárgyalást hirdet. 

Az ajánlatok folyó évi október hó 12-én déli 12 óráig a m. kir. 
államvasutak igazgatóságának beszerzési főosztályánál (Budapest, 
VT., Andrássy-iút 75., III. 336. sz.) nyújtandók be. 

A bánatpénz ugyanaznap déli 12 óráig teendő le. 
A versenytárgyalásra vonatkozó versenytárgyalási hirdetés 

és ajánlati űrlap a m. kir. államvasutak beszerzési főosztályában 
(Budapest, VI., Andrássy-út 75., III. 385. sz.) vehető át, 

Budapest, 1937. évi szeptember. 
Az Igazgatóság. 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETÉS. 

A m. kir. iparügyi minisztérium X. szakosztálya (Állami kő
szénbányászat) nyilvános versenytárgyalást hirdet a komlói m. 
kir. kőszénbányahivatal 1938/39. évi faanyagszükségletének szállí
tására. 

Szükséglet: 
4550 m 3 különféle méretű fenyőbányafa. 
1450 m 3 különféle méretű tölgybányafa. 
450.000 fm. 1 m 3 == 26 mm vastag széldeszka, 1.50 m hosszú 

vagy ennek többszöröse. 
620 drb cca 228 m 3 különféle méretű tölgyrönk, aknakeret 

készítéséhez. 
100 m 3 3.60 m hosszú tölgyrönk 30 cm 0-től felfelé, borda

deszkának. 
120 drb cca 83 m s 6.10 m hosszú borovi fenyőrönk, 35—40 cm 

0-jű, teljesen egyenes és csomómentes, vezérlécnek. 
400 m 3 4—6 m hosszú hazai luc- vagy erdei fenyőrönk, 30— 

40 cm 0 -jű. 
100 m 3 4—6 m hosszú osztrák lucfenyőrönk 35—40 cm0-jű, 

asztalosáruk készítéséhez. 
40 m 3 4-5 in hosszú osztrák luofenyőrönk 35—40 cm0-jű, ajtó-

és ablaktokok készítéséhez. 
50 m 3 4—6 m hosszú tölgyrönk 35—40 cm0jű , padlónak és 

fűrészárunak. 
A kiírás részletei (szállítási feltételek, részletes versenytár

gyalási hirdetmény és ajánlati űrlap) az iparügyi1 minisztérium 
X. szakosztályánál (Budapest, II., Lánchíd-u. 2., II. em. 35. ajtó) 
Hétköznaponként'. 12—14 óra között, továbbá a budapesti és pécsi 



kereskedelmi és iparkamarában, Komló község elöljáróságánál 
0.50 P áron megszerezhetők, illetve megtekinthetők. 

Az ajánlatokat 1937. évi októbr hó 18-án 12 óra 30 percig kell 
a fenti címnél benyújtani. 

Bánatpénzt le kell tenni. 
Budapest, 1937. évi szeptember hó 23-án. 

M. kir. Iparügyi Minisztérium. 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet ösztöndíjas tagsági 

helyeinek betöltésére. 
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet a Közlönyének 1937. 

évi január hó 10-én megjelent 1—2. számában közzétett szabályzat 
rendelkezéseinek értelmében ösztöndíjas tagsági helyeinek, betöl
tésére 

pályázatot hirdet. 
A pályázati föltételeket tartalmazó Közlönyszám a m. kir. 

József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektori 
hivatalában és a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet titkári irodá
jában a hivatalos órák alatt betekintésre rendelkezésre áll. 

Betöltésre kerül két mérnöki, két építészmérnöki, két gé
pészmérnöki, két vegyészmérnöki, két bánya- és kohómérnöki és 
két erdőmérnöki ösztöndíjas tagság. 

Az ösztöndíjas tagsági helyre pályázóknak erre irányuló 
kérvényüket legkésőbb f. évi október hó 15-éig a Magyar Mér
nök- és Építész-Egylet elnökségéhez (Budapest, IV., Reáltanoda-u. 
13—15.). kell benyujtaniok. 

Budapest, 1937 szeptember 20-án. 
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet 

Elnöksége. 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETÉS. 
(Kivonat). 

A magyar királyi államvasutak nyilvános versenytárgyalást 
hirdet 4000 drb feszítőfa, 10.000 drb csákánynyél, 15.000 drb kala
pácsnyél, 20.000 drb lapátnyél, 600 drb jelzőtárcsanyél, 300 drb 
tüzicsáklyanyél, 50 drb targoncakerék, 300 drb talicskakerék és 50 
drb kútkerék szállítására. 

Az ajánlatot az általános szállítási feltételek 2. §-ában megálla
pított módon 1937. évi október hó 22-én déli 12 óráig a magyar ki
rályi államvasutak igazgatóságának beszerzési főosztályánál 
(Budapest, VI., Andrássy-út 75. III. 336.) benyújtani vagy posta 
útján beküldeni, ahol a részletes feltételek is megtudhatók. 

Budapest, 1937. évi október hó. Az igazgatóság. 



l á r a l a z á s a Berlini nemzetközi Vadászati Kiállításra 
30 állam vadászati olympiászára, n o v e m b e r 3—10. 

Részvétel i dí j P 2 1 5 . — 
a m e l y b e n a k ö v e t k e z ő s z o l g á l t a t á s o k f o g l a l t a t n a k : 
1) G y o r s v o n a t 111. o s z t á l y ú v a s ú t i j e g y o d a - v i s s z a , 
2) e l h e l y e z é s é s e l l á t á s , u t ó b b i e b é d k i v é t e l é v e l , j ó p o l 

g á r i s z á l l o d á k b a n , 
3) a v a d á s z a t i k i á l l í t á s m e g t e k i n t é s e é s r é s z v é t e l a k iá l l í 

t á s v e z e t ő s é g e á l ta l B e r l i n b e n é s k ö r n y é k é n 
( M ü h l e n b e c k , S c h o r f h e i d e ) r e n d e z e t t p r o g r a m m o -
k o n a k i s z á l l í t á s i é s u t a z á s i k ö l t s é g e k k e l e g y ü t t , 

4) B e r l i n - W a n n s e e - P o t s d a m m e g t e k i n t é s e a u t o c a r o n . 

Jelentkezési határidő: ok tóber 23. 
J e l e n t k e z é s é s f e l v i l á g o s í t á s : 

Égisz idegenforgalmi és Utazási Iroda 
Budapest, V. , Ferenc József-tér 3. Te l . : 182-617. M . N . B . 839. sz. eng. 

Sörétes vadászfegyver, háromkarikás, Krupp acélcsövekkel, 
elsőrendű kézimunka, 12-es, kakasnélküli ejectoros, alkalmi áron 
eladó. Megtekinthető Halwa Sándor puskaművesnél, Budapest, II., 
Szent János-tér 4. 

Szakvizsgázott erdőőr, 7 évi gyakorlattal, nőtlen, katonai 
kötelezettségének eleget tett, erdő- vagy vadgazdaságban elhelyez
kedést keres szerény igényekkel. Szép 'Gyula, Nagykapornak, 
Zala m. 
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