
. A baj t és kárt meg kell előzni, oda kel l hatni, h o g y gondos és 
helyes oktatással felvi lágosí tsák a tanulókat és ú joncoka t az erdő n e m 
zetgazdasági je lentőségéről , mer t az e rdő a n é p jólétét emel i , de csak 
akkor , ha kel lő v é d e l e m b e n részesül. 

Szerény néze tem szerint az erdő szereletének és védelmének a 
szükségét a lerdülö nemzedék gondolatvilágába bele kell nevelni, mert 
máskép minden fáradozásunk eredménye kevés vagy talán nulla lesz. 

Tanítani kell azt, h o g y : «Xe bántsd., szeresd, az erdőt! » 

Protection des /o/ieís. Sur eon importanoe il faut instruire inon seuVement 
les écoüers, mais aussi les soldats, 

The Protection of the Forests should be taught not only in the elemen-
tary school but in military service too. 

l'ber den Schittz der Wiilder. solhen nieht nur die Schulkinder. sondern 
laurh die liekruten des Haerea entsprechend unlcrrh hfet wlerdem. 

Egyesületi közlemények 

V á l a s z t m á n y i ü l é s . 

Egyesületünk igazgató-választmánya november hó 10-én tartotta ebben 
az évben 4. rendes ülését, amely az Egyesületet ismét egy jelentékeny lépéssel 
vitte előbbre a demokratikus fejlődés útján és ezzel nemi csekély mértékben 
gyarapította erkölcsi erejét. 

Egyhangúlag elhatározta az igazgató-választmány, hogy kérni fogja 
az Egyesület felvételét a* Műszaki és Természettudományi Egye ü'etek Szövet
ségébe. (M.T . E. Sz.) Ez az intézmény a Magyar Mérnökök; és Technikusok 
Szabad Szakszervezetének a kezdeményezésére folyó évi június hó 29-én 
alakult műszaki tudományos életünk fejlesztésére és irányítására. Szervezető 
a közös erőkifejtés szükségének az alapelven épült fel, tekintélye hagy 
Segítség, a végzett munka arányában juttatott anyagi támogatása pedig reális, 
igen hatékony ösztönzés a tagegyesületek részére. 

. Az egyesületi munka elmélyítése és irányának miind' politikai, mind 
pedig célszerűségi szempontokból a felügyeleti hatóságok megszabta vezérelvek 
szerinti kialakítása szükségessé tette, hogy az Országos Erdészeti Egyvesülei 
vs olyan állandó munkatársakat rendel jen az elnökség támogatására, akik mint 
egy-egy ügykör felelős vezetői annak beltcrjesebb művelését, a fokozott 
ütemet, a harmonikus együttműködést és a népi demokrácia szellemének 
maradéktalan érvényesülését biztosítják. 

Ilyen értelemben választolta ki az igazgató-választmány saját kebelé 
gől a fent megjelölt cél szempontjából legalkalmasabb szakembereket, akii 
ügykörüket tiszteletbeli megbízás alapján látják cl. 

Az egyhangúlag megválasztott elnökségi munkatársak a következők. 
Titkár: Jablánczy Sándor főerdőménnök (Esztergom), 
Káder-felelős: Szende György előadó (Budapest), 
Oktató: Dr. Magyar János íőerdőmérnök (Budapest), 
Sajtópropaganda-felelős: Iby Gábor erdőménnök (Budapest), 
Külföldi kapcsolatok felelőse: Mádat András erdőmérnök (Budapest), 
Termelési felelős: Sclineider Jenő erdőüzemi főintéző (Csákvár), 

akik 



Előadás-szervező: Szűcs Ferenc, az Állami Ellenőrző Központ fő
mérnöke (Budapest). 

Dr. Mihályi Zoltán az Egyesület adminisztratív ügyeit ezentúl mint 
irodavezető intézi. 

A december hó 19-én tartandó közgyűlés alkalmával válasatandó 
ideiglenes egyesületi elnökség tagjaiul az igazgató-választmány — egyhangú, 
állásfoglalása alapján — a következőket javasolja a közgyűlésnek. 

Elnök: ür. Haracsi Lajos főerdőtanácsos, erdőigazgató (Kaposvár), 
Alelnökök: Roth Gyula ny. egyetemi tanár (Sopron) és Láng IMJOS 

íőerdőtanácsos (Budapest). 

A győri és -pécsi erdőigázgatóságok kerületéből újabb 105, jelentkező 
kérte felvételét az Egyesületbe, mégpedig: 5 erdőmérnök, 7 erd. üzemi tiszt, 
85 erdész, 4 erdőőr, 3 tisztviselő és 1 község. 

Végül elhatározta az igazgató-választmány, hogy a gödöllői arborélim* 
megmentése, valamint a megszűnteiét) püspökladányi szikkísérleti és a kecs
keméti homokkísérleti telep felújítása érdekében sürgős felterjesztéssel fordul 
a földmívelésügyi miniszterhez és az erd. kutató intézethez. 

T a g t á r s a i n k szíves f i g y e l m é b e ! 

Lapunk — amint ezt főszerkesztője a beköszöntőben a becsületes j,ó-
szándék nyíltságával ki is fejtette — az egész magyar erdőgazdaság szak
folyóirata kíván lenni. , 

Első füzetének tartalma azonban még csak prábálkoztU. Nemi tudjuk, 
mert nem tudhattuk még, mit várnak tőié a részletkérdésekben kartársaink és 
olv ásóink. 

Ezért legsürgősebb kérelmünk: közöljék velünk őszintén, gátlás nélkül 
észre i él eleiket, ki vámágaikat,, elgondo fisaikat. 

.Mert az Egyesület is leginkább az «Erdészeti Lapok»-on kérésziül 
lehet az a termékeny munkaközösség, amely szakművelődésünk színvonalá
nak emelésében látja legfőbb feladatát. 

Tehát nemcsak a tudományos kutatás legújabb eredményeiről akarunk 
beszámolni, nemcsak olyan kérdéseket kell felvetnünk, amelyek a szerkesztő
bizottság megítélése szerint fontosak, hanem azokat is szeretnők megvitatni,, 
amelyek a gyakorlatban bárhol felvetődnek és feleletre várnak. 

Ehhez azonban olvasóink segítségeié van szükségünk! Kétféle módon 
támogathatnak bennünket. 

Már az is . jó betekintést ad erdőgazdaságunk mindennapi harcába, 
ha egyáltalában tudomásunkra jut, hol, milyen nehézséggel kell kai-társaink-
nak megküzdeniök. És nem kétséges, hogy akadnak li népes ierdészcsalád-
ban elegen, akik jóitanáccsal tudnak szolgalmi. 

Tehát — először — : kérjük olvasóinkat, uc icstcljék, és bizony csak 
háborgassák a szerkesztőséget kérdéseilikfii! — Mindegyiket különlegesen kép
zett szakemberhez juttatjuk el, tehát a válasz is a lcgkiiclégítőbb lesz. ((Levél
szekrény» nevet. adjuk az új rovatnak, amelyben a beérkező kérdéseket és 
feleleteket egyaránt közöljük. Ügy amint a « Természettudományi Közlöny* 
is teszi már évtizedek óta! 1 

Nagyban szolgálná szakunk fejlődését, ha kartársaink élénkebb részt 
vállalnának az irodalomban is. Miért ne felejtsük el : a Természet titkainak 
kutatásában, a gazdálkodás helyes megítélésében minden adat fontos, még 
akkor is, ha értékét nem is ismerjük fel azonnal. 

Tehát — másodszor — : kérjük kartársainkai, írjanak'. Minél többen, 
•ninél többet! Ne legyenek féltékenyek «műhely I i l kaik ra *: önmaguk ia 
több hasznát látják, ha a közösség tulajdonába került felfedezések, kipró
bált módszerek az egész erdőgazdaságot előbbre viszik! 



Azoknak, akik munkatársainkul kívánnak szegődni, legyen szabad 
néhány felvilágosítással, tanáccsal szolgálni. 

ii) Lapunknak elsősorban a gyakorlat igényeit kell kielégítenie, tehát 
elvont tudományos fejtegetéseknek csak kivételesen biztosíthatunk helyet. 

b) Takarékoskodnunk kell a papírral is. Ezért kérjük' munkatársaim-
kát, fogják rövidre a mondanivalójukat, kerüljék a fe'esleges, fárasztó ismét
léseket, közismert dolgok felsorolását. 

c) A bírálat mindig építő legyen: szigorúan tárgyilagos, alapos. Kellően 
nem ellenőrzött adatok közlése csak zavart, megbántást okoz. 

d) Az áttekinthetőség és könnyebb megértés érdekében kerüljük 
a túlságo-an hosszú mondatokat és emeljük ki a fontosabbi irészeket, tagoljuk 
— a gondolatépítós menetének szemléltetésére — a szöveget új bekezdésekkel. 

e) Írjunk géppel, félíves papírra é , annak is csak az egyik oldalára, 
•ritka sorokkal és hagyjunk 4—5 cm lapszélt (margót) is az esetleg szükséges 
módosításoknak vagy javításoknak. 

i) ügyeljünk a helyes magyarságra. Szaknyelvünk tiszta-ága is erdé
szeti kultúránk egyik — nem lényegtelen! — bizonysága. A leggyakoribb 
Jiibák (germanizmusok!) elkerüléséhez a szerkesztőség kínálja fel segítségét 

g) A külföldi szaklapokkal léle-iieli csereviszonyra való tekintettel 
kérjük munkatársainkat, hogy tanulmányukkal egyidejűleg mindenkor egy 
rövid magyarnyelvű kivonatot is szíveskedjenek beküldeni. Ennek terjedelme 
a teljes magyar szövegnek kb. 5"/o-a lehet ési úgy állítandó össze, hogy a 
tanulmány lényegét tömöret, de hiány'.a'amd adja viasza, 

* 
l^apunk önköltségi ára kb. 2 . - Et példanyonldmt. Egy egész évfolyam 

(12 füzet) előállításáért tehát az Egyesület 24 F-ot fizet. 
Ezzel szemben a tagdíjai az igazgató-választmány a folyó évre a követ

kezőképpen állapította meg: 
a X I V — X I , fiz. osztályba sorozottak évi 12.— Ft-t, 
a X — I X , fiz. osztályba sorozottak évi 20.— Ft-t, 
a VI I I—VII . fiz. osztályba sorozottak évi 30. Ft-t, 
a VI—IV, fiz. osztályba sorozottak évi 10.— Ft-t fizetnek. 

Rrdőmérnökha 1 Igalók és mellékfoglalkozás nélküli nyugdíjasok tagdíja: 
12.— Ft, az erdőbirtokossági társulatoké, vállalatoké, intézményekké és szabad 
pályán lévőké: 40.— Ft. 

Az Egyesület — tagjainak foglalkozása, ill. minősége szerint —> folyó évi 
október 30-án a következő képet mulatja: 

Erdőmérnökök . . . . . . . . 681 (nyugtdíjas 83) 
Erd. üzemi tisztek . . . . . 89 
Erdészek (vadászok, vadőrök) . 369 
Erdőkéi ü'ő'< (altis?te\) . . . . . . 33 
Erdőbirtokos=ági társulatok . . . 60 
Halóságok, szak testű letek, városok 16 
Eakereske.lők . . . . . . . . 16 
Tisztviselők 40 
Egyéb foglalkozásúak . . . . . 10 

összesen: . . . 1314 
A lagok 52«,o-a 12 és 20 Ft tagdíjat fizet, (tehát kewsebbet, mint 

amennyibe az Egyesületnek a tagdíj fejében adott «Erdészeti Lapok» kerül. 



Vállaltuk ezt az áldozatot, mert a magyar erdőgazdaság minden munka
területét be akarjuk kapcsolni a szakirodalom ápolásába, s mert bízunk tag
társaink megértésében és segítségében. 

Az alapszabályok. 11. §-a értelmében az évközben belépő tagok kötele
zettsége ugyanannak az évnek az elejével kezdődik. Vagyis erre jaz évre is 
az egész évi tagdíj1 befizetését kell kérnünk. Nem'csak mert az alapszabályok 
így rendelik. Hanem mert a tagdíjjöv cdelcm az «Erdészeti Lapok* fenn
tartásainak egyetlen anyagi alapja. 

Az Egyesület mindent elkövetett, hogy folyóirata újból megjelenhessen, 
az első füzettel talán azt is sikerült igazolnia, hogy hasznos szolgálatra vállal
kozott, érdemes munkát tud végezni. További útfal a tagok tnugatartá a hatá
rozza meg, anyagi tekintetben is. 

Bízunk benne, hogy t. Tagtársaink tisztán látnak s nem hagyják cser
ben 84. évébe lépő folyóiratunkat, amelynél csak egyetlenegy idősebb az egész 
világon! 

Mostani számunk minden példányához 1 db postatakarékpénztári be
fizetési lapot is mellékelünk, reméljük neirt hiába! 

Az előbb közölt táblázatból mindenki megállapíthatja, mennyi tagdíj 
terheli; azoktól, akik első felhívásunkra e'.ő'eget küldtek be, csak a különbözet 
szíves átutalását kérjük. De me t szegények vagyunk nagyon, esetleges felül
fizetéseket hálás köszönettel nyugtázunk. 

Dr. Mihályi Zoltán 

Irodalom 
Kövesi Antal: Hidraulika. (A «Népszava* kiadása, Budapest, VII . . Erzsé-

bet-krt. 17. 1947. 252 oldal. Ara fűzve: 80 Ft.) I 
4. « Népszava* valóban igen hasznos feladatra vállalkozott, amikor 

műszaki könyveinek sorozatában Köve i professzor mwnkájá|t is a mérnöktársa
dalom rendelkezésére bocsátotta. 

Akik méltányolhatták Kövesi Antal kimagasló pedagógiai értékét — már
pedig a magyar erd'őménnököknok egész nemzedékét <» tanította mechanikára, 
géptanra — azok nemcsak átfogó, mely tudását becsülik nagyra, (hanem világos 
fogalmazását és szabatos meghatározásait is. Mert ezek olyan előnyök, ame
lyek egy nehéz, mennyiségtanon alapuló tudományági ismereteinek a közvetí
tésekor kétszeres súllyal esnek latba. 

A «Hidraulika» már ezért is nagy nyeresége műszaki irodalmunk
nak, mert hiszen a bánya-, kohó- és erdőménlöki kar hallgatót és a gya-
Ikorlat emberei számára készült, tanítani kíván, tehát elsősorban az akadálytalan 
érthetőség útján kellett célja felé igyekeznie. 

De Kövesi professzor 4 évtizedes tanári pályáján alaposan megismerte 
»tz ábrák és példák didaktikai értékét is és most is bőségesen él az ered
ményes magyarázatnak ezekkel a fegyevereivel; a szöveget 232 ábra kíséri 
és a nehezebb tételek megvilágítására több példáit is ad, összesen J35-öt! 

Könyve 6 fejezetre oszlik. Ezek: I. Hidrosztatika, II. Hidrodinamika, 
III. Csővezetékek, IV. Csatornák, V. Hidrometria és V I . A hid'romechanika 
gyakorlati alkalmazásai. Részletesebben — sajnos — nem foglalkozhatunk 
velük, csak azt kívánjuk még megjegyezni^ hogy a szerző a lehetőség isze-
rint a bonyolult mennyiségtani levezetéséket is mellőzte ós inkább grafikus 
eljárásokkal, mtegrálgörbék szerkesztésével állapította meg eredményeit. 

A kitűnő munka méltán sorakozik a szerző régebbi művei: a «Szi
lárdságtan* és «Grafosztalika» mellé és a magyar mérnöktársadalom, — 


