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Dr. Marschall Ferenc 
az uj löldniívelésügyi miniszter 

Az egymilliárdos beruházási tervezettel kapcsolato
san a vezető állásokban felmerült változások változást hoz
tak a földmivelésügyi tárca vezetésében is. 

A Kormányzó ÜT Ö Főméltósága Darányi Kálmán 
kormányelnöknek a földmivelésügyi tárca vezetésétől tör
tént felmentésével egyidejűleg dr. Marschall Ferenc, eddigi 
földmivelésügyi államtitkárt bízta meg a földmivelésügyi 
miniszteri tiszttel. 

Darányi. Kálmán földmivelésügyi minisztersége el 
nem múló nyomot hagyott maga után a magyar erdőgaz
daság történetében, hiszen az új erdőtörvény felsőházi tár
gyalása már az Ő minisztersége alatt zajlott le, s a törvény 
szentesítése is az Ö minisztersége alatt történt. 

Az új miniszter, dr. Marschall Ferenc, régi ismerősünk. 
Köszolgálatát a földmivelésügyi minisztériumban 

kezdte, s a ma már kivénült, nyugdíjas erdészgárda sok 
tagját fűzik igen kedves emlékek az ő egyéniségéhez. 



Azóta, hogy a földmivelésügyi minisztérium kebelé
ből először kivált, közel másfél évtizedet töltött, mint érdek
képviseleti vezető és országgyűlési képviselő a magyar me
zőgazdaság, a magyar föld szolgálatában. 

Államtitkársága ideje alatt sokszor adta tanújelét 
annak a meleg és megértő szeretetnek és hozzáértésnek, 
amivel az erdőgazdaság ügyei iránt egész közpályája alatt 
viseltetett. 

Egyesületünk bizalommal és reménykedve tekint új 
munkaterületen való működése elé is. 

Amikor egyrészről hálával és tisztelettel búcsúzunk a 
távozó minisztertől, azt kívánva Neki, hogy most, amikor 
minden erejét a miniszterelnökségi ügyek intézésére tudja 
fordítani és mentesül a másik súlyos tárca igen jelentős 
gondjaitól, a magyarok Istene segítse meg nemzeti és ke
resztény gondolattól áthatott terveinek megvalósításában, 
egyúttal örömmel üdvözöljük régi ismerősünket, az új mi
nisztert, s arra kérjük, hogy most, amikor a rendelkezés joga 
véglegesen a kezébe került, maradjon meg ugyanannak a 
megértő, támogató jóakarónak, amilyennek eddigi közpá
lyája alatt megismertük. 

Krónika 
Széljegyzetek egy levél margójára. 

Szószerint ideiktatjuk a főszerkesztő címére érkezett 
levelet: 

„ A z új műszóval élve, hírverés indult meg azzal a céllal, 
lépjünk be minél számosabban a Mérnök Egyletbe. Megfelelő 
számú, jelentkező esetén megalakítható lesz annak erdőmérnöki 
osztálya. A közgyűlésen látható örömmel fogadta ezt a felhívást 
mindenki s remélhető ennek mielőbbi valóra válása. 

Ezzel szemben még erősebb hírverés indult meg a Magyar 
Gazdatisztek Országos Egyesülete részéről. Állandóan küldik 
tiszteletpéldányként a Gazdatisztek Lapját a belépési felhívások
kal együtt, melynek utolsó példányát mellékelem is. 

Határozottan merem állítani, a magánalkalmazásban álló 
kartársak nem tudják, mit tegyenek ebben a kérdés'ben, nem tud-



ják, mihez tartsák magúkat. Hiányzik a határozott útmutatás, 
kellő felvilágosítás. 

Két törvény rendelkezése alá is tartozunk, a mérnöki kama
raihoz és gazdatisztihez. Előbbi szerint mérnökök, utóbbi szerint 
gazdatisztek vagyunk. Szóval amolyan se fiú, se leány. I g y mi, 
érdekeltek tudjuk legkevésbbé, voltaképen mik is vagyunk. Ez 
egyúttal jogi szempontból is érdekel bennünket, mert a vége az 
lesz, hogy két szék között a pad alá esünk. 

Magam részéről kétségeim nincsenek, karunkat a mérnök
ség egyeteméhez tartozónak vallottam mindenkor, s fogom val
lani. Ezt bővebben magyarázni szükségtelennek tartom. A gazda
tiszti törvény se érdekel, mert szerződésem már szolgálatom 
kezdetétől többet nyújt, mint az említett törvény. De rendkívül 
sokán vaunak a kartársak között, kik nem tudják, mitévők legye
nek. Hová lépjenek be? Ho l találják meg egyéni életérdekeik 
védelmét, a Mérnöki vagy Gazdatiszti Egyle tben! Ma már min
den foglalkozási ág szervezkedik, csak az erdőmérnökök nem. A z 
a tény, hogy a gazdatiszti egyesület kizárólag tagjainak létkér
désével foglalkozik, az verekedte ki a nyugdíj törvényt is. Nem 
mondhatjuk el ezt az Erdészeti Egyesületről, amely elsősorban, 
mindannyiunk legőszintébb elismerésére méltóan, az egyetemes, 
országos vonatkozású kérdésekkel foglalkozik eredménydúsan, 
másodsorban a birtokosok ügyeivel , de vajmi kevés jut a har
madik körnek, az erdőmérnököknek és ezek között a legjobban 
ráutaltaknak, a magánalkalmazásban állóknak. Ennek tulajdo
nítom elsősorban, hogy az egyesületünket mind többen és többen 
hagyják el — ha nem is mondják — azzal: semmi értelme tagsá
gunknak, velünk nem törődnek. Fá j ezt hallanom, mindig azt a 
felfogást vallottam, legyen egy egyesület, a vidékiek fiókjai 
legyenek az anyaegyesületnek, a Mérnöki Egyle t mintájára. Igaz, 
az sem érdekképviselet, de van a mérnökségnek közel 10 v a g y 
még több ezt a célt szolgáló egyesülete, esak nekünk nincs. Mond
hatom mindezt nyugodt lelkiismerettel, immár 18 esztendeje kivé
tel nélkül résztvettem az egyesület összes közgyűlésein, mint 
csendes, elfogulatlan szemlélő, eléggé ismerem kartársaink fel
fogását. 

Tudom azt is, elsősorban mi is hibásak vagyunk. Fő oka 
ennek szétszóródottságunk és mentalitásunk. Nem tatjuk ki szán
kat, szerényen, csendesen végezzük munkánkat, remélve, várza 
az elismerést, s karunknak képzettségünkért való megbecsüléséti 

Tenni kell valamit, most, az utolsó órában, amikor válasz
tanunk kell, melyik útra lépjünk. Ezért fordulok Hozzád, kedves 
Zoltán Bátyám, légy olyan jó s mint.ezen ügyek legjobb ismerője, 
tájékoztass bennünket, akár lapunk legközelebbi számában, akár 
külön-külön álláspontodról, amit mindannyian magunkévá teszünk. 



de tisztán kell lássunk ebben az életbevágó kérdésben, s tudjuk, 
mihez is tartsuk magunkat. 

Előre is köszönetet mondva sok-sok hallgató kartárs nevé
ben, maradok őszintén nagyrabeesiilő, készséges tisztelőd:" 

Valahogy örvendünk neki, hogy ez a levél módot ad 
ennek a kérdésnek a feszegetésére is. 

Magunk is hallottunk ezekről a suttogásokról, de írás
beli bizonyíték nélkül nem akartunk rájuk kitérni. 

Maguknak a suttogásoknak az eredetét elsősorban 
arra vezethetjük vissza, amire az előző lapszámunk króni
kájában már utaltunk, hogy bizony igen sok kartársunk 
teszi félre olvasatlanul a címére érkező egyetlen szaklapot. 

Mert ha ezt nem tenné és néha érdekelnék az egyesü
leti közlemények is, akkor láthatta volna, hogy az igazgató
választmány ezekkel a kérdésekkel nem egyszer foglalkozott 
már s annak birtokos-tagjai is éppen olyan szerető jóindulat
tal és megértéssel karolták fel a magánerdőtisztikar helyze
tét, illetőleg annak rendezését, mint az abban egyáltalán 
nem érdekelt kartársak is. 

Mivel azonban most már a kérdés ebben a formájá
ban vetődött fel, itt kívánjuk egy kicsit tájékoztatni vidéki 
kollegáinkat arról, hogyan látjuk a helyzetet mi. 

A l i g van szolgálati ágazat, amelyik olyan sokoldalú 
ismereteket kívánna, mint éppen az erdőmérnöké. 

Legutolsó lapszámunkban, amikor a szakképzettség
ről beszéltünk, rámutattunk azokra az igényekre, amiket a 
gyakorlati élet, különösen a magánuradalom szolgálatában 
álló erdőtiszttel szemben, támaszt. 

Vegyük most még ehhez figyelembe azt, hogy keve
sen vagyunk s ez a kevés is nem nagyobb gócpontokban tö
mörülve él, hanem szétszórtan az ország legkülönbözőbb 
vidékein, a túlnyomó rész magánosan. 

A z érintkezés nehéz, a testület kicsi s így a képvise
let hivatása, a központban élőkre maradna még akkor is, ha 
az élénk érdeklődés és a munkakészség a kívüllévőkben 
megvolna. . 

Pedig ez a túlnyomóan nagy részből a legteljesebb 
mértékben hiányzik. 



Mi a kérdést mindig háromféle szempontból mérle
geltük. 

Az első az egész erdőgazdaság szempontja, a másik 
az erdőmérnöki kar helyzete és erkölcsi súlya a többi értel
miségi pályák között és a harmadik, a kar szétszórt kép
viselőinek egyéni és anyagi érdeke. 

Ami az erdőgazdaság sorsát illeti, ez az erdőmérnöki 
kar sorsától elválaszthatatlan. 

Ha ki tudjuk emelni az ismeretlenség, a meg nem 
becsülés homályából magát az erdőgazdaságot, akkor indul
hatunk tovább azon az úton, hogy megbecsülést szerezzünk 
annak az erdőmérnöki karnak, amelyik a gazdasági ág igaz
gatását, külső ügyvitelét ellátni hivatott. 

A gazdasági ág súlyát, tekintélyét, fontosságát az 
szabja meg, milyen szerepet visz a nemzet életében, milyen 
szerepet visz az egyesek, különösen a tulajdonos életében és 
mennyire megy át ez a szerep a köztudatba. 

Az erdőgazdaságnak a nemzet életében játszott szere
péről ma a felfogás jelentékenyen más, mint egy-két év
tizeddel ezelőtt. 

Azok az óriási összegek, amiket behozott fáért évről-
évre kifizetünk, azok a kisebb-nagyobb nehézségek, amelyek 
a szükségletek ellátásánál felmerültek, ma már mindennél 
ékesszólóbban bizonyítják az erdőgazdaságnak a nemzet éle
tében betöltött fontos szerepét. 

A tulajdonos szempontjából talán elég lesz az utolsó 
évek mezőgazdasági válságára utalnunk. 

Boldog volt és számottevő gond nélkül élt az a birto
kos, akinek birtoka 30—40% erejéig karbantartott, jól és 
szakértelemmel kezelt erdő volt. 

Hogy mennyire ment át ez a köztudatba? Ebben talán 
éppen az egyesületnek van oroszlánrésze. 

Emlékiratok, cikkek, előadások, külkereskedelmi tár
gyalásokba való bekapcsolódás, küzdelem a fogyasztó ipari
ágazatokkal, vasúti díjszabási, adózási és vámkérdések, 
szóval a gazdasági élet minden megmozdulása terén, de á 
törvényalkotás terén is felvette az egyesület a harcot azért, 



hogy: az, erdőgazdaság helyzetét, jövedelmezési lehetőségeit 
és jövedelmezőségének szintjét emelje. 

Mert meggyőződésünk volt az a tudat, hogy csak 
akkor lesz az erdőnek értéké s az erdőtisztikarnak becsü
lete, illetőleg megbecsülése, ha az erdő a birtokosnak meg
felelő és biztos jövedelmet nyújt. 

Mi úgy érezzük, hogy ezt az alapfeltételt sikerült el
érni és, hogy már ezen a réven is az egyesület a magánerdő-
.tisztikar érdekeinek védelméhez jelentős mértékben járult 
hozzá. 

De talán nem lehet teljesen lekicsinyelni azt az ered
ményt sem, hogy az új törvény most már az erdőgazdaságo
kat a szakszerű i-rányílásni és kezelésre parancsolólag 
kötelezi. , , , , 

.Ügy látjuk tehát, hogy az elhelyezkedés lehetősége és 
biztonsága szempontjából is tett az egyesület valamit. 

Tde tehát már bekapcsolódott a harmadik kérdés is, 
az erdőtisztikar anyagi érdeke. 

De térjünk vissza előbb a második pontra: az erdő-
mérnöki kar helyzetének és erkölcsi súlyának biztosítására, 
az értelmiségi foglalkozások között. 

Éppen a csekély létszám s az egyének szétszórt el
helyezkedése tette szükségessé azt, hogy ebből a szempont
ból az erdőmérnöki kar bekapcsolódjék az egyetemes ma
gyar mérnökség minden mozgalmába. 

Ehhez az egyetemes mérnöki karhoz fűzi az erdő
mérnököt nemcsak a kiképzésében és mindennapos foglal
kozásában rejlő igen sok műszaki elem, de az a körülmény 
is, hogy termeivényeinek számottevő részével a legkülönbö
zőbb műszaki ágazatokat kell kiszolgálnia. 

Nemzeti szempontból, de saját jól felfogott érdeké
ben is és különösen az egész erdőgazdaság érdekében azon 
kell lennie, hogy ezeknek a különböző műszaki ágazatoknak 
az igényeit, munkalehetőségeit, minél jobban megismerje. 

Enélkül nem' tud termelésével a felmerülő igényekhez 
alkalmazkodni, enélkül nem tudja betölteni azt a hivatást, 
amelyik a nemzet gazdasági életében reá vár. 

I Részt kell tehát vennie a magyar mérnökség tudomá-



nyos életnyilvánulásaibán is, a Magyar 'Mérnök- és Építész 
Egyletben. 

De részt kell vennie a kari érdekek védelmét célzó 
kamarai, valamint a nemzeti szövetségnek az országos érde
keket szolgáló megmozdulásaiban is. 

A harmadik kérdés az erdőtiszti kar boldogulásának 
és anyagi helyzetének a kérdése. 

Itt rá kell mutatnunk arra, hogy az erdőmérnöki kar 
az alkalmazás szempontjából talán még jobban széttagozó
dik, mint bármely más ágazat. 

Ennek a kérdésnek az elbírálásánál, n különleges ese
tektől eltekintve, kikapcsoltuk legelőször az államszolgálat
ban álló erdőtiszti kart, mert ennek az általános ellátási 
kérdései a többi állami ágazatokétól el nem választhatók. 

Kétségtelen, hogy a szolgálati pragmatika hiánya 
ennél az ágazatnál is épp úgy érezteti káros befolyását, mint 
a többi állami ágazatoknál. 

Ennek a nagyon általános vonatkozású kérdésnek a 
megoldása azonban olyan nehéz, hogy az állami alkalmazot
tak összességének és a kormányzatnak az együttes akarata 
sem tudta eddig a kérdést megfelelően dűlőre juttatni. 

Ahol azonban arról volt szó, hogy az államerdészetnél 
alkalmazott kartársak különleges érdekei szenvedtek sérel
met, az egyesület soha nem mulasztotta el felemelni kérő és 
tiltakozó szavát. 

S ezekben a határozatokban egységesen nyilvánult 
meg a birtokos és erdőmérnök tagok akarata. 

Az állami szolgálaton kívül álló kartársakat ket cso
portra kell ismét osztanunk. 

Az egyik, a nagyobb rész, magánuradalmak szolgála
tában, mint az erdőbirtokok kezelői, érvényesíti a maga 
szaktudását s ide kötötte le a maga életlehetőségeit is. 

A néhány évvel ezelőtt a minisztérium által kiadott 
státus adataiból kivehetőleg mintegy 266 ilyen állás van az 
országban. 

Azért mondunk állást, mert vannak ugyan olyanok, 
akik két helyen is szerepelnek, mint az állás betöltői, a ma-
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gunk részéről azonban az állások abszolút számát kívántuk 
a számítások alapjául venni. 

Nézzük már most, hogyan állanak ezek a szolgálati, 
nyugdíj és egyéb jogviszony szabályozása tekintetében. 

Egy állást maga a birtokos tölt be; 
25 állást nyugdíjas állami kartársak látnak el, 23 

állás pedig törvényhatóságok, vagy egyéb olyan közületnél 
van, ahol a szolgálati és nyugdíjviszonyok az államéval 
azonosak. 

Ezt a 49 tételt tehát le kell kapcsolnunk. 
A megmaradó 217-ből 143 állás van olyan egyházi 

vagy hitbizományi, esetleg egyéb birtokokon, ahol az egye
sület biztos tudomása szerint szolgálati és nyugdíj szabály
zat vagy nyugdíjintézmény van. 

Sőt ezek túlnyomó részének már megvan a nyug
díjra igényt biztosító szolgálati ideje. Ezeket pedig a kérdés 
nem érdekli. 

74 olyan állás van tehát, és pedig nagyobbára egyen
ként szétszórt állások, ahol nincs tudomásunk arról, hogy 
szabályozza-e szerződés vagy uradalmi nyugdíjszabályzat 
ezt a kérdést. 

Maga az enemű állások összes száma is olyan kicsi, 
hogy az itt alkalmazott magánerdőtisztikar egymagában a 
szolgálati szabályok vagy nyugdíjszabályoknak törvény 
útján való rendezésére nem is számíthatott. 

Ezenfelül, amint láttuk, az alkalmazottak jó részére 
vonatkozólag bár magánjellegű, de teljes jogerejű ilyen 
szabályozás volt. 

Ezeket sem kötötte semmi különleges érdek ahhoz, 
hogy ennek a jogviszonynak a törvény keretén belül leendő 
szabályozását sürgessék vagy szorgalmazzák. 

A többiek részéről ha hangzott is el itt-ott panasz, 
mihelyst a megmozdulásról, a munkáról, vagy az esetleg fel
merülő apróbb kiadások fedezéséről volt szó, semmire sem 
lehetett számítani. 

Már maga a csekély létszám az egyesület kötelessé
gévé tette azt, hogy keressen egy olyan ágazatot, amelyik
nek nagyobb számú és lehetőleg azonos körülmények közöli 



lévő tagjaiéval együttesen lehet ezeket a kérdéseket szabá
lyozni és megoldani. 

Egyetlen egy karról, a gazdatiszti karról lehetett szó 
ennél a csatlakozásnál. 

Indokolta ezt elsősorban a szolgálat természetének és 
módjának igen sok hasonlósága. 

Másodsorban az, hogy ugyanazzal a birtokos osztály-
lyai áll mind a két ágazat munkaviszonyban. 

Harmadsorban pedig az eddigi bírói eljárás is, ame
lyik minden olyan peres esetben, ahol az erdőtiszt jogviszo
nyát nem szabályozta külön szerződés, a gazdatiszti törvény 
alapjára helyezkedett. 

Az egyesület éppen ezért állandó összeköttetést tartott 
fenn ebben a kérdésben az OMGE-vel és a Magyar Gazda
tisztek Országos Egyesületével. 

4—5 évvel ezelőtt a szolgálat alapját alkotó gazda
tiszti törvény módosítása is szóbakerült. 

Egyesületünk igazgató-választmánya az OMGE tár
gyalásaival kapcsolatosan részletesen foglalkozott ezzel a 
kérdéssel s a különleges erdőtiszti érdekek védelme érdeké
ben megtett minden lehetőt. 

A mezőgazdaságnál bekövetkezett súlyos pangás azon
ban lehetetlenné tette a törvény tárgyalását, mert minden 
az alkalmazottak érdekét célzó szociális javítás megakadt 
volna az ebben az időben tényleg a legsúlyosabb anyagi 
gondokkal küzdő birtokosok teljesen érthető ellenkezésén. 

Nem aludt el azonban a nyugdíjkérdés rendezése. 
Ebből a szempontból egyesületünk állandó érintke

zést tartott fenn úgy a gazdatisztek szakegyesületével, 
mint az illetékes minisztériummal is. 

A törvénytervezet előzetes tárgyalásaiból egyesüle
tünk bőségesen kivette a részét, sőt maga a gazdatisztek 
egyesületének hivatalos lapja is elismerte, hogy ezeknél a 
tárgyalásoknál egyesületünk képviselője igen sokszor és 
igen erélyesen szállt síkra a biztosítottak érdekében. 

Mind a tárgyalások eredményéről, mind magáról a 
törvényről is részletesen tájékoztattuk a lapban azokat, akik 
a lapot el is szokták olvasni. 



^ Ezen túl, sajnos, nem mehetünk. 
De a nem állami szolgálatban álló kartársaknak van 

rfiég egy jelentős, a 100 embert meghaladó csoportja, ame
lyik részint mint magánmérnök, részint pedig egyéb alkal-
'má^ásban, túlnyomórészt műszaki munkákkal keresi meg a 
maga kenyerét. 

Mivel ezeknek az érdekei és az ilyen munka lehetővé 
tétele csak a magyar mérnökök összességének a keretén 
belül oldhatók meg, egyesületünk, illetőleg annak az alkal
mazottai és néhány budapesti kartársunk ezekből a mozgal
madból is bőségesen kivették a maguk részét. 

Ma nyugodt lélekkel elmondhatjuk, hogy a kar meg
becsülés, elismerés dolgában nem áll hátrább a többi, mű
szaki ágazatoknál, de ez az eredmény jórészben annak az 
odaadó, munkát^ időt és sokszor anyagi áldozatot sem kímélő 
fáradozásnak az eredménye, amit nem a panaszkodó kollé
gák, hanem néhány áldozatkész ember fejtett és fejt ki ma 
is rítt a központban. 

Ennyit a panaszokról. És most vegyük elő a. kérdési, 
hogy hová csatlakozzunk. 

Megint, el kell különítenünk a három szempontot: az 
erdőgazdaság, az erdőmérnöki kar és a magánuradalmi szol
gálatban álló vagy magánmérnöki pályán működő kollégák 
érdekeit. 

Ne áltassuk magunkat azzal, hogy a három szempont 
közül csak egy is volna olyan, amelyikkel szemben nem 
volna minden erdőmérnöknek kötelezettsége. 
i'° - Aki józanul gondolkozik, annak be kell látnia azt. 
hogy csak fejlődő, életképes, fontos szerepet betöltő gazda
sági ág képviselői boldogulhatnak, súlyt és tekintélyt az 
összességnek csak az együttes munka biztosíthat és csak ha 
ez a kettő megvan, akkor lehel eredménnyel küzdeni a kar 
anyagi érdekeinek a biztosítása érdekében. 

Magának az erdőgazdaságnak egész sereg, teljesen 
különálló, egész különleges érdeke van, hiszen a mi szak
mánk tulajdonképen a műszaki és mezőgazdasági foglalko
zásnak bizonyos mértékű keveréke. 



Kell tehát egy külön egyesület, amelyik ezekkel a 
teljesen különleges kérdésekkel foglalkozik, azoknak min
den apró részletét ismeri, szükség esetén feltárja és a külön
leges érdekeket minden más érdekeltséggel szemben kép
viseli. 

Ez az Országos Erdészeti Egyesület. 
I!c kell kapcsolódniuk az erdőmérnököknek azokba a 

mérnöki szervezetekbe, amelyek az egész magyar műszaki 
karnak az érvényesülését, a műszaki tudás fejlesztését és 
ennek a nemzet szolgálatába való állítását tűzték ki á ma
guk céljául. 

Ezek pedig a Mérnöki Kamara és a Magyar Mérnök 
és Építész-Egylet, valamint a Magyar Mérnökök és Építé
szek Nemzeti Szövetsége. 

Végül be kell kapcsolódniuk a különböző szolgálati 
ágaknál szétszúrt kollegáknak azokba a tömörülésekbe, ame
lyik tömörülések az illető szolgálati ág különleges gazda
sági érdekeit hivatottak képviselni. 

És itt a bekapcsolódás már nem egységes. 
Az államerdészeti szolgálatban állóknak az állami 

tisztviselők megfelelő egyesülésén belül, a magánmérnökök
nek a Mérnöki Kamara keretein belül tervezett magánmér
nöki nyugdíjintézel kebelében, az uradalmaknál alkalmazott 
erdőmérnöki' karnak pedig a gazdatisztekkel együtt a Ma
gyar (iazdatisziek Országos Egyesületében kell a saját 
egyéni érdekeiket védeni. 

Elismerem, hogy ez a több felé való bekapcsolódás az 
anyagiakban is áldozatot s arra, aki a hivatást jól fogja fel, 
számottevő munkát is jelent. 

Áldozat és munka nélkül azonban eredmény nincs. 
- Aí olyan szak, amelynek tagjai az együttes, a közös 

érdekekért áldozatra, és munkára nem hajlandók, hanem 
mindenütt és mindenhol cáak a kifogásokat keresik, súly
hoz, tekintélyhez jutni, eredményeket elérni nem fog soha! 

És ezekután bizonyára föl méltóztatnak vetni a kér
dést, hogy mit fog csinálni ezekben a dolgokban az Orszá
gos Erdészeti Egyesület? 

Ugyanazt, amit eddig. 



Iparkodni fog minden vonalon mindegyik külön cso
port külön érdekeit, de egyúttal az egész, az összesség és az 
erdőgazdaság érdekeit is védeni és képviselni. 

Ne méltóztassék azonban elfelejteni azt, hogy ebben 
az esetben ugyanaz az egy-két ember fog szerepelni akkor 
is, amikor az állami, akkor is, amikor a szabadpályán lévő 
és akkor is, amikor a magánszolgálatban alkalmazott erdő
tisztekről, erdőmérnökökről lesz szó. 

Mivel pedig a különböző ágazatoknak a kérdései sok
szor kerülnek ugyanaz elé az illetékes hatóság elé, a végén 
ezzel az egy-két emberrel szemben vetődnek föl a következő 
kétrdések: 

Hát kik vagytok ti? 
Tulajdonképen melyik csoporthoz tartoztok! 
Hogy juttok olyan csoportoknak az érdekképviseleté

hez, amelyiknek magatok nem vagytok tagjai? 
Hol vannak azok, akiknek az érdekeit képviselitek? 
Hát ezek azok a kérdések, amelyikekre érdemleges 

választ nem mi adhatunk, de azok az urak, akik maguk is 
közvetlenül tényleg érdekeltek. 

Tessék mutatkozni, keresni a személyes érintkezést, 
keresni az alkalmat arra, hogy a kívánságokat és sérelme
ket a legkülönbözőbb, sokszor egyéni megvilágításban fel
tárják. 

Mert ez lesz a legsúlyosabb bizonyíték amellett, hogy 
azok a panaszok, amelyeket állandóan csak egy-két ember 
hangoztatott, az összességnek a panaszi s az ő kívánságaik 
az összességnek az óhajai. 

Ismételten hangsúlyozzuk, jól tudjuk, hogy ez áldo
zatot és munkát jelent. 

Áldozat és munka nélkül azonban vajmi ritkán terem 
eredmény. 

Nézzük most a jogi helyzetet. 
Éppen az erdőmérnökök sok helyen és sok irányban 

való alkalmazása vonja maga után azt, hogy a jogi helyze
tük nem egyforma. 

Az alkalmazott jogi helyzetét elsősorban nem a képe
sítés, hanem az alkalmazás minősége szabja meg. 



Akár állami, akár magánalkalmazásban, kereske
delmi, vagy ipari vállalkozásnál, gazdaságnál, vagy egyebütt 
talál is alkalmazást, a mérnöki minőség csak egyik részlet 
a jogviszony elbírálásánál, a döntő tényező ellenben a szol
gálat minősége. 

Amint az állami szolgálatban nem lehet elkülöníteni 
a vele való elbánást a többi főiskolai végzettségűekkel szem
ben érvényesülő jogszabályoktól, épp úgy meg lesz ez min
dig a magánalkalmazásban is. 

Kétségtelen tehát ebből is, hogy a saját egyéni érde
keinek a védelmét csak azok között kell elsősorban keresnie, 
s az ezért. folytatandó harcot azokkal együtt kell megvívnia, 
akiknek az alkalmazása lényegében az övével azonos. 

Teljes mértékben megmarad azonban az a saját jól 
felfogott érdekében álló kötelezettsége, hogy a kari és szak
érdekek védelmébe is bekapcsolódjék, mert végeredményben 
az ezeknek kijáró általános megbecsülés és elismerés, vagy 
visszaszorítás és félreismerés ö rá is megfelelő mértékben 
fényt, vagy árnyékot vet. 

Azt hiszem, ezzel a vita minden részletét tisztáztuk. 
Még így is felmerül azonban két kérdés. 
Éspedig az, hogy a mindenütt kisebbségben lévő erdő

mérnöki kar hogyan tudja majd ezeknek az egyesüléseknek 
a keretén belül a maga különleges érdekeinek érvényesülé
sét biztosítani és hogy miért kell akkor még az Országos 
Erdészeti Egyesületben is benn lennie. 

A Kamarában maga a törvény biztosítja a számsze
rűen arányos részvételt, a Kamara vezető testületében, az 
igazgató-választmányban és mindenkor megfelelő képvise
letet biztosított az összesség a karnak a mérnöki autonómia 
legfelsőbb testületében, a Mérnöki Tanácsban is. 

Ügy itt, mint a Magyar Mérnökök és Építészek Nem
zeti Szövetségében ma is megvan a külön erdőmérnöki szak
osztály és a legnyugodtabb lélekkel állíthatjuk azt, hogy a 
többi szakosztályok keretébe tartozó mérnök-kartársak min
denkor a legszívesebb készséggel bocsátói lák az ezrekre menő 
tömeg egyesülésének súlyát az erdőmérnöki kar különleges 
kérdéseinek támogatására rendelkezésünkre. 



A Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövet
sége és a Magyar Gazdatisztek Országos Egyesülete már 
eredetileg is készséggel felajánlották a külön erdőmérnöki 
szakosztály megalakítását már csak azért is, hogy az erdő
mérnöki kar, illetőleg erdőtiszti kar, mint tömör egység 
nyilváníthassa a maga állásfoglalását ezeknek az egyesülé
seknek a keretén belül is. 

Azért írtunk külön erdőtiszteket, mert a nyugdíjkér
dés tekintetében az érdekek teljesen azonosak az erdőmér
nököknél és azoknál az erdőtiszteknél is, akik ma a törvény 
átmeneti intézkedéseinek megfelelően — erdőmérnöki képe
sítés nélkül — jogosan és törvényszerűen látnak el erdőtiszti 
szolgálatot. 

Sőt kifejezetten hangsúlyoznunk kell egy körülményt. 
Az erdőmérnöki karnak, mint a szétszórtan élő, ma 

sem eléggé ismert kisebbségnek legelsőrendű saját érdeke az, 
hogy mindazokban a kérdésekben, amelyek őt magát, vagy 
a neki kenyeret adó gazdasági ágat érintik, olyan testülete
ket nyerhessen meg maga mellé, amelyek a tagok tömegé
nek súlyánál fogva is hatékonyabban tudnak fellépni. 

Az ilyen támogatás azonban mindig csak kölcsönös 
lehet. 

Becsületes készséggel kell tehát felajánlanunk a ma
gunk képességét és munkásságát nemcsak a közös, de a 
másik ágazatok különleges érdekeinek a támogatásánál is. 

Részt kell tehát vennünk a munkában és küzdelmek
ben akkor is, amikor nem a mi közvetlen érdekünkről, hanem 
akármelyik testvérszakma érdekeiről van szó. 

Ezért kell a Mérnök Egyletben, a Kamarában, a Szö
vetségben lehetőleg minden erdőmérnöknek benn lennie, s 
ezenkívül megkeresnie azt a különleges egyesülést, amelyik
ben a munkakörének megfelelő anyagi védelmét külön is 
megtalálja. 

Mert ezekre az utolsókra nézve sem lesz közömbös, ha 
a bennük tömörült kisebb erdőmérnöki csoport érdekeinek 
védelménél az együtt-élő és együtt-érző egész magyar mér
nökséget maguk mellett fogják találni, amint maguk mel
lett találhatták ezideig is minden alkalommal, amikor az 



erdőmérnöki kar a maga csekély számú aktív képviselői, 
révén hozzájuk fordult. 

És most hátra van még a tulajdonképpeni anyaegye
sület, az Országos Erdészeti Egyesület. 

Az egyetlen olyan testület, amelyikben az erdőgazda
ság összes érdekeltjei: birtokosok, alkalmazottak, az állami 
felügyelet képviselői egyforma joggal, függetlenül és szaba
don tárgyalhatják meg mindazokat a kérdéseket, amelyek a, 
magyar erdőgazdaságnak mindnyájunk szívén fekvő és az 
ország jövőjétől, a magyarság sorsától el nem választható 
fejlődését és boldogulását érintik. 

Az a szakember, aki az ezirányú kötelezettséget nem 
érzi, aki ezért a célért dolgozni, esetleg áldozatot hozni nem 
hajlandó, •—• nyíltan meg kell mondanunk, — nem áll a hiva
tása magaslatán! 

Örömmel állapíthatjuk azonban meg azt, hogy a leg
idősebb, a nyugdíjas generációban, akiknek már várnivaló
juk nincs, akik nem a maguk jövőjéért küzdenek, a hajlan
dóság, a munkakészség, a ragaszkodás az Egyesülethez ma 
is szinte hihetetlen mértékben megvan. 

S ugyancsak örömmel állapíthatjuk meg azt is, hogy 
a legnagyobb nehézségekkel küzdő, legfiatalabb nemzedék 
túlnyomóan nagy része lemondás és nélkülözések árán is, 
akármilyen filléres, apró részletekben, de meghozza a maga 
anyagi áldozatait is az Egyesületért és azért, hogy az egyet
len szaklaphoz hozzájuthasson. 

A ma vezető és cselekvő munkában élő kartársak ér
deklődése és áldozatkészsége — úgy véljük — mindenki előtt 
természetesnek, magától értetődőnek tűnik fel. 

Ezért bízunk mi az erdőgazdaság, a kar és az Egye
sület jövőjében. 

2. A magyar termelés védelme. 
Februári lapszámunkban is szóvátettük" már ezt, a 

statisztikával és a bejelentésekkel kapcsolatban. 
Azóta miniszterközi bizottság tárgyalta le az Orszá

gos Fagazdasági Tanácsnak a fabehozatálra vonatkozó ja
vaslatát, s elmondhatjuk azt, hogy nemcsak a minisztériu-



mok közegei, de az ipar és kereskedelem képviselete részéről 
is tökéletes megértéssel találkoztunk. 

A megállapodások jórésze azonban természetszerűleg 
nem lehetett végleges. 

Nem lehetett azért, mert míg a fogyasztás ez alkalom
mal már meglehetősen határozott keretekben szabta meg a 
maga igényeit és ezeket az utolsó év behozatali statisztiká
jával is alá tudta támasztani, addig a termelés ezúttal is 
csak nagyon hozzávetőleges tájékoztató adatokra tudott 
támaszkodni. 

Mindazokban a választékokban azonban, amelyekből 
számottevő magyar termelés remélhető, sikerült olyan for
mában megállapodni, hogy az ipar és fogyasztás által jogo
san igényeltnek mutatkozó mennyiségnek csak egy hánya
dára adja ki a minisztérium egyelőre a behozatali engedélyt, 
sőt egyes választékoknál ezt is bizonyos mennyiségű magyar 
anyag előzetes felvásárlásához köti. 

A többire vonatkozólag az engedélyeket akkor adják 
ki, ha a belföldi kereskedelem és az ipar a belföldi termelést 
tényleg felvásárolják. 

Készséggel állapítjuk meg itt is, hogy úgy az ipari, 
mint a kereskedelmi érdekeltek ezt a felvásárlási kötelezett
séget, minden ellenvetés és kifogás nélkül, vállalták. 

Nem őrajtuk és nem a kormányzaton múlik tehát a 
közeljövőben az, ha a magyar termeivények vásárló nélkül 
maradnak, hanem tisztán a termelőn. 

Egyesületünk készséggel vállalta és vállalja a köte
lezettséget, hogy minden egyes értékesítetlenül maradt kész
letet az illetékes minisztereknél bejelent és szükség esetén 
kérni fogja, hogy az ipart, vagy kereskedelmet előbb rész
letezett felvásárlási kötelezettségének teljesítésére rászo
rítsák. 

Erre azonban csak akkor lehet eredménnyel kilátás, 
ha meg tudjuk jelölni részletesen azt, hogy hol, kinél, milyen 
és mennyi olyan termék vár vásárlóra, amelyikből bizonyos 
mennyiséget behozatal útján is szoktunk fedezni. 

Arra kérjük tehát ezúton ismét olvasóinkat, hogy az 
ilyen eladatlan készleteket a minőség és mennyiség meg-



jelölésével közöljék Egyesületünkkel, hogy ezeket a bejelen
téseket az illetékes helyekre továbbítani tudjuk és el tudjunk 
járni abban az irányban, hogy ilyeneknek a behozatalát ad
dig, amíg a magyar készlet elfogadható áron vásárlókra nem 
talált, ne engedélyezzék. 

Itt emlékezünk meg egyúttal arról is, hogy a magyar 
tűzifára vonatkozó kedvezményes díjszabást a kormányzat 
egyelőre ez év december hó 31-ig meghosszabbította, amire 
egyébként már legutolsó lapszámunkban kitértünk. 

Változás az új díjszabásban, vagy annak alkalmazása 
lekintetében nincs, s ezt az alkalmat csupán arra kívántuk 
felhasználni, hogy a nyújtott kedvezményért ezen a helyen 
is tolmácsoljuk a magyar termelés köszönetét a kereskede
lemügyi és földmivelésügyi minisztériumok, valamint a M. 
Kir. Államvasutak mindama tényezőivel szemben, akiknek 
a meghosszabbítás megadásában részük volt. 

3. Az erdőgazdasági alkalmazottak vámőrlési jogosultsága. 
Még az 1935. év folyamán felmerült néhány uradalom 

részéről a panasz, hogy erdészeti személyzet részére ter
mészetben kiadott gabonailletmény őrlésénél az egyes for
galmiadóhivatalok nem akarják elismerni az alkalmazottak 
vámőrlési jogosultságát, s így őket lisztforgalmi adóváltság
gal terhelik. 

Egyesületünk a kérdésben eljárt a m. kir. pénzügy
miniszter úrnál és nemcsak az egyes felhozott esetekben 
sikerült az alkalmazottakat a lisztforgalmi adóváltság meg
fizetése alól mentesíteni, de az 1937. évi 1500. számú pénz
ügyminiszteri rendelet 4. §. 11. bekezdés 2. pontja értelmé
ben az erdőgazdaságot ugyanúgy kell elbírálni, mint a mező
gazdaságot. 

Ezek szerint tehát az erdőtiszti, vagy erdőőri .személy
zet illetménygabonája az őrlés alkalmával lisztforgalmi adó
val nem terhelhető. B. Z. 

C h r o n i k . Von Z. Biró. 
Der Forstingenieur ist durch die Vielseitigkeit seines Be-

rufes und teilweise zufolge seiner sozialen Stellung dazu gezwun-
gen, ausser dem Vereinsleben seines engeren Faehes auch an der 



Arbeit jener Interessenvertretungen teilzuniehnieri, die fúr re in 
technische oder körpersehaftliehe Ziele kámpfen. — Das Ansehen 
eines Standes hangt in erster Linie von der Wiehtigkéit seines 
Arbeitsfeldes ab. Der Wald ist einer der schwerwiegendsten Bau-
steine des Volksgutes, für die seine Betreuer überall und rüek-
haltlos einzutreten babén. Aus den techiiiselieu Vereinigungen 
darf der Forstingenieur Viicht felilen, weil er dort den technischen 
Charakter seines Standes und viele wichtige Einzelfragen seiner 
Arbeit zu verteidigen hat. Die im Privatdienst stehenden müssen 
sich auch dem Verband der Wirtschaftsbeamteii anschliessen, da 
sie bei diesem die Wahrung ihrer sozialen Interessen finden. Der 
Landesforstverein bedeutet aber auch weiterhm und im erhöhtem 
Mas se die Möglicbkeit fachlicher Zusammen arbeit and g e m e i n -
samer Kraftentfaltung. 

Chroniuue, par Z. Biró. 

L'ingénienr í'orestier exerce une activité si variée et sa 
position lui impose quelquefois des devoirs tels qu'il ne lui suffit 
pas d'appartenir á une association de sa spéeialité, mais il lui 
faut eneore prendre part aux travaux de groupemeuts techniques 
et, eu sa qualité de fonctionnaire privé, entrer dans la soeiétó 
des employés d'exploitation agricolc. 

* 
E d i t o r i a l s . By Z. Biró. 
The forestengineer is obliged — in eonsequeuce of the 

many-sidedness of his labour and, in somé eases, owing to his 
social position — to take part not only in the society life of his 
more intimate profession but even in the work of the especially 
technical assoeiations and, when he is engaged on p r i v á t é estates, 
in that of the agricultural employees. 

Összefoglalás. 
Irta: Aj tay Viktor. 

A mult évi füzetekben ismertetett képletem és hoza
dékszabályozási módszerein körül támadt vitát szeretném 
visszaterelni abba a mederbe, melyből, szándékom ellenére, 
kilépett. 

Gyakorlati vonatkozással és céllal boesájtottam a 
szak nyilvánosság elé dolgozatomat, mégis terjedelmes elmé
leti vita tárgyává lett. 



Egy empirikus képletet a bírálat csak az eredmények 
szempontjából kifogásolhat, elméleti szempontból csak any-
nyiban vizsgálhat, hogy annak van-e magyarázata az elmé
letben, vagy nincs. Az ilyen képlet egyik tagja azonban 
a saját rendszerében nem minősíthető feleslegesnek tisztán 
elméleti elgondolásból („c" ügye), egyik tényezője helyett 
nem illeszthető be más hasonló, de nem azonos természetű 
tényező ( „ / " ügye), mert ezek a változtatások rendszer-vál
toztatással járnak, s ha végrehajtatnának új képlet kelet
keznék. (L. Haracsi tanulmányát.) 

Annál kevésbbé lehet lényegében más képletet szem
beállítani az adottal, mert az ilyen eljárások azt eredmé
nyezik, hogy nem is két, hanem három malomban kezdünk 
őrölni, s így közös megállapodásra jutnunk lehetetlen. 

Mihelyt az elmélet valamely tünetre képletet tud adni, 
az empirikus képlelek feleslegessé válnak, mert helyüket az 
elméleti képlet foglalja el. 

Bizonyos elméleti vita elkerülhetetlen' az ilyen dol
goknál, de ebben mértéket kell tartanunk, mert ha egyrészt 
nyereség is az, hogy elméleti tudásunk és gondolkozásunk 
a vila során felfrissül, másrészt a nem korlátozott elméleti 
vita alkalmas arra, hogy benne és általa a gyakorlati cél 
és a gyakorlati vonatkozás elmerüljön. 

Jelen esetben még az a súlyos eset is előállt, hogy az 
elméleti vitát egyrészt tévedés („c"), másrészt téves értelme
zés („f") idézte fel, s így az egész elméleti vita elkerülhető 
lett volna. Más szóval ez azt jelenti, hogy a felvetett kér
dés szempontjából a tárgyalt módon a vila Felesleges volt. 

Ezek vonatkoznak a képletre. 
A hozamszabályozási részben éppen elvi és elméleti 

problémákat vetettem fel, határozottan kijelentve azt, hogy 
a megadott példa nem gyakorlati jelentőségű, és ezt a részt 
bírálóim éppen nem az elvi, hanem a gyakorlati kivitel 
szempontjából tették vizsgálatuk tárgyává. 

Éppen ezek miatt tartózkodom attól, hogy ebben az 
írásomban a tévedések és téves értelmezések másod-és har
madrendű következményeivel foglalkozzam, mert azáltal. 



hogy a félreértéseket tisztázom, azok következményei ön
maguktól elenyésznek. 

* 
A- fejlődési fok értelmezése és annak számszerű meg

állapítása. Az első tévedés az „ / " fejlődési fok körül jelent
kezik, mert — bár első dolgozatomban éppen nyolcszor ol
vasható, hogy az „ / " az állományt alkotó fák fejlődési fokát 
jelöli, bírálóim mégis az állomány fejlődési fokának értel
mezték. 

Egészen felületes utángondolás már rávilágít arra, 
hogy fogalmilag és tartalmilag milyen óriási különbséget 
jelent, ha az „állományt alkotó fák fejlődési fokátu az „ál
lomány fejlődési fokával" összecseréljük. 

Erről tehát többet nem is szólok, hanem elmondom, 
hogy miként értelmeztem én tulajdonképen az „f"-t. 

A sűrüséghiányokkal okozott károkat, legyenek azok 
akár fatömegveszteség, tehát mennyiségi természetűek, akár 
a fákban, talajban sőt magában az állományban jelentkező 
romlások, mondjuk összefoglalólag: minőségi természetűek, 
az állomány annál könnyebben heveri ki, minél jobb az állo
mányt alkotó fák fejlődő képessége, vagy annál nehezebben, 
minél gyengébb fejlődésüek. 

Lényeges tehát itt az, hogy maguknak a fáknak, nem 
pedig az állománynak, milyen a fejlődő képessége. 

Gondoljuk meg azt, hogy egy már eredetileg ritka 
állomány alacsonytörzsű, elágazó koronájú, sok és vastag 
ággal bíró fákból áll. Ennek növedéke nemcsak a törzs gya
rapítására használódik fel, hanem abból aránytalanul nagy 
hányad jut a már meglevő ágak vastagítására, sőt (energia-) 
veszteség is jelentkezik apróbb, úgyszólván semmire sem 
használható ágak hajtásában. 

Ha az ilyen állomány még tovább ritkul, a folyamat 
erősödik. 

Nem mindegy tehát, hogy van növedék és mennyi az 
a.növedék, hanem a növedék eloszlása is fontos. 

Egy eddig jó törzset fejlesztő állománytól, még ha 
károsítás éri is, inkább várhatom, hogy jövőben is növedé-



kének nagyobb hányada rakódik le a törzsre, mint egy már 
most is rossz fejlődésű törzsekből álló állománytól. 

A jó törzsfejlesztés pedig még tüzifaerdőben is fontos. 
Ezért alapítom én a fejlődési tényező megállapítását, 

illetve megbecslését a törzsfejlődésre. 
A törzsfejlődésnek elbírálásához pedig két alapméret 

elegendő: magasság és vastagság. 
Térjünk át egy gyakorlati példára. 
Van egy erdeifenyő-állományunk, amelynek kora 50 

év, az átlagfa nagassága 13.5 m., vastagsága 20 cm. 
Hozzávetőleges használatra szembecsléssel azt mon

dom, hogy ennek a fának magassági növekedése a közepes
nél kisebb, de még nem gyenge: / magaság = 3S, vas
tagsági növekedése a közepesnél jobb, de még nem jó, tehát 
íamtag^n = &5, a kettő átlaga: 3.0. 

Ha komoly esetben, mikor a kérdést a pillanatnyi 
adottságok szerint, mondjuk birtoklási szempontból számsze
rűleg alá kell támasztani, megnézem a Fekete Zoltán-féle 
táblázatokban a következő adatokat: 

50 éves erdeifenyő legkisebb magassága becsülve 
/ 3 m. (VI. tho.); legkisebb vastagsága becsülve 15 cm. (VI. 
tho.); legnagyobb magassága 18.2 m. (I. tho.); legnagyobb 
vastagsága 24.5 cm. (I. tho.). A magassági különbség 50 
éves korban 18.2—12 = 6.2 m., a vastagsági különbség 50 éves 
korban 24.5—15 = 9.5 cm. 

Az átlagos fa magassága ezzel szemben 13.5 m., 
vagyis a legjobbtól való különbség 18.2—13.5 = 4.7 m., s 
minthogy 5 fokon becsülök, egy fokra: 6.2:5= 1.24 különb
ség jut és ez a 4.7-ben vagyis 4.7:1.24 = 3.6-szer foglaltatik, 

/ magasság 3.6. 

Ugyanígy járunk el a vastagsági fok megállapításá
nál, vagyis 24.5—15 = 9.5 cm., 9.5:5 = 1.9, 24.5—20 = 4.5, 
4.5:19 = 2.4 tehát 

/ vastagság 2.4, 

f 4- /„ _ 3.6 + 2.4 
-~2~ - 2 —T — M 

(Megjegyzés: elágazó koronájú lombfáknál a „vezér -
hajtás" magasságát mérem). 



A gyakorlat igényeit, azt hiszem ez a számítás még 
komoly esetekben is kielégíti s amit ennél nagyon fontos
nak tartok: a különféle termőhelyi osztályokon álló fák köz
vetlen összehasonlítását is lehetővé teszi. 

Ezzel szemben a bírálóim által ajánlott növedékkel 
és növedék-százalékkal való meghatározás: 

1. elsősorban a termőhelyi osztály pontos megállapí
tását tételezi fel, 

2. nem veszi figyelembe a növedék eloszlását, vagyis 
hogy a növedék főként az ágakra, vagy a törzsre oszlik-e el, 

3. igen sok és körülményes munkával jár. 
S ha az 1. pontot egy kissé tüzetesebben megvizsgál

juk, a következőkre jövünk reá. 
A bírálók által ajánlott mód feltételezi, hogy a fák 

növekedése arányos az állomány növekedésével. Erről már 
viiázni lehet, mert az állomány növekedése sok egymásra 
hatásnak eredője, tehát még mennyiségtanilag sem feltétlen 
arányos a fák növekedésével, minőségileg pedig éppen nem 
ad kellő felvilágosítást. Továbbá: a termőhelyi osztályt 
éppen a növedék megállapítása alapján tudom legszabato-
sabban meghatározni. Tehát ha a termőhelyi osztályt a 
növedék szerint állapítom meg és az adatokai a termőhelyi 
osztálynak megfelelő adatokkal hasonlítom össze akkor, ha 
mint állományadatokat hasonlítom, elvész a termőhelyi osz
tályok összehasonlítása, ezenkívül elvesznek azok az előnyök, 
melyeket a feleslegessé váló „c" tag a magasabb fokú sűrűsé
geknél, tehát a gyérítéseknél jelent. Ha pedig a növedéket 
(%-ot) a fák fejlődési fokának megállapítására használom 
fel, ez esetben elvész az összehasonlítás, mert két azonos 
dolgot állítok egymás mellé. Ha pedig a nyert eredményt 
számszerűleg viszonyítom, akkor az egységhez közel álló szá
mot kell kapnom minden termőhelyi osztálynál és minden 
esetben, mert amennyivel a nyert szám különbözik az egy
ségtől, az tulajdonképen annak az általam elkövetett hibá
nak értéke, amivel a termőhelyi osztályt becsültem meg. 

Végül — szerintem — a fejlődési képesség meghatá
rozásánál lényegesebb a törzsfejlődés, mint az összes növe
dék, azonban az összes növedékben a törzsnövedék valósággal 



elrejtőzik. Tehát amit én ismerni akarok, azt előbb még 
abból ki kell hámoznom. Ila pedig — akár szakaszozó eljá
rással is — a törzsfejlődését határozom meg, ez nem viszo
nyítható a fatermési táblákból kiolvasható összes növedék-
hez, sőt még a vastagfa növedékéhez sem, mert lehetetlen 
eredményt kapok, hiszen nem egynemű mennyiségeket ha
sonlítottam össze. 

A növedék (növedékszázalék) használatára vonatko
zóan tehát elvből igen nagy óvatosságot ajánlok s egyelőre 
nem látom, hogy az — bírálóim, elgondolásának, megfelelően 
— rendszerembe miként volna beilleszthető. 

A „c" keletkezése. A gyakorlat igényét tartoltam 
szem előtt, mikor a fák (nem pedig az állomány) fejlődő
képességét, egyelőre szembecsléssel 5 fokon, vagyis: kiválóan 
jó = 1, jó = 2, közepes = 3, gyenge = 4, rossz = 5 javasol
tam értékelni. 

Azt is világosan ki 1'ejiellem és többször hangoztat
tam, hogy vágásérettséget mindazoknak az állományoknak 
tulajdonítunk, amelyek közepes fejlődés mellett 0.5-nél rit
kábbak, v a g y fordítva 0.5 sűrűség mellett a közepesnél gyen
gébb fejlődésüek. 

Alaptétel volt az is, hogy a vágásérettségei éppen 
elért állománynak v = 10, illetve N' = 100 vágássorrend szá
mot juttatunk. 

Ebben a két meghatározásban a kor nem kapott 
szerepet, mert bármilyen korú az állomány, ha közepes fej-
lődésű és 0.5, v a g y ennél ritkább, nem való arra, hogy fonn
ia rlsuk. 

Tehát , ha ap = -J~r képleibe helyettesítünk 

10 — —^^- értéket nyerjük 

világos, hogy a .'/-hoz 2-t hozzá kell adni, hogy 5:0.5 = to 
legyen. 

A „c" hozzáadandó tag itt jelentkezik, mint szükség
szerű lény, mely továbbiakban sohasem vállhat „felesle-
ges"-sé, sem pedig „elhanyagolhatóii-vá. 



De ha a 0.5 sűrűségnél 2-t hozzá kell adni a 5-hoz, 
vagyis a közepes fejlődési fokhoz, akkor az l-es sűrűségnél 
nem adhatok 2-t, hanem csak O-t, s így rendre mindig ará
nyosan többet, minél ritkább az állomány, s minthogy a 0.5 
középen áll, a teljes sűrűség hiánynál a hozzáadandó 
2 + 2 = 4 lesz (lásd E. L. 1937. évi I. füzet 3. táblázat). 

Hibásan járnék el, ha minden fokon, így a teljes sűrű
ségnél is 5-t adnék az ,,/"-hez, mert a magasabb sűrűségű 
állományok abba a veszélybe kerülnének, hogy a vágásérett
ség felé alaptalanul tolódnának el. Tehát ezzel a növekvő 
sorozattal védem a magas sűrűségű fokokat, vagyis a rend
szeresen gyérített állományokat ettől a veszélytől, viszont 
módot adok arra, hogy a túlságosan kiritkult, vagy szándé
kosan kiritkított állományok a rendszerben a nekik megfe
lelő helyet foglalják el. 

Bírálóim főérve, amikor a „c" tagot támadták, éppen 
a gyérítés szempontja volt, ezt határozottan ki is jelentet
ték, de a sorok között olvasva még határozottabban felötlik 
az az aggodalom, amelyet a gyérített állományok iránt táp
láltak. 

Ha érthető is ez az aggodalom, most bizonyítani kívá
nom, hogy ez teljesen alaptalan volt. 

Ha a rendszerből folyó szükségszerű, mint logikai fel
tételt kielégítő, mennyiségtani tag a „c" már előállt, amely
nek olyan tulajdonságot adtam, hogy a sűrűség csökkenő 
sorában értéke a O-tól nő (első sorozat), szembeötlik az is, 
hogy ennek hatása hasonló (de nem azonos) azokkal az élet
tanilag káros folyamatokkal,, amelyek a sűrűség fogyó so
rában szintén növekvő értékkel hatnak (második sorozat). 

Azt hiszem tehát, hogy saját rendszeremben a két 
sorozatot azonosíthatom, olyan feltétel mellett, hogy ha a 
„c" előbbi értékeit a biológiai tényezők hatásának természe
tével összeegyeztetem, mert azt a hiányt, amit a „c" kelet
kezési pillanatában vele kitöltöttem, joggal tekinthetem ezek 
sokrendű hatásának összegével azonosnak. 

Pedig ez igen lényeges és fontos körülmény, mert a 
0.5 sűrűségnél a biológiai tényezők valóban nagyon erőtel
jesen hatnak, mégis rendszeremben a i' csak a tényleges 



fatömeg mennyiségi hiányát van hivatva képviselni, tehát 
jóval belül vagyok azon a határon, mint ameddig mehettem 
volna, mert még 0.5-nél is a biológiai tényezők Itatását eh 
hanyagoltam. 

Ez volt a második óvatossági rendszabályom a gyérí
tések védelmére. 

Tovább mentem. A sűrűséghiány nem minden korban 
egyformán veszélyes: ennek következtében a közepesen ve
szélyeztetett korban 4-et, a kevésbbé veszélyeztetett korban 
3-at, a legveszélyesebb korban 5-öt állítottam be az idézett 
3. sz. táblázatomba. Ez volt a harmadik óvatossági rendsza
bály, de mert a görbéknek megfelelő tangenseket adtam, 
elértem azt, hogy a magas sűrűségi fokokon a „cu hatása 
alig érezhető, míg a sűrűségi hiányokkal fokozottan nő. 

Ez volt a negyedik óvatossági rendszabály. 
Azt hiszem, miután négyszeres biztonsággal dolgoz

tam, mindent várhattam volna csak azt nem, hogy az én 
ártatlan „c" tényezőmet pont a gyérítések szent nevében 
érje ennyire egyhangú, terjedelmes elméleti alapokra fek
tetett, gyakorlatilag ellen nem őrzött, sőt kiélezett támadás. 

A mondottak szerint éppen a gyakorlati erdészet ré
széről vártam a kifogást, mert arról vitatkozni sem lehet, 
hogy a „cu tag felesleges vagy elhányagolható-e, hiszen 
éppen az ellenkezője áll fenn és csak a „c" tag értékének 
esetleges növelése lehet vita tárgya. 

Pedig ha elméleti bírálóim azt is meggondolták volna, 
hogy gyéríteni legkésőbb a vágáskor 80%-nyi idejéig lehet, 
mert azután tűhasználatok következnek, a „ / . " tényező 
kicsinek jelentkező értéke mellett a „c"-nek igazán alig van 
valami hatása. 

Bármilyen korszerű és kísérleti céllal végrehajtott 
magasfokú gyérítést (áterdőlést) képzelek magam elé, nem 
tudom belátni, hogy ez a gazdasági művelet a „c" tag miatt 
sorozza a vágásérettség veszélyes közelségébe az áterdőlt 
állományokat. 

Az itt előbb részletesen kifejtett vonatkozások bizonyít
ják, hogy ha. la fejlődési fok megállapítására az állo
mány-adatokat (növedék, növ.%) használnók is, a növedék-



hiányoknak nem egyenletesen, hanem fokozottan növekedő 
hatást kellene tulajdonítanunk, tehát a „c" értéke ekkor 
sem válna feleslegessé és elhanyagolhatóvá, csupán elrej
tette. 

De folytatnom kell. Fejlettebb erdőgazdaságokban 
hizlalni szokták a fákat, vagyis levágás előtt pár évvel ala
posan megritkítják az állományokat, hogy ezáltal nagyobb 
legyes a vastagsági növekedés. 

Élesen észbe kell azonban vésni, hogy ez a művelet 
már a vágás előtt a tűhasználatra kiadott állományokban 
történik. 

Ha ezt a várományos és haszonélvező szempontjából 
tekintem, a „c" akkor is megfelelő irányba hat. Ha pl. arról 
van szó, hogy az utolsó évben a várományos egy teljes sűríí, 
vagy pedig egy már ritkított állományt adjon át a haszon
élvezőnek, természetes, hogy az utóbbit engedi át, mert hiz
lalás céljából a felesleges anyagot maga is kitudja szedni, 
különben ehhez az anyaghoz a haszonélvező kétszer is hozzá
jutna. 

Minthogy a „c" úgy hat, hogy a megbontott állományt 
ítéli a haszonélvezőnek, ezzel csak az igazságot szolgálja. 

Xeni lett volna szabad tehát a „c"-t támadni gyakor
lati példával végrehajtott ellenőrzés nélkül és sajnálom azt 
a sok tért, papírt, nyomdafestéket, olvasóink részéről a 
figyelmet, magunk részéről pedig a munkát, amit erre a 
kérdésre áldoztunk. 

Felfrissítés és újbóli elbírálás végett ismételem tehát 
a következőket: 

A természetes vágás sörrendszám (abszolút értékű) 

/. = mai kor osztva, a vágáskor tizedrészével, 
f = az átlagos fa fejlődési foka (1-—5), 
c = egy tényező, melynek értékei az 1937. évi I . sz. 

3. táblázatából olvashatók ki. Ez a tényező általánosítja a 
fák fejlődését az állományokra. 

s'= a redukált sűrűség, amelyet úgy határozunk meg, 



hogy á ma meglevő állományból a betegségük, hibájuk stb. 
miatt kilépő törzseket is leszámítjuk. 

( f -4~ eV gt. ). > e z a természetes vágás sorrendszámok 

relatív sorának előállításához használható képletalak, s mint 
ilyen, relatív értékeket ad. 

Ha v = 10, N — 100, az állomány vágásérettségét 
elérte. 

A v = 10, N = 100 és v = 14, N ~ 200 közötti állományok 
a rendes évi egyenletes hozamok biztosítására szolgálnak. 

Ha v nagyobb, mint 14, illetve N nagyobb, mint 200, 
ezek az állományok minden feltétel nélkül azonnal egy 
tömegben is kihasználhatók! 

A képlet az állomány bármilyen kora mellett általá
nos érvényű eredményt szolgáltat. 

A hozamszabályozási mód tárgyalása folyamán egyik 
bírálóm részéről elhangzott két ítélet. 

Az egyik szerint: „Ajtay a tartamosságot figyelmen 
kívül hagyja", 

a másik szerint: „az Ajtay-féle hozadékszabályozás 
azáltal, hogy évre előírja, hol és mennyit vágjunk, jobban 
megköti a gazdálkodó kezét, mint a szakozási módok, melyek 
béklyói ellen olyan hosszú ideig küzdött az erdőgazdaság." 

Ez a két megjegyzés már nem kifogás, nem is hely
telenítés, hanem vád. 

Váddá teszi tartalmi súlya és az a mód, mellyel a 
bírálat ezt beállítja és tárgy álja. 

Nézzünk szembe ezzel a két váddal. 
A tartamosság. Az 1937. évi T. számú füzet 44. olda

lán levő I. sz. ábrában a „ 2 " pontot szerkeszlés után nyer
tük ama feltétel alapján, hogy ezen a helyen van az az állo
mány, amely mind vágáskora, mind fejlődési tényezője 
miatt, tehát kétszeres okból, érte el vágásérettségét. Ennek 
rendszáma N = 200, illetve v = 14.2, kereken 14.0. 

Ezt általánosítottuk olyként, hogy mindazok az állo
mányok, melyek a „z" ponton át húzott köríven kívül esnek, 
sürgős vágáskorukat meghaladták, ezek tehát azonnal kitér-



melhetó'k, de mindazok az állományok, amelyek a két körív 
közé esnek, rendszeres használatra, tehát évi egyenletes 
hozamszolgáltatásra soroztainak be. 

Minthogy a vágáskor és sürgős vágás ideje (10—14) 
között az előbbiek szerint az előre megszabott vágáskornak 
40%-a telik el, ez azt jelenti, hogy a tartamosság elérése és 
a szabályos állapot megközelítése érdekében én az állomá
nyokat szükség esetén előre megállapított vágáskorukon túl 
40%-kal több ideig tartom fenn, mint amennyi idő a min
denkori vágáskor (vágásforduló). 

Tehát egy 80 éves vágáskorral kezelt tölgyest 112 
éves, egy 100 éves vágáskorral kezelt tölgyest 140 éves, egy 
30 éves vágáskorral kezelt akácost pedig 42 éves koráig 
ítélek fenntarthatónak és fenntartandónak a tartamosság és 
a szabályos állapot megközelítése érdekében. 

Megvádolhatnak sok mindennel, de az, hogy a tarta
mosság elvéről rendszeremben „szó sincs", vagy ezt „figyel
men kívül hagyom", csak a bíráló súlyos tévedése lehet! 
Mert a vád ezek szerint (visszaidézem ezt a szót) „alapta
lan", de másrészt alaptalanok azok a terjedelmes kioktatá
sok is, amelyek ebből a meg nem fontolt, de erősen kihang
súlyozott kifogásból fakadnak. Ebben az esetben is éppen 
úgy jártam, mint előbb, hogy nem az elméleti, hanem a gya
korlati erdőgazdaság részéről vártam a kifogást és a módo
sító javaslatot, mert ez a 40%-os túltartás véleményem sze
rint olyan magas, hogy arra még a bírálóim által javasolt 
pár esztendő ráadását is a gyakorlat szempontjából súlyos 
tehernek tartom. 

A béklyók. Mikor a béklyókról szóló ítéletet bírálóm 
leírta, csak három dolgot hagyott figyelmen kívül: 

1. azt, hogy az V. táblázat nem csak példa, sőt nem 
is példa, hanem bizonyítás. Számszerű bizonyítása a 323. 
oldalon kezdődő logikai láncolatnak, nem pedig fordítva, 
hogy a számszerű adatok volnának a logikai levezetésnek 
alapjai. Ez éppen olyan nagy tévedés, mint amikor valaki a 
tyúkot a tojással cseréli fel. 

2. Figyelmen kívül hagyta három ízben tett óvásomat 



(lásd V. táblázat jegyzetrovata, a 339. oldal 3. sorral kez
dődő bekezdést és végül a 340. oldal 6. bekezdését). 

3. Elfelejti azt, hogy a példában 30, 40, 60 és 80 éves 
vágáskorral, tehát mai értelemben vett ugyanannyi gazda
sági osztállyal dolgozom. 

Az V. táblázat 2. része csak összegezése a négy gaz
dasági osztálynak. 

Van-e ma, volt-e a múltban is valaha mód arra, hogy 
különálló gazdasági osztályok hozamai kiegyenlíthetők le
gyenek? 

Erre mód nincs és mód nem volt, módszerem pedig 
éppen azt a célt szolgálja, amikor a kereteken belül való ki
egyenlítést tervezi (lásd előbbi idézeteket, amelyek közül az 
utolsó így szól: „lehetséges ap egyenletes hozamok és mani
pulációs szempontok érdekében módosításokéit eszközölni 
olyan mértékben, amint azt a keretek megengedik") 

Minthogy a keretek a példa szerint is 10 évesek, tehát 
egyáltalán nem szűkek, hol vannak azok a bilincsek, amiket 
bírálóm képzeletében olyan erősen csörget 1 illetve hol van
nak azok a béklyók, amelyeket szaggat? 

Ezek a béklyók nincsenek, sőt módszerem az első pró
bálkozás arra, hogy a birtokosnak a különféle gazdasági osz
tályokból esedékes jövedelmét egvenletessé tegye. Ezt lehe
tővé teszi azáltal, hogy gazdasági osztályok alakításáról 
benne, szó sincs, hanem az állományokat a természetes vágás
sorrend sorozatába állítja egymás elé, illetve egymás után, 
a módosítások lehetőségének megengedésével. 

Kénytelen vagyok tehát ismételni az alábbiakat: 
hozamszabályozási módszerem a következő tételeken épül fel: 

Rendes viszonyok között üzemi rendeltetésű állomá
nyok közül: 

1. Nem használható ki állomány előbb, csak ha már 
az N = 100, v =io természetes vágás-sorrendszámot elérte. 

2. Feltétlenül, tehát tekintet nélkül az erdőtőke nagy
ságára, kihasználható minden olyan állomány, amelynek ter
mészetes vágás-sorrendszáma N = 200, v = 14-né\ nagyobb, 
mert ezek kétszeres okból váltak vágáséretté. 



3. Ha a tartamosig elve úgy kívánja, az állományok 
az előre megszabott vágáskorokon túl 40%-kai több ideig 
túltarthatók, de többre nem kötelezhetők. 

4. A szünetelések kezdeti időpontját és tartamát nem 
egyéni elbírálás alapján, hanem számszerűen állapítjuk meg. 

5. Az ilyen korlátok között főhasználatra jelentkező 
állományok évi egyenlő részletekben használandók ki. 

Relatív érték, abszolút érték. Bírálóim a vágássor
rendszámot viszonylagos értékeknek tekintik, aszerint tár
gyalják az egész kérdést, holott az feltétlen értékmérő. 

Ennek a kérdésnek nagy fontossága van, mert hiszen, 
ha nem volna abszolút értékmérő, az előbbi tételeket rájuk 
felépíteni nekem nem lett volna szabad. 

Következőkben kénytelen vagyok igazolni azt, hogy 
a természetes vágássorrendszám valóban abszolút értékmérő. 

Elöljáróba tegyünk különbséget az N értéke és a v 
értéke között. 

A iV-et, amely a v négyzete, magam is relatív szám
nak minősítem, de a v-t nem. 

Azáltal, hogy a M = 10 értékét már egy előbb felállí
tott logikai követelménynek, mint feltételnek, megfelelően 
matematikailag kötöttük a vágáséretttség fogalmához, s 
azáltal, hogy a 0-ból kiinduló számsorozatot a sürgős vágás 
küszöbértékénél is (v =±=.14) rögzítettük, már a számsorozat 
abszolút értékűvé vált, mert ezzel a 10-nek tizedrészéhez, 
mint számítási egységhez kötöttük azoknak értékeit és érté
kelését. 

Lehet, hogy a vágássorrendszám egységét a C. G. 8. 
rendszerbe nem, vagy igen nehezen lehetne beilleszteni, de 
már maga az a tény, hogy a v értékét az abszolút mérő
egységgel bíró idő, és egy másik szintén abszolút mérőegy
ségekkel bíró mennyiség által képezett koordináta rendszer
ből vezettük le, a v-t abszolút értékké tette. 

A „másik mérhető mennyiség" alatt a <p-t értem, 
amely a mérhető sűrűség és a mostani tanulmányomban 
szintén mérhetőnek bizonyult ,,/"-nek matematikai viszonyá
ból adódik, a „c" tag pedig ismét a mérhető sűrűségtől előre 
felállított szabálytól függ. 



Nem lehet tehát alapos megfontolás után megtagadni 
a természetes vágássorrendszámtól az abszolút értékmérő 
lényeget. 

A tárgyalás alatt levő vágássorrendszám értékeinek 
abszolút voltát csak akkor lehetne kétségbe vonni, ha előbb 
azl a logikai feltételt küszöböljük ki a képletből, hogy vá
gásra érett minden állomány, amely vágáskorát túlélte, mert 
ez szabta meg a = 10, tehát v = 10 lehetőségét, vagy pedig 
ki kell küszöbölni előbb azt a sokszor tárgyalt feltételt is, 
amely szerinf vágásra érett minden olyan állomány is, amely 
közepes fejlődés mellett 0.5-nél ritkább, mert ez esetben is 
"j =10, v = 10. 

Ezt a két logikai tételemet egyik bírálóm sem érin
tette egyetlen szóval, sem nem kifogásolták és nem cáfolták, 
olyannak tekinthetem tehát, hogy elfogadták, s miután éppen 
ezeken épül fel az egész természetes vágássorrendszám elmé
lete, a vágássorrendszám értékét joggal tekinthetem és val
lom abszolútnak. 

Ezek után visszatérhetünk két bírálati állításra, ame
lyek egymás mellé állítva így hangzanak: 

„A vágássorrendszám nagyon jó eszköz lehet a viszony-
leigos vágásérettségnek a megállapításain". — „Alihoz azon
ban, hogy olyan messzemenő következtetéseket vonjunk le, 
miként Ajtay, nem nyugszik elég széles alapokon". 

Ehhez azt a gondolatot kell fűzni, hogy ha a vágás
sorrendszám nem relatív, hanem amint kifejtettük, feltétlen 
érték, akkor nemcsak a sorrendnek, hanem a vágásérettség 
fokának a megállapítására is jó lehet, feltéve, ha — bár a 
bírálat ezt kétségbe vonja — mégis elég széles alapokon 
nyugszik. 

Mindazok, amikre bírálóm a továbbiakban céloz, olyan 
tényezők, amelyek a vágások végrehajtásának sorrendjét 
módosítják. Ezt én bőven ki is fejtettem már Biró Zoltánnak 
adott válaszomban és csak ismételem most, hogy azok akár 
szigorúan „erdőrendezési" kívánalmak, akár „kezelési", akár 
„művelési" követelmények és bármennyire számításba is kell 
vennünk azokat a vágások végrehajtásánál, mégsem befolyá-



solják magát az állományt abban, hogy természetes vágás
érettségét elérje. 

Az egyes állományok helyszíne, a munkások és erdő
őrök foglalkoztatása, a szállítási berendezések és lehetőségek 
stb., stb., mind olyan dolgok, amelyek befolyásolják ugyan 
a vágás végrehajtásának sorrendjét, de ezek a természetes 
vágássorrendtől eltérések és kivételek. 

Nincs a világon olyan képlet, amely a szabály mellett 
a kivételt is megállapítsa. 

S minthogy a természetes vágásérettséget meghatározó 
tényezőket — szerény tudásom szerint — hiánytalanul szá
mításba vettem, sem elgondolásaimat, sem képletemet széle
sebb alapokra nem fektethettem, egyszerűen azért, — mert 
szélesebb alap nincs. 

Ebben az írásomban igyekeztem elkerülni neveket, 
hogy egyrészt magamat kényszerítsem a szigorú tárgyila
gosságra, másrészt azért, mert tévedésekre másokat figyel
meztetni, nyilvánosan, igen kényes dolog. De ez esetben mégis 
kénytelen vagyok álláspontomat feladni és arra kérem dr. 
Kovács Ernőt, szíveskedjék felhívni figyelmemet még egy 
olyan tényezőre, amely az általam tárgyaltakon kívül a ter
mészetes vágássorrendet befolyásolja, olyanra, amelynek a 
hatása még nem érvényesül az általam számításba vett té
nyezőkben. 

összefoglalás. 
Mostani írásom nem kívánt egyéb lenni, mint azoknak 

az alapvető bírálati félreértéseknek felfedése, amelyek körül 
a vita folyt. 

Ha tehát a félreértéseket talán tisztáztuk is — elvégre 
ez is eredmény —, de miután a lényeget csak igen felülete
sen érintettük, kezdhetnők eliilről a dolgot. 

A vita anyagából azonban még nem nyertem elegendő 
alapot arra, hogy akár képletemen, akár elgondolásaimon 
változtassak. 

Kötelességemnek érzem, hogy megköszönjem Rikly Ist
vánnak, amiért grafikus módszerével munkámat előbbre 
vitte. 



Zusammenfassung. Voui V. Ajtay. 
Nimmt Bezúg auf die kritischen Besprechungen seiuer Auf-

sátze über die „natürliche Hiebsfolgezahl" und ihre Anwendumg. 
Die Faktorén „/ ' " und „c" wurdeu falscb gedeutat, da ersterer die 
Zuwachsfáhigkeit der Stamme, nicht aber die Bestandesentwick-
lung, der Faktor „c" hingegen den Entwicklungsgrad der Stamme 
im allgemeinen, verkörpert. Die zahlenmüssige Bestimmuug von 
„ / " wurde ebem deshalb nieht auf den lauí'enden Zuwachs ge-
gründet; Verf. mahnt diesbezüglieh sogar zur Vorsicht. 

Auch beetreitet Verf., dass seine Ertragsreg*elungsmethode 
dem Nachhaltigkeitsprinzip nur eine ganz untergeordnete Ro l l e 
zuweise, denn sein Verfahren gibt auch dazu Mögliehkeit, die 
Abtriebszeit gewisser Bestande nötigenfalls — und eben im Inte
ressé der Nachhaltigkcit — mit 40% des planmiissigiin Hiebxalters 
zu erhöhen. 

Résumé, par V. Ajtay. 
Réponse aux observations critiques formulées sur le travail 

de l'Auteur concernant le nombre de l'ordre naturel des coupes 
et les applioations de oe nom'bre. • 

S u m m a r y . By V. Ajtay. 
A reply by the author to the critieisms dealing with his 

articles aboutthe natural feliing serial number and its application. 

A gyakorlati kiképzés kérdése 
Irta: D r . Mihá ly i Zoltán. 

Lapunk januári számában jeleztem, hogy visszatérek 
még erre a tárgyra. 

Ezt most annál indokoltabbnak tarlóm, meri olvasóink 
Réz Endre kartársunknak a hozzászólásából is meggyőződ
hetnek róla, mennyire időszerű, sőt égetően Isürgős a kérdés 
megoldása. 

Szeretném az ismétléseket elkerülni, de mert a múlt
kori írásom megjelenése óta is találkoztam néhány érde
kes ellenvetéssel, úgy érzem, nem lesz felesleges, ha azokat 
is megvitatjuk. 

* 



Az első és legsúlyosabbnak látszó kifogás — amit, ért
hetően, az egyetem képvisel a gyakorlati kiképzéssel szem
ben — az, hogy nincsen olyan oktatásügyi intézmény, amely 
az életben felmerülő összes változatokra elő tudná készíteni 
a hallgatóságot és ezért a gyakorlati követelmények érvé
nyesítése csak az egyetemi színvonal kárára történhetik. 

Ez mindjárt olyan tétel, amelynek semmiképpen sem 
ismerhetem el a helyességét. 

Az iskola valóban csak a harchoz szükséges fegyvere
het adhatja kézbe, amelyeket aztán mindig a beállott hely
zetnek megfelelően kell hasznosítani tudni, de éppen ezért: 
megfelelően alkalmas és erős fegyverekre van szükség. 

Annak a megjelölése pedig, hogy milyen legyen ez a 
fegyverzet, a gazdasági élet keretein belül csak részben az 
iskola feladata, mert hiszen a katedráról nem mindenki látja 
meg a kint felmerülő kívánságokat és nehézségeket. 

Ez csak annak a professzornak sikerül, aki munkáját 
nem önmagáért valónak tekinti, hanem teljes mértékben át
érzi, hogy a tanári hivatás legfőbb követelménye: az erdő
gazdaság céljainak tudatos és lelkes szolgálata. 

Aki azonban távol áll ettől a szemlélettől, az lehet 
ugyan kiváló tudományos művelője szakunk elvontabb rész
letkérdéseinek, de nem nevelője a jövendő erdőtiszt-nemze
déknek és így nem kívánhatja azt sem, hogy véleményét 
döntő súlyúnak tekintsük. 

Mert hangsúlyozom: szakoktatásunk egész anyaga nem 
pedagógiai, hanem — még műszaki vonatkozásaiban is — 
gazdasági jellegű. 

A végső cél mindig, mindenen keresztül, az erdőgazda
ság boldogulása, amelyet sem az iskolának, sem a tudomá
nyos kutatásnak, sem pedig az igazgatásnak soha nem sza
bad szem elől tévesztenie. 

Ha ebben a beállításban látjuk a felvetett problémát, 
nem tűnik fel többé illetéktelen beavatkozásnak, hogy az 
iskolán kívüli körök is foglalkoznak a szakoktatással. 

Mert akárhogyan nézzük: az érdekképviselet clZ cl fó
rum, ahol az összes utak találkoznak, ahol minden panasz
nak és minden kívánságnak egyforma joga van a megnyilat-



kozásrá, akol tehát éppen ennek következtében a legélén
kebben érezhető a gazdasági élet érverése. 

Ez az érverés pedig mindenkor csalhatatlanul meg
mutatja, egészséges-e a test, vagy lázak bujkálnak-e benne. 

Igazgató-választmányunk legutóbbi ülésén egy javas
lat hangzott el, amelynek nyomán az egyesületnek most 
már hivatalosan is foglalkoznia kell a szakoktatással. Ez 
azt bizonyítja, hogy az érverés nyugtalaníló állapotot jelzet 1 . 

A hiányt az összes felszólalások abban jelölték meg, 
hogy felsőoktatásunk mai iránya egyre jobban eltávolodik 
a gyakorlati élet követelményeitől és éppen ezért szorosabbra 
kell fázni az erdőgazdaságijai való kapcsolatait. 

Ez azonban távolról sem jelenti az egyetemi színvonal 
csökkentését. 

Mert hiszen minden főiskolának csak egy lehet a célja: 
a legtöbbet, a legteljesebbet adni az általa művelt szak fej
lesztéséhez. 

A bölcsészettudomány területei, természetüknél fogva, 
függetlenek a külső élet vonatkozásaitól és ezért önmagukért 
is művelhetők. De nem ez a helyzet a gazdasági élet egyes 
ágainál, ahol minden tudományos megállapítás csak akkor 
válik igazán ér lékké, ha a gyakorlatban is hasznosítható 
eredményeket biztosít. Sőt tovább mellétünk: a gazdaság jog
gal elvárhatja tudományos művelőitől, hogy elsősorban n 
gyakorlatban felmerülő problémákkal foglalkozzanak és 
azokra igyekezzenek kielégítő feleletet adni. 

Kétszeresen áll ennek az érvénye az erdészetnél. 
Mert hiszen az erdész hosszú időszakokkal dolgozik és 

egy-egy elhibázott intézkedésnek sokszor még a harmadik 
nemzedék is kárát vallja. 

Tehát fokozott elővigyázatra, megfontoltságra: a gya
korlati élet minél közvetlenebb, minél teljesebb ismeretére 
van szükség. "Röviden: az erdészeti tudomány csak a gyakor
lattal való szoros kapcsolat mellett tekinthető hiánytalannak 
és igazán magas színvonalon állónak. 

* 



Kétségtelen, hogy az oktatás eredménye minden vo
nalon, tehát a gyakorlati kiképzésben is, a tanári munka 
függvénye. 

Ebből azonban nem következik, hogy a gyakorlatban 
megnyilvánuló kívánalmakat egyáltalában nem lehet az ok
tatás keretein belül érvényesíteni, ha azokat a tanár vélet
lenül nem viseli a szívén és jnem tartja kötelességének, hogy 
hallgatóságát valóban az életre készítse elő. 

Mert az autonómia, a tanítás szabadsága csak addig 
szent és sérthetetlen, amíg a kitűzött célt szolgálja. 

Nálunk ugyan általános a vélemény, hogy nincsen mód 
és lehetőség az egyetemi oktatás ellenőrzésére, de talán csak 
azért, mert ahhoz valóban nem szabad könnyelműen, felelőt
lenül hozzányúlni! 

Mégis, merem állítani, hogy a német erdőgazdaság-
nem csekély részben azért érte el mai vezető helyét, mert 
ott a főiskolának is állnia kellett, — még pedig a legszélesebb 
nyilvánosság előtt — a kritika tűzét. 

Tessék elhinni, hogy ez a helyes út! 
Mert az erdőgazdaság teljesítőképessége elválasztha

tatlan az erdőtisztikar felkészültségétől és így a tanítás irá
nya a legnagyobb mértékben befolyásolja az erdészet fejlő
dését, amint ezt számtalan példával lehet igazolni. 

Nem tekintélyrombolás tehát, nem az autonómia ellen 
intézett támadás, ha a gyakorlat időnként számadást kér a 
főiskolától. Különösen akkor, ha kevés fogékonyságot tapasz
tal az oktatás menetében az erdőgazdaság életbevágóan fon
tos kérdései iránt. 

Aki figyelemmel kíséri a németek szaklapjait és részt
vett valaha valamelyik erdészeti egyesületük közgyűlésén, 
tudja, mennyire természetes dolog, hogy náluk a főiskola 
munkája, állandóan időszerű kérdés. 

Azt hiszem, nálunk is sok félreértésnek, kifogásnak és 
panasznak lehetett volna elejét venni, ha felsőoktatásunk
kal többet foglalkozott volna a szakközönség. 

De éppen, mert nem tette — részben helytelenül értel
mezett tekintélytiszteletből, részben eléggé el nem ítélhető 
kényelemszeretetből, — el kellett következnie annak a pél-



dátlanul álló esetnek, hogy ősi főiskolánk életében mélyre
ható változás (most is állítom, merőben indokolatlan és sú
lyos következményekkel járó változás!) történhetett, anél
kül, hogy ebben a fontos kérdésben a magyar erdőgazdaság 
állásfoglalása szóhoz juthatott volna. 

Ma már teljes a bizonytalanság a soproni kar további 
sorsát illetően és én igazán nem csodálkozom rajta, hogy 
az utóbbi évek zűrzavarai következtében prakszis és főiskola 
teljesen szem elől vesztették egymást. 

De ez a nagyon kevéssé biztató állapot sem ok arra, 
hogy egykedvűen várjuk az elkövetkezendőket! Az egyesü
leti élet — Istennek hála — egyre élénkül és mi minden 
erőnkkel azon leszünk, hogy felsőoktatásunk jövőjét a ma
gyar erdőtisztikar szívügyének tekintse és érdeklődése ébe
ren őrködjék az Alma Mater felett. 

Az érdekképviseletnek nemcsak joga, de kötelessége, 
hogy teljes egészében magáévá tegye ezt az ügyet s igaz
gató-választmányunknak legutóbbi határozata és komoly ál
lásfoglalása mindnyájunk megnyugvására szolgál. 

Mert meg kell szűnnie egyszer annak a szerencsétlen 
patópál-polilikának és loyalilásnak minősíteti nemtörődöm
ségnek, amely keserű és fájó problémákról legfeljebb baráti 
körben, fehér asztal mellett nyilatkozik, de nem akar kiállni 
a legfontosabb érdekek védelmére sem. 

Ügy érzem, az egyesület is akkor teljesíti legjobban 
hivatását és akkor tesz eleget hiánytalanul az alapszabályok 
1. §-ában foglalt kötelességeinek, ha kellő nyilvánosságot 
biztosít a felsőoktatásnak sorsát érintő minden kérdés 
számára. 

Hiszem, hogy ebben a pontban nincs ellentét a gya
korlat és a műegyetem erdőmérnöki osztálya között. 

Mert az egyesületnek minden törekvése arra fog irá
nyulni, hogy megtartsa legalább azt, ami a múltban volt, 
sőt lehetőség szerint még gyarapítsa, fejlessze is. 

De a gyakorlat is joggal elvárhatja a katedrától, hogy 
súlyosan indokolt kívánságai megértő támogatásban része
süljenek. 



Szakoktatásunknak ma azok a legtökéletesebben ki
munkált területei, amelyeken ilyen szellem érvényesül a 
katedrán is. 

Emlékszem olyan esetre, hogy a kívülről érkező jó-
tanács azonnal meghallgatásra talált, azt is tudom, hogy 
nem az oktatás kárára! 

A Műegyetemről kikerült fiatal kartársak műszaki fel
készültsége közismerten elsőrangú. Ez nem a technikai tár
gyak „túltengésének" a következménye, hanem természetes 
folyománya annak, hogy a tanár teljes odaadással foglalko
zik a hallgatóságával és nemcsak előad, hanem tanít is! 

Elismerem, hogy ez nem könnyű munka, mert sok időt 
és önfeláldozást igényel. De ha igaz, hogy az iskolának első
sorban a hazai erdőgazdaság számára kell bizfos tudású, ala
posan kiképzett tisztikarról gondoskodnia, akkor a tanári 
hivatásnak nem lehet szebb és értékesebb Lkiteljesedése, mint 
hiánytalanul megfelelni ennek a feladatnak! 

A hallgatósággal való lelkiismeretes munka mellett 
marad elegendő idő a tudományos elmélyülésre is; ezt olyan 
nevekkel tudjuk igazolni, akik az erdészeti kutatómunka terén 
halhatatlan érdemeket szereztek és egyben a legkiválóbb ta
nítómesterek voltak. 

Kétségtelen, hogy az általánosításból mindig igen sok 
baj származik. És ha pl. a „tanári kar" munkáját kifogásol
juk, esetleg azokat is megbántjuk, akikkel szemben ez leg-
kevésbbé volt szándékunk és ami igazán nem célja a kriti
kának. 

Az igazság tehát azt kívánja, hogy konkrét esetben 
nevén nevezzük a gyermeket és az érdekképviselet, vala
mint a szaklap nyilvánosságát teljes őszinteséggel, bátran 
állítsuk a javításra törekvés szolgálatába. 

Hiszem, hogy erre nem lesz szükség. De ha mégis el
kerülhetetlenné válna, azt is csak a szakmánk iránt érzett 
szeretet és aggodalom megnyilvánulásának szabad minő
síteni! 

* 
Az oktatás és erdőgazdaság között való kapcsolatok 

kiépítéséhez három intézkedést tartok szükségesnek. 



Az első egy gyakorlati tanfolyam rendszeresítése a 
tanulmányi időn belül. 

Ennek a szükségét talán j felesleges külön is hang
súlyoznom, mert hiszen a német példa elég világosan beszél. 

Németországban távolról sem vette annyira igénybe 
a ha liga lóságot az elméleti oktatás, mint nálunk, mert hiszen 
a műszaki tárgyakra régebben is sokkal kevesebb óraszám 
jutott és a gazdasági rész túlsúlya következtében a hallga
tóság mindig szorosabb kapcsolatban maradt az erdővel. 
A kormányzat mégis szükségét látta annak, hogy a leendő 
erdőtisztek felkészültségét erőteljesebbé tegye és ezért meg
teremtette ennek az intéz iné nyes biztosítékát már a tanterv 
keretein belül. 

Hasonló elv vezérli a finn erdészeti oktatás ügyét, 
amelyről Fekete Zoltán adott igen érdekes beszámolót 
lapunknak 1931. évi VII—VIII. számában. 

A finn erdőmérnök-hallgatók kötelesek III . és IV. 
éves korukban a nyári szünidő 3—3 hónapját erdei táborok
ban tölteni, ahol tanáraik felügyelete és a tanársegédek ve
zetése mellett az erdőgazdaságon belül előforduló összes 
munkálatokban igen alapos kiképzést nyernek. 

Romániában mind a négy nyári szünidőben gyakornoki 
állást kell a hallgatóknak vállalniuk; a végzett munkáról 
kötelesek naplót vezetni és a téli félév elején írásbeli beszá
molót késztíeni róla. 

A kétféle megoldás közül azért mégis a németet tartom 
megfelelőbbnek. Mert szükséges, hogy a szakbeli tanulmá
nyokon felül az általános műveltség fejlesztésére, testi és 
lelki üdülésére is maiadjon idő. 

Hazánkban tehát, véleményem szerint, az amúgy is 
csonka V. évnek tíz szemeszterre vedó kiegészítésével lehetne 
a kérdést megoldani. 

Tudom, hogy ez a javaslat az első pillanatra őszinte 
megdöbbenést fog kiváltani azoknál a kartársaimnál, akik 
már a kilenc félévet is túl soknak tartják. 

Mégis meg kell barátkoznunk a gondolattal, hogy egy 
további félévvel toldjuk meg a tanulmányi időt, ha a jelen-



légi színvonal csökkentése nélkül akarjuk közbeiktatni a 
gyakorlati kiképzés lehetőségét. 

Mert a technikai tárgyakhoz, karunk műszaki 
jellegének csorbítatlan megőrzése miatt, alig szabad 
hozzányúlni és amit néhány túlméretezett előkészítő 
tárgyon meg lehet takarítani, az a közgazdasági és 
kereskedelmi ismeretek fejlesztésére és az előbbi írásomban 
említett „hasznos önképzésre" szükséges. 

A jelenlegi Műegyetem keretében valamennyi műszaki 
osztály kilenc féléves tanulmányrenddel szerepel. Nem jöhe
tünk tehát olyan javaslattal, amelyet rajtunk kívülállók a 
teljes műszaki képesítésről való eltávolodásnak magyaráz
hatnának. 

Ezenfelül a 9. szemeszter már úgyis egy új esztendő
nek a tanulmányokra való áldozását jelenti; nem látok tehál 
semmi nehézséget abban, ha ezt az utolsó évet legalább cél
szerűen kívánjuk hasznosítani. 

Ezzel persze nem mondtam azt, hogy a tervbeveti 
gyakorlati félévnek okvetlenül a tanulmányi idő végére kell 
kerülnie. 

Németország a szaktárgyakkal való foglalkozás elé 
tette — bevezetésként — a tulajdonképpeni erdészeti munka
kört, de vannak érvek, amelyek amellett szólnak, hogy be
fejezésül, az összes elméleti ismeretek után tanulja meg a 
hallgatóság, még pedig jól, az alkalmazás módjait. 

Nem kívánok részletesebben foglalkozni a kérdéssel, 
melyik lenne a jobb választás. Csak azt óhajtom hang
súlyozni; akár ilyen, akár olyan formában, erre a gyakorlati 
félévre nekünk feltétlenül szükségünk van! 

Nem lehet ellene érv, ami a tanári kar körében vető
dött fel, hogy „a Műegyetem egysége nem engedheti meg az 
ilyen külön kívánság érvényesülését". 

Nézetem szerint számunkra csak egy szempont lehet 
irányadó: szakoktatásunknak mindenben az erdőgazdaság 
korszerű kiépítését kell szolgálnia! Nekünk soha nem fog 
eszünkbe jutni a Műegyetem bármelyik osztályától azt 
kívánni, hogy az erdőmérnöki osztály órarendjéhez igazod
jék, de éppen úgy teljes joggal követelhetjük, hogy olyan 



mértékkel mérhessünk magunknak minden oktatási lehető
ségből, amilyenre valóban szükségünk van! 

A másik nehézség, ami a terv keresztülvitelénél fel
merülni látszik, anyagi természetű. 

Azt kellene mondanom, hogy ennek a szempontnak 
egyáltalában nem lenne szabad érvényesülnie, mert a ma
gyar erdőgazdaság jövőjéért semmiféle befektetés nem le
het drága. 

De nincs is szükség rá, hogy ilyen szép szólamokkal 
éljünk. Mert az a pár erdőmérnökjelölt, akit évenként ki kell 
képezni a gyakorlati ismeretekben, igazán nem jelent szá
mottevő tehertételt. 

Valamelyes költséggel okvetlen számolnunk kell, de 
aligha többel, mint amennyibe az államnak egy-egy egyetemi 
osztály fenntartásának féléve kerül. 

Tangazdaságokul feltétlenül az állami üzemek lenné
nek számításba veendők, — elsősorban a miskolci erdőigaz
gatóságra gondolunk — ahol mégis leginkább nyílik alka
lom az összes erdészeti teendők szakszerű bemutatására és 
megtanítására. 

Alig hiszem, hogy a közeljövőben egy-egy évfolyam 
népessége meghaladja a 15—20 hallgatót, az ilyen létszám 
mellett pedig kitűnően megfelelne szállásnak a jól ismert 
csanyiki diák-tanya. Kisebb csoportokban való munkánál, 
2—3 ember részére, másutt is lehetne az elhelyezkedést biz
tosítani, amint ezt a finn példa mutatja. 

A tanfolyam költségeihez legyen köteles a hallgatóság 
is hozzájárulni, még pedig a rendes szemeszterek tan- és la
boratóriumi díjainak átlagából kiszámított összeggel, amf a 
kiadások egy részét máris fedezné. Miután pedig a rendes 
tanulmányi idő alatt is bizonyos összeget 'költ mindenki 
lakásra és élelemre, ennek alapján a tanfolyam részt
vevőire ellátási hozzájárulás címén bizonyos havi minimá
lis összeget: 30—40 P-t lehetne kivetni. 

Azt hiszem, hogy a diáktanyán való ellátás önköltsége 
személyenként 60—80 pengőéit biztosítható lenne. Ha már 
most ehhez hozzászámítjuk a jóelőinenetelű hallgatóknak 
adott kedvezményeket és a felmerülő adminisztrációs költse-



geket, akkor is elenyészően csekély lesz az a teher, amelyet 
erre a célra az államnak a sajátjából kell fedeznie. 

Annyira, hogy szégyenletesnek tartanám, ha ezen kel
lene elbuknia a minden oldalról, még a tanári kar részéről is 
helyeselt tervnek. 

Sokkal fontosabbnak vélem a kiképzés részleteinek a 
megoldását. 

Nem is tudom másként elgondolni, mint hogy ki kell 
választani erre a célra az állami erdőtisztikar önként jelent
kező tagjai közül azokat, akik megfelelő felkészültséggel, 
pedagógiai érzékkel rendelkeznek és szívvel-lélekkel tudnák 
munkájukat a nemes cél szolgálatába állítani. 

A foglalkoztatásnak kis csoportokban és feltétlenül 
egyéni alapon kell történnie. Minden hallgató végig ve
zetendő az erdőgazdasági munkálatok teljes skáláján, mert 
tőle telhetőleg el kell sajátítania az erdőnevelés és kihaszná
lás körében felmerülő kézügyességeket is, hogy valóban pél
dáit tudjon mutatni az altiszti karnak és a munkásoknak, ha 
erre szükség van. 

Tessék elhinni nekem: a biztos fellépés a mi szakmánk
ban van olyan fontos kellék, ha nem fontosabb, mint az 
integrál-számítás hibátlan tudása. 

De ezek részletkérdések, amelyekről ráérünk elmél
kedni majd akkor, ha a gyakorlati tanfolyam gondolatát elv
ben minden illetékes tényező elfogadta és megvalósításáról 
kell szót érteni. 

# 

Szükségesnek tartom, hogy az erdőgazdasági üzemek 
vezetéséhez megkívánt önállóság elsajátítása céljából az 
oklevél megszerzése után egy bizonyos ideig tartó gyakor
lati szolgálat is kötelezővé tétessék, amelynek eredményes
ségéről a jelölt egy gyakorlati szakemberekből összeállítón 
államvizsga-bizottság előtt tartozzék számot adni. 

Elhangzott olyan észrevétel, hogy a gyakorlati szol
gálat már a múltban sem hozta meg azt, amit- tőle vártak és 
igen sok esetben csak az olcsó munkaerő kihasználásához 
nyújtott segédkezet. 



Ez sem lehet ok arra, hogy most már elvben is elves
sük a tervet. Ha történtek hibák a múltban, akkor ez leg
feljebb figyelmeztető lehet arra, hogy az államvizsga-rend
szer felújításánál kellő körültekintéssel és szigorúsággal kell 
eljárni. 

Mert hogy nem felesleges luxus, sem indokolatlan idő-
pocsékolás a gyakorlati szolgálat, azt nemcsak Réz Endre 
kartársunk sorai igazolják, hanem a külföldi példák is. 

A szükséges adatok beszerzése céljából széleskörű 
levelezést folytatok hónapok óta és ennek eredményeiről az 
alábbiakban számolok be: 

Németországban 2 Vb évi gyakornoki idő (Vorberei-
tungsdienst) kötelező (a főiskolai tanulmányrend keretein 
belül létesített gyakorlati tanfolyamon kívül) s önálló ve
zető-tiszti állást csak az nyerhet, aki a gyakornoki szolgálat
nak eleget tett és az államvizsgát is sikerrel kiállotta. 

Ausztriában pláne 3 év a gyakornoki idő és, akárcsak 
Németországban, magángazdaságban is csak az államvizsga 
letétele jogosít fel önálló hatáskör betöltésére. 

Svájcban legalább IV2 évi gyakornoki szolgálat iga
zolandó és az államvizsgát a magánszolgálatban is meg
követelik. 

Csehszlovákiában 2, Lengyelországban 1, Jugoszlá
viában 2 évet kell gyakornokoskodnia annak az erdőmér
nöknek, aki állami szolgálatba akar lépni. De miután az 
államvizsgát a nagyobb uradalmak is megkövetelik, ez a 
rendszer teljesen kielégítő. 

Hazánkban is elegendőnek vélném, ha csak a föld
mivelésügyi miniszter kívánná meg az állami szolgálatba 
lépni óhajtóktól az államvizsga letételét. Mert ez a. megszo
rítás úgy is azt eredményezné, hogy minden erdőmérnök, 
aki fel akar készülni a versenyre, igyekezne megszerezni 
az állami alkalmaztatáshoz megkívánt kelléket is. 

Korainak tartanám, hogy a további részletekkel mal -
most foglalkozzunk. Mindössze csak egyet kívánok még meg
jegyezni: a gyakornokok célszerű és pedagógiai szem
pontból is eredményes foglalkoztatását — úgy, hogy való-



ban mindent megtanulhassanak, amire szükségük van — 
egyáltalában nem tartom utópiának. 

Az állami erdészeti üzemek befogadóképessége, igaz, 
igen csekély és ezért számításba kellene venni a magángaz
daságok egy részét is. 

De nem hiszem, hogy a nagyobb uradalmak ne vál
lalnák készséggel azt a megtiszteltetést, hogy az állam bizal
mából a magyar erdőtisztikai- kiegészítéséhez nyújthatnak 
segédkezet. 

Nem kell hozzá több, mint hogy a szabványos teljes 
ellátáson és némi készpénz-fizetésen felül szívesen adjanak 
valóban jó tanulási lehetőséget is a jelölteknek; ez olyan 
áldozat, amelynek legnagyobb része a cserébe adott munka 
révén amúgy is megtérül és mindennél hasznosabban szol
gálja a jövendőt. 

Arra a kifogásra pedig, hogy mindig lesznek olyan 
hallgatók és gyakornokok, akiket a legkörültekintőbb okta
tás sem nevel jó erdőgazdákká, egy a válaszom. Tessék 
megszigorítani az erdőmérnöki osztályra való felvételt és 
tessék erősebben selejtezni! 

Nem félek a teljes elnéptelenedéstől akkor sem, ha a 
„jó" érettségi bizonyítvány lesz a felvétel minimális köve
telménye. 

Inkább legyen állandó hiány odakinn jó erdőmérnökök
ben, mint bőséges kínálat olyanokban, akikről lépten-nyo
mon azt kell megállapítani, hogy elhibázták a pályájukat. 

* 
Az elmélet és gyakorlat közötti kapcsolatok 3. bizto

sítéka a tanársegédi kérdés megfelelő rendezése. 
Az oktatás részletmunkája minden időben a segéd

tanszemélyzetre hárult és nem lehet közömbös, hogy a hall
gatósággal váló foglalkozás csak névleges-e, vagy valóban 
hasznos és termékeny kiegészítő része az előadásoknak. 

Ilyen munkát azonban csak teljesen a hivatásuknak 
élő, lelkes szakemberektől lehet várni. 

Meg kell állapítanunk, hogy az új műegyetemi szerve
zet minden egyébre inkább alkalmas, mint a tanársegédi szol
gálatnak az oktatás egyetemes céljaiba való bekapcsolására. 



Sopronban a tanársegédi megbízatás nem pusztán 
tudományos dísz és mellékfoglalkozás, amint azt a buda
pesti példa után következtetni lehetne. A z orvos-tanársegéd
nek jól jövedelmező magángyakorlata, az építész-, vagy 
gépészmérnök kollegájának irodája, gyári és vállalati össze
köttetései vannak és az egyetemmel való kapcsolat inkább 
csak ezeknek az anyagi kiépítését szolgálja. 

Az erdőmérnök-tanársegéd számára az egyetemi alkal
maztatás jelenti az egyetlen kenyérkereseti lehetőséget. 

Nyugodtan és ambícióval tehát csak akkor dolgozhat, 
ha nem kell a mindennapi megélhetés gondjaival küzdenie 
és örökké a holnapi betevő falatért aggódnia. 

Márpedig a mostani rendszer szerinti, ideiglenes, egy-
egy évre szóló megbízatás mellett igazán semmi oka sincs 
arra, hogy ezt a munkáját — hivatásnak érezze! 

A helyzet logikus kövekezménye tehát az, hogy ma 
tanársegédi állást csak olyan kartársunk vállal, aki .-ehol 
másutt elhelyezkedni nem tud és akkor is csak addig ma
rad a tanszéken, amíg valamerre le nem tudja horgonyozni 
biztosabb alapokhoz a maga kis megélhetését. 

A z új rendszer életbelépése után alig két esztendőre 
már írásban panaszolta a tanári kar a helyzet tarthatatlan
ságát, de nem tudok róla, hogy megoldására bármiféle lépés 
történt volna. Pedig az még a kisebbik baj, hogy a tanárnak 
sem kellemes minden évben (vagy évenként többször is) új 
embert betanítani! 

Tessék elhinni: a hallgatósággal való bánásmódhoz, 
helyes foglalkoztatásához is éppen olyan gyakorlatra van 
szükség, amint az erdőgazdaság számos más fogásának az 
elsajátításához. 

Ezért volt jó az a rendszer, amely 50 éven át fűzte 
össze a legszoi'osabban a prakszist a főiskolával — éppen a 
tanársegédek és adjunktusok személyén keresztül. 

Amíg az államerdészet kötelékéből kerültek, tanár
segédi megbízással, megfelelő tudományos és pedagógiai haj
lamokkal bíró szakemberek a főiskolára és hosszabb-rövidebb 
szolgálat után elméleti felkészültségben gyarapodva, mim-



kájukat ismét az üzem szolgálatába állították, minden tekin
tetben harmonikus és kiegyensúlyozott volt a kapcsolat, 

Hogy miért kellett ezt az egyetlen észszerű megoldást 
sutba dobni és az indokolatlan „gleichschaltolással" sok 
mindent kockára tenni, máig is hiába töröm rajta a fejemet. 

Hiszen amerre csak körülnézünk, mindenütt a mi 
régebbi rendszerünk van érvényben. 

Németországban még a három, egyetemi keretben lévő 
erdészeti fakultás tanársegédei és adjunktusai is államerdé
szeti alkalmazottak, noha a többi egyetemi karon a mienk
hez hasonló a segédtanszemélyzet szervezete. 

De így van ez az utódállamokban is, sőt — amint a 
német példa mutatja újabban az a törekvés, hogy a 
katedrára is csak a gyakorlati szolgálatból kiválasztott em
ber kerülhessen. 

Kérdem: mi a fontosabb, a csizma, vagy a kaptafa? 
# 

* * 

Hat évi gyakorlati szolgálat, 9 tanársegédi esztendő és 
az érdekképviseletnél szerzett tapasztalatok után így látom 
ma a helyzetet és úgy érzem, járható utat ajánlottam. 

Akinek más a meggyőződése, mondja el őszintén 
nekünk, hiszen csak vállvetett munka hozhat sikert. 

De bárhonnan jöjjön a javaslat, csak akkor állhatja 
meg a helyét a viharban, ha arra az alapra épült, amelyet 
sem idő, sem emberek meg nem ingathatnak: 

„Salus rei publicae suprema lex!" 
Magyarul: az iskola és hivatal vannak az erdőért s 

nem megfordítva! 

D i e F r a g e der p rak t i schen A u s b i l d u n g . V o n Dr. Z. Mihályi. 

Die Befürchtung, dass jedes, auf die Festigung von prak
tischen Fertigkeiten gerichtete Bestrehen nur dan Höhengrad des 
TJniversitatsunterrichts herabsetzen wiirde, i s t unbegründet. Es 
liegt eben in der Natúr der Forstwirtschaft, dass sie nur durch 
erprobtes praktisches Könmen zur Höchstleistung gebraeht wer-
den kann, und so ist es ernste Pflieht der Schule uind des Staates 
aueh in dieser Riehtung das Beste zu bieten. Verf. empfiehlt — 
nach deutschem Muster — d ie Einführung e ines praktischen 



Semesters auf de r Universitat, sowie eines zweijáhrigen Vor -
bereitungsdienstes mit darauffolgender Staatsprüfung für Kandi-
í 'a ten das höheren Forstverwaltungsdienstes und wüuscht die Er-
Kfinzung des Hilfslehrpersonals aus dem staatlichen Forst-
beamtenstand. 

• 
La question de la formation pratique, par le Dr Z. Mihályi. 
I I est reeommandé que l'enseignement universitaire 

< on iprenne un semes t r e pratique, les eandidats aux postes 
supérieurs de l'administration forestiére justifient de deux ans 
comprenne un semestre pratique, que les eandidats aux postes 
supérieurs de 1'administration forestiére justifient de deux ans 
de service préparatoire avee, comme sanction, un examen d'État, 
enflin que la question des assistans recoive une nouvelle réglemen-
tation. 

Practieal Training. By Dr. Z. Mihályi. 

The author suggests: to introduce a practieal term at the 
University, to make compulsory a preparatory period of two 
years followed by a state examination for all candidates of higher 
forestry administration service, and to reorganize the employment 
of the assistants at the Universi ty. 

Az erdészeti felsőoktatás reformja. 
Ir ta : Réz E n d r e . 

Nagy érdeklődéssel olvastam dr. Mihályi Zoltán cik
két a német erdészeti felsőoktatás reformjáról. 

Mielőtt tovább mennék, szeretném, ha ezeket a soro
kat úgy vennék, amint megírtam őket: szakszeretettől át
hatva, a szak érdekében és teljesen általánosítva. I g y senki 
se keressen benne — ha netán találva is érezné magát •— 
személyeskedést. Ellenkezőleg! Tizennégy évi gyakorlat után 
azért írom ezt az „ így látom én" véleményt, mert sze
retném a magam munkájánál szerzett tapasztalatok alapján 
is megvilágítani a kérdést. 

Nem rajongok mindenért, ami német. A német erdé
szettől sok kitűnő, de sok kevésbbé használható dolgot is 



vettünk át. Most azonban teljesen melléjük állok, amikor a 
szakoktatás gyakorlati reformjáról van szó. 

Véleményem szerint, nálunk az államvizsgarendszer 
megszűnése után az elméleti oktatás került a túlsúlyba, a 
gyakorlati teljesen háttérbe szorult. Az új rendszer eltörölte 
az oklevél előtti kötelező gyakorlatot és a második szigorlat, 
illetve az oklevél megszerzése közvetlenül a záradékolás után 
történhet. 

Pedig a régiek tudták, mint csinálnak, mikor az állam
vizsga előtti kötelező gyakorlati időt előírták. Tudták, hogy 
nálunk, a mi szakunknál, gyakorlat nélkül, csupán az elmé
let, illetve szakkönyvek tökéletes tudásával, nem lehet erdő
gondnokságot vezetni. Nem lehet csak a jövőben jelentkező, 
helyrehozhatatlan károknak kitenni az erdőt, csak azért, 
hogy a tanulmányi időnek a gyakorlattal való megrövidíté
sével hamarább kapjanak az erdőmérnök jelöltek oklevelet. 

Nézzük, hogy áll ma a helyzet, ha egy fiatal kolléga 
kikerül az egyetemről, oklevéllel a kezében. A műegyetemet 
kitüntetéssel végezte el, ha szerencséje van, azonnal állást 
kap valamelyik magánbirtokon. Mint beosztott erdőmérnök, 
felettesétől elsajátítja azokat a gyakorlati fogásokat, meg
szerzi azokat a tapasztalatokat, amelyekkel majd mint hiva
talfőnök nagyszerűen boldogul. 

De milyen kevés az ilyen helyt 
A legtöbb kisbirtokra kerül — és fog kerülni, az erdő

törvény végrehajtási utasítása értelmében, — ahol nagy kín-
nal-keservvel, saját kárán és a birtokos kárával megtanulja 
azokat a gyakorlati dolgokat, amit könyvből elsajátítani 
lehetetlenség. Mindez több-kevesebb idő alatt történik, amint 
gyakorlati érzéke, méginkább szakszeretete és ráérő ideje 
magával hozza. 

Gyakorlat hiányában nincs áttekintése, nincs határo
zott meggyőződése egyes szakkérdésekben^ így aztán leg
rosszabb esetet véve, hajlékony, önálló vélemény nélküli bábja 
lesz a birtokosnak, hidegen nézi, sőt esetleg elő is segítheti 
olyan erdőbirtokos-kérelemnek, kívánságnak a teljesítését, 
amely az erdő pusztulását vonja maga után. Vagy ellenke
zően, a birtokos jogos kívánságát is mereven visszautasítva, 



örökös intrikák és veszekedések között gyűlöli meg nemcsak 
a birtokost, birtokot, hanem még az általa választott és any-
nyira szeretett pályáját is. 

Sötét képet festek, tudom. Azt is tudom, hogy nem 
minden esetben van így. De mert célom a gyakorlati idő 
szükségszerűségének bebizonyítása, minden szépítgetés nél
kül hozom elő mindazt, amit mindvégig magánuradalmi gya
korlatom alatt láttam. 

A másik esetben a kikerülő fiatal kartárs „alföld-
fásító" lesz. Itt aztán hosszú, igen hosszú évek multán mint 
segéderdőmérnököt kinevezik az államhoz. Az ide kerülők
nek elenyészően kevés százaléka kerül a csekély kiterjedésű 
kincstári erdőkhöz, ahol — mint a magánuradalmaknál — 
megvan az alkalma a gyakorlatiakat is elsajátítani. Sőt még 
az a nagy előnye is megvan, hogy az idősebb kartársak veze
tése mellett sokkal könnyebben és károkozás nélkül tanulja 
meg az erdészet nélkülözhetetlen gyakorlati elemeit. 

A többi, ha tényleg alföldfásító lesz, erre az egy ágra 
specializálja magát, tehát csak ennek az egy ágnak a gya
korlati részét sajátítja el, és így pl. a fakitermelés, vagy 
hegyvidéki erdők kezelése stb., stb. teljesen távol marad tőle. 

Igen sok közvetlenül az cgves erdőigazgatóságokhoz, 
ei'dőíelügyelőségekhez kerül. Miután az államerdészeti lét
számot, az erdőgazdasági és államgazdasági továbbnézés 
nélkül, minden jövőbelátás teljes semmibevevésével, a lét
minimum alá süllyesztették, mint beosztott napidíjas mérnö
kök, külön körzetet kapnak, ahol az úrbéres, vagy egyéb 
állami kezelésbe vett erdőket vezetik; illetve ellenőrzik a 
magánbirtokok gazdálkodását. 

Itt az „alföldfásító"-nak úgyszólván állandó irodai 
munkája van. Azzal, hogy egyes esetekben kint a helyszínen 
hozza a határozatot, nézi meg a helyzetet, gyakorlatot nem 
tud szerezni (mert ideje sincsen rá, hogy huzamosabb időt 
töltsön egy-egy birtokon). Hosszú évek elmúlásával véglege
sítik mint segéderdőmérnököt, majd erdőfelügyelőségi és 
igazgatósági megbízást fog majd kapni, anélkül, hogy a gya
korlat nehéz és nélkülözhetetlen éveit kint az erdőgondnok
ságokban átküzdhette volna. Innen van aztán, hogy tisztán 
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a műegyetemen tanult alapelvekkel telítve elméleti erdőmér-> 
nökök lesznek, teljesen híjával azoknak a gyakorlati tapasz
talatoknak, melyek az elméletet igen gyakran módosítják, 
illetve a mindenkori helyzethez átformálják. 

így látjuk, hogy gyakran nem az erdőgazdaság egye
diili gyakorlati érdekét veszi figyelembe, azaz azt, hogy az 
erdőbirtoknak elsősorban és legfőképpen jövedelmet kell hoz
nia; hogy az egyes erdőbirtokoknak tulajdonjog és nagyság 
szerint is más és más a rendeltetése; hogy minden egyes erdő
birtokot a fentiek alapján kell elbírálni, fafaj, üzemmód, vá
gásforduló szempontjából. Ehelyett semmire sem tekintve, 
tisztán a műegyetemen tanult alapelvek figyelembevételével, 
az illető birtok talajának legjobban megfelelő fafajt és 
elegyarányt, ezzel együtt az üzemmódot és vágásfordulót 
állapítják meg. 

Nem nézik pl. azt, hogy az úrbéres erdők legnagyobb 
része nem haladja meg az 500 k. h.-t sem, és az úrbéresek 
annak idején azzal a céllal kapták az erdőt, hogy őket fa-
ellátás tekintetében az uraságtól függetlenítse, tehát vég
eredményképpen olyan fafajra van szükségük, mely a talaj 
tönkretétele nélkül minél hamarább, minél több szer- és tűzi
fát hozzon. Ilyen pedig az akác és a nyár, és nem a tölgy és 
a fenyő. Nem lehet kívánni, hogy a kisbirtokosok 60—80 éves 
vágásfordulóval tölgyszálerdő üzemmódra rendezkedjenek 
be, vagy törpebirtokukat hic-vörösfenyőerdővé alakítsák át. 
Ezek a nagybirtok fái kell, hogy maiadjanak, ahol a bir
tokos ráér és pénzügyileg is ki bírja várnia 80—100éves for
dulót. Itt helyén van a minden irgalom és kegyelem nélküli 
szigor. De amott? A mai világban, mikor a fa ára lassan a 
csillagokig emelkedik, amikor évről-évre csökkenő irány
vonalú a fatermelésünk, hogyan kívánhatják, hogy akár az 
úrbéresek, akár a kisbirtokosok pénzzel bírják és zokszó 
nélkül nézzék, mint pusztítják ki a különben jó talajon álló 
akácot gyűrűzéssel és alátelepítik a tölggyel, fenyővel! 
Mikor az akác 20 év alatt haszonfát is hoz, nem is beszélve 
az előhasználati és főhasználati nagyobb holda-nkénti fatö-
megről, a kisebb vágásforduló okozta többtermelésről. Ezt 
olyan helyen csinálni, ahol különben a talaj jó, szerintem 



nemcsak az úrbéresek, a kisbirtokosok elleni vélek, hanem 
nemzetgazdasági szempontból is helytelen. 

A kisbirtoknak, szerintem, a gyorsan növő, nagy fa* 
tömeget adó, rövid vágásfordulójú fafaj az erdőgazdasági 
politika és nemzetgazdasági elvek által diktált fája. Nem 
csak azt kell figyelnünk, hogy az illető erdőtalaj és klíma 
szerint a fenyő, a tölgy vagy a bükk a legoptimálisabb s 
hogy 80 év múlva — aki megéri — remek erdőben gyönyör
ködhet; hanem legyünk tekintettel a birtokos jogos kívánal
maira is, és ne vessünk meg fafajokat csak azért, mert azt 
akácnak, vagy nyárnak hívják. 

Csak az az állami erdőtiszt tud — véleményem sze
rint — helyes —• és ami fő — igazságos döntéseket hozni, aki 
elvégezve a műegyetemet s megszerezve a ma csak, sajnos, 
leginkább elméletet nyújtó oklevelet, a gyakorlati erdészet
nek is minden ágát alulról kezdve végigküzdötte. Akkor szert 
tesz majd olyan erdőgazda sági és erdőgazdaságpolitikai né
zetre, amellyel igazán hasznára lesz a köznek és áldás lesz 
munkáján. 

Tudom, sokan támadni fognak ezért, de állítom — és 
ennek ellenkezőjéről meg nem győz senki — igenis a régiek
nek volt igazuk, amikor az oklevél előtt kötelező gyakorlati 
időt írtak elő. Ezt mint az utolsó államvizsgarendszerű hall
gató saját bőrömön tapasztaltam. Mert hogy a később be
iratkozott szigorlatosok meg ne előzzenek minket, közvetlenül 
záradékolás után államvizsgázhattam. Kínos és keserves esz
tendőkön kellett megtanulnom, éjszakáim feláldozásával, 
hogy az oklevél magában, minden gyakorlat nélkül nem elég. 

Véleményem szerint az erdészet, még a szorosan vett 
mérnöki tárgyaknál is, sokkal inkább megköveteli a gyakor
lati időt, mint más mérnöki pálya. Akár a földmérést, út-, 
vasútépítést nézzük, vannak, csak a gyakorlatban elsajátít
ható olyan fogások, amelyek ismerete mellett ugyanaz a 
dolog fele munkával, költséggel végezhető el. Ugyanez áll 
még hatványozottabban az erdőművelés, erdőbecslés, erdő
rendezés, használat, fakereskedelmi ismeretek terén. 

A természetes felújítás, vagy gyérítések ismérveit 
hiába tudja a kikerült fiatal kolléga akár szórul-szóra is 



idézni. Amíg ő maga ki nem jelölt erdőt, azt a kivágás után 
szigoiú bíráló szemmel végig nem nézte, rá nem jött, hol 
tévedett, hol volt megfelelő a vágás erőssége stb., stb., addig 
idegenek munkája fölött bírálatot mondani, gazdaságot ve
zetni nem tud. Ugyanígy, pl. hiába ismeri valaki a MÁV 
szabványokat, a „pontos eredményeket adó képletet", amely 
szerint a 2.20 m vasúti talpfa kéregnélküli felső átmérőjű 
fája a bükknél min. 25—27 cm. "Én a gyakorlatban azt a talp
fafaragómat, aki különben egyenes, kéreggel mért felső át
mérőben 23—24 (két átmérő) cm-es bükkből nem tud át
adásra alkalmas talpfát faragni, rossz faragónak mondom, 
aki pedig a 24—24 cm-es felső átmérő mellett sem farag 
ki talpfát, elzavarom, mint — susztert. Pedig ezek a centi
méterek esetleg súlyos ezreket jelentenek a birtokosnak, és 
külkereskedelmi mérlegünknek is. 

Ha a fatermelőket, fatermelő vállalatok vezető embe
reit kérdezzük, akiknél nagy ritkán alkalmazást találnak 
fiatal kollégáink, az a véleményük, hogy az erdőbecslésnélr 

az erdővételár kiszámításánál túlkalkulálják magukat. 
Pedig tulajdonképpen itt is tág elhelyezkedési lehető

ségnek kellene nyílni számunkra. Itt mi teljesen háttérbe 
szorulunk, holott végzettségünket tekintve, vezetőszerep 
illet meg bennünket. 

De hiányzik a gyakorlat! Részint több (ez a rosszabb 
eset), részint kevesebb mű fát (sokszor igen jelentékeny 
százalékban) számítanak becsléseiknél, a fatömegnél rend
szerint sokkal kevesebbet, az árnál pedig túlalacsonyan kal
kulálnak. Gyakorlat hiányában csak a táblázatokra vannak 
utalva, azok pedig gyakorlati ismeretek nélkül nem eléggé 
megbízhatók, ha lábon álló erdőről van szó. Különösen áll ez 
a műfára, különösen a bükkre, ahol minden „bajusz" hiba,, 
viszont sok hibának látszó kéregkinövés nem. Tudok olyan 
esetről is, mikor a fiatal kolléga 50%-os műfabecslési hibába 
esett, véleményére a vállalat megvette az erdőt. Képzelhető 
a vállalat kára és — véleménye. 

Ugyanez áll viszont a sajnos még mindig gyakran elő
forduló tövön való faeladásoknál is, amikor helytelen becs
léssel a birtokosnak okozhatunk igen jelentős kárt. Vagy pl. 



ha Íirm8-e is adtuk el, de a vevő termeli ki és úgy igyekszik 
jogosulatlan előnyökhöz jutni, hogy nemcsak dorongvastag
ságú sarangtartó karót veret le a favágóval (s azt a fával 
együtt annak idején elviszi), hanem hivatkozva a „meredek" 
oldalra, egy helyett kettőt-kettőt veret le, sőt még hasonló 
vastagságú „bikákkal" erősíti meg. Több ezer ürm3-nél ez jó 
pár vagont tesz ki stb., stb. 

És lehetne felhozni példát ezret és ezret, ami mind 
amellett szól, hogy a műegyetemen nyert elméleti ismerete
ket céltudatos gyakorlati oktatással kell kiegészíteni. Ezért 
volt, véleményem szerint, 100%-ig helyes a régiek rendszere; 
az oklevél előtti gyakorlati idő. 

Ha végignézünk a tanulmány renden, azt látjuk, hogy 
a kiképzés elméleti (tanítási) részét meghosszabbították, de 
teljesen eltörölték a kötelező gyakorlatot. 

Ajánlom tehát, hogy a második szigorlat előtt legalább 
12 hónapi gyakorlati idő tétessék kötelezővé. Ebből a gyakor
lati időből a mérnökjelölt 3 hónapot az alföldfásításnál, há
rom hónapot valamelyik íatermelő vállalatnál, a hátralévő 
hat hónapot pedig olyan erdőgazdaságban töltsön el, ahol 
mind az erdőművelésben, mind pedig az erdészet egyéb ágai
ban maradandó gyakorlat szerzésére nyílik alkalom. Tekintve, 
hogy a kincstár igen kevés erdővel rendelkezik, a gyakorno
kok kötelező felvételére a magánbirtokosok, valamint a fa-
termelő vállalatok, önkéntes felajánlással, annak hiányában 
rendeleti úton lennének kötelezendők. A z ilyen erdőbirto
kokat, fatermelő vállalatokat az erdőfelügyelőségeknek 
kell nyilvántartani, az erdőmérnökjelöltek beosztása is 
onnan történne. A gyakornokok — természetesen — véglege
sítésre gyakornoki helyükön nem számíthatnak, s fizetésük 
az ellátáson kívül csak annyi lenne, mire megélhetésük szem
pontjából szükség van, ez is rendelettel lenne megállapítandó. 

Ez az intézkedés, tudom, elég mélyen belenyúlna a ma
gánélet szabadságába. De a birtokososztálynak és az erdő-
mérnöki karnak egyformám érdeke a reform, amely a magyar, 
erdőgazdaság szebb jövőjét fogja szolgálni. 



Z u r Reform der forstlichen Hochischulbildung. Von E, Réz. 

Die praktische Ausbildung- der Hochschuljugend ist ein 
unerlássliches Erfordernis zur Hebung der Leistungsfáhigkeit 
des Forstbeamtenstandes. Verf. bringt — auch aus eigener Er-
fahrung — überzeugende Beweise und wünscht aufgrund dieser 
die Einschaltung eines rein praktischen Semesters in den Studien-
plan, das in staatlichen, oder hiezu geeigneten privátén Forst-
betrieben zu absolyieren wáre. 

• 
S u r la reformé dé l'enseignement forestier snpérieur, par 

E. Réz. 
L'Auteur désire — s'appuyant sur sa propre expérieiice — 

qu'un semestre consacré aux travaux pratiques figure désormaia 
dans le plan d'études. 

# 

Reform of Forest Univers i ty Education. By E. Réz. 

The author tlemands — even on the basis of his ovvn 
experiences — the insertion of a purely practieal term in the 
order of studies. 

A berlini nemzetközi vadászati kiállítás. 
Irta: Roth G y u l a 

(Befejező közlemény.) 

Luxemburg, amelynek vadászatilag hasznosítható te
rülete mindössze 250.000 ha, újabban nagy gondot fordít erre 
a kis területre. A háború során itt is nagyon lecsökkent a 
vadállomány, de az 1925. évi vadászati törvény oltalma alatt 
ismét helyreállott annyira, amennyire az ottani, a vadászat, 
szempontjából nem kedvező viszonyok között felszaporít
ható. Érdekes, hogy itt is az a panasz hangzott el, hogy 
az őshonos nyirfajdnak régebben gazdag állománya szem
látomást csökken. 

Norvégia csak négy darab jávorlapáttal szerepel, ame
lyet német vadászok lőttek norvég területen. A bennszülött 
hódot Norvégia átmentette a' múltból, teljes tilalmazással 
ma már több száz darabra szaporította fel. 



Portugália vadászata nem játszik nagyobb szerepe!, 
ami nyilván annak tulajdonítható, hogy még a legújabb, 
lü.'U-ből származó rendelkezések is a vadászatot egész Por
tugáliában egyszerűen vadászjegybe/ , és fegyverengedélyhez 
kötik. 

Az anyaország ezért alig szerepel a kiállításon, a íő-
súly a gyarmatokon fekszik, amelyek gazdag exotikns anya 
got hoztak. 

Olaszország nagyon gazdag anyagot hozott és sok 
helyet vett igénybe, amelynek igen nagy részét a sok kép 
és szobor, valamint a politikai propaganda foglalta le. Hatal
mas nagy, átvilágítható térképeken mutatta be a régi római 
birodalom változó kiterjedését Európában, mellette a háború 
előtti és a háború utáni olasz imperiumot és gyarmatait leg
újabb hódításaival együtt. 

Közismert, hogy még néhány évtizeddel ezelőtt az 
olasz vadászat — kevés kivétellel — nagyon rossz viszo
nyok közölt sínylődöd és minden annak feljavítására célzó 
intézkedés, amelyekkel különösen 187(1 óla ismételten pró
bálkoztak, csődöt mondott. Csak a mai fasiszta uralomnak 
sikerüli rendet teremtenie 1923 és Í924-ben, főké]) azonban 
a Lcr Acerbo révén 1931-ben, amelynek vég leges kihatásai 
ma még nem tekinthetők át eléggé. 

A régi rossz vadászali viszonyok mellett annál feltű
nőbb, hogy éppen Olaszországban maradt meg nagy tömeg
ben olyan vad, amely Európának több helyén is őshonos 
volt, de mindenünnen majdnem teljesen eltűnt: az alpesi 
kőszáli kecske (Capra Ibc.r), amely Piemontban a ma ter
mészetvédelmi területnek nyilvánított Gran Paiadiso vidé
kén kb. 5000 darabból álló állományban éi. ezekből a kiállí
táson több darab kitömve is látható volt.* Ugyancsak kü
lönlegessége Olaszországnak a muflon, amely Szardinia szi
getén még ma is vadon él. igaz, hogy az őshonos állomány
ból nem sok maradi meg, de viszont már régebbi idők óta 
innen, valamint a szomszédos* Korzika szigetéről kivitelre 

* Ez a védelmi terület méjr a „re galantnoino"-ra Vittorin Ema-
nuple-Ta vezethető vissza, aki az ott őshonosán megmaradt Capra Ibex-ekei 
védelme alá vette és megmentette. 



került és ma már Európa számos országában polgárjogot 
nyert. 

A kiállított trófeák zömét a kőszáli kecske adta, kb. 
50 darab, emellett a zerge és a muflon szerepelt nagyobb 
számmal. 

Románia kiállítása gazdagságával és sokoldalúságával 
tündökölt. Az Alduna és a Fekete-tenger partjaitól a-Kár
pátok magas sziklavilágáig minden átmenet és minden 
vidéktípus megtalálható az országban, ennek megfelelően a 
vadászata is nagyon sokoldalú, hiszen régi hazánk legszebb 
és leggazdagabb öröksége éppen Romániára szállott. 

Nagyon szép volt a terem egyik bütüfalát elfoglaló 
dioráma, az Alduna vidéke kilátással a Fekete-tengerre, az 
ottani vidék gazdag madár fauna jávai, kis és nagy kócsa
gok, hattyúk, pelikánok és temérdek kacsa és liba, stb. 

Szarvasagancsok nagy számban és kiváló minőség
ben, több mint száz darab, kb. 150 zergekampó, sok a híres 
retyezátiakból, kb. 300 őzagancs, vagy 25 darab medvebőr, 
sok farkas és hiúz. A hiúz foltjainak száma és nagysága, a 
medvebőr színe itt is feltűnő változatosságot mutatott. A 
trófeák egytől-egyig nagyon szépek. 

A feliratok között igen sok a régi, jó ismerősünk, 
soknak, igaz, megváltozott a helyesírása, úgy, hogy csak a 
kiejtés útján ismerünk rá. 

Láttam a román kiállításon egy darab kőszáli kecske
szarvat, újabb időktől származót, amely nem szerepel a kata
lógusban és amelynek felírását nem tudtam elolvasni. 

Spanyolországot csak egynéhány spanyol kőszáli 
kecske (Capra pyrenaica) szarva képviseli, amelyeket német 
vadászok ejtettek el. 

Svájc 17 darab kőszáli kecskét küldött, amelyek a 
Sct. Gallen mellett levő vadaskertből származnak, igazolá
sául annak, hogy a visszatelepítés Svájcban is sikerrel járt.* 

Svédország legfontosabb vadja a jávorszarvas; 25 jávor
lapát — ezek közül kettő ásatag — díszítette a falakat 

* A Set. Galleni visszatelepítés már régi eredetű. 1905-ban több 
keresztezés mellett 2 tiszta vérű alpesi bakja is volt a telepnek. 



A szarvas csak kisebb szerepet játszik Svédországban, az 
őz ellenben nagy számban található, remek agancsokkal; kb. 
70 darab őzagancs volt a kiállításon. 

Nagy szerep jut még a fajdféléknek is, a siket-, nyír
fajd- és császármadárnak. 

Különleges érdekessége Svédországnak — egyúttal 
más északi vidéknek is — a rozsomák (Gulo borealis) és a 
rénszarvas. A hód, amelyet a szomszéd Norvégia már évek 
hosszú sora óta teljesen tilalom alá helyezett és amely ott 
ennek révén el is szaporodott, átkerült Svédországba is, ahol 
szintén már több száz darabra rúg az állománya. 

* 
Ha már egyes országok nagyon gazdag anyagot küld

tek be annyira, hogy nehéz arról tömören beszámolni, még 
nehezebb a feladat Németországnak hihetetlenül gazdag és 
sokoldalú anyagával szemben. 

Teljesen rávall a németek híres rendszerességére és 
alaposságára az a mód, amellyel ezt a kiállítást megrendez
ték és amely a vadászatot, a vadgazdaságot, a céltudatos 
tenyésztést és értékesítést minden oldaláról megvilágítja. 

A német kiállítás Göring birodalmi vadászmester tro+ 
féáinak bemutatásával kezdődött, amely ékes tanúbizonysá
got tett amellett, hogy mit jeleni a gondos tenyésztés, a cél
tudatos válogatás. Különösen 18 darab — kizárólag Német
országból került — szarvasagancs keltette fel joggal a figyel 
met, mert a leggyengébb is 187.4, a két legjobb pedig 214.9 
és 215.1 pontot ért el. 

Németország részéről bemutatásra kerüli összesen 36 
Üávorlapát kOponyávalj azonkívül — nem számítva a levetett 
lapátokat — 475 szarvasagancs, 186 dámlapát, 544 őzagancs, 
218 zergekampó, 62 mufloncsiga és 123 vadkanagyar. 

Külön szerepeltek Németország egyes vidékei, ame
lyek közül csak egyesekre térek ki, mert valamennyit lehe
tetlenség volna tárgyalni, a katalógusban ezek több mint 
100 oldal szöveget foglalnak el. 

Róminten három külön Tülkét töltött meg. Már 1600 
óta udvari vadászterület, 1888 óta TI. Vilmosnak kedvenc 



területe, összesen 25.000 ha, bekerítve. A vadállomány 
változásairól a kiállításon látható táblázat tájékoztat: 

1727-ben 14 bika 42 tehén 
1763-ban 52 „ 145 „ 
1815-ben .10 „ 22 „ 
1880-ban 180 „ 420 „ 
1910-ben 406 „ 655 „ 

1938-ban 500 „ 800 „ utóbbi szá 
mokhoz a borjak is hozzáértendők. 

Rominten 1885 óta körül van kerítve. Eredetileg na 
gyon kedvező termőhelyet jelentett, amit a Reiff főerdész 
gyűjteményéből származó két hatalmas agancs igazol, ame
lyek 1850 körül estek. St. Paul erdőmester gyűjteménye az 
1900 körüli évekből származó 7 darab gyönyörű agancsot 
mutat be, az utolsó 15 évből pedig tíz darab remek agancsot 
állítottak ki, 208, 210 és 214 pontosak. A bekerítés óta a 
nagy létszám mellett a természet egymaga nem tudná ter
melni azokat az agancsokat, amiket a kiállítás mutat. Ezek 
évtizedes gondos ápolásnak az eredményei, amint a kata
lógus is kiemeli, négy szaktársunknak munkája: Reiff fő
erdész, St. Paul és Speck von Stemburg erdőmesterek és 
Wallmann főerdőmester. 

Hogy mennyire belterjes a gondozás, mutatják egyes 
agancssorozatok, amelyek hiány nélkül adják ugyanannak 
a bikának agancsait, A bikákat névvel tartották nyilván, 
feljegyezve életük érdekesebb mozzanatait. Általánosságban 
a rom inteni bikák a 12. évük körül rakják a javaagancsot, 
a minőség ezután rohamosan csökken. A „Karkliener" — 
nevét egyik községtől kapta — 17 évi sorozattal szerepel, 
10., 11. és 12. a. legjobb, ettől kezdve1 gyorsan romlik, a 16. 
és 17. már nagyon silány. 

A „Pascha" 11. évében mutatta a javaaganesot, a 
„Patriarcb" 11—13. év között, a 14-ikben már esik. „Osiris - ' 
203 pontot ért el, „Einohr" 215.1 pontot. 

A „Pascha"-nak összes agancsai teljesen ugyanazt a 
típust mutatják, ellenben a „Patriarch"-é felette eltérők. 

Az egyik fülkében Romintennek nagy térképe látható. 



rajta 29 miniatürbika jelzi azokat a helyeket, ahol Góring 
egy-egy remek bikát lőtt. 

A harmadik fülkében a rominteni legjobb agancsok 
lógnak, köztük négy darab, II. Vilmos trófeái. Ezek után
zatok, fából faragva, de olyan természethíven, hogy csak 
nagyon gondos megfigyelés után eszmélünk rá erre. 

A másik híres német terület a Schorfheide, amelynek 
területe az 50.000 ha-t meghaladja, szintén császári vadász
terület volt. Ennek a nagyon változatos, tavakban bővel
kedő területnek elkülönített részébe betelepítették a jávor
szarvast, a bölényt és a vadlovat. A bölény részben tiszta-
vérű európai bölény, részben azonban amerikainak és euró
painak keresztezése. (Megjegyzem, hogy eredetileg két 
európai tulokfaj létezett, a tulajdonképeni bölény, a Bos 
Honasus L. vagy Bos europaeus, a német Wisent és a vad
tulok, Bos urus L. = Bos nrimigenius Bojan, (németül 
Auéroclis), amely azonban mái- kihalt. Az utóbbi a mi házi
marhánknak őse. A Bos bonasus-nnk közeli rokona az ame
rikai bölény (Bos Bison LJ, amellyel az európai nagyon fo
gyatékos állományt felfrissítették. A mai tisztavérű európai 
bölények mind a bialowiesi és a kubánj (Kaukázus) őstele-
pekből származnak. A Schorfheide állománya ma 54 darab
ból áll, egyrészük azonban amerikai keresztezés, a tisztavérű 
bikák útján arra törekszenek, hogy az amerikai vért mind 
jobban és jobban háttérbe szorítsák. 

A jávorszarvas állomány 29 darab, tarpán (vádló) G 
darab, ugyanoda betelepítették a muflont is. 

A kiállítás trófeákat is hozott a Schorfheide-ből, a 
fontosabb részét azonban a tájékoztató leírások és tábláza
tok képezték, amelyek a céltudatos vadtenyésztést mutat 
ták be. 

Nagyon érdekes volt a Reinhardswald kiállítása. A 
Reinhardswald a mündeni erdészeti főiskola tanulmányi 
vadászterülete, amely a gahrenbergi tanulmányi erdőgazda
sághoz tartozik, szarvasállománya régi idők óta elismerten 
kiváló. 1923 óta tisztán csak válogató lelövéssel dolgoztak 
a céltudatos feljavítására. A kiállítás magyarázó feliratai 
külön hirdetik, hogy vérfrissítés nélkül és különleges etetés 



nélkül tisztán csak a gondos válogató lelövésnek köszönhető 
az elért nagyszerű eredmény. Ennek az időnek elején 100 
ha-ként 8 darab szarvas állott a végig bekerített területen, 
ezt azóta leszállították 3—4 darabra, 1:1 arány mellett. 

A reinhardswald-i bika későn érik, eleinte, kb. a 6-ik 
évéig nagyon lassan fejlődik, a 14-ik évéig viszont nincs 
visszaesés, valószínűleg a 15-ik év tekinthető a csúcs
pontnak. 

A tenyésztés célja: erős testű szarvas, jól terpesztett, 
sok ágú, hosszúszárú, erős és nehéz agancs, kehelykorona. 

A lelövésre érett bikák közül 1923-ban kb. egyhar
madrész (35%) felelt meg a célul kitűzött követelményeknek, 
ma már 80%. 

A z újabb törekvés a korábbi érés kitenyésztése, ami 
azonos terület és azonos állomány mellett nagyobb számú 
lelövést tenne lehetővé. 

A kiállítás agancsokat és kimutatásokat, nyilvántar
tásokat tartalmazott, az agancsok között egy 15 és egy 16 
éveset, mind a kettő még a fejlődés javát mutatja. 

Érdekes volt még a thüringeni Zillbach-eráö kiállí
tása, amely kézzelfoghatóan mutatta, hogy céltudatos gon
dozással aránylag rövid idő alatt mennyire fel lehet javí
tani az elhanyagolt és emiatt silányodó állományt. 

1878-ban az 1600 ha-nyi területen állott 300 darab 
szarvas, a következő években számuk emelkedett, viszont 
mind az agancs, mind a testsúly folyton csökkent, egyúttal 
a teliének száma a bikákkal szemben gyarapodott. Mester
séges etetés csak télen folyt, főképen silány szénával, a ter
mészetes táplálékra semmi gondot nem fordítottak. A szá
zad vége felé már jó agancs nem akadt. 1901-ben kezdődött 
a tervszerű gondozás, a kellő takarmányt egyrészt rétek és 
vad szántók beható művelésével természetes úton biztosítot
ták, másrészt jó rétiszénát, vadgesztenyét, zabot, répát és 
burgonyát adtak, 1908 óta már szézámpogácsát is. Súlyt fek
tettek arra, hogy a mesterséges etetés messze a tavaszba is 
belenyúljon. A z állományt 150—200 darabra csökkentették 
1:1 ivararány mellett. A selejtezés nagyon gondos, a hibás 
agancsú bikákat lehetőleg korán kilövik, a jó agancsuakat 



ellenben csak a teljes fejlődés idején, a 9—12. évek körül. 
Három ízben új vért is hoztak be, 1801-ben Orosz-Lengyel
országból, 1910-ben Eomintenből és 1911-ben Thüringenből. 

Hogy a fel javulásból mennyi írandó a vérfelfrissítés, 
mennyi a jó takarmányozás javára, nem volt megállapít
ható; az orosz vér nem hozott jó tulajdonságokat, viszont 
a keresztezéseknek nem volt huzamosabb hatásuk, az eredeti 
típus jellegei túlsúlyban maradtak. 

Érdekes, hogy 1935—36-ban csak nagyon kevés, 1936— 
37-ben pedig semmi szézámpogácsát nem kaptak a szarva
sok, anélkül, hogy az agancsfejlődés csökkenést mutatott 
volna. 

A gondos válogatás és ápolás nyomán ma már selej
tezni való darabok alig akadnak, a fiatalok mind örökölt, jó 
tehetséget mutatnak. 

Hasonlóan tanulságos volt az Eiffel-vidéknek és a 
szászországi Érchegységnek a kiállítása. Mind a két helyen 
a szarvas az újabb gondos válogatás és a kiadós létszám
csökkentés révén minőségben nagyon feljavult. 

Érdekes, hogy mind a két helyen szintén panaszolják, 
hogy a császármadár és a nyirfajd létszáma minden gondo
zás dacára állandóan csökken. (A siketfajdot az Eiffel vidé
kén újabb időben mesterségesen telepítették be jó sikerrel.) 

A szarvasvadászat, ül. -tenyésztés régi hibás eljárásai
nak rossz eredményeit és az újabb válogató és gondosan se
lejtező lelövések jó hatását nagyon érdekesen és érthetően 
világítják meg a többi szarvasbemutatók is, amelyek vidé
kek szerint oszlanak meg: Szilézia, Harzhegység, Wcst-
fólia, Bajorország. Mindegyik bemutatja a selejtező lelövésre 
ítélt hibás alakokat, az elhibázott lelövéseket (jó tehetségű, 
fiatal, még éretlen bikák lelövése!) és a végső célt képvi
selő, lelövésre már érett jó agancsot, dl. azok levetett szá
rait és az ezekhez vezető utat oly egyszerűen, világosan, 
hogy ezek a bemutalók elsőrendű oktató kiállítások nem
csak a kezdő, de a tapasztalt vadász számára is. 

Azután sorra következtek az egyes vadfajoknak szen
telt bemutatók. 



A muflonnál tárképekben mutatták be annak ere;Kitt 
hazáját és a mai elterjedését, egyúttal elterjedésének mene
tét is. Hazánkban — régi hazánkban! — történtek az első 
telepítések a nyilt területekre. A legrégibb adat a Bécs mel
letti lainzi vadaskertről szól, ahol 1840-ben kezdődött meg 
a muflon tenyésztése. Onnan kerüli (íhymesre 1868-ban, For-
gách gróf birtokára és 1899-ben Betlérre. ( Andrássy gróf 
birtoka), erről a katalógus természetesen úgy számol be, 
hogy „meghódította a muflon a mai Csehszlovákia keleti 
részének középhegységeit". Németországba 1902 óta került. 
Az 1910. évi bécsi vadászati kiállítás — ahol hazánk elég 
sok mufloncsigával szerepelt már — a telepítési kísérletek
nek új lendületet adott és a háború előtt Németországban 
már 14 helyen volt muflon. A háború megakasztotta a további 
telepítést, 1933 óta azonban — a német vadászati ujjáren-
dezés során •— élénken megindult és most már nagyon sok 
helyről mutattak be mufloncsigákat. 

A kiállítás azt igazolta, hogy a szardíniái és a korzi
kai típus szerint való megkülönböztetésnek nincs alapja, 
meri mind a kettő ugyanazokkal a jellegekkel bír, ill. ugyan
azokat az eltéréseket mutatja. Kiemeli a kiállítás egyúttal 
azt, hogy milyen nagy kárt okozott a házijuhfajtákkal való 
keresztezés; az utódok ugyan már a második nemzedékben 
teljesen vadjelleget mutattak és gyakran erősebb csigákat 
is hoztak, de hozták az erdőgazdasági kártételeket is! A tisz
tavérű muflon sem erdőn, sem mezőn számottevő kárt nem 
okoz, a keresztezésekből származók ellenben jobban hánta
nak, akár a szarvas. Ez megmagyarázza azokat az ellenté
tes tapasztalatokat, amiket hazánkban is szereztek a muflon 
kártétele körül. Feltétlenül és minden eszközzel arra kell 
dolgoznunk, hogy a kártevő idegenvérűségtől megtisztítsuk 
a hazai állományainkat. 

A dámbemutató 14 külön részből állt, amelyek a dám
mal kapcsolatos mindennemű kérdésre választ adtak. A tör
ténelem előtti időkből származó kiásott dámagancsok iga
zolták, hogy a dám Németországban őshonos. A kiállítás 
bemutatta a dámvadnak sokféle színváltozatát, az agancs-



formákat, az életkor megállapítását a fogak kopása révén, 
a esapák képeit, végül a helyes és helytelen lelövést. 

A jávorszarvas bemutatója két nagy részre tagozó
dott, egyik a német jávoré, a másik a vadászattudományi 
bemutató volt, amely a Németországon kívül élő jávorokat 
tárgyalta. Nemcsak lapátok voltak itt láthatók, újabbak és 
íégebbiek, sőt ősrégiek is ásatásokból, hanem térképek a. 
jávor elterjedéséről, állkapcsok fogsorokkal a kor megállapí
táshoz, agancstípusok — lapátos, nem lapátos —, sok fény
képfelvétel a jávor életéről tényleges megfigyelések alapján. 

A zergebemutató a zergét ismertette az aprólékossá
gig menő részletességgel, a kampó fejlődését, a nembeli kü
lönbségeket, a kor megállapítását, a kampó változását a kor
ral, a fogak kopását, még a zergeszakáll tépését és kötözé
sét — sőt a hamisítását is — teljes részletességgel. 

A zerge Németországnak csak a déli részein él, az 
állományt több mint 20.000 darabra becsülik. Egyik vad 
sem sínylette meg annyira a télisportokat, mint a zerge és 
súlyos kérdés, hogy a kettőt miképen lehet összeegyeztetni 
úgy, hogy mindegyik érvényesülhessen. 

Az őzbemutató renden kívül gazdag anyagot halmo
zott fel. Az őzagancs fejlődését, annak anyagát, szerkezetét, 
egyes részeit kimerítően tárgyalta a kiállítás, hossz- és ke
resztmetszetek mutatták a belsejét, négy nagy táblázat a 
külső alakját. 

Az összefüggés az életkor és agancsfejlődés között a 
harmadik és hatodik életévek között mutatta a javafejlődést, 
sőt egyik esetben, Westfalenben, a hetedik évi agancs
nál sem látható csökkenés. Ezek a nagy különbségek jórészt 
az éghajlattal vannak összefüggésben, a zordabb éghajlat 
testben is, agancsban is nagyobb méreteket fejleszt, egy
úttal a zordabb vidéken lassúbb a fejlődés és tovább tart. 
(Hasonlót igazoltak az északi országok őzagancsai, amelyek 
kiváló minőségűek.) 

Beható tárgyalás anyaga volt az agancsfejlődés Örök
lött hajlama, a jó, közepes és silány agancs rakása és külön 
a mezőségi területek őzei, amelyek rendesen igen jó agancs
fejlődést mutatnak. 



Az őzagancs feljavítására részletes utasítást adott a 
kiállítás, amelyet érdekessége miatt röviden közlök. 

A selejtezés célja a tenyésztésre nem alkalmas, ül. 
nem kívánatos példányoknak mielőbbi lelövése a jó tulajdon
ságokkal bíró példányok teljes kímélése mellett egészen a 
teljes érettségig, esetleg — ha kevés a jó anyag — azon 
tul is! 

a) Rossz tulajdonságokkal bíró, nagyon silány vagy 
feltűnően hibás állású, elágazás nélküli vagy rosszul elágazó 
agancsokat rakott bakokat mielőbb ki kell lőni. Mennél ko
rábban és mennél alaposabban történik ez, annál gyorsab
ban halad a feljavítás. 

b) Vén bakok visszarakott agancsokkal csak akkor 
lövendők le, hogyha rossz tulajdonságokat mutatnak. Jó 
agancs még visszarakás esetén is jó örökséget ad. 

c) Dugóhúzóagancsok. A csavaros növés ritkán örö
költ sajátság, rendesen a csontanyag puhasága az oka, ame
lyet viszont mészsók hiánya, betegségek, anyagforgalmi hiá
nyok vagy csonthártyagyulladás okoznak. Az ok kiküszöbö
lésével biztos a javulás. 

d) Rózsátőtörések. Ezeket külső behatások okozzák: 
hogyha a koponya maga nem sérült meg, akkor nincs miért 
lelőni ilyent, hacsak nem rosszak a tulajdonságai. Koponya, 
ill. agysérüléses darabokat le kell lőni, mert úgyis elpusz
tulnának. 

e) Többszárú agancs, rendesen véletlen sérülés ered
ménye. Kétes esetekben is jobb, ha megvárjuk a következő 
évit és csak akkor lőjjük le, ha ismétlődik a szár meg
oszlása. 

f) Parókás bakok értéktelenek a tenyésztésre, tehát 
lelövendők. 

g) Beteg vagy sebzett bakok. Súlyosabb esetekben ie-
lövés van helyén, könnyű sebből vagy betegségből kigyó
gyulnak. 

h) Letört ágak nem jelentenek hibát, a tenyésztési 
nem hátráltatják. 

i) Hólyagalakú dudorok az agancson. Ezek vérömlés-
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nek következményei, amelyek szőrében levő agancsok zuzó-
dásából erednek. Nem jelentenek öröklődő hibát. 

k) Fiatal bakok normális agancsfejlődéssel minden
esetre kímélendők, különösen akkor, hogyha még gyakori a 
hibás agancs. 

I) Megfagyott agancsok. Nagyon zord telek u4án for
dulnak elő, rendesen csak jó tulajdonságokkal bíró bakok
nál, silányoknál nagy ritkaság. Tenyésztésre nem hátrá
nyosak. 

m) Agancsos suták nem lövendők le, az eddigi tapasz
talatok azt mutatják, hogy ezek utódjai igen jó agancsokai 
raknak. 

n) Sutalelövés. Vén sutákat jobb lelőni, különösen, 
hogyha gyenge gidákat hoznak, hasonlóképen a csenevész 
darabokat is. Ahol rosszak az agancsok, ott erősebb suta
lelövés kívánatos. 

o) Gidák lelövése. ('senevész és sínylődő gidákat jobb 
lelőni. 

Érdekes még az őzek vándorlásáról szóló adatok ki
mutatása. Az őz nagyon állandó jellegű vad, aránylag kis 
területen éli le életét. 

Németországban 145 darabot jelöltek meg, 114 bakot, 
31 sutát. Ezek közül lelövésre kerültek a jelölés helyétől szá
mított következő távolságokban: 

Bak Buta Bak Huta 

0—1 km.-ig 49% 45% 10—20 km.-ig 4% 7% 
1—3 „ 16% 20% 20—40 „ 4% 6% 
3—5 „ 14% 7% 40—60 „ 2% 0% 
5—10 „ 11% 9% 60-on felül 0% <jy, 

Feltűnő adat, hogy a suta többet kóborolt, mint a bak. 
viszont a suták kimutatásában az utolsóelőtti helyen levő 0 
a két szomszédos adathoz viszonyítva azt mutatja, hogy a 
véletlennek is szerepe volt és biztos számhoz még több 
adatra volna szükség, főképp éppen a sutáknál. 

Az őzbemutatón külön szerepeltek Kelet-Porosz
ország, Dél-Baden, Hannover és Braunschweig. Valamennyi 
azt mutatta, hogy a régi rendszer: a jó bakoknak gyakran 



1 úlkorai lelövése, a suták teljes kímélése túlnagy ál lományt 
hozott és télen sok elhullást, de viszont silány agancsokat. 
A nemek aránya gyakran 1:4-ig ment, túlnyomó vol t a suta. 
A z új vadászati törvény érteiméhen a létszámot lénye
gesen csökkentették, de a csökkentéssel együt t a bakok lelö
vését a,hibásokra korlátozták, viszont a csenevész példányo
kat is lelőtték. A z eredmény az agancsfejlődésnek lényeges 
javulása vol t . 

M é g felemlíteni, hogy Németország külön helyen, a 
többi gya rma t i ország kiállítása között bemutatta vol t gya r 
matainak vadját és a gyarmatok történelmével kapcsolatos 
tárgyakat is, Af r ikának hatalmas domborművén je lö lvén 
meg a gyarmatok helyeit . E z a gyűj temény is nagyon gaz
dag, érdekes és tanulságos, beállítása még politikai vonatko
zásaibán is nagyon ügyes volt . Többek közölt ott láthattuk 
Göring édesapjának (aki Német-Délnyugataf r ikának minisz
ter-rezidense vo l t ) arcképét is, afrikai trófeáinak közepette. 

Köze lében volt a Cron-íéle német vadászati expedí
ciónak gazdag exotikus gyűj teménye is. 

A vad trófeáinak, a tenyésztés módszereinek és ered
ményeinek bemutatásán kívül a kiállítás kiterjedt mindarra, 
ami vadászattal kapcsolatos. 

Ha ta lmas képekben és modellekben, művészi k iv i te l 
ben kerültek bemutatásra a vadászati szokások, amelyek ta
núságot tesznek arról, hogy Németországban az erdészet és 
a vadászat szoros kapcsolatban áll ősidőktől mind a mai na
pig és ezt a kapcsolatot ma is gondosan ápolják, hogy a jövő
ben se lazulhasson meg. 

A képek nemcsak az igazvadász szokásait mutatták, 
hanem éles szatírával csúfolták a vadászat ki növéseit, a 
könnyelműségeket , amelyeknek a vadászatnál végze tes kö
ve tkezménye i lehetnek, a tudatlanságot, az i r igységet , a 
rosszmájúságot, amelyek talán sehol sem nyilatkoznak meg 
annyira k i r ívóan, mint a vadászat terén. 

A képeknél m é g hatásosabb bemutatást jelentet tek a 
tnozgóképek, amelyek a kiállításon ingyen voltak láthatók, 
ezenfelül mindennap más és más változatban bemutatásra 
kerültek a berlini Át r ium filmszínházban, ahol a m a g y a r 



vadászfilm is nagyon előkelő helyet Eoglall el a sorozathun 
és hazánknak, hazánk vadászatának sok barátot szerzett. 

A művészetnek a vadászattal való kapcsolatát mutatta 
a nemzetközi képkiállításnak nagyon gazdag tárháza, ahol 
egyrészt olaj- és egyél) festmények mutatták a vadászatnak 
és az állal világnak művészkézzel megfogott megragadó jele
neteit, de másrészt az élővadnak a szabad termeszeiben való 
megfigyelését és az életjelenségeknek fényképekben való 
megörökítését is, részben élei nagyságig menő nagyítások
ban. Messze meghaladná ennek a beszámolónak úgyis túl-
nagyra vett keretéi, hogyha ez1 a gazdag képanyagol még 
csak kivonatosan is ismertetni akarnám. 

Érdekes volt a praehistorikus bemutató, amit Mainz 
város múzeuma állított össze ásatások napfényre került ered 
menye nyomán. Ezek a Homo heidelbergensis idejébe visz 
nek, a kutatás „mosbachi homok" neve alatt ismeri ezeket 
a rétegeket, amelyek nagyon gazdag állatvilágról tanúskod
nak, de a talált csont fegyverek és tűzhelyek egyúttal az em
ber jelenlétét is igazolják. 

A mai benszülött vadfajok mind megtalálhatók a mos
bachi homokban, viszont egy részük ma mái' vagy egyáltalán 
nem létezik, vagy pedig más vidékre húzódott. 

A sok szarvasagancs gazdag állományról beszél, de 
érdekes, hogy a tízesen túl akkor nem jutottak, koronát az 
agancs nem mutat; a hegyes agancs hatásos fegyver, az 
akkori bikák elsőrangú verekedők voltak, őzagancs, dám 
maradványok és a rénszarvas is megállapítható, hasonlókép
pen a széleshomlokú jávor- és az óriásszarvas. Ezek a leg
régibb állatmaradványok, amelyek kb. 650.000 esztendővel 
ezelőtti időkbe vezetnek. De élt akkor ott az ősbölény is, 
(Bos priscus) 2.30 m magas, hatalmas állat és az ősélefánt, 
5.20 n i magassággal. Egymás mellett láthattuk a mai afii 
kai elefánt combcsontját és a több mint kétszer akkora mos
bachi őselefántcsontot. 

Jóval későbbi időkből, a neandervölgyi ember idejéből 
való őskori vadászatnak érdekes képét mutatta egy olajfest
mény, amely történelmi adatok, a wallertheimi ásatások alap
ján készült. Kb. 114.000 vagy 115.000 évvel ezelőtt Waíler-



theim mai község közelében volt a. jégkorszakbeli embernek 
vadászati telepe, amelynek korát a földtani rétegek alapján 
biztonsággal meg tudták állapítani. Ezen a helyen természe
tes itató volt, ahová a környező steppe vadja összegyűlt. 
Megtalálták az oroszlánnak, a medvének — a maiaknál jó
val erősebbek —, a farkasnak és egyéb ragadozóknk marad
ványait, az őstulkot (Bos primigenius), a vadlovat, orr
szarvút, mammutot, szarvast és vaddisznót. 

Ugyancsak nagyon érdekes volt a solymászat kiállí
tása, amelyet főkép a német sólyomrend (Deutscher Falken-
orden), a braunschweig-riddagshauseni birodalmi sólyom-
telep és az angol sólyom-egyesület (The British Falconer's 
Club) hozott össze. Nagyszámú élő vadászsólyom élénkítette 
ezt a kiállítást és fokozta az érdekességét. A „vadász-sólyom" 
gyűjtőnév nemcsak a Falco-iajt jelenti, amelyből a Falca 
sacer, a F. islandicus, a F. peregrinus és még egyéb fajok 
is szerepelnek, de az Astur-f'eléli, sőt a sasfélék is. Számos 
kép és felszerelési tárgy díszítette ennék a középkorból ma
radványaiban még a mai időre is átmentett vadászatnak a 
bemutatóját. A solymászás Szibériában, Indiában, Egyip
tomban, Japánban és másutt is még ma is rendszeres vadá
szati eljárás. 

A vadászattal kapcsolatos bemutatók közül még fel
említem a természetvédelmet* és a vadászati kutatást, amely 
a vadnak jelöléséről és annak eredményeiről tett tanúságot, 
továbbá az abnormális trófeák fejlődését tárgyalta, a vad 
nyomainak ismertetését, a csapázást és egyéb életjelensé
geit, valamint a betegségeit. Külön ismertetés tárgyát ké
pezték „Németország ősvadja" címén azok a vadfajok, 
amelyek a századok folyamán kihaltak, vagy annyira össze
sorvadtak, hogy csak mesterséges gonddal menthetők meg a 
kihalástól, részben űjjátelepítés tárgyát is képezik. Ilyenek: 

* A gyakorlat i madárvédelemnek nagyon egyszerű és hatásos in
tézkedését mutatta be a kiállítás modellben és számadatokban is. Rég i 
panasz, hogy a világítótornyokon a vonuló madarak ezrei pusztulnak bele 
abba, hogy nekivágódnak a hatalmas fényforrások üvegtábláinak. Ha a 
világítótornyokat kívülről is megvilágít ják, a madarak szépen kikerülik 
azokat. 



a bölény, vadtulok, vádló, kőszáli kecske, medve, farkas, 
hiúz és a hód. Ezekről érdekes képek, leírások és történelmi 
adatok tájékoztatták a látogatót. A vadkutatáshoz tartozik 
a „német vadkutató állomás Werbellintó" a Schorfheide 
területén, amely élő példányokban gyűjti a vadfajokat és 
ezeket teljesen természetes viszonyok között szabadon 1arí
ják bekerített vadászterületen. 

Teljessé tették a kiállítást a vadkereskedés szervezé
séről és annak adatairól szóló kimutatások, az évenként terí
tékre kerülő vad mennyiségének adatai és a fegyvergyártás 
és a lövészetnek bemutatásai, valamint a vadbőröknek és 
egyéb részeknek feldolgozása és a vadhúsnak konyhai el
készítése. 

A vad életének bemutatását is megrendezte sikerrel a 
kiállítás. Hatalmas nagy teremben mesterséges erdőt léte
sítettek patakkal, rétekkel, tisztásokkal, sűrűségekkel és 
lábas állománnyal, amelybe mint természethű környezetbe 
rakták be a vadfajokat úgy, ahogyan ott élnek. Ez az erdő 
nagyon tanulságos, érdekes és szép bemutató volt, amely 
szinte összefoglalása volt mindannak, amit ez a nagyon gaz
dag, szép és tanulságos, emellett mintaszerű pontossággal és 
rendszerességgel rendezeti kiállítás mutatott. 

Die Internationale Jagdaustelluii í; in Berl in . V o n Prof. 
du. Roth. ÍSchluss.) 

Vert . schildert vor allém die tuigarisehe Abteilung und 
/iiblt naehher in alphabetischer Reihenfolge samtliche Staateuauf. 
die an der Ausstellung teilnahmen, wobei die eindrucksvollsten 
Einzelheiten (die Mannigfaltigkeit der polnischen Abteilung, das 
reieho Matériái der Kolonien usw.) hervorgehoben werden. Zwei 
Tabellen gebén über die zuerkannten sibernen Schilder, sowie 
über die I., I I . und I I I . Preise Auskunft. 

Zum Abschluss erfolgt ein sehr ausführlichen Bericht über 
dio Ausstellung Deutschlands; das miichtige, Susserst lehrreiche 
und musterhaft geordnete Matériái wird mit grosser Anerken-
nung gewürdigt. 



L'Exposit ion Cynégétiqúé Internationale á Berlin, par le 
Prof. ./. Roth. (Fin.) 

Aprés la description de la section híongroise, mi passe eu 
réyue, par ordre alphabétiqtie, tous les Ktals participanta non 
sans relever les détails les phis marqnants. On trouve ensuite 
un tableau relatif aux écus d'argent dccernés, ainsi qu'aux I ' 1 . 
I I e et I I P prix. 

A la fia, un rapport détaiue rend eompte de la partié 
allemande de l'Exposition dont l'arrangémenl modéle, extrémemen i 
instructif, recoit des louanges móritées. 

The International Hunt ing and Shooting Exhibit ion in 
Berl in. By Prof. Gy. Roth. (Pina! inul. ) 

After describing the Hungárián Stand, the author reports 
alphabetieally about the exhibitions of all participating eountries, 
showiug up the remarkable points and giving two Tables about 
the silver shields awarded as well as the I s t , I I n d and I I I r d prizes.. 
A t the end he details fully the exhibition of Germany, reviewing 
the imposing, very instructive and exemplarily arranged matériái 
witH great appréeiation. 



HIV AT A LOS KÖZ LEMÉN YE K 

A ni, kir . f ö l d m i v e l é s ü g y i min i sz t e r 103,176/11—2. 1937. szánni 
rendeleta az 1935:1 V . t.-e, 39. §-ának 4. pont ja a lá t a r tozó , 20 k-st. 
ho lda t m e g nem ha ladó erdőkben g y a k o r o l h a t ó t 'ahasználatok tár
g y á b a n . 

Valamennyi m. kir. adóigazgatóságnak és a gödöllői m. kir,, 
állami és koronauradalmi erdőigazgatóságnak. 

Az 1935:IV. t.-e. 39. §-áuak 4. pontja alá tartozó, 20 kat. hÖV-
dat meg nem haladó erdőkben1 a T. 32. §-ának második bekezdésé
ben említett, hatóságilag jóváhagyott üzemterv alkalmazásba
vétele előtt a 307. § első bekezdése értelmében gyakorolható fa-
használatokat — további rendelkezésemig — átmenetileg a kövei -
kezőkben szabályozom: 

Az erdőigazgatóság külön engedélyének kikérése nem szük
séges olyan esetekben, amikor a tulajdonos által igénybe veendő 
fahasználat mértéke: 

1. öt kat. hold vagy ennél kisebb erdőnél legfeljebb fél ka' 
taszteri holdat. 

2. öt kat. holdnál nagyobb, de tíz kat. holdal meg nem lei-
ladó erdőnél legfeljebb egy kataszteri holdat, 

3. tízj kat. holdnál nagyobb, de húsz kat. holdat meg nem 
baladó erdőnél legfeljebb két kataszteri holdat meg nem halad, dé 
csakis abban az esetben, ha a kihasználni kívánt faállomány kora 
akácerdőben legalább 15, egyéb lomberdőben legalább 30, fenyő-
erdőben legalább Ö0 év. 

Ha a tulajdonos az előző pontok alatt meghatározott njérté-
ket meghaladó fahasználatot kíván gyakorolni, vagy fiatalabb 
állományt akar kitermelni, áz ilyen fahasználathoz tartozik w/. 
erdőigazgatóság előzetes engedélyét megszerezni. 

Az 1—3. pontok szerinti fahasználat igénybevétele esetén 
köteles a tulajdonos a foganatosított használatot téli termelés 
esetén legkésőbb április hó 15-ig. cserhántásos termelés esetén 
pedig legkésőbb június hó 15-ig nyilvántartásba vétel céljából az 
erdőfelügyelőségnek bejelenteni és a kihasznált területek meg-
feleiő ú jra-erdősítéséről gondoskodni.. 

Felhívom az erdőigazgatóságokat, gondoskodjék arról, hogy 
ez a rendelet az egyes vármegyék hivatalos lapjában és esetleg 
egyéb helyi lapokban is közzététessék s hogy arról az érdekelt 
erdőtulajdonosok más alkalmas módon i-; tudomást szerezhessenek. 

Budapest, 1937. évi október hó 22-én. 
A miniszter rendeletéből: Péchy s. k., 



A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 4801 1. 
A . 1938. számú rendelete a tűzifaárak megál lapítása tárgyában 
kiadott 24.300/1937. K . K . M . számú rendelet kiegészítése tárgyában . 

A tüzifaárak szabályozása tárgyában kiadott 4450/1937. M. E. 
számú rendelet (megjelent a Budapesti Közlöny 1937. évi július hó 
4-i 149. számában) 1. §-ában kapott felhatalmazás alapján a m. kir. 
földmivelésügyi miniszterrel egyetértőleg a tűzifaárak megállapí
tása tárgyában kiadott 24.300/1937. K . K . M. számú rendelet (meg
jelent a Budapesti Közlöny 1937. évi július hó 18-i 161. számában) 
kiegészítéseképen az éger és a nyit tűzifának legmagasabb leadó
állomási árát aprítatlan állapotban, tüzifakereskedők részére tör
ténő eladás esetében a 24.300/1937. K . K . M. számú rendelet 1. §-a 
1. bekezdésének a) pontjában említett városok és községek terüle
tére az ugyanezen rendelet I I . számú mellékletének „Egyéb ke
ményfa" című rovatában megállapított legmagasabb leadóállo
mási árak összegében állapítom meg. 

A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
Budapest, 1938. évi február hó 19-én. 

Bornemisza Géza s. k, 
:i ni. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztérium 

veedr.srvi'l megbízott m. kir. iparügyi miniszter. 

A miskolci ni. kir. erdőigazgatóság közleménye elveszett 
erdőőri szakvizsga-bizonyítványa tárgyában . 

A miskolci m. kir. erdőigazgatóság közhírré teszi, hogy a 
lari (Hevesmegye) születésű Sándor Károly részére 1936. évi július 
16-án 46. szám alatt az erdőőri szakvizsga letételéről kiállított 
eredeti bizonyítvány elveszvén, ahelyett nevezett részére 1938. évi 
328. eiíi\ szám alatt az eredetivel egyenlő értékű hiteles másolat 
adatott ki. 

Miskolc, 1938. évi február hó 24-én. 

M. kir. erdőigázgatósáy. 

Kedvezményes tűzifaszállításra jogosult ú jabb feladó vasúti 
ál lomás. 

A M Á V igazgatósága lapunk legutóbbi közlése óta a 
következő állomást vette fel a kedvezményes tíizifaszállításra jo
gosult feladó-állomások sorába: Nyirmihálydi. 



1 I I O D A L O M 

Pintér Jenő: M a g y a r N y e l v v é d ő K ö n y v . (Reményi Sándor 
kiadása, Budapest, 1937. Kapható a Berzsenyi Dániel gimnázium
ban, Budapest, V I I . , Baresay-u. 5. Ára 1 pengő.) 

N e ütközzék m e g senki rajta , hogy egyszer a szűkebb szak
mánktói távolabb eső munkának szentelünk néhány sort. 

De ha büszkék vagyunk arra, hogy a magyar nemzeti gon
dolatnak éppen az erdésztársadalom egyik leghűbb és legmegbíz
hatóbb letéteményese, legyünk következetesek abban is, hogy bát
ran és készségesen kiállunk mindig nemzeti létünk legerősebb 
alapjáért: ínyelvünkért is. 

Pintér Jenő aligha találhatott volna meggyőzőbb bevezetőt 
pompás kis könyvéhez, mint Bcssenycy György szavait: 

„Mit tehet arról a drága hegy, ha kincseit belőle nem. sze
dik; mit tehet róla a. magyar nyelv is, ha fiai őt sem ékesíteni, sem. 
nagyítani, sem felemelni nem akarják. Jegyezzük meg a nagy 
igazságot: minden nemzet a maga anyanyelvén lesz tudóssá, de 
idegen nyelven sohasem." 

U g y érezzük, csak önmagunkhoz vagyunk következetesek, ha 
nyomatékosan felhívjuk olvasóinknak — elsősorban pedig bennün
ket írásaikkal támogató munkatársainknak — szíves figyelmét 
Pintér Jenő könyvére. 

Minden túlzás nélkül megállapíthatjuk róla, hogy kevés 
hasonló munka tett olyan jó szolgálatot, mint ez a 140 oldalra ter
jedő vezérfonal, amely világosan, érthetően mondja el mindazt, 
amit minden magyar embernek az anyanyelvéről tudnia kell. 

A ^Helyes stilus"-ról és „Nyelvi saját.ságok"-ró\ szóló két 
fejezet minden tanítását szembeszökő példák világítják meg, a 
„Hibás kifejezések" című rész tanulmányozása közben pedig még 
tősgyökeres honfitársaink és nyelvünk rajongói közül is számosain 
rádöbbennek majd arra az igazságra, mennyit vétenek mindunta
lan a tiszta magyarság ellen. 

Több mint 60 oldal szolgálja a legfeltűnőbb idegen szavak 
magyarosítását. És forgatván a lapokat, bizony kénytelenek 
vagyunk elismerni, mennyire felesleges a szomszédba menni köl
csönért, amikor itthon is van kincsünk bőven. Osak éppen hogy le 
kell hajolni érte. meg kell találni. 



Nyelvészkedésre nincs mindenkinek ideje, de hibátlanul ma-
gyárul beszélni és írni minden magyar erdőmérnöknek is a köte
lessége. 

Ezért üdvözöljük őszinte ürömmel Pintér Jenő nagyszerű 
kis könyvét. 

Major Ákos: A belgaóriás és az angóra jövedelmezősége. 
(Szerző kiadása. Szeged, 1938. Ára 2.50 pengő.) 

Lapunk „Különféle" c. rovatában a könyv szerzője maga is 
megszólal a házinyúl-tenyésztés érdekében és sok figyelemremél
tót tud mondani róla. 

Állattenyésztésünknek ez a sokáig meglehetősen elhanyagolt 
ága az utóbbi időbén örvendetes fejlődésről tesz tanúságot, ami 1 

az évről-évre megrendezett mezőgazdasági kiállításokon egyre 
szaporodó anyaggal igazol. 

A házinyúl a kisember állata és miután igen csekély befek
tetéssel és egy kevéske gondozással bőséges mellékjövedelmet jut 
tat a tenyésztőnek, minden tekintetben indokoltnak látjuk, hogy 
az érdeklődők figyelmét felhívjuk Major Ákos szakszerű taná
csaira. 

A 45 oldalra terjedő füzet (számos fényképpel és rajzzal) 
valóban kitűnő összefoglalása mindannak, amit a fajnyúlgazda
ság legmodernebb ágazatáról a tenyésztőnek tudnia kell. 

A rövid természetrajzi leírást a ketrecek szakszerű elkészíté
sének és karbantartásának, a tenyészanyag megfelelő kiválasztá
sának, nevelésének, gondozásának, ápolásának, hizlalásának és 
törzskönyvezésének, valamint értékesítésének világos és gondos 
ismertetése követi, sőt. befejezésül a házinyúlbőr kikészítéséről, a 
prémiryúltesznyésztés várható irányáról, a piac kilátásairól és a 
házinyúl leggyakoribb betegségeiről is szakszerű felvilágosításo
kat kapunk. 

Mindenképpen nagyon hasznos és ügyes tanácsadó. 

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE. 

ZEITSCHRIFT FÜB W ELTFO R KTWIRT8CH A FT. Bánd V. Hett 3. 1937. 

Heske: A forró égövi erdőgazdaság céljai és útjai. (Ziele 
und Wege der tropiscban Waldwirtschaft.) 133—149. old* 

A forró égövi lomberdők a földkerekség erdősültségének majd
nem a felét teszik ki; Ázsiára 17.5%; Afrikára 21.2%, Észa'k-Am: n 

* Szerzőnek az 1936. évi budapesti I I . Nemzetközi Erdőgazdasági 
Kongresszuson tartott előadása. 



kúra 3.0%, Dél-Amerikára 51.3% és Ausztráliára 7.0% esik. Ezek
nek az erdőknek a fái rendkívül sok célra alkalmasak, igen érté
ke ;ek, eddigi kihasználásuk azonban nem történik megfelelően. 

Szerzőnek a. megállapításai és javaslatai a következe';: 
1. A trópusi erMők faanyaga a nagy ipari államokban egyre foko
zódó jelentőséget nyer. 2. A világ-erdőgazdaság eddig a tűlevelű, 
kel karolta fel. a jövőben a. trópusi erdők nagyobb szerephez jói
nak. 3. Nyersanyaguk politikai tekintetben egyenlőtlenül oszlik el: 
sok ipari államnak bőven jut belőle, míg más tűlnépes országok
ban nagy szükség mutatkozik. Ezt a gazdálkodást tehát ujjú kell 
szervezni és igazságos állapotot teremteni. 4. A trópusi erdőgaz
daságnak nemcsak az erdők kihasználása, az erdők jótékony hatá
sának fenntartása ós fokozása a célja, hanem az erdők esetleges meg 
semmisiilése révóu beálló súlyos következményeknek a megaka
dályozása is. 5. Ezért szükséges ezekben az erdőkben az ökológiai 
és szociológiai kérdések tanulmányozása, kísérleti állomások szer
vezése, a talajtudómánynak mívelésé, valamint (í. a fatömegek 
felvétele, kihasználási lehetőségüknek a megállapítása. Az erdé
szeti légi felvételeket ki kell egészíteni az. állományokban történő 
felvételekkel. 7. Meg kell szüntetni az eddig alkalmazott szabály 
talán szálalást, a tartamosáig gondolata érvényre juttatandó. 8. 
Kihasználás esetén megfelelően épített utakkal és traktorokkal 
kell a szállítást előmozdítani. és végül 9. az. állományok ápolására 
és az. Újraerdősítsére több gondot kellene fordítani. 

Polchau: A l g é r i a erdei. ( D i e W a h l e r Alger iens . ) 149—182. old. 

Algéria erdeinek összes kiterjedése: 2,970.000 ha., amelyből a 
Pinus kalepensis 685.000. a Qnereus ilex 659.000, a Quereus suber 
445.000, a Juniperus (oxicedrus-r-phoenicea) 305,000, a Tetraclinis 
articulata (Thuya) 124.000, a Quereus Mirbeckii (-4- afares) 57.600, a 
Quereus coccifera 44.Ü00 és a Cédrus libnnotica ssi>. atlcmtica 
39.600 ha-t foglalnak el; a többi területről nincsenek statisztikai 
adatok. 

Algéria erdőségei — bár szép állományok is fordulnak elő -
legnagyobbrészt alacsony növésű, ágas, görbe, gyér és ritkás bok
rosokból, bozótokból állanak, igen sok cserjével. Legtöbb erdő az 
Atlasz-hegységben és a tengerpartvidékeken van. A fafajok közül 
legbecsesebb a paratölgy, amelynek kérgéből az 1935. éviben 35 mil
lió értékű került kivitelre. Az állománytalkotó fafajok közül em
lítést érdemelnek: Ulmus eampestris, Fraxinus dimorpha, Fr. 
oxyphiUa, Popidus <dba, P. nigra, Alnus gluiinosa, Salix álba. 
Tamarix gallica, Acacia tortilis, Acer opulifolium, A. obtusatum, 
A. campestre, Sorbus torminalis, S. ária, Olea europaea, iPriinus 
avlutn, Taxus baccafa, Pistacia atlantica, P. lentiscus. A z euró
pai főbb fafajok majdnem mind hiányzanak Algériában. 



Tulajdomjog szerint 2,195.000 ha. (73.9%) állami, 275.000 ha. 
(9.2%) közbirtokossági ós 500.000 ha. (16.9%) pedig magánerdő. A z 
állami erdők személyzete az 1935. évben 59 felügyeleti- és 1031 üzemi 
tisztviselőből állott. A z állami erdészeti kísérleti állomásnak ki
tűnően felszerelt laboratóriumai és csemetekertjei vannak. 

A z erdők a rovarkároktól, de főleg a füzektől és legeltetéstől 
sokat szenvednek. A z arab, kabyl és berber lakosság mind ellen
sége az erdőknek, de az erdőtörvények szigorú alkalmazásával 
sikerül a károkat csökkenteni. 

Dr. Tomasovszky Imre. 

C E N T B A L B L A T T F Ü B D A S G E S A M T E FOBSTWESEN. 1938. 1—2. sz. 

Scheuble: A u s z t r i a fafeldolgozó vegy i ipara . ( D i e holz-
chemische Industr ie österreichs.) 1—31. old. 

A húsz szép fényképpel díszített tanulmány teljes áttekin
tést ad a jelenlegi helyzetről, amelyben a cellulózé gyártás viszi 
(92.7%-kal) a vezető szerepet. 

A csak újabban fejlődésnek indult műselyemiparon kívül 
nagyobb mennyiségű fát használ fel a szenítés és a gyaluforgács 
értékesítését jelentő könnyü-építőlemezgyártás is. 

Fentiek alapján természetes, hogy a szerző legbővebben a 
cellulózé-iparral foglalkozik, részletesen tárgyalván a különféle 
előállítási módokat és az egyes gyártelepek berendezését. 

N a g y figyelmet szentel azonban a gyantacsapolásnak is, 
amely Ausztriában régi idők óta igen számottevő mellékjöve
delme az erdőgazdaságnak. Jelenleg három gyártelep foglal
kozik gyantafeldolgozással, mert a kormány is minden igyeke
zetével azon van, hogy a gyantafercnékek behozatalát minél job
ban visszaszorítsa. 

Nem tekintve azt a 6,000.000 m'-re beesült famennyiséget, 
amely mint tisztán tűzifa, ugyancsak a belföldi fogyasztás cél 
jait szolgálja (a hathatós kormánytámogatás révén egyre növekvő 
mértékben!) és figyelmen kívül hagyva a fa melléktermékét je
lentő gyantának az igénybevételét, a fafeldolgozó vegy i ipar 
Ausztriában jelenleg átlagosan az alábbi mennyiségeket használja 
fel évenként: a cellulózegyártás 1,200.000 m3-t. a szenítőipar 22.000 
m8-t, fagáz előállítására 6000 m'-t, könnyű építőlemez céljaira 
•̂ 0.000 mM. 

Szerző a külkereskedelmi forgalom adatait, a jelenleg ér
vényben lévő vámtételeket is felsorolja és az egyes iparágak fej
lődésének várható menetéről is tájékoztatja olvasóit. 



N e u b a u e r : A z erdészeti tiszta jövedelem kérdése. ( Z u r forst
lichen Re iner trags frage . ) 31—áO. old. 

Szerzőnek „Zur Theorie und Praxis der Waldtvertrechnung" 
c. könyvét a kritika nem nagyon kedvezően fogadta, szemére 
vetvén, hogy fejtegetéseinek alapja ma már túlhaladott álláspont. 

A talaj tiszta jövedelmére alapított pénzügyi és kapitális/. -
tikus irányelvekkel szemben ma mindjobban a tartamosság és 
az egyetemes közgazdasági érdekek kívánnak érvényesülni. Mi
után azonban az erdőgazdaság sohasem mondhat le a jövedelme
zőségéről, a pénzügyi szempontokat az új elgondolások sem mel
lőzhetik teljesen. 

Szerző tételenként válaszol a müvével szemben felhozott ki
fogásokra. Szerinte az erdő tiszta jövedelmére alapított gazdál
kodási rendszer jobban eleget tesz a jelenleg érvényesülő kívá
nalmaknak, mint a talaj jövedelmével számoló rendszer és ez a 
visszatérés a legrégibb eszmekörhöz, egyáltalában nem jelent el 
tíiaradottságot. 

Locker: A z Ausz tr ia i B i r o d a l m i Erdészeti Egyesület . ( D e r 
österreichische Reichsforstverein.) 45—49. old. 

A z 1852-ben alakult és 1927-ben újjászervezett egyesület 
munkájának rövid történetét adja az 1927 óta tartott közgyűlése 
ken elhangzott előadások felsorolásával. 

A m b r o s : Néhány különleges megfigyelés és v izsgálat az 
apácalepke 1937. évi fellépésével kapcsolatosan. ( E i n i g e spezielle 
Beobachtungen und Untersuchungen wahrend der Nonnenkon-
trollc im Jahre 1937.) 49—70. old. 

A z apácalepke élettanához számos értékes adatot szolgáltató 
közlemény. 

Szei 'ző a kezelése alá tartozó erdőgazdaságban végezte meg
figyeléseit, melyek a következő részletekre terjedtek ki : 

1. mennyi ideig tartott általában a lepkének a petéből való 
teljes kifejlődése? 2. mi volt ay begyűjtött hernyók és bábok ivar
aránya? 3. a kifejlődött hernyók, bábok és lepkék súlyadatai; 
4. néhány kísérlet az éhező hernyók élettartamának megállapítá
sára; 5a) hogyan bábozódik be az egészséges, kifejlődött hernyói 
5b) mennyi ideig tart a bábnyugalom?! 6. hogyan történik a lepke 
kibújása? 7. az éjszaka melyik részében legerősebb a hímek raj
zása? 8. mennyi ideig él a lepke? 9. hogyan történik a párosodás? 
10. a peterakás ellenőrzése; 11. kísérletek a hímeknek fogságban 
tartott nőstényekkel való csalogatására; 12. milyen eredménye 
ket adott bizonyos (a nőstényre emlékeztető szagú) kivonatoknak 
osalogatószerként való felhasználása? 13. miként könnyíthető meg 
a, kifejlődött rovarok és bábok összegyűjtése? 



8CHWEIZER18CHE ZEITSCHRIFT FÜB FORSTWESEN. 1SW. 2. sz. 

Seger: E g y új tahid. ( D i e neue Holzbrücke über die Zulg 
bei Stefí'isburg.) 33—37. old. 

A fának, mint nagyszerű építési anyagnak, régi jogaiba 
való visszahelyezéseié egyre több kísérlet történik. Ezeknek egyik 
legérdekesebbike a szerző által leírt 30 méter nyílású ékelt ge
rendatartós fahíd, amelyhez 210 m 3 faanyagot használtak fel. Mű
szaki megoldása egészen modern és miután az időjárás viszontag
ságai ellen tető védi, kétségtelenül felveszi a versenyt bármilyen 
vasbeton-híddal. 

Leuthard: Korszerű kézműves tömörfa bútorok. ( H a n d w e r k -
licher Mass ivmobe lbau in unserer Zeit.) 37—46. old. 

A külsőleg tetszetős, de minőségben mindig igen silány 
gyári tömegáruval szemben a jóízlés még az olcsóbb, puhafa
anyagból készült, de nemes vonalé és gondos kidolgozással elő
állított bútort is előnyben fogja részesíteni. 

Szerzőnek erre vonalközé fejtegetései és különösen szép 
fényképei igen meggyőzőek. 

W I E N E R A IJL(1 EM ElNEl i FOlíST- UND J A G D Z E I T U N G . 1938. 5—9. sz. 

Schreiber: Csemeteuevelés és fajtavizsgálat az erdészeti ter
melés szolgálatában. (Pf lanzenzüchtung und Rassenforschung im 
Dienste forstlicher Produktion. ) 20—21., 29., 34. old. 

A vetőmag származásának fontosságát az erdőgazdaság ma 
már teljes mértékben ismeri. Hogy milyen óriási károk származ
tak ennek a fontos körülménynek az elhanyagolásából, azt szám
talan megdöbbentő példával lehet igazolni. 

Szerző rengeteg erre vonatkozó adatot sorol fel és fényképe
ken is bemutatja az idegen helyről származó anyaggal végzett 
felújítások siralmas eredményeit. 

Legérdekesebbek Münehnvk néhány feltűnően rossznövésü 
és fiatal korban pusztulásnak indult németországi éger-állomány
ban végzett vizsgálatai, amelyek során kiderült, hogy azok a né
met fajtától teljesen eltérő belga égeresekből származó magból 
keletkeztek. 

Ez az eset arra figyelmeztet bennünket, hogy a lombmag vak 
beszerzésénél is a legnagyobb elővigyázatta van szükség! Hogy az 
óriási elterjedési! területtel bíró tűlevelűeknél, elsősorban az 
erdeifenyőinéi, milyen súlyos károkat okozott a múltban a keres-



kedelem útján beszerzett ismeretlen, vagy meg aem felelő hely
ről származó mag felhasználása, arról köteteket tud mesélni a 
szakirodalom. 

Cieslar, Engler, Schoit és Burger elévülhetetlen érdemeket 
szereztek maguknak a kérdés tisztázásánál. Ausztria számára kü
lönösen a lúc- és erdeifenyőre vonatkozó kísérletek eredményei 
fontosak, mert előbbinél pl. a termőhelynek a tengerszint feletti 
magasság változása is figyelembe veendő. 

Szerző melegen ajánlja a kitűnő minőségű osztrák erdei-
fenyő-tájfajták felkarolását, illetőleg örökletes jótulajdonságaik-
nak tenyésztési kísérletek alapján való megállapítását. 

A z újabb kutatások keretein belül különösen \V. Schmidt 
vizsgálatai érdemelnek figyelmet, aki a mag vegyi és csírázás-
élettani sajátságaiban keresett jeleket az egyes válfajoknak 
egymástól való elkülönítésére; mostanában pedig a mesterséges 
fényhatásra való ingerlékenységből igyekszik — biztató eredmé
nyekkel — a kérdésben további útmutatást találni. 

Pach ler : A lemez- és rétegel t fa-gyártás . ( A u s der F u r n i c r -
und Sperrholzindustrie . ) 21—22. és 43—44. old. 

A furnirgyártás — a lemezek sokoldalú használhatósága 
következtében — mindjobban fejlődik és egyre több helyről szo
rítja ki a tömör faanyagot. 

A fából hasított lemezek előnyeit már az ókorban is méltá 
nyolták, a római és japán faipar bámulatraméltó luxustárgyai 
közismertek. 

Európában ezidőszerint többszáz külföldi fafajt használ fel 
a furnirgyártás, de kiválóak pl. a Spessart-tölgyből, lengyel 
égerből stb. készített lemezek is. 

Miután a lemezekké való feldolgozás lehetősége hatalmas ár
különbözetet jelent az eladásnál, az erdőgazdaságnak nem csekély 
érdeke fűződik hozzá, hogy ott, ahol erre a termőhelyi és gazda
sági adottságok lehetőséget nyújtanak, furnir-rönkök termelésére 
törekedjék. 

Szerző részletesen ismerteti az ilyen anyaggal szemben fel
merült kívánalmakat, a megítélésre alkalmas vizsgálatokat és az 
átvétel szokványait. 

Tanulmánya második fejezetében magával, a lemezgyár
tással foglalkozik, felsorolván a fűrészelésen, szeletelésen, hántá
son és sugárirányban való fejtésen alapuló eljárások részleteit és 
rövid áttekintést ad a lemez és rétegeltfa által elfoglalt, egyre 
növekvő területekről, valamint a jövőbeli kilátásokról. 



Pause : A láncfűrészek gazdaságosságának határa. ( W i r t -
schaftlichkeitsgrenzen der Kettensage.) 23. old. 

A gépi erő alkalmazása a fűrésziparban egyre nagyobb mé
reteket ölt, bizonyos határokkal mégis számolni kell. A rönkök 
el darabolásánál és bütülésénél pl. az ehhez a művelethez szükséges 
napi időtől függ, hogy gazdaságos-e a láncfűrész valamelyik 
típusát szolgálatba állítani. 

Szerző grafikonjai azt mutatják, hogy keményfánál még 
kisebb munkaidő esetén is felveszi a versenyt a láncfűrész a kézi
fűrészekkel, de puhafánál az eldarabolásra szükséges idő csökke
nésével arányosan nő a kézifűrész gazdaságossága. 

Götze: Miér t áll meg a v a d idegen ál lathangokra? (Das 
Zustehen des W i l d e s auf fremde Tierlaute.) 5. old. 

A rókánál és általában a ragadozóknál nem lehet kétséges, 
hogy a nyúlsírás, az őzgida sipítása stb. elsősorban prédalehető
séget jelent számukra. De túlzás általánosítani, mert számtalan 
eset igazolja, hogy a vad természeténél fogva kíváncsi, minden 
szokatlan jelenség, ami az erdőben lejátszódik, érdekli és ezért 
megy gyakran idegen állathangok után. 

Tischendorf: A rönkátmérő megál lapításánál alkalmazott 
szokványoknak az őstermelőt érintő hátrányai . (Nachtei le han-
delsüblicher Rege in bei der A b m a s s l iegender Hölzer für den 
Urproduzenten. ) 27—29. old. 

A mai napig is érvényben levő eljárás (hogy t. i. az átlaló-
zás útján nyert adatot egész centiméterekre lefelé kerekítik ki és 
keresztirányú beméréseknél is — ha páratlan szám az eredmény — 
az alsó határ vétetik átlagnak) vastagsági osztályok szerint 3.2— 
4.4%i-ig terjedő eltérést okozhat a fatömegben a termelő kárára. 
ami bizony eléggé érzékenyen esik latba. 

Ezért ajánlotta Busse már régebben az átmérők félcenti
méterig terjedő figyelembevételét. Ez azonban új köbtábláknak 
a bevezetését tenné szükségessé és ezért a gyakorlat továbbra is 
olyan megoldást keresett, amelyik a termelő sérelme nélkül az egy
szerű kezelést és megkívánt gyorsaságot is biztosítja. 

Szerző két ilyen eljárást ismertet és részletesen beszámol 
a Krippel-fé\a megoldásról is, amelynek lényege, hogy kereszt
irányú bemérés alkalmával az átmérők ugyan lefelé kerekíttetnek 
ki, de átlaguk felfelé. 

A különböző eljárások pontosságát szembeállítva, feltűnő 
a. Klippel-félének az előnye, különösen a 15—25 cm-es vastagsági 
osztályba tartozó rönkök bemérésénél; a gyakorlat számára tehát 
igen alkalmas, inert sem több időt, sem új köb táblákat nem kíván. 



Szerző súlyosan kifogásolja, hogy az új osztrák fakereske-
delmi szokványok most készülő tervezete beszáradás címén 1 cm-t 
kíván levonni a rönkő átmérőjéből. Hiva tkoz ik Flury-n&k és 
Fabricius-iiák a vizsgálataira, amelyek igazolták, hogy az aszás 
a döntéstől a légszáradt állapotig is elenyészően csekély, sőt 
a fűrészipari feldolgozás következtében is a l ig növekszik, tehát 
semmiképpen sem indokolt az átmérőnek i lyen erőszakos csökken
tése, amely a fatömegnól 8.3—18.1% veszteséget jelent a termelő 
kárára. 

J u n g : A csemeteültetési módok és a lka lm az hat óságuk. ( D i e 
P f l a n z u n g s m e t h o d e n und ihre A n w e n d b a r k e i t . ) 33. és 43. old. 

A gyökeres csemeték elültetésének, valamint a dugványozás
nak ismert módozatait sorolja fel, hangsúlyozván, hogy ne a napi 
mennyiség, hanem kivitelezés gondossága legyen elsősorban 
szemünk előtt. 

L i n t s c h i n g e r : A ta la j t ípusok és g y a k o r l a t i je lentőségük. 
( D i e B o d e n t y p e n in ihrer prakt i sehen B e d e u t u n g . ) 37—38. old. 

A talajok keletkezését ismertetve, sorra veszi az u. n. váz-, 
nyers-, keverék- és áradvámyos talajokat, szerkezetük jellemzőit 
és felsorolja az Ausztriában is előforduló talajtípusokat, amelyek 
között megtaláljuk a fekete földet, a szürke és barna erdei talajt, 
valamint a rendzinát és a fakóföld változatait is. 

Götze: M i k o r l á t j a m e g a v a d a vadászt a magas lesen? 
( W a n n e r á u g t das W i l d den J a g e r auf dem Hochsi tz?) 8—9. old. 

A z őz bizalmas természetű és megfigyelőképessége sem kivá ló . 
A szarvas és a dámvad ellenben kitűnően lát és bizony észreveszi 
— különösen az ügyetlenül /elkészített magaslesen — a vadászt, ha 
megmozdul. Ezért még azokat a magasleseket is, amelyeknek erdő 
szolgál háttérül, ajánlatos legalább is mellmagasságig bedeszkázni 
és jó , ha a vadász a lehetőség szerint álcázza magát. 

A teljesen nyíl t területen levő magaslesnek minden oldalról 
zártnak kell lennie, ahol a kilövést előreugró tető és a mellvéd 
közötti nyílás, esetleg zajtalan csapóajtókkal felszerelt lőrések 
biztosítják. i 

I N T E R N A T I O N A L E R H O L Z M A R K T . 1938. 27—29. sz. 

A kitűnő áttekintést nyújtó szaklap hármas száma Európa 
minden országából hoz helyzetjelentést. 

ti 



J. Singer: Eine gesunde Forstwirtschaft, die Grundinge einer 
stabilén Holzwirtschaft." című tanulmányában Ausztria fagazda
ságával foglalkozik. i A rendkívüli használatok visszaszorítását 
kívánja és rámutat arra, hogy az erdőgazdaság fellendülése csak 
az igazságtalanul magas adóterhek csökkentése mellett várható. 

P. Weiss a francia, F. Milch az olasz, J. Selak a jugoszláv, 
A. Lichti a svájci fapiac helyzetét ismerteti, m í g Singer László 
a magyarországi fakereskedelem időszerű kérdéseiről számol be. 

H. Bruckmann a bükkfának gyapottá való feldolgozásáról, 
K. Glück a'légtömlős lóvontatású szekereknek a faszállításnál való 
felhasználásáról, H. Löffler a faszén és faszén-.brikett tűzerejéről, 
P. Konta a fűrésztelepek régi és korszerű műszaki felszereléséről 
és A. Giepen a rétegelt fának a hőmérséklet és levegő nedvességé
vel szemben való ellenállóvá tételéről értekeznek külön-külön 
tanulmány keretében. 

T H E E M P I R E F O R E S T R Y J O U R N A L . .1938. 1-2. sz. 

A z összesen 320 oldalra terjedő két füzet az angol birodalom 
mérhetetlen gazdaságáról beszél. A z anyaország erdőben szegény, 
de a gyarmatok rengetegeiben óriási kincsek fekszenek, amelyek
nek kiaknázására csak áz utóbbi évtizedekben indult meg a tervj-
szerű munka. Még pedig úgy, hogy a tartamosság csorbát ne szen
vedjen. De vannak olyan erdőségei is az Empire-nek, melyeket 
feltáratlanságuk miatt még ma sem lehet hasznosítani. 

A z egyes tanulmányokat gyönyörű fényképek egészítik ki, 
de miután tőlünk távoleső viszonyokra vonatkoznak, csak kettőt 
említünk meg. 

A. Parkin az értékes gyarmati rönköknek a technikailag 
káros szúfélék ellen való megvédése tárgyában tesz érdekes 
javaslatot. 

A kísérletek t. i. azt igazolják, hogy a fatest keményítőtar
talma a szúfélék álcái számára létfeltételt jelent és ezért, ha azt 
a rönköknek huzamosabb ideig víz alatt való tartásával a fából 
kioldjuk, a szúveszély is megszűnik. 

F. Symington a botanikusok ellen intéz heves támadást, 
amiért minden évben átkeresztelik az egész növényvilágot , és 
egészen jelentéktelen, állandónak sem tekinthető különbségek alap
ján is ezerszámra szaporítják az alfajokat, ami maholnap teljesen 
lehetetlenné teszi az áttekintést. (Éhben, úgy vélem, mi is igazat 
adhatunk neki!) 



R E V U E DES E A U X ET FORÉTS. 1937. 12. ez. 

D e m o r l a i n : A parkerdők felújí tása. (Régénérat ion des foréts 
d e promenade. ) 981—992. old. 

A nem erdőgazdasági célt szolgáló erdők felújításának mó
dozatalt tárgyalja; azokét az erdőkét, amelyeket turisztikai, ter
mészetvédelmi, művészeti, egszségügyi stb. okokból tartanak fenn, 
mint amilyeneket a sűrűn lakott vidékeken találunk. 

M í g a lakott helyektől nagy távolságra fekvő nemzeti /parkok 
felújítását általában a természetre bízhatjuk, addig a séták cél
ja i ra fenntartott erdőkben csakis erős emberi beavatkozással lehet 
a felújítást biztosítani. 

Ennek módjai különbözők, aszerint, hogy a felújítandó terü
leten sarj- vagy szálerdő állott. 

A felújítandó igen apró részleteket (0.2—2.0 ha) magas drót-
kerítéssel kell a közönség elől elzárni mindaddig, mig a fiatalos 
kellőképpen meg nem erősödik. A felújítás a körülzárt résziben 
suihángok v a g y félsuhángok ültetése útján történjék, de az egy
idejűleg magvetéssel is kiegészíthető. A sok körültekintést kívánó 
módszerek leírását szerző igen tanulságos fényképekkel kíséri. 

R e n o u x : J a p á n gesztenye a baszk vidéken. ( L e chataignier 
du japon au pays basque.) 998—1006. o ld . 

A baszk vidék igen kiterjedt, viruló gesztenyeerdői a múlt 
század vége felé tönkrementek: a Blepliarosphora cambivora nevű 
gomba tette tönkre őket. A védekezés túlságosan költséges volt. 
Amerikai gesztenyefajtákkal is próbálkoztak, de ezek sem tudtak 
a betegségnek ellentállni. 

Ujabban Japánból származó gesztenyét honosítottak meg 
s az eredmény most már inagyon kielégítő. A japán gesztenye 
nemcsak az említett gombabetegségnek áll ellent, hanem Európá
ban még az Endothia parasitica nevű gomba sem okoz benne kárt, 
amely pedig őshazájában Japánban elég gyakori. 

Szerző leírja a japám gesztenyét, éghajlat és talaj iránti igé
nyeit, a baszk földön alkalmazott ültetési eljárásokat, a fa növe
kedési viszonyait, használhatóságai s végül a rokon fanemekkel 
való kereszteződését. 

P e r r i n : Franc iaország erdőgazdaság i viszonyai az 1929. évi 
földmivelésügyi statisztika szerint. ( L a sitnation forestiére de la 
F r a n c é d'aprés la statistique agricole de 1929.) 1016—1023. old. 

Franciaország erdőterülete összesen 10,670.075 hektár, ami 
p. művelés alatt álló területeknek 21%-a. A z utolsó évtize
dek alatt az erdő területe jelentősen növekedett. A tanulmányból 



J O U R N A L F O R E S T I E R SUISSE. 1938. 1—3. sz. 

B a r b e y A . : F a p a l o t a az 1937. évi párizsi nemzetközi kiáll-
táson. ( L e palais du bois á l'exposition internationale de P a r i s 
1937.) 10—14. old. 

A lapunk 1938. évi I . füzetének 95-ik oldalán ismertetett ta
nulmánnyal nagyjából azonos. 

• 

G r í v a z : V a u d kanton nyugdíjegyesülete. (Caisses de retraite 
dans le canton de V a u d . ) 29—32. old. 

A kanton nyugdíjjogosultság nélküli erdészeti alkalmazottai 
(elsősorban az altisztek) nyugdíjegyesület ' létesítésére szövetkez
tek. A z államsegéllyé] is támogatott egyesület szabályzatát 
ismerteti. 

B a r b e y : A hegyifenyő a svájci nemzeti p a r k b a n . ( L e pin de 
montagno dans le cadre du parc national suisse.) 32—37. old. 

A szakirodalomban gyakran előfordul, hogy a magas hegy
ség három fenyőfajtáját: 1. Pinus uncinnata Rámond, 2. Pinus 
pumilia Haenke és 3. Pinus mughus Scop. egymással felcserélik. 
Szerző mindháromnak leírását adja és ismerteti jelentőségüket 
a svájci nemzeti parkban. 

N a g e l i : B á b a s e p r ő k lucfenyőn. (Hal a is de söreiére sur 
l'épicéa.) 37—41. old. 

A bábaseprőnek egy különösen nagy méreteket elért pél
dányát (Neuchátel kantonból) mutatja be fényképen. Leírja a 

megismerjük a többi művelési ág területét is, a francia erdőknek 
üzemmódok szerinti megoszlását (legtöbb a középerdő) tulajdon
jogi viszonyait (az erdők 61.5%-a magánerdő), az erdők hozadékát, 
az erdei munkásokra vonatkozó adatokat, a faipari üzemek szá
mát; végül statisztikai adatokat találunk az országban nem erdő
ként fenntartott fákról, fasorokról és új ültetésekről. 

Buffaul t P . : Abessz ín ia erdeinek gazdagsága . ( L e s richesses 
forestiéres de l 'Abyssinie . ) 1024—1026. old. 

Agostini erdész-altábornagynak a „Popolo d'Itáliá'-ha.ri és 
az „II 23osco"-ban megjelent leírásai alapján ismerteti a francia 
szerző az új olasz birodalom erdőflóráját. 



bábaseprőnek nemcsak lucfenyőn, hanem más tűlevelű fákon való 
előfordulását is. 

B o u r q u i n : Megjegyzések a vörösfenyő gyantatömlőive l kap
csolatos jelenségekhez. (Quelques observations sur un phénoméne 
accompagnant les poches résiniféres du méléze.) 55—60. old. 

A svájci szövetségi anyagvizsgáló állomás a fanemek mű
szaki használhatóságának vizsgálatai során igen érdekes fel
fedezést tett. A vörösfenyőnél különös figyelmet fordítottak 
a fa gyantatartalmára. Olyan példányokat vizsgáltak meg, ame
lyekben a gyantatartalomnak aránylag kis része volt a gyanta
járatokban található, nagyobb része az ú. n. gyantatömlőkben 
helyezkedett el. Különösen a fa gesztjében levők vonták magukra 
a figyelmet. Ezeknek különböző színeződéséből a kísérletezők arra 
a következtetésre jutottak, hogy a látszólag már élettani működé
süket beszüntetett farészekbe 'a bélsugarak útján a szijjácsból 
olyan anyagok kerülnek be a gyantatömlőkig s azok környékére, 
amelyek már ezeknek a részeknek további életét látszanak iga
zolni. A fejtegetést mikroszkópiai fónyképf öl vételek egészítik ki. 

L ' A L P E . 1937. 11—12. sz. 

A lapnak ez a kettős száma az alábbi 4 tanulmányban ismer
teti az új olasz birodalom erdészeti növényzetét: 

1. N e g r i : Dé l -Et iop ia n ö v é n y v i l á g á n a k áttekintése. ( I I 
paesaggio botanieo delFEtiopia meridionale.) 393—403. old. 

2. P i o r i : E r i t r e a erdőtenyészeti övezetei. ( L e zone forestali 
dell 'Eritrea.) 404—408. old. 

A z erdők növényzetét a következő zónákra osztva ismer
teti: a) tengeri övezet (Massana), b) eritreai alföldi övezet (Sa-
hati, Zula), c) közép-dankaliai övezet, d) keleti előhegységek erdő
övezete (Ghinda, F i l f i l ) , e) fennsíki határövezet (Asmara) , f) fenn-
síki övezet (Ad i -Ugr i ) , g) nyugati lejtők övezete (Cheren), h) 
szudáni síkság övezete (Chartum). 

3. Ci ferr i : E r d ő k és erdei termékek Szomál iában. (Boschi e 
prodotti forestali della Somal ia . ) 409—413. old. 

4. Giordano: Et ióp ia főbb fanemeinek jellegzetességei. 
(Cenni monografici sulle principal i specie arboree dell 'Etiopia.) 
414—448. old. 

Etiópia erdei fanemei közül a legelterjedtebbeknek részle
tes leírását adja. 

Mind a négy tanulmány tanulságos fényképeket is közöl. 



REVISTA PÁDURILOR. 1937. 12. ós 1938. 1. sz. 

Máláescu: Erős nyomású, vízvezeték fából. (Conducte 
de presiune din lemn.) 1205—1212, old. 

A z ú. n. Ferdinánd-üzemek által a Bisztra Marului-völgyben 
épített vízvezetéket, annak kivitelezését írja le és közli a számí
tási adatokat is. 

Vasiliu: Hozzászólás a vörösfenyő-kérdéshez. (Contri-
butii la studiul laricelui.) 1—12. old. 

Románia vörösfenyőben nem túlságosan gazdag. Szerző az 
egyik legjelentősebb előfordulási helynek, a Lotru völgyének 
állományait írja le. A vörösfenyőnek itt 3 változata található: 
1. Larix europea L., 2. Larix sibirica Led. és 3. Larix polonica 
Racib. A három változat tenyészeti viszonyait ismerteti s magya
rázó fényképeket is közöl. 

Sburlan: Az erdészet 1937-ben. (Anul forestier 1937.) 13— 
21. old. 

A román kiviteli fa ára 1937-ben jelentékenyen emelkedett; 
ennek megfelelően a belföldi fogyasztás fájának az ára is maga
sabb lett. Oka ennek az, hogy kevesebb volt a termelés, mint az 
előző években. 

Erdészeti szempontból hátrányosnak mondható az erdő terü
letének csökkenése, amit a legelőnyerés céljából foganatosított 
erdőirtások idéztek elő. A z erdészek s az erdő barátai azonban az 
erdők fenntartása érdekében erős propagandát fejtenek ki, ami
nek következtében a lakosság mind több és több megértésről és 
érdeklődésről tesz tanúságot. 

Nahlik: A házikezelés visszaesése. (A inceput declinul 
exploatárilor in regié). 22—26. old. 

Az 1930—33. években a román állami erdőkben a házi kezelés 
terén igen nagy fejlődés volt észlelhető. Azóta azonban hátrányo
san megváltozott a helyzet. Szerző kutatja az okokat, amelyek a 
visszaesésre vezettek s javaslatokat tesz az orvoslásra. 

Napi kérdések. — Az erdő megadóztatása. (Problemele zilei. 
— Impozitele forestiere.) 34—53, old. 

Minthogy Romániában az erdőket igen sok adó terheli, a lap 
szerkesztősége ehhez a kérdéshez kérte munkatársainak hozzá
szólását. 

Három tanulmány érkezett be és pedig Moldovanu-jxm., 
Criveanu és Haralamb szerzőktől. Ezek szerint az állam és más 



közületek erdei után adó címen az eladásra kerülő fa értékének 
36.2%-át, a magánerdők után pedig annak 46.2%-át kell fizetni. Az 
adóknak 21 fajtáját sorolják fel s ismertetik, hogy azok milyen 
mórtékben terhelik az erdőbirtokosokat. 

C E S K O S L O V E N S K Y LES. 1938. 4—7. sz. 

Pfeffer: Az apácalepke vegyiszerekkel való irtásának 
mai állása. (Dnesní stav hubení minsky technickymi pros-
tíedky). 31—32. old. 

A z egyszerűbb módozatok (csalogató-tüzek stb.) ismertetése 
után főleg a belsőleg és külsőleg ható mérgek (arzén, „Detal") al
kalmazását (repülőgépekről való porozás stb.) és a velük elért 
eredményeket ismerteti. 

Zalman: Egy új élősövény. (Zivy plot «Neulohe»). 32— 
34. old. 

A „Neulohe" nevű élősövény telepítési módját írja le, amely
nél l'/i m magas kőris- és berkenye-suhángokat ültetnek el egy
mástól 15 cm távolságban. Ezeket keresztirányban ferdén össze
kötözve nagyszerű, sodronyhálóászerü élősövény keletkezik, amely 
igen tetszetős és céljának is jól megfelel. 

S U M A R S K I L I S T . 1938. 2. sz. 

Perusic: Az erdeinket terhelő adók. (Porez na nase 
sume). 50—79. old. 

A helyesen felfogott erdészeti politikának állandóan foglal
koznia kell az erdőket terhelő adókkal s viszont az egészséges 
pénzügyi politikának is állandóan ügyelnie kell arra, hogy az adó 
ne terhelje elviselhetetlenül az adóalanyt. Jugoszlávia ezen a téren 
nagyon nehéz helyzetben van. A z 1928. évi adótörvény megelőzte 
az 1929. évi adótörvényt s e két törvény rendelkezései sok pontban 
ellentétesek. A Jugoszláviai Erdészeti Egyesület már 1922-ben ki
dolgozott egy javaslatot az erdők egyenes adójának igazságos meg
állapítására. Ez a javaslat azt kívánta, hogy az erdők egyenes 
adója a más gazdasági müveletek alá tartozó területekével ará
nyosan állapíttassák meg. A tervezet az erdőre és az erdőtalajra 
három adónemet javasolt. Ezek: a föld jövedelem-adója, általános 
jövedelmi adó és általános vagyonadó. Ezt a javaslatot a pénz
ügyminiszter nem fogadta el egészen. A föld jövedelmének meg
állapítására és a hiányos kataszteri összeírás kiegészítésére meg
alakult bizottságban két erdészeti szakember is részt vett. 



Jugoszláviának nagyon nehéz minden tekintetben megfelelő 
adópolitikát folytatnia, mert öt különböző állam területéből, i l letve 
azok részeiből alakult, amelyek mindegyikén egymástól elütő 
adópolitika volt érvényben. Ezt az öt egymástól elütő, sőt több 
tekintetben egymással ellentétben álló adórendszert egységessé 
átgyúrni nem lehet az egyes tényezők jogaiinak, v a g y vélt jogai
nak sérelme nélkül. Szerző nagyon is érzi ezt. A z eredeti öt adó
rendszernek és több európai állani adórendszerének ismertetése 
mellett boncolgatja az 1928. évi egységes, jugoszláv törvényeken 
alapuló adórendszert s különösen annak az erdőkre vonatkozó rész
leteit. Kevesl i a véderdőknek nyilvánított erdők területét s cse
kélynek tartja a véderdőknek nyújtott adókedvezményt. Nem 
tartja helyesnek, hogy az erdők kataszteri tiszta jövedelmének 
megállapításánál a szántóföldet vették alapul. Adómentességet, 
vagy legalább is adókönnyítést kíván a teljesen feltáratlan, vagy 
pedig csak nagyon fáradságosan megközelíthető erdőterületek 
azon részeire, amelyek egyelőre nem vonhatók kitermelés alá. A 
mesterségesen létesített lombállományok ideiglenes adómentessé-
már megszűntek azok az okok, amelyek miatt a rendszeres gazda
gét 40 évről 60 évre óhajtja felemelni. Végül, minthogy szerinte 
sági tervet az adótörvényben megállapított határidőig elkészíteni 
nem lehetett, új határidő kitűzését kívánja. A z üzemervekben vég
legesen és pontosan meg lehet majd állapítani a véderdők valódi 
kiterjedését. Mert noha az erdészettel szorosabb érintkezésben levő 
közgazdasági ágazatok tudatában vannak annak, hogy az erdők 
felső tenyészeti határán levő havasi részek a terméketlen területek 
sohasem hoznak jövedelmet, ezeket mégis mind a mai napig a 
termékny területek közé sorolják s mint' ilyeneket meg is adóz
talak. 

Marinovic: Erdőgazdasági földrajz és ennek jelentősége 
az elméletben és gyakorlatban. (Sumsko-privredna geogra-
fija í njezin znacaj za sumsku nauku i praksu). 80—86. old. 

A z 1936. évi budapesti I I . Nemzetközi Erdőgazdasági Kon
gresszus negyedik osztályán előadott tanulmány. A kongresszus 
1936 szeptember 14-én tartott ülése egyhangúlag elfogadta szerző 
javaslatát, melyet annak idején az Erdészeti Lapokban is 
közöltünk. 



K Ü L Ö N F É L É K 

H A L Á L O Z Á S O K . 

Széplaki és szántói Botka György ny. m. kir. erdötanácsos 
február hó 14-én 70 éves korában Budapesten elhunyt. 

Mojzer Károly ny. urad. erdőtanácsos február hó 15-én 
Rastolifá-n (Erdé ly) elhunyt. 

Nyugodjanak békében! 

S Z E M É L Y I H Í R E K . 

A földmivelésügyi minisztérium vezetésével megbízott m. 
kir. miniszterelnök a szolgálat érdekében Szilágyi Ernő m. kir. 
főerdőtanácsost Esztergomból Győrbe a m. kir. erdőigazgatóság
hoz áthelyezte. 

* 
Haracsi Lajos m. kir. erdőmérnököt a budapesti Pázmány 

Péter Tudományegyetem bölcsészeti kara 1938. évi február hó 
26-án „^umma cum laude" doktorrá ava t ta 

T A G T Á R S A I N K S Z Í V E S F I G Y E L M É B E . 

A l a p s z a b á l y a i n k 10. §-a érte lmében a z évi t a g d í j leg
később márc ius hó 31-ig teljes egészében befizetendő. 

A t a g d í j h á t r a l é k a m ú l t b a n a z é r t s z a p o r o d o t t f e l j e l e n t ő s 
ö s szeg re , m e r t az E g y e s ü l e t •— k e l l e m e t l e n s é g e k e t e l k e r ü l e n d ő — 
beé r t e a szokásos n y o m t a t o t t f e l h í v á s o k k a l , a m e l y e k a z o n b a n a l i g 
j á r t a k e r e d m é n n y e l . 

I g a z g a t ó - v á l a s z t m á n y u n k — o k u l v a í a t a n u l s á g o n — s z i g o r ú 
h a t á r o z a t t a l a r r a k ö t e l e z e t t bennünke t , h o g y a t a g d í j a k beha j t á sa 
t á r g y á b a n az a l a p s z a b á l y o k r e n d e l k e z é s e i s z e r i n t j á r j u n k el , m e r t 
az E g y e s ü l e t z a v a r t a l a n m u n k á j a a t a g o k k ö t e l e s s é g t e l j e s í t é s é 
nek a f ü g g v é n y e . 



Tisztelettel kérjük tehát tagtársainkat, méltóztassanak erre 
figyelemmel lenni. 

Külön is felhívjuk azoknak a hátralékos tagtársainknak a 
figyelmét, akik az őket terhelő összegnek havi részletekben való 
törleszthetését kérték, hogy kötelezvényüket komolyan venni mél
tóztassanak, mert igazgató-választmányunk határozata a leg
ridegebb eljárásra adott utasítást és í g y az esedékes részlei
összeg beérkezésére minden hó elején csak 8 napot várha
tunk, azon túl azonban postai megbízással vagy — visszautasítás 
esetén — fizetési meghagyással lennénk kénytelenek alkalmat
lankodni. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
titkári hivatala. 

T O V Á B B K É P Z Ő T A N F O L Y A M A BÉCSI F Ő I S K O L Á N . 

Február hó 18-án nyilt meg ünnepélyes keretek között a 
bécsi „Hochschulé für Bodenkultur"-on az osztrák erdőtisztek 22. 
továbbképző tanfolyama, a mező- és erdőgazdasági minisztérium 
rendezésében. 

Ausztria ezen a téren is jóval megelőzött bennünket, 
Az első tanfolyamot 1894-ben rendezték és 1904-ig, tehát 10 

éven keresztül, egy-egy hélig tarlóit minden esztendőben a mező
gazdák és erdőtisztek számára közösen összeállított programra le
bonyolítása. Mind a két gazdasági ág azonban olyan rohamos 
léptekkel fejlődött, az új ismereteknek olyan nagy halmazát kel
lett a hallgatósággal közölni, hogy a közös keret szűknek bizo
nyult és 1904—1906-ig külön-külön tanfolyamokon vettek részt a 
mezőgazdák és erdőmérnökök. 

A gyakorlatban nagyszerű bevált intézmény az 1907—1914-ig 
terjedő időben érte el legszebb virágzását. Ezekben az esztendők
ben az erdőmérnök-továbbképzés tárgy rai közé fölvették a fake-
reskedelmet és közgazdaságtant is és a tanfolyamok tartamát 
4—6 hétre emelték, sőt azokat még egy 14 napos tanulmányiíttal 
is megtoldották, amikor a birodalomnak mindig más részét 
járták be a résztvevők. 

Ez a rendezés nem volt éppen olcsónak mondható, de a láto
gatók száma mégis évről-évre emelkedett, mert valóban a gya
korlat számára hasznosítható anyagot nyújtott. 

Jó példával maga az állam járt elől, hivatalból rendelvén ki 
erdőtisztjeit, megszabott beosztás (alapján, ezeknek a tanfolyamok
nak a látogatására. De egyre növekedett a magánerdőgazdasá
gok érdeklődése is, úgy hogy átlagosan 60—80 erdőmérnök vett 
részt minden tanfolyamon. 



A háború természetcsen lehetetlenné tette a nagyszerű intéz
mény fenntartását és 1918—1937-ig mindössze egyetlen egy pró
bálkozás történt a felélesztésére. 

A gazdasági élet parancsszavát azonban az osztrák kor
mány helyesen értelmezi és tudja, hogy a főiskolai kiképzés nem 
elegendő az erdőtisztikar munkájának korszerű színvonalon való 
tartásához. Ezért úgy rendelkezett) hogy a jövőben évenkint fel
váltva kerüljön a sor a mezőgazdák, illetőleg az erdőtisztek 
továbbképzésére és ehhez a szükséges anyagi kereteket is bizto
sította. 

Osztrák kartársaink kitörő örömmel fogadták ezt a rendel
kezést és az első tanfolyamra annyian jelentkeztek, hogy az né
pességben majdnem elérte a békebelieket 

Előadókul a minisztérium nemcsak a főiskola tanári karát 
és a gyakorlati erdőgazdaság kiváló képviselőit nyerte meg, ha
nem gondoskodott arról is, hogy a kereskedelem és közgazdaság 
legidőszerűbb kérdéseinek is legyen szakavatott tolmácsolójuk. 

Ügy vélem, ez az az út, amelyen a, mi továbbképzésünk meg
oldását is keresnünk kell! 

E R D É S Z E T I Á L L A M T I T K Á R A U S Z T R I Á B A N . 

Lapunk hasábjain több ízben szóvátettük az osztrák erdő
gazdaságnak súlyos sérelmét, hogy t. i. az új rendi-alkotmány 
keretein belül nem jutott megfelelő érdekképviselethez és ezért 
különleges kívánságai nem találnak meghallgatásra. 

A mezőgazdaság hivatalos intézőkörei az erdőt valóban 
mostohagyermekként, kezelték és ez annál inkább érthetetlen, 
mert hiszen Ausztria igazán nem agrár-állam, erdősültsége vi
szont több mint háromszorosa a miénknek. 

Az osztrák erdészeti egyesület évek hosszú során át szívós 
küzdelmet folytatott azért, hogy az erdőgazdaság végre megfelelő 
szószólóhoz és súlyhoz juthasson az állami igazgatásban is. 

Fáradozását végre teljes siker koronázta és el kell ismer
nünk, hogy a céltudatos, vállvetett egyesületi munka egyik leg~ 
szebb eredménye az erdőgazdaság érdekeinek védelmére hivatott 
éij államtitkári állás megszervezése. Ezt a nagyon fontos tisztsé
get a kormány F. Matschnig-Rainer erdőtanácsossal, Alsó-Ausztria 
mezőgazdasági kamarájának alelnökével töltötte be, akinek a ki
nevezését az erdőtiszti kar és a birtokos-osztály is őszinte öröm
mel fogadta. 

Az új államtitkár igen érdekes pályafutásra tekint vissza. 
1884-ben született és a brucki középfokú erdészeti tanintézet elvég
zése után magánuradalmi szolgálatba lépett. Munkája azonban 



annyira túlnőtt az átlagos erdőtiszti teljesítmények keretein, hogy 
irodalmi és gyakorlati érdemeiért a főiskola is erdőmérnöki cím
mel tüntette ki. A z államtitkári méltóságra való jelölésénél is 
csak széleskörű szaktudása és általánosan ismert puritán egyéni
sége érveltek mellette, nem pedig politikai szolgálatok! 

A z erdészeti igazgatás önálló hatáskörrel felruházott új 
szervét joggal tekintik Ausztria szakkörei egy jobb jövő zálogának. 

J Ö V E D E L M E T B I Z T O S Í T A H Á Z I N Y Ú L T E N Y É S Z T É S . 

Ma, amikor nekünk magyaroknak olyan nehéz sorsot jelölt 
a Gondviselés, kettőzött erővel, fokozott termeléssel kell könnyí-
tenünk megélhetésünkön. 

Van egy gazdasági ág s ez a házinyúltenyésztés, amelyet 
mindenütt — falun, városban, tanyán, de különösen erdős terüle
teken — hasznothajtóan űzhetünk. 

A nyugati, de főleg a tengerentúli államokban a háznyúl
tenyésztés komoly foglalkozás, nemzetgazdasági tényező, hazánk
ban csak most vett nagyobb lendületet. 

Felsorolom azt a 3 nyúlfajtát, amely gazdasági szempontból 
pénzre átváltható komoly értéket jelent. Ezek: 

1. A házinyúl. Idetartozik a belgaóriás, a belgaóriás és a 
francia kosorrú keresztezése, a francia nagyezüst és a magyar 
belga. Mindegyik gyorsan fejlődő, igen szapora és nagytestű állat. 
Nyolchetes korában eléri a másfél, 2 kgr-es súlyt, vágásra már al
kalmas. Húsa ízletes és tápértékben gazdagabb, mint a többi ma 
fogyasztott húsféleség. Tenyésztését ketrecrendszerben, kifutók
ban, nyúllegelőkön, nyúlkertekben űzik. Jól fizet, nem igényes és 
a leghidegebb klímát is nagyon jól bírja. Kívánatos volna, ha 
hazánkban a kisemberek, gazdák, erdőőrök, nyugdíjasok komo
lyan, intenzíven foglalkoznának tenyésztésével, mert- húsának ér
tékesítése — az erős és mindinkább fokozódó külföldi és, hazai ér
tékesítési lehetőségek folytán — állandóan biztosítható, így 
pl. Svájc, óriási mennyiségek felvételére is hajlandó s csupán az 
a baj, hogy nem tudunk mit szállítani. 

2. Az anporanyúl egy másik válfaja a házi nyúltenyésztésnek. 
Ez a kedves kis állat gyapjújával hoz hasznot tenyésztőjének. A z 
angóra gyapja igen értékes nyersanyag, de tenyésztése csak 
annak való, akinek türelme és főleg ideje van arra, hogy oksze
rűen foglalkozzék vele, mert gyapjújának rendbentartása, fésü
lése, nyírása, tehát az állat gondozása nagy türelmet, gondos 
kezelést, állatszeretet és főleg sok időt igényel. 

3.A prémnyúl egyik legjövedelmezőbb alanya a házinyúl
tenyésztésnek. Legértékesebb fajtája az ezüst és a bécsifehér házi-



nyúl, mert ezeknek gereznája (prémje) mind eredeti, mind festett 
alakjában egyaránt nagy értéket képvisel. A prémnyúltenyésztést 
legelőnyösebb a hűvösebb éghajlatú vidékeken, — hegyesvidék 
erdőségek — űzhetjük, mert itt egyrészt óvni lehet az állatokat a 
nap hevétől, a túlságos melegtől, másrészt pedig gereznájuk teljes 
pompáját csakis azokon a vidékeken érik el, ahol a hőmérséklet 
ingadozása nem túlságosan nagy. 

Ezeket előrebocsájtva, áttérek azokra a gazdasági szempon
tokra, amelyeknek ismeretére minden nyúltenyésztőnek szük
sége van. 

1. Elhelyezés: A belgaóriásokat 1.20 cm hosszú, 80 cm mély, 
70 cm magas, egyszerű ketrecekben helyezzük el. A ketrec ajtaja 
2 X 3 cm lyukbőségű dróthálóból készül. Tartozéka egy nehéz ee-
mentetető, itató és egy szénarács. A prémnyulakat és angórákat 
60X60X60 cm méretű ketrecekben helyezzük el. Egy-egy ketrecben 
csak egy kifejlett állat tartható. 

2. Takarmányozás: A házinyúl főtápláléka a zab, here-, vagy 
sarjúszéna, de legfőképpen kora tavasztól késő őszig a zöld. Nyá
ron naponta 3-szor, télen 2-szter etetünk. 

3. Tenyészállatbeszerzés. Eredményt csakis akkor érhetünk 
el. ha príma minőségű, megbízható telepről vásárolt, értékes álla
tokkal dolgozunk. Inkább ne tenyésszünk házinyulat, de ha el
határoztuk, hogy komolyan fogunk hozzá, vegyünk kevesebbet, 
de jót. 

Ha a ketreceket elkészítettük és gondoskodtunk arról, hogy 
elegendő takarmány álljon rendelkezésünkre, vegyük meg az álla
tokat, fogjunk komolyan a munkához. 

A nyúltenyésztést kicsiben kell elkezdeni s amikor már rész
ben szakkönyvekből, szaklapokból, részben pedig gyakorlatból el
sajátítottuk a tenyésztés minden csínját-bínját, fejlesszük ki 
telepünket, komoly, nagy teleppé. A házinyúltenyésztés egyesületi 
élet nélkül meg nem oldható. Minden tenyésztőnek érdeke tehát, 
hogy belépjen' a „Fajnyúlgazdaság Előfizetőinek Társaságába". Ez 
az a komoly értékesítőszerv, melyen keresztül a tenyésztők az 
angóra gyapjúját, a belgaóriás húsát, a prémállatok prémjét érté
kesíteni tudják. Ennek az országos szervnek hivatalos lapja a 
„Fajnyúlgazdaság", amely havonta jelenik meg s szakcikkeivel 
oktatja a tenyésztőket. A lap kiadta „ A belgaóriás és az angóra jö
vedelmezősége" című szakkönyvet is s ezzel egy komoly munkát 
bocsátott a tenyésztők rendelkezésére. Válaszbélyeg csatolása ese-
tén a szerkesztőség szívesen nyújt bárkinek felvilágosítást és 
elküldi a lap mutatványszámát is. Cím: „Fajnyúlgazdaság" szer
kesztősége Szeged, Tisza Lajos-körút 45, I. 2. 

Major Ákos. 



A VEZETŐ E G Y É N I S É G E K K I K É P Z É S E . 

A z Országon Kaszinóban székelő Országos Nemzeti Klub elő
adásai során, f. hó 4-én Kelemen Móric, a Magyar Racionalizá
lási Bizottság igazgatója tartott előadást „A vezető egyéniségek 
kiválasztása és jelentősége" címmel. 

A vezető egyéniségek tervszerű kiválasztásának kérdését 
világszerte a mind erőteljesebbé váló racionalizálás vetette fel, 
mert egyre nagyobb súlyt kell helyezni az emberi anyaggal való 
gazdálkodás kérdésére. 

Angol és amerikai statisztikai adatok bizonyítják, hogy á 
1 acionalizálás következtében az iparvállalatoknak állandóan nö-
velniök kell a tisztviselői létszámot. I g y például Angliában az 
utolsó húsz esztendő alatt a munkáslétszám csak 10%-kal, de a 
tisztviselői létszám 60%-kal emelkedett! 

A gazdasági életnek szüksége van tehát kitűnően képzett 
tisztviselői karra és ezek között jó vezető főtisztviselőkre, de azon
kívül szüksége van jó közigazgatási és miniszteriális tisztviselőkre 
is, mert az államnak a gazdasági életbe való beavatkozása mind 
nagyobb mértékűvé válik. 

A tisztviselői kar kiválasztására és vezető állásokban való 
előmenetelére nézve megfelelő példát mutat a katonai vezérkarok
nak a szervezete. A gazdasági életben ez a rendszer azonban csak 
bizonyos módosításokkal alkalmazható, és ezért a racionalizálás 
tudománya lassanként hasonló, de a cél szerint változó eljárási 
módozatokat fejlesztett ki. 

A z előadó részletesen ismertette a különböző angol és ame
rikai iparvállalatoknak a tisztviselői kar kiválasztásánál alkal
mazott rendszerét. Igen fontosnak tartja a továbbképzést, mert 
erre mind a magángazdasági, mind az állami tisztviselői karnak 
nagy szüksége van. Ismertette a Magyar Racionalizálási Bizott
ságnak továbbképző tanfolyamait, amelyeket több mint három
ezren látogattak. 

Az állami tisztviselőknél azonban nem, elégséges, hogy 
őket pusztán közigazgatási továbbképző tanfolyamokra ren
delik be, hanem szükség van arra is, hogy az úgynevezett kül
szolgálatban való részvétel útján folytonosan újabb gyakorlati 
tapasztalatokat szerezzenek. (Fuller angol tábornok még a tábor
nokok számára is megfelelő elméleti és gyakorlati továbbképzést 
kíván!) 

Részletesen foglalkozott az előadó ezután azzal a kérdéssel, 
hogy a. jogi, közgazdasági vagy a mérnöki képesítés minő állások 
elnyeréséhez nyújthat alapot. Ismertette azokat a káros jelensége
ket, amelyek a helyes kiválasztással ellentétes irányban működ
nek, mint a protekció, a nepotizmus és a politika. Különösen a 
politikai szolgálatnak — ideértve az úgynevezett „előszobai" szol-



gálatot is — magasabb vezető állások által való jutalmazását 
tartja olyannak, amely az egész társadalom lelkiségére romboló 
hatást gyakorol. 

A vezető egyéniségek korának a kérdését illetően szerinte 
könnyelmű gazdálkodás az, amely a nagy tapasztalatokkal ren
delkező és fizikailag teljesen teljesítőképes idősebb vezető tiszt
viselőket egyszerűen nyugdíjba küldi. Ezekre a tapasztalt veze
tőkre ma sokkal inkább szükség van, mint máskor, meg kell tehát 
találni a fiatalság és az idősebb kor között a bölcs harmóniát. 

A nagy érdeklődéssel hallgatott előadásért Karafláth Jenő 
dr. m. k. 1.1., főpolgármester, a Klub elnöke mondott köszönetet. 

A Technológiai Könyv tá r Barátainak Egyesülete most tar
totta meg évi rendes közgyűlését Kelemen Móric elnök vezetése 
alatt. 

A z elnök megnyitó beszédében kiemelte, hogy a Könyv tá r 
Barátainak Egyesülete a könyvtár olvasóinak táborából alakult, 
akik önzetlen lelkesedéssel szolgálják a könyvtár fejlesztésének 
az ügyét. A könyvtár ma lm ár az ország egyik legnagyobb jelentő
ségű ipari és gazdasági könyvtárává vált. Látogatóinak száma 
az évi hatvanezret elérte. 

A z Egyesület a maga csekély tagdíjaiból évenként a könyv
tár számára aránylag igen jelentékeny támogatást nyújt arra is, 
hogy a könyvtár vezetője, Káplány Géza az elmúlt évben a doku
mentációs világkongresszuson, valamint a könyvtárosok párisi 
kogresszusán résztvehessen és hogy számos külföldi nagy szak
könyvtárt tanulmányozhasson. A z Egyesület kiadja a könyvtár 
katalógusát kis füzetekben, amely igen nagy könnyebbségeket 
nyújt a könyvtár olvasói számára. 

Ezután búcsút vett az Egyesület nevében Ordódy János mi
niszteri tanácsostól, aki mint a Technológiai és Anyagvizsgá ló 
Intézet igazgatója nyugalomba vonult. Kiemelte az Intézet fej
lesztése körül szerzetI rendkívüli érdemeit és rámutatott arra, 
hogy nemcsak mint adminisztrátor, hanem mint a műszaki tudo
mányok művelője is nagyértékű munkát fejtett ki. Köszöntötte 
ezután az új igazgatót, Vér Tibor dr.-t, akinek fiatal tettrekészsé
gétől az Intézet továbbfejlesztése terén igen sokat várnak. 



Fa- és építési anyag-ok tájékoztató árai 
március hónapban. 

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

A) Lionibfaanyag'ok. 

1. Gömbfa m'-ként 2. Fűrészelt lombfaanyag 
ab feladóállomás: m»-ként budapesti paritásban 

Peneró -{-forgalmi adó: 
Tölgy, 30 cm felül 42—50 

-{-forgalmi adó: 
Pengő 

Tölgy, fournier-rönk 45cmMil 70—80 Tölgy, merkantil, szélezet
Pengő 

Bükk, 30 cm felül . . . 34—45 len . _ 1 3 5 - 145 

Gyertyán, 25 cm felül . . . 30—45 Kőris, I . o..... __ 1 4 0 - 150 

Kőris, 35 cm felül... 42—50 Szil 

Jávor, 30 cm felül.. 4 5 - 5 2 Gyertyán, jobb 1 0 0 - 110 

Szil 2 8 - 4 0 
3 0 - 3 5 

Jávor, I. o.... - . . . 145— 155 

Éger, commerce 
2 8 - 4 0 
3 0 - 3 5 Éger, merkantil 110— 120 

30 em felül 35—45 Nyár _ . . . — 
Nyár (ayufafa) 25—30 Hárs, merkantil ... 105— 115 
Nyár, 50 cm felül 4 0 - 5 0 Bükk, gőzölt, I . o. szélezett 115 - 125 
Kőris bognárfa 10 t. w g . . . . 300—320 Bükk, « I. o. szélezetlen 105- 115 
Szil « 10 a « 260—280 Bükk, gőzöletlen, « 
Akác « 10 « « . . . 3 9 0 - 400 
Akácoszlop 10 t. w g 400—420 

3. Tűzifa. 

A tüzifakereskedők részére történő eladásoknál március hónapban 

10.000 kg-kéiit 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, kőris 314 296 272 237 272 
Egyéb keményfa... 300 286 262 227 262 
Fenyő 319 — 270 — — 

Lágy lombfa . . . _ 260 — 230 — 230 
Hántolt cser, tölgy . . . . . . — — 334 — — 

Akác 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 330 346 323 282 320 
Gyertyán 350 335 811 275 303 
Cser, tölgy, kőris 326 308 284 249 284 
E^yél) keményfa 312 298 274 239 274 
Fenyő .. . . . . 331 — 282 — — 
Lásty lombfa _ . . . 272 — 242 — 242 
Hántolt cser, tölgy _ — — 360 — — 

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

5 . Egyéb faanyagok: 
Pengő Pengő 

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

Tölgyparkett-friz I — I I . o. 
m3-ként bpesti paritásban 170 — 180 

0-36—0-38 Bükkparkett-friz I. o.m>-
1-70—1-80 ként ab feladó áll. . . . . . . 60—65 

B) F e n y ő f a a n y a g o k . 

6. Budapesti fenyöfa-detailárak 
m* ként 

ab raktár: 
Pengő 

Válogatott lucfenyő 118—130 
I. oszt. áru 24 mm 

alapon 100—110 
II . oszt. áru 24 mm 

alapon .. . 84—90 
III . oszt. áru 24 mm 

alapon 70—75 
Léc, hosszú . . . 72—74 
Zárléc lucfenyő 76—78 
Faragott fa alapára . . . 54—56 
Fűrészelt fa 6 m-ig 72—75 
Zsindely ezre, 18 collos . . . 

7. Import fenyöfaanyagok, nagybani 
árak ma-ként 

ab magyar határ: 

a) Osztrák áru 
helyt Budapesten: 

(Schilling 
+ 13<'/„íelár> 

Széles építési anyag lúc 69'90 
Keskony « « « ._ 62'20 
Léc, 4—6 m _ 71-20 

b) Erdélyi áru 
Pengő 

-102 

90—94 

8 0 - 8 2 

6 2 - 6 5 
63—65 
5 9 - 6 1 
44—48 

Lúc, építő áru U. F. szóles 100 
Román IV. oszt. lúc, széles 

A. F 
Román V. oszt. lúc, szóles 

B. F _ 
Román V . oszt. jegenye, 

széles 
Léc, 4—6 in 
Súlyáru (D) szóles 
Faragott fa _ . . . 
Fenyórúd 7—8 cm; fm-ként 0 32—033 
Fenyőrúd9—11 « « 039—0-40 

8. Faszén: 
10.000 kg-os vasúti kocsirakományban 

Pengfl 
Belföldi boksa, ab feladó áll. 700 - 850 
Külföldi « « határ . . . 720—760 
Retortaszén « a . . . 830—920 

II . ÉPÍTÉST A N Y A G O K 
A K A I 

Budapest ab gyártelep: 
Égetett agyagtégla ezre, Pengő 

nagyméretű _ 34—35 
kisméretű _ 27—28 

1 q égetett mész 2-70—3:20 
100 k'2 portlandcement 

körülbelül 5 40—5'90 



f 
Az „Erdészeti Lapok" 1938. évi III . füzetének 

H I R D E T É S E I . 

A lap irányával nem ellenkező hirdetéseket mér
sékelt díjszabás mellett közlünk. 

D í j s z a b á s . Kéthasábos szélességben (107 rnm) borgis betűvel vagy ennél 
nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliinéterenkint 30 fillér. (Egyszeri meg
jelenés mellett egy egész oldal ára 48 P. ) Táblázatos és borgis betűnél 
kisebb betüfajtával szedett hirdetéseket másfélszeres egységárral számltunk. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

K ü l ö n m e l l é k l e t e k m e g e g y e z é s s z e r i n t . 

Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosí
tással az A d ó és Könyvv i t e l szerkesztősége, I X . , Ferene-körút 37 
szám. Telefon: 32-2-60. 

S I L V A 
Erdőgazdasági Vállalat k.f.t. Körmend 

Erdei mag - nagykereskedés. 
Magpergetőgyár. •>•> Csemetekertek. 

Központ: Körmend, telefon 52 • Fióktelep: Zalaegerszeg, telefon 19 

A j á n l : Kiváló minőségű, elismert legmagasabb csiraképességű, saját 
pergetésű f e n y ö m a g v a k a t , hazai és szlavóniai származású 
t ö l g y - és c s e r m a k k o t , mindennemű e r d é s z e t i és 
g y ü m ö c s m a g v a k a t erdőgazdaságok, gyümülcsfaiskolák 
és kertészetek részére. Mindennemű e r d e i c s e m e t é k e t , 
d í s z f e n y ő k e t , d i s z - és s o r f á k a t , d í s z c s e r j é k e t , 
r ó z s á k a t , g y ü m ö l c s v a d o n c o k a t és g y ü m ö l c s f á k a t , 
valamint az összes egyéb f a i s k o l a i t e r m e i v é n y e k e t 
saját nagykiterjedésű és mintaszerűen kezelt csemetetelepeiről. 

A P I C E T O L vadrágás elleni védőszer magyarországi kizárólagos képv. 

A M a g y a r Faiskolai Szövetség tagja. 
Ügyv. igazgató: T h i r i n g e r J á n o s oki. erdőmérnök, a cég beltagja. 
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KANADAI NYÁRDUGVÁNYOK 
és csemeték, továbbá 

NEMES FŰZFADUGVÁNYOK 
is olcsón k a p h a t ó k 
D r . T u b o l y L a j o s g a z d a s á g á b a n I k e r v á r ( V a s m e g y e ) 

A ráckevei kir. ei'dőgondnokság frigyesmajori csemetekert
jében — Peszéradacs, Pest megye — prima, 2 éves, kiszedett akác-
csemete kapható. Á r a helyt csemetekert 8 P/ezer. 

A tihanyi apátság szántódi erdőhivatala (Szántód, Somogy 
m.) pályázatot hirdet erdőőri állásra, nagy vadászatban jártas, írás
beli teendőkben is gyakorlott, 35 évnél nem idősebb, lehetőleg 
katonai szolgálatot is teljesített római katolikus erdőőrök szá
mára. Születési, iskolai és szolgálati bizonyítvány-másolatokkal 
ellátott kérvények I I I . 25-ig a fentnevezett hivatalhoz küldendők. 

700 holdas erdőgazdaságba többévi gyakorlattal rendelkező, 
megbízható családos erdőőrt keresünk. Ajánlatokat Unghváry 
László r. t., Cegléd címre kérünk. 

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 

W U N A < 4 Faértékesítő rt., Budapest 
V., TNádor-utca 21. Telefon: 129—451* szám alá 



é s c s e m e t e k e r t i c é g 

K E I N E R R E Z S Ő 
o k i . e r d ő m é r n ö k 

Budapest, I., Fery Oszkár utca 34. • Telefon: 155-641 
S ü r g ö n y e i m : K E I N E R M A G B U D A P E S T 
M a g y a r o r s z á g l e g n a g y o b b 
f e n y ő m a g p e r g e t ő j é t t a r t o m ü z e m b e n . 

Rrjegyzéki áraimból e n g e d m é n y t 
nyújtok, ha nagyobb rendelés esetén külön 
á r a j á n l a t o t kér. 

B magvaknál a legmagasabb fokú tisztaságot 
szavatolom! 

Nagyobb erdőbirtokra okleveles, gyakorlattal rendelkező 

erdőmérnök ajánlatát kéri dr. Smidelius Jenő ügyvéd, Szombat

hely. ' 

Erdei fenyö, f e k e t e f e n y ő , luc-, 
v ö r ö s - , s i m a f e n y ő , j e g e n y e f e n y ő 

és az összes tűlevelű- és lombfamagva-
kat, minderféle erdősítésre szolgáló erdészeti 
csemetéket, gyümölcs-vadoncokat, 
d í sz fenyőke t , sorfákat stb. 
legjutányosabb árban szállítunk! A fenyőmagvakat hazánk 
egyedüli legmodernebb berendezett (két villanymotoros tisz
tító- és magszárnytalanítógéppel felszerelti magpergetőnkben 
szakszerűen pergetjük. — K é r j e n el 6 n y á r a j á n l a t o t 

Kőszeg! Fenyőmníperjetö és faiskolán, 
Wíciiter Gyula és fia, Kőszeg 



P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y . 
, Nagykőrös város pótharaszti erdőgazdaságánál üresedésben 

lévő e r d ő l e g é n y i állásra pályázatot hirdetek. Ez állással évi 360 
pengő i l letmény és egy szoba, konyha s a szükséges mellékhelyisé
gekből álló természetbeni lakás élvezete jár. A készpénzilletmény 
a fennálló kormányrendeletek szerint csökkentés alá esik. Pályáz
hatnak az erdőőri szakiskolát sikerrel végzett és erdőőri oklevéllel 
bíró, feddhetetlen előéletű, 20 évet betöltött egyének. 

A szolgálati jogviszonyt külön megkötendő szerződés szabá
lyozza. 

A pályázati kérelmek 1938. év i április hó l - ig adandók be 
Nagykőrös város polgármesteri I . ügyosztályánál (régi városház, 
I . emelet 10.) posta útján v a g y személyesen a fenti kellékeket iga
zoló okmányokkal felszerelten. 

Nagykőrös, 1938. február 19. Dezső Kázmér, 

P Á L Y Á Z A T E R D Ö M É R N Ő K - G Y A K O R N O K I Á L L Á S R A . 

A kalocsai érseki uradalom pályázatot hirdet erdőmérnök
gyakornoki állásra. 

A z alkalmazandó egyévi próbaszolgálatra vétetik fel. I l le t
ményei évi 360 pengő készpénzfizetés, 720 pengő ellátásmegváltás, 
6 ürm. kemény hasábfa és természetbeni lakás. Megfelelés esetén 
egy év után az erdőtisztikar részére megállapított illetménytáblá
zat I X . fokozatába neveztetik ki. Kinevezet t tartozik szolgálatát 
április 15-én megkezdeni. A szabályszerűen felszerelt pályázati 
kérvények „Érsekuradalmi Erdőhivatal, Kalocsa" címre március 
hó 30-ig nyújtandók be. 

Makkot, tölgy- vagy csermakkot, idei ültetésre keresek, egy: 
vvaggon mennyiségig, megvételre. Részletes ajánlatot kér dr.' 
Pátkay Dániel erdőbirtokos. Budapest, V. , Ferenc József-tér 5. 

P Á L Y Á Z A T I H I R D E T M É N Y E R D Ő Ő R I Á L L Á S R A . 

Kizárólag 'k i fogás ta lan előéletű, 25—36 éves, nős, uradalmi 
^szolgálattal rendelkező, mindennemű erdőgazdasági munkában! 
(vadászatban jártas; katonai szolgálatnak, eleget tettji erdőőri szak
iskolát végzet t erdőőrök egyév i próbaidőre pályázhatnak. A saját-
kezüleg írt kérvényeket és fenti adatokat igazoló lemásolt okmá
nyokat bélyegmeútesen kell f. évi április hó 20-ig benyújtani. Av 
állás jmájus hó 1-én elfoglalandó; I l le tményei : év i 600 pengő fize 
tés, természetbeni lakás, 1 kat. hold konyhakert, 8 ürm. kemény 
hasáb) tűzifa, 3 tirb., marhatartás. 

Vol t úrbéres erdőbirtokosság, Keszthely. 
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