
K Ü L Ö N F É L É K 

Felhívás az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek neve
lési segélye tárgyában. A m. kir. földmívelésügyi minisztérium 
szolgálati ügyköréhez tartozó állaonerdészeti tisztviselők gyer
mekeinek nevelését segélyező alapból az 1925—26. tanévre seóló 
segélyek folyó évi augusztus havában kerülnek kiosztásra. 

Segélyben részesülhetnek az állami erdészetnél (ki n est ari 
erdőknél, állami ellátásba vett községi stb. erdőknél, erdőfel-
ügyelőségeknél, a bányamérnök] és erdőmérnöki főiskolánál, 
az erdőgazdasági szakiskolánál, àz erdészeti kísérleti állomás
nál és az erdőőri és vadőri iskoláknál) alkalmazott tényleges 
szolgálatban álló, nyugdíjazott és elhalt tisztviselők
nek (erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, erdészeti .mérnökök
nek, kincstári erdészeti orvosoknak, erdőszámvevőségi tiszt
viselőknek, irodatiszteknek) mindkét nembeli gyermekei, ille
tőleg árvái,' ha az alább felsorolt belföldi intézetek valame
lyikének rendes tanulói közé az 1925—26. tanévre felvétettek, 
továbbá ha a tanulmányi előmenetelt igazoló bizonyítványaik
ban kitüntetett összes osztályzatuknak legalább fele kitűnő, 
jeles, igen jó vagy jó. 

Elégtelen osztályzat a segélyezést kizárja. 
Tornából, énekből, valamint az egyes nem kötelező tan

tárgyakból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapítá
sánál nem jön számításba. 

A kérvényhez a folyamodás időpontját közvetlenül meg
előző tanévről szóló iskolai végbizonyítványt kell csatolni, ki
véve azt az esetet, ha a gyermek erről a tanévről ily bizo
nyítványt a saját hibáján kívül nem kaphatott, amely esetben 
kellő megokolással a még előbbi évi iskolai végbizonyítványt 
kell csatolni. 

Azok a tanintézetek, melyeknek rendes tanulói a sza
bályzat 21. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők: 

A) Fiúgyermekek részére: 
1. az erdőmérnöki főiskola, 2. gimnáziumok, 3. reáliskolák, 

4. a felsőkereskedelmi iskolák, 5. tanítóképzők, 6. felsőipar-
iskolák és 7. polgári iskolák. 

B) Leánygyermekek részére: 
1. leánygimnáziumok, 2. országos magyar iparművészeti 

iskola, 3. tanítónő-, óvónő- és nevelőképzők. 4. női kereskedelmi 
tanfolyamok, 5. felső női ipariskola, 6. felső leányiskolák, 7. pol
gári leányiskolák. 



C) Mindkét nembeli gyermekek részére: 

1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy a fiú
gyermekek és az I—IV. osztályba járó leánygyermekek se
gélyben osak akkor részesülhetnek, ha megfelelő helybeli tan 
intézet hiányában házon kívül másutt kénytelenek tanulni. 
Atyátlan-anyátlan árvák minden esetben szülői házon kívül 
tanulóknak tekintetnek. 

2. siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógype
dagógiai intézetek és pedig tekintet nélkül a gyermekek élet
korára és előképzettségére. 

Más tanintézetek tanulói, a fentebb felsorolt tanintéze
tek rendkívüli vendég- és magántanulói, nemkülönben a kü
lönböző időszaki (téli, esti stb.) tanfolyamok hallgatói segély
ben nem részesíthetők. 

A segélyezés iránt benyújtott kérvényekben okvetlenül 
ki kell tüntetni: a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, 
összes ellátatlan gyermekeinek számát és korát, a tanintéze
tet, melyet látogatni fognak: az esetleg élvezett ösztöndíj vagy 
más ilynemű állandó segély összegét: s a kérvényhez csatolni 
kell az összes gyermekek legutolsó iskolai bizonyítványait, 
nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló hatósági bizo
nyítványt, illetőleg atyátlan-anyátlan árváknak az árvaszék 
igazolványát. A kérvényben fel kell említeni azt is, hogy a 
szülő melyik gyermeke részére folyamodott segélyért, egyide
jűleg az állami alkalmazottak gyermekeinek nevelését előmoz
dító segítségeket kiosztó bizottsághoz. 

Amennyiben a kérvényekhez a szükséges iskolai bizo
nyítványok vagy egyéb okiratok valamely körülmény miatt 
egyidejűleg csatolhatok nem volnának, a kérvényt az alább ki
tűzött határidőre iskolai bizonyítvány stb. nélkül is feltétle
nül be kell nyújtani és az iskolai bizonyítványt annak elnye
rése után pótlólag bemutatni. 

A bélyegtelen kérvényeket legkésőbb 1925. évi július hó 
8-ig „Az állaanerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését se
gélyező alap intéző bizottságához" (Budapest, V. kerület, Or-
ságház tér 11. szám, III. emelet, 308. ajtó) postán kell benyúj
tani. Ha folyamodó székhelyen vagy közelében valamilyen er
dőhivatal van, ennek utján is be lehet küldeni. 

Meghívó a budapesti mérnöki kamara 1925. évi rendes 
(V.) közgyűlésére. A f. évi június hó 26—28-án megtartandó 
közgyűlés tárgysorozata a következő: 

Első nap: 1925 június hó 26-án, pénteken délután 4 órakor 



a Magyar Mérnök- és Építész-Egylet székházában (Budapest 
I V , Keáltanoda-u. 13—15.). 

1. A közgyűlés megnyitása. 
2. Jegyzőkönyvhitelesítők felkérése. 
3. Szavazatszedő-bizottságok kiküldése. 
4. A Kamara alelnökének választása, aminek idejére elnök 

áz ülést felfüggeszti. 
Szavazás délután 5—9 óráig. 
Második nap: 1925 június hó 27-én, szombaton, a MMÉE-

székházában. 
Szavazás délután 4—9 óráig. 
Harmadik nap: 1925 június hó 28-án, vasárnap délelőtt 10 

órakor a közgyűlés folytatása a régi képviselőház nagytermé
ben (VIII , Főherceg Sándor-utca 8. sz.). 

1. E l n ö k i m e g n y i t ó . 
2. A Kamara ügyrendje. 
3. Tiszti jelentés és a választmány javaslata alapján a 

kormányhoz felterjesztendő 1924. évi jelentés megállapítása. 
4. Az 1924. évi ideiglenes költségvetés utólagos- jóváha

gyása. 
5. Az 1924. évi zárszámadás megvizsgálása és a felment-

vény megadása. 
ö. Az 1925. évi költségvetés megállapítása és a fedezetről 

való döntés. 
7. Az 1925. évi zárószámadásokat vizsgáló bizottság kikül

dése. 
8. A szavazatszedő-bizottság jelentése és a megválasztott 

alelnök beiktatása. 
9. Indítványok. 
A közgyűlést követő 8 nappal megelőzően szavazószelvéuy-

nyel ellátott, névre szóló meghívók küldetnek szét. 
Önálló indítványok benyújtásának határideje június hó 

10-ének déli 12 órája. A közgyűlésen csak oly indítványok tár
gyalhatók, amelyek ezen időpontig benyujtatnak s a szétkül-
ciendő meghívó tárgysorozatába felvétetnek. 

A mérnöki rendtartásról szóló 1924 : XVII. t.-c. 19. §-a 
éríelmeben: „A választás eredményességéhez szükséges, hogy 
a szavazati joggal bíró tagoknak legalább egyharmada részt
vegyen a szavazásban és hogy a tisztviselők és választmányi 
tagok mindegyikére a beadott szavazatoknak legalább egyhar
madrésze essék. Azt a választást, amelyiknél e feltételek vala
melyike hiányzik, meghiúsultnak kell tekinteni és harminc 



napon belül új választást kell elrendelni amelynél a viszony
lagos szótöbbség feltétlenül dönt". 

A 16. §. értelmében: „A közgyűlés határozatképességéhez, 
választás eseteit kivéve, a Kamara tagjai legalább egyötödének 
jelenléte szükséges. Határozatképtelenség esetén harminc napon 
belül új közgyűlés tartandó, amely a jelenlevők számára való 
tekintet nélkül határozhat". 

Amennyiben a választás eredménytelensége, avagy — a 
harmadik napra kitűzött tárgysorozat tekintetében — a köz
gyűlés határozatképtelensége állapíttatnék meg, ebben az eset
ben a közgyűlést a Budapesti Közlöny július 1-ei számában 
való hirdetés útján a szükség szerint július hó 3—5. napjaira 
a fent megadott kezdetekkel és helyekre fogjuk újból össze
hívni. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya 
június hó 3-án ülést tartott, amelyen Térti Béla alelnök min
denek előtt mély részvéttel emlékezett meg arról a súlyos vesz
teségről, amely az egyesületet Csik Imre, Medveczky Ernő vá
lasztmányi tagok és Gaál Károly volt pénztáros halálával érte. 
Emlékezetük és érdemeik az ülés jegyzőkönyvében megörökít
tetnek. 

A pénztári jelentés szerint az egyesület készpénzkészlete 
38,267.281 korona. A székház külső frontja 11,650.000 koronáért 
az elengedhetetlenül s'zükséges mértékben helyrehozatott, 

A földmívelésügyi miniszter leirata, amelyben értesíti az 
egyesületet, hogy az erdészeti igazgatásról szóló törvény végre
hajtását nincs módjában felfüggeszteni, érdemben sajnálatos 
tudomásul szolgál, ellenben a leiratnak arra az állítására, 
hogy az egyesületnek annak idején módjában volt nevezett tör
vényihez, mint javaslathoz hozzászólni, az egyesület újabb fel
terjesztéssel válaszol. Tudvalevő, hogy az egyesület az újabb 
erdészeti törvényjavaslatokat nem normális körülmények kö
zött, néhány nappal lebonyolításuk előtt kapta meg, úgy hogy 
a választmánynak egyáltalában nem volt módja velük érdem
legesen foglalkozni, ami ellen annak idején élénken tiltakozott. 
(E. L. 1922. évi 316. oldal,) 

Ezzel kapcsolatosan Czillinger János felhívja a választ
mány figyelmét arra, hogy értesülése szerint az úgynevezett 
szanálási törvény alapján oly kormányrendelet kiadása, van 
tervbe véve, mely a közigazgatási gazdasági albizottságok jog
körét az új m. kir. erdőiigazgatóságokra ruházza át. Javasolja, 
hogy az egyesület ezen törvényerő jellegével bíró kormány
rendelettervezetnek az egyesület részére való megküldését 
kérelmezze. 



Az igazgató-választmány elhatározza, hogy ebben az ügy
ben sürgős felterjesztéssel fordul a kormányhoz. 

A forgalmi adó reformja ügyében tett felterjesztést kül
döttség adta át Vargha Imre pénzügyi államtitkárnak. A nyert 
válasz, sajnos, csak kis részben helyezi kilátásba az egyesület 
kívánságainak teljesítését, nevezetesen remélhető, hogy a saját 
szükségletre, továbbá kegyúri kötelezettségekre és illetmény
ként felhasznált famennyiségek után a forgalmi adó eltöröl
tetik, ellenben az erdőgazdaságnak teljes mentesítése ai for
galmi adó alól, továbbá az importfának a határon való meg
adóztatása nehézségekbe ütközik. 

A jövedelmi és vagyonadóra vonatkozólag több részlet
kérdés megvitatása után az igazgató-választmány örömmel 
állapítja meg, hogy a kormány az erdők értékelésénél ismét 
visszatért a hozadéki érték elvéhez. 

A kereskedelemügyi miniszter az aprított tűzifának súly 
szerinti eladását kívánja rendelettel kötelezővé tenni. Bár ezt 
a kérdést a kereskedelmi szokás már szabályozza s így külö
nös szükség ily rendeletre nincs, az igazgató-választmány an
nak tervezetére észrevételeit megteszi. 

A Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége 
a várható státusrendezés során az állami szolgálatban álló mű
szaki képzettségű tisztviselők részére teljesen azonos elbánást 
kíván a jogi képzettségű tisztviselőkkel. 

Az igazgató-választmány ehhez a kívánalomhoz csatla
kozik. 

Onczay László indítványára a választmány oly kérelem
mel fordul a kormányhoz, hogy az Országos Földbirtokrendező 
Bírósághoz kellő számú erdészeti szakértőbírót nevezzenek ki. 

A birtokreform keretébe tartozó két panasz tárgyalása 
után az igazgató-választmány megbízza a titkárt, hogy az Er
dészeti Zsebnaptár újból való kiadásának módozatait tanulmá
nyozza. 

Óriási méretű közönséges kőris rönkő. Lővy Dávid és Fiai 
cég ríjpesti faipari gyára Boszniában a Gregersen-féle fatele
pen fornér céljaira egy rendkívüli méretű és különleges (úgy
nevezett virágos, habos) mintázattal bíró rönköt A«ásá.rolt. A túl
oldalon levő képen, bemutatott közönséges kőris rönkő méretei 
a következők voltak: 

A rönk hossza — cca 11 méter 
„ középátmérője ; , 160 cm. 
„ köbtartalma — — ,, 18 köbméter 

Vételára ab Zavidovici, mult évben 85.000 svájci frank volt. 
Két vagonban érkezett ide mult évi december hóban, az után 





külön is biztosítva volt a Magyar Francia Biztosítónál 
1.200.000,000 koronára. Ez a rönk Újpestig az összes költségek
kel közel másfélmilliárdba került. 

Ez év elején már fel is dolgozták furnérrá. Termeltek 
belőle cca 186.800 l|] -t, ennek értéke á ¡1 15.000 korona = 
2,802.000,000 korona. Készülhet belőle á 1:1 350 = összesen pl. 533 
szoba. 

Igen sajnáljuk, hogy a nevezett cég erdőgazdasági vo
natkozású közelebbi adatokat nem tudott rendelkezésükre bo
csátani. 

A fent közölt adatokból igazolva látjuk, hogy bizonyos 
fanemeknek megfelelő termőhelyen, megfelelő egészségi álla
pot mellett való túltartása is kifizeti magát, sőt mint a jelen 
esetben is, óriási jövedelmezőséget biztosít. Szolgáljon ez a példa 
buzdításul erdőbirtokosainknak. 

Ugyanezt az alkalmat felhasználjuk arra, hogy erdőbir
tokosaink, erdőgondnokaink figyelmét felhívjuk arra, hogy 
lombfanemeink legtöbbjéből vágnak, illetve hámoznak főmért, 
Különösen keresett anyag erre a célra ma a kőris, éger, nyár, 
tölgy; dió; szil; juhar, bükk stb. Égerből, bükkiből elsőrendű 
enyvezett lapokat készítenek, ami fontos exportcikk. Igen sok-' 
szór az erdőgazida részéről nem méltányolt fodros, természetelle
nesen hullámos törzsek rendkívüli értéket képviselnek, mert a 
belőlük lehámozott- vagy levágott fornér igen szép mintá
zást (mutat. 

Egészséges rönkök 40 cm. (kéregnélkiili) átmérőtől fel
jebb és 2 méternél nagyobb hosszban már alkalmasak fornéle
vágásra s az a körülmény, hogy a bél nem teljesen egészséges, 
még ügyeimen kívül hagyható. Bükkből nem mindenik vidékei! 
nőtt bükkfa fája alkalmas fornér céljaira, így pl. tapasztalat 
szerint a Bihar—Bereg—Ung-vidéki bükkfa elsőrendű erre a 
célra. 

Elismerésre méltó, hogy ez a cég a mai nehéz gazdasági 
viszonyok között, nyilván az export lehetőségek folytán fenn 
tudja tartani békebeli nívót meghaladó módon faipari üzemét. 
Sajnos a faiparágak- legnagyobb része súlyos válságban van. 

(Cz) 
Egykorú vélemény 1849-ből az akkori erdőgazdálkodásról. 

Egész váratlanul egy ritka és érdekes könyvet sikerült meg
szereznem: Dr. G. Kőnig szász nagyhercegi főerdőtanácsos, 
erdőrendezőségi, komisszárius, az eisenachi erdészeti tanintézet 
igazgatója „Die Waldpílege" című munkáját, melyet Gothában 
nyomtak, 3849-ben. Lám. amíg nálunk a nemzet élet-halál har
cát vívja, szerencsésebb nyugati szomszédaink ráérnek az 



akkor még ugyancsak jelentéktelen erdészeti irodalommal is 
foglalkozni. Jó példa ez is a külföldet járó magyarjainknak, 
kik elmaradottságunkat azzal szeretik indokolni, hogy a mi faj
tánk nem termett a haladásra, s a nyugati népeknél kevesebb 
benne a hajlam a kultúrára, a helyett, hogy az okot inkább a 
történelem tanulságaiban keresnék 

Az érdekes könyv, — melynek, sajnos csak a II. kötetét 
sikerült megkapnom — az erdei utak építésével, az erdővéde
lemmel és erdőműveléstannal foglalkozik, a többi erdészeti kér
dést valószínűleg az I. kötet tárgyalja. 

Igen érdekes a könyvben figyelemmel kísérni az akkori 
felfogást, de talán legérdekesebb a 248. mely a szerzőnek 
az akkori erdészeti viszonyokról táplált nézetét tükrözi elénk 
s melyet szeretnék az „Erdészeti Lapok" olvasóival is meg
ismertetni. 

Az idézett fejezet „ZeitbUder aus den heutigen Forstem1' 
cím alatt a következőket mondja; sajnos, hogy az eredeti szöveg 
ódon stílusát a fordításban nem tudom A'isszaadni s így sokat 
veszít érdekességéből: 

,.Az alászállott értékű erdővagyon, jórészben a túlhasz 
nálatok s a megfelelő kezelés hiánya miatt, manapság igen 
gyenge jövedelemmel kecsegtet; napról-napra elkerülhetetlenül 
károk és bajok lépnek fel. Mindenfelé az annyira tönkrement 
erdőkben egyrészt az elháríthatatlan időjárásbeli viszontag
ságok, másrészt a szabadjára bocsátott gyomok (gyomfák?) 
gyengítik a talaj termőképességét és a íanövekedést, a termé
szet segítőereje a legsajnálatosabb módon megbéníttatik (?). S 
minél mélyebbre eszi magát a pusztulás, annál nehezebb lesz 
minden segítség s annál siralmasabb az egész erdőtenyésztés. 

A jószándékú erdőtenyésztő élethivatásának legnehezebb 
feladatára talál itt. Az erdőnek minden részében a használa
tokat hosszú időre a legóvatosabban kell mérsékelnie s a növe-
déket a legszorgalmasabb nevelés és ápolás által fokoznia. 

A kétséges felú jutás egyik bizonytalanságból a másikba 
viszi; a legnagyobb ellenfél a szükséglet s ha müve sikerült, 
nem könnyű dolog elismertetnie azt, hogy ezzel használt gaz
dájának s nemzetének. Minden kétség nélkül nagy ritkaság s 
a késő jövőig is az marad, az erdővagyonnak a l'enlartása s 
megfelelő felkarolása, nem véve figyelembe az annyira sürgető 
pillanatnyi szükségletet. 

Sokkal könnyebb mesteremberszerű tudálékos erdőkeze 
löket találni, kik éppoly könnyelműen, mint tudatlanul garáz
dálkodnak az erdő rovására, minden igényt.kielégítenek, míg az 
erdővagyon elfecsérlődik s kimeríttetik. 



Azonban amily inertekben érezhetően csökken a hozadé
kok tartamossága s ezzel együtt a. birtokos .jövedelmié is, abban 
a mértékben aratja elmaradhatatlanul a rossz erdőkezelő is 
megérdemelt jutalmát, habár erdőpusztító helyett erdőmester
nek hívják is s arany és ezüst csillog számára erdészeti szolgá
latának elismeréséül." 

Amint látjuk, Kőnig Oberíörsfrat és Direktor nem lehe
tett éppen legjobb véleménnyel az akkori erdők állapota s 80 
év előtti kollégáink munkássága felől. 

Tóth Bódog', erdőmérnök. 
Erdőigazgatósági értekezlet. Vett híradás szerint az újon

nan felállított erdőigaagatóságok főnökei június hó 4-én 
a földinívelésügyi minisztériumban tanácskozásra gyűltek ösz-
sze, hogy többek között az erdőigazgatóságok részére biztosí
tani kívánt hatásköri utasítást s az erdőigazgatóságok felállí
tásával az erdőmérnököknek szükségessé vált nagyobbmérvű 
áthelyezési ügyét megvitassák. Az értekezleten, mely két na
pig tartott s melyen Kaán Károly államtitkár elnökölt, fel
tűnést keltett, hogy az erdészeti főosztályoknak csupán egyik 
főnöke s csak egyik ügyosztályvezetője vett részt, míg a többi 
ügyosztályvezetők csak az egyes ressortkérdések tárgyalására 
nyertek meghívást. 

Erdőmérnöki segédtáblák. Közvetlen forrásból arról érte
sülünk, hogy Fekete Zoltán főiskolai, tanár nagyobbszabású 
erdőmérnöki segédtáblák összeállításán dolgozik, melyek mái-
rövidesen sajtó alá kerülnek és legkésőbben a folyó év őszén 
megjelennek. A segédtáblák a következő táblázatokat fogják 
magukban foglalni : 

/. rész. Erdőrendezés és erdőbecslés. 
1. Dr. Schwappach fatermési táblái szálerdő számára. 

Kiterjed a bükkre. égerre, kőrisre, tölgyre, erdei fenyőre, jege
nyefenyőre (Dr. Eichorntól) és lucfenyőre. Ezek a legkorsze
rűbb s a maguk nemében legtökéletesebb német fatermési táb
lák, melyeknek magyar kiadási jogát Fekete tanár szerezte 
meg. Az eredetileg hektárokra vonatkozó adatok kataszteri 
holdakra vannak átszámítva. 

2. Dr Grundner bükkfaiermési táblái szálerdő számára. 
Ezek ott használhatók előnnyel, ahol gyengébb mértékű gyérí
tést alkalmaznak, mint amilyent a bükkre nézve Schwappach 
tételez fel. 

3. A Coburg-hercegi (Greiner-fele) hazai fatermési táb
lák, gyertyán és vörösfenyő szálerdőre, továbbá tölgy, akác, 
bükk és gyertyán sarjerdőre. 



3/a. Feistnumtel fatermósi táblái fekete fenyő szálerdőre. 
4. Feistmantel nyír és éger sarjerdőre, továbbá Béky 

Albert tölgy sarjerdőre vonatkozó fatermósi táblái. 
5. Körlaptábla (átmérők milliméterről milliméterre). 
6. Az átmérő meghatározása a kerületiből. 
7. A kobláb és a köbméter kölcsönös viszonya. 
8. Hengertábla, egyszersmind körlapszorzási tábla (mint 

az erdészeti zsebnaptárban). 
9. Szálfák és rönkök köbtartalma, A középátmérő centi

méterekben, a hosszúság méterekben, és deciméterekben. 
10. Hengertábla vagy körlapszorzási tábla 4 és 5 centi

méteres átmérőkikerekítés esetére. Lehetővé teszi a fcikerekílés
ből származó hibák automatikus kiküszöbölését. 

11. és 12. Tölgy törzsméretek táblázata és tölgy szerfa-
százalék-táblázat. Fekete eredeti táblázatai a tölgyesek válasz
ték szerinti becslése céljaira. A becsült fatömeg gyors osztá
lyozására szolgál a piaci választékok szerint a közép- és a felső 
átmérőre való tekintettel. 

13. Rönkőköböző táblázatok az erdei fenyő és a lucfenyő 
számára (Dr. Kunze) nyomán. 

14. Rúdköböző táblázat a lucfenyő számára (Dr. Judeich 
szerint). 

15. A tölgy- és fuckéreg súlya és köbtartalma (Dr. Bmir 
szerint). 

16. Az összeaszás-, súly- és fajsúly táblázata (Krippel 
Móric szerint). 

.17. A régi mértékek összehasonlítása a méterméritékkel. 
18. Mellmagassági alakszámok. • 
19—20. A rácssűrűség és a körtávolság táblázata. A 

rácsos és a köröspróbával kapcsolatos számítások megtakarí
tására szolgák 

21. Ürméterek köbtartalma (két segédtáblával, külön
böző magasságú rakatok átszámító és visszaszámító tényezői
nek kiolvasására). 

22. Négyélű fagyártmányok köbtartalma 80X80 cm-es 
keresztszelvényig. 8/8 cm-ig milliméteres pontossággal használ
ható. 

//. rész. Erdőérték- és nyereségszámítás. 
23—27. Utóérték-, előérték- és járadékszámítási tényezők 

1 százalékos kamatlábtól 6 százalékig (félszázalékos foko
zatokkal) és 200 évig. 

28. Táblázat a kamatolási százalék (mutatószázalék) meg-
h a tarozása ra, tizedszáza 1 ékról t izedszáza léfcra. 



29. Törlesztési (amortizációs) táblázat. 
30. A íontosabb erdőértékszámítástani és nyereségszámí-

tástani alapképletek. 
///. rész. Földméréstan. 

31. A törvényes mértékrendszer, a méter és a bécsi mér
ték kölcsönös viszonya. 

32. Állandók, földméretek, goniometriai és trigono
metriai alapképletek. 

33. Kivonat a kataszteri utasításból ('hibahatárok). 
34. A kataszteri hold és a hektár kölcsönös viszonya. 
35. A négyzetöl és a négyzetméter kölcsönös viszonya. 
36. Négyzetölek átszámítása kataszteri holdakra. 
37. Négyzetgyökök táblázata. 
38. Köbgyökök táblázata. 
39. Reciprok értékek táblázata. 
40. A régi és az új fokbeosztás kölcsönös viszonya. 
41. Cos2 o táblázat a Reichenbactrféle távolságmérővel 

megmért vonalak vízszintesre való átszámításához. 
•42. Yi sin 2 a táblázat a tachymetrikus magasságmérés 

céljaira. 
43. Cosinus-szorzó táblázat- lejtős vonalak vízszintes hosz-

s zá n a k m e gha tarozására. 
44. Tangens-szorzó táblázat két pont szintkülönbségének 

meghatározására. 
45. A goniometriai függvények számértéke (fokról-fokra). 
46. Jordán barometrikus táblázatai. 

IV. rész. Üt- és vasútépítés. 
47. A szögmérték és a százalékos emelkedés kölcsönös 

vonatkozásai. 
48. Tahgensek, tetőtávolságok- ívhosszak (kanyarulatok 

kitűzéséhez). 
49. A körív ordinátái (körívek kitűzéséhez). 
50. Kerületi szögek a körívek kitűzéséhez. 
51. A középponti szög és az ív jellemző pontjainak meg

határozása szögmérő nélkül. 
52. Földművek (töltések és bevágások) szelvényterületé

nek táblázata, különféle rézsűkre és terephaglásokra, 8 méter 
koronaszélességig és 3 méter .mérőjegy-magasságig. 

Mint a íennebbi tartalomjegyzék mutatja, az „erdőmér
nöki segédtáblák" régen érzett hiányt lesznek hivatva pótolni. 
Anyaguk olyan bőséges, hogy az erdőrendezés, becslés, erdőérték-
és -nyereségszámítás, erdészeti földmérés, út- és vasútépítés 
legtöbb igényét kielégíthetik s fölössé teszik sok különféle (gyak-



ran külföldi) segédtábla megszerzését. Különösen nagy előnyt 
jelent ezerdőgazdáságunk technikai gyakorlatára most, amikor 
régebbi segédtábláink részben elavultak, részben elfogytak. 

A könyv be lesz kötve és olyan nagyságú lesz, hogy a 
kabát külső zsebében még el fog férni. Ez használhatóságának 
mindenesetre nagy előnyére lesz.'Ára felől még nem sikerült 
biztosat megtudni, de értesülésünk szerint nem lesz több 180.000 
K-nál, Ez egy 220—230 oldalas munkáért mindenesetre szép ár, 
de tekintettel a számtáblázatok magas szedési költségeire és a 
mai abnormisan magas nyomdai és könyvkötési munkadíjakra, 
az említett összeget'nem tarthatjuk túlzottnak. (Elvégre egy 
jobb fa árából könnyen kitelik.) A hírt tehát mindenképen 
örömmel üdvözöljük és a segédtáblákat várjuk. 

A Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetségének 
szegedi csoportja június 7-én sikerült kirándulást rendezett 
Szentesre, hol a városháza tanácstermében megtartott ülésen 
a vezetőség és dr. Kossalka műegyetemi tanár felszólalása után 
Scherg erdőmérnök Csonka-Magyarország erdőkuítúrája címén 
párhuzamot vont az integer és a csonka ország erdei közt s is
mertette az alföldi erdőtelepítések célját s módját s felszólí
totta a szövetség tagjait s a megjelent helyi előkelőségeket, hogy 
ki-ki hatáskörében ezen eszme elősegítésével járuljon hozzá 
Magyarország felépítéséhez. Délután a szentesi állami csemete
kertbe rándult ki a csoport, hol az Alföldön tenyésztendő 
fanemeket rövid ismertetés keretében mutatták be. 

A mérnöki kamarai díjszabás elkészült. A mérnöki ka
mara részéről kiküldött díjszabási bizottság több hónapi meg-
szakíttatlan munkásság után végre befejezte az idevonatkozó 
tervezet elkészítését, amelynek egyik fejezete bennünket érdek
lőén az erdőmérnöki munkák díjazására terjed ki. Ez alkalom
mal még nincs módunkban a tervezetet ismertetni, de már 
előre is felhívjuk t. szaktársaink figyelmét, hogy szakmunkák 
elvállalásánál kellő óvatossággal járjanak el s kétség esetén in
kább forduljanak tanácsért a mérnöki kamarához. 



Az „Erdészeti Lapok" 1925. évi Ví. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési díjért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
2500 korona. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 400.000 K.) Táblázatos 
és garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 1500 K, álláskeresleti hirdetéseknél 700 K. 

Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesítő Részvénytársasága 
Budapest IX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tővönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1. XII. 6.) 

Keresek tájolót vagy asztalt távcsöves vonalzóval: 
C r a u s Géza, Telkibánya. (7. I. 1.) 

Egy húszéves, nőtlen, erdőőri és vadőri szakiskolát végzett 
erdőőr, jóbizonyitvánnyal rendelkezik, állást keres. Bósa András 
Nyíregyháza, Sóstó erdő. (4. V. 4.) 



S ü r g ö n y e i m : D R . L A M M, K Ö R M E N D 

LEGMAGASABB CSIRAKÉPESSÉGÜ 
TŰLEVELŰ-, LOMBFA-, GYÜMÖLCS- ÉS SPECIÁLIS 

KÜLFÖLDI MAGVAK 
KAPHATÓK A LEGMEGBÍZHATÓBB 

MINŐSÉGBEN (3. xi.. 9.) 

Cégem 1918 óta fennáll és gyáram 1923-ban modern berendezéssel 
újonnan lett felépítve, mely nem tévesztendő össze más céggel. 

Szakvizsgát tett, jó (megjelenésű 35 éves, nős, egy gyer
mekes erős, egészséges, nyolc évig katonaviselt altiszt erélyes 
erdőőr. Gyermekkora óta hercegi uradalom erdészetében hosz-
szú időt a legnagyobb megelégedésre töltött el. Erdősítést, cse
metekert kezelését, apró és nagy vad tenyésztésben, dúvad ir
tásban teljesen jártas. Szép írása van, irodai munkát is végez. 
Elsőrendű szolgálati bizonyítványokkal rendelkezik. Erdő
kezelői, főerdőőri, fővadászi, vadászi, erdőőri állást keres azon
nali vagy október hó 1. belépésre. Bemutatkozásra megy. Szíves 
megkeresést kér: V a r g a József erdőőr, Albertfalva, Pest m. 

(8. I. 1.) 

Erdőőri és vadőri iskolát végzett 22 éves egyén, kitűnő 
bizonyítvánnyal, több évi gyakorlattal, állást keres azonnali belé
pésre. Cim a kiadóhivatalban. (6. III. 2.) 



KÖRMENDI FENYŰMAGPERGETŰGYARA 
H M U M H i KÖRMEND ( V A S MEGYE) 

Ajánl a legolcsóbb napiáron szavatolt magas 
csiraképességü erdei, fekete-, lúc-, vörös- stb. 

fenyémagyakat, 
mésü akác-, juhar-, kőris-, gledics-, éger- stb 

lombfamagvakai, S " 
frisstermésv, alma-, körte-, cseresznye-, mahalob-

myrabolán- stb. 

Fenyömagnergetötelepünk, mint ilyen, a legnagyobb Magyarországon 

Nagyol}!] szükséglet esetén kiliön előnyös árajánlattal szolgálunk 
Távirati cim: „Vizi, Körmend" 

{>. XII . 10. 

Megvételre keresem a következő könyveket: Arató és Boros 
népies erdészeti munkái, Bedő: A magyar állam erdőségei, 
Belházy: Vadászati ismeretek, Bund : Értekezések az erdőrendezés 
köréből, Cséti: Földméréstan, Sobó : Középitésían, Fekete : Erdő
becsléstan, Tomcsányi: Erdei facsemeték nevelése, Vadas: Az aka
démia története, Engel: Magyarország' i'akereskedelme. Erdészeti 
segédtáblák. Tóth Bódog erdőmérnök. Szentdomonkos, Bükkszent-
erzsébet. (5. ÍI. 2.) 

Állást keres szeptemberi vagy későbbi belépésre nőtlen, 
rom. kath. 25 éves, német-román nyelvismerettel, katonaviselt 
hároméves erdészeti középiskolát végzett erdész. 8 évi gyakorlat
tal, elsőrendű bizonyítvány és hasonló ajánlatokkal. Úgy belső, 
mint külső mindennemű munkálatokban, valamint modern vadá
szatok rendezésében jártas. Megszállott területre is elmegy. Szíves 
megkereséseket a kiadó hivatal továbbit. , (9. I. 1.) 



Az „Erdészeti Lapok" 1925. évi VI. füzetének tartalma: 
Oldal 

Czülinger János Erdőmérnöki főiskolánkról 177 
Craus Géza A.. Francia erdőgazdasági politika 192 
Bokor Rezső. A nyírség erdői 193 
Holba Miklós. A közönséges kőris (Fraxinus excelsior L.) termő

helyi viszonyai 205 t 

Hivatalos közlemények. I. Hirdetmény a m. kir. bányamérnöki 
és erdőmérnöki főiskolába való felvétel tárgyában. — II. 
Hirdetmény az államvizsga alapján megszerezhető erdő
mérnöki oklevél tárgyában 208 

Különfélék: Felhívás az államerdészeti tisztviselők gyermekeinek 
nevelési segélye tárgyában — Meghívó a budapesti mérnöki 
kamara 1925. évi rendes (V.) közgyűlésére — Az O. E. E. 
igazgatóválasztmányának június 3-án tartott üléséről — Óriási 
méretű köz. kőrisrönkő. (Cz.) — Egykorú vélemény 1849-ből 
az akkori gazdálkodásról — Erdőigazgatósági értekezlet 
Erdőméraöki segédtáblák — A magyar mérnökök és építé
szek nemzeti szöv. szegedi csoportjának kirándulása — A 
kamarai díjszabás elkészült 210 

Hirdetések I. 

Felelős kiadó: Bund Károly. — Stádium Sajtóvállalat Rt. Nyomdaigazgató: JaDOvits Ferenc 




