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Szerkeszti: 

B U N D K Á R O L Y 

Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. & Előfizetési dij egy évre 16 korona. 

Az Orsz. Erd. Egyes, oly alapitó tagjai, kik legalább 300 kor. alapítványt tettek, vala
mint a rendes tagok is 16 kor. évi tagsági dij fejében ingyen kapják. Azok az alapitó 
tagok, kik 300 koronánál kevesebbet alapítottak, 6 kor. kedvezményes árért járathatják. 

Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapesten, Lipótváros, Alkotmány-uteza 6 . sz. II. u n , 

A lap irányával nem ellenkező hirdetések mérsékelt dijért közöltetnek. » • 
_^»--C (Telefon : 37—22.) 

Értesités. 

z Erdészeti Lapok a háborús bonyodalmak tartama 
alatt, amig az a szerkesztőség, a kiadóhivatal és a 

nyomda megfogyott személyzete mellett lehetséges, bár a 
szokoítnál kisebb terjedelemben, megfognak jelenni, határozott 
kötelezettséget azonban ebben a tekintetben nem vállal
hatunk. 

Amennyiben tehát tisztelt olvasóink a lapot idejében, 
vagy egyáltalában nem kapnák meg, annak okát a postai 
szállítás beszüntetésében, vagy egyéb kényszerítő körül
ményekben szíveskedjenek keresni. 

Az Erdészeti Lapok szerkesztősége. 
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Az erdőgazdaság és a háború. 

V ilágraszóló események küszöbén állunk. A lét és nem 
lét kérdése elé állítva, országunk derék hadserege 

a határra vonult, megvédeni otthont és családot. Hő fohá
szunk, Isten álttását könyörgő imánk kiséri útjára, de 
nemkülönben hazafias lelkesedésünk, ügyünk igazságának 
tudata és az erőnkből merített bizalom is! 

Mind elvonult a nemzet szine-java. Elnémult a fejsze 
erdőségeinkben, elállt a fürész zakatolása munkás kéz hiányá
ban. Az erdei termelés és munka egy időre megállt. 

Teljesen azonban nem szabad szünetelnie! Az itthon 
maradt idősebb munkaerő kétszeresen reászorul a munka
alkalomra, a visszamaradt nőket és a serdülő ifjúságot is 
keresethez kell juttatni, amire csemetekerti munkák és őszi 
erdősítések elég bő alkalmat adnak. Szóval az erdőgazda
ságoknak ís ki kell venni részüket abban a munkában, 
amely az idő súlyosan reánk nehezedő terhét elviselhetőbbé 
tenni hivatott. 

Meg vagyunk győződve, hogy ugy a hazai erdő
birtokosok, mint a magyar erdőtiszti kar ebben a rend
kívüli időben teljesen megfelel azoknak a nagy hazafiúi 
és emberbaráti feladatoknak, amelyek reájuk hárulnak. 

A csüggedők bátorítása, a tudatlanok oktatása, a nép 
kizsákmányolására irányuló törekvések és minden más káros 
befolyás elhárítása és ellensúlyozása, a nyomor enyhítésére 
kínálkozó minden alkalom megragadása — mindez igen 
szép és hazafias feladata azoknak a kartársaknak, akik nem 
a fegyverrel a kezükben szolgálják a hazát. 

Lényegesen elősegíthetik ekként a háború borzalmainak 
enyhülését és a remélt jobb jövő bekövetkeztét, amely 



ismét békés munkára egyesíti a ma fegyverbe szólított 
nemzetet. 

Vajha a kötelességnek ugy a harcztéren, mint azon 
kivül való teljesítése biztosítaná szeretett hazánknak a meg
próbáltatás nehéz napjai után mielőbb ismét a béke 
áldásait! 
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A kanadai nyárfa. (Populus canadensis Desf.) 
I r t a : Majerszky István. 

z erdő és annak termékei lassanként elfoglalják a nemzet 
gazdaságában az őket megillető helyet. Ma már oly fák 
is becsbe jönnek, melyek még egy-két évtized előtt mint 

gyomfák szerepeltek az erdészet terminológiájában. 
Különösen a puha lombfák azok, melyeknek eddig kevés 

volt az értékük. Azonban már a lenézett fűzfa is becses anyagot 
szolgáltat még bútornak is, habár ily irányú használata még csak 
most kezd terjedni. A butorfát azonban ne ugy tessék érteni, 
hogy tömör fényezett bútorok készülnek belőle. Tömör bútor 
finom kivitelben ma már egyáltalában nem készül, mert furnér 
segítségével sokkal szebb bútort lehet készíteni, mint tömör fából. 
Az ilyen bútornak az a része, mely előbb fenyődeszkából készült, 
most 4—5 mm vastag, egymásra keresztbe enyvezett füz- és nyár
lemezből állíttatik össze és lesz kivül-belül a finom drága exotikus, 
vagy belföldi furnérral borítva. A 4—5 egymásra keresztbe 
enyvezett belső füz-, vagy nyárfalap teljesen „nyugodt" anyagot 
ad és a bútor repedezését, vetemedését kizárja. 

Sok más czélra is használják már a puha lombfákat, miknek 
elsorolása azonban messze vezetne. Csak még annyit azoknak, 
akik a puha lombfákat nem hajlandók egyenrangúaknak elismerni, 
hogy ismertem egy, a XVIII. században épült templomot, melynek 
egész födélszéke nyárfa volt és ha le nem ég, még kitart valószínű
leg egy századig. 

Ezeknek előrebocsátása után, amivel csak azt akartam bizo
nyítani, hogy a maguk helyén a puha lombfák is a legkülön
bözőbb és nem is gondolt czélokra használhatók, áttérek a kanadai 


