
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR FORSTWESEN. 1943. 5. sz. 
A füzetet csaknem teljes egészében azoknak a vitaelőadásoknak 

az ismertetése tölti ki, amelyeket a zürichi műegyetem erdőmérnöki 
osztálya rendezett a gyakorlat szakembereinek. Aubert a fának mint 
motorüzemanyagnak a felhasználásáról beszélt, Schönenberger a Jura
hegység erdei legelőit ismertette, Mutter a hegyvidéki legelőerdők 
helyes felújítására vonatkozólag adott néhány gyakorlati jótanácsot, 
Stoeckle a középerdő átalakításáról, Janett az erdei legeltetés szabá
lyozásáról, Roth pedig az elegyelen lúcfenyvesek átalakításáról tartott 
előadást. 

DER DEUTSCHE FORSTWIRT. 1943. 39/40—43/44. sz. 
Stach: Kéreggel vagy a nélkül? (Mit oder ohne Rinde?) 169—171. 

és 178—179. old. 
, A szerfa bemérésének két különböző módja a gyakorlatban sok 

vitára, kifogásolásra és perre adott okot. A szerző teljes tárgyilagosság
gal állítja szembe a két eljárás előnyeit, illetve hátrányait, és arra a 
következtetésre jut, hogy a további zavarok megszüntetése céljából a 
szerfának kéreg nélkül történő bemérését kell elrendelni. 

Eberts: A teljesítmény növelése az erdőbirtokosok társulása útján. 
(Leistungssteigerung durch Bildung von Forstverbanden.) 185—191. old. 

A paraszterdők hozadéka Németországban is messze elmarad a 
közületi és szakszerűen kezelt magánerdőké mögött. 

Mivel ezeknek az erdőknek az összes területe Németországban is 
igen jelentős, a kormány szükségét látta annak, hogy kezelésük bel
terjességének a fokozására törekedjék. Ezt a célt erdőbirtokossági tár
sulatok alakításával és azok gazdálkodásának az irányításával véli el
érni. A z erre vonatkozó két rendelet május 7-én jelent meg. 

A magyar szakközönség, amelynek a közbirtokossági erdők gaz
dálkodásáról bőséges tapasztalata van, bizonyára élénk érdeklődéssel 
fogja kísérni a német próbálkozás eredményeit. í 

K Ü L Ö N F É L É K 
H A L Á L O Z Á S . 

Surjánszky Kálmán, f 
1943 május 26-án újabb mélységes gyász borult a magyar erdé

szetre. Fáradhatatlan munkásságban eltöltött élet után elköltözött a 
sorainkból egyik legérdemesebb kartársunk: Surjánszky Kaiméin ny. mi
niszteri tanácsos. 

A szív embere volt! Nemeslelkű, istenfélő, szüleinek mindig 
hálás, gondoskodó gyermeke, testvéreinek gyámola, szaktársainak hűsé
ges segítője, a gondjaira bízott javaknak igaz sáfára, forrón szere
tett szakjának ernyedetlen munkása, fellebbvalóinak igaz tisztelője, 
alárendeltjeinek példaadó elöljárója, az erdők gondos megvédője, 
ápolója és fejlesztője, a magyar haza hű fia, igaz barát, a köz megértő 
és buzgó tisztviselője. 

Selmecbányán született 1881-ben, ősi bányászcsaládból. Főiskolai 
tanulmányainak az elvégzése után,, az államvizsga előtt, egy évig Sel-
mec és Bélabánya thj. város erdőhivatalában kezdte pályafutását, mint 
erdőgyakornok. 



Állami szolgálatba 1908-ban lépett s először a kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóságon, később a szászsebesi m. kir. erdőhivatalban telje
sített szolgálatot. Vezette a zalatnai erdőgondnokságot, majd mint m. 
kir. erdőmérnök a kassavidéki járási erüógonünokságot. 

Az első világháborúban annak kezdetétől fogva résztvett, mint a 
volt cs. és kir. 69. gyalogezred t .hadnagya, 1915-ben Przemyslben hadi
fogságba esett, ahonnan Vilmos testvéröccsével együtt sok viszontagság 
után és csak a háború végén sikerült hazajutnia. 

1925-ben pedig feljebbvalói bizalma az abaújvármegyei erdő
felügyelőség élére állította. 

1928-ban m. kir. erdőtanácsossá lépett elő, áthelyezték a kapos
vári m. kir. erdőigazgatóság kerületébe és Somogy vármegye erdő
felügyelője lett. 1932-ben Zalaegerszegre. került, ahol a m. kir. erdő
felügyelőség vezetője volt. 

1935-ben értékes szolgálatai elismeréséül főerdőtanácsosi címet és 
jelleget kapott s egyidejűleg az egri m. kir. erdőfelügyelőség vezetője 
lett. 1936-ban főerdőtanácsossá nevezték ki, s 1938-ban a budapesti 
erdőfelügyelőség vezetésére kapott megbízatást. 

1941-ben miniszteri tanácsosi ranggal nyugdíjba vonult. 
Nyugdíjas minőségében is, amennyire azt hanyatló egészsége 

engedte, fáradhatatlanul munkálkodott, szinte halála napjáig. 
Temetése május 28-án volt a farkasréti temető halottasházából. 

Sírja körül a budai hegyek zöldelő lombkoszorúja integetett utolsó 
„Isten hozzádot", s ideküldötle pihennitérő szülöttének üdvözletét a 
Selmecbányái Szittnya messzekéklő bérce, a bélabányai fenyvesek ko
mor, méltóságteljes tája s mindazok a magyar erdők és mezők, amelye
ket akár mint erdész, akár, mint szívvel-lélekkel vadászember olyan 
sokszor szeretettel bejárt, istápolt és gondozott! 

Nyugodiék békében. E. S. 

SZEMÉLYI HÍREK. 
A Kormányzó Ür Őfőméltósága a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 

miniszter előterjesztésére a magya r királyi József Nádor műszaki és 
gazdaságtudományi egyetem bánya-, kohó- és erdőmérnöki karán dr. 
Verő József okleveles vaskohómérnök, műegyetemi magántanár, intézeti 
tanárt az újonnan szervezett fémtechnológiai tanszékre, dr. Diószeghy 
Dániel okleveles .vaskchómérnök, műegyetemi magántanár, műegyetemi 
adjunktust az újonnan szervezett tüzeléstani és anyagvizsgálattani tan
székre és dr. Tarján Gusztáv okleveles bányamérnök, intézeti tanárt az 
újonnan szervezett érc- és szénelőkészítéstani tanszékre egyetemi nyil
vános rendkívüli tanárokká ^kinevezte. 

A m. kir. iparügyi miniszter ez évi június hó 7-én kelt 30.003. számú 
leiratával a Mérnöki -Tanács elnökévé Biró Zoltán oki. erdőmérnököt, 
egyesületünk ügyvezetőjét nevezte ki. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Révay Ferenc m. 
kir. főerdőtanácsosi Rahóról a m. kir. erdőfelügyelőséghez Budapestre 
és Dolensky Károly m. kir. erdőtanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
m. kir. főerdőmérnököt Nagybányáról a m. kir. erdőigazgatósághoz 
Rahóra. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Csabán István m. kir. főerdő
mérnököt áthelyezte Tiszabogdányból Gödöllőre és megbízta a m. kir. 
állami és koronauradalmi erdőigazgaíóság kerületi erdőrendezői teendői
nek ellátásával s ezzel egyidejűleg Világhy Andor m. kir. segéderdő
mérnököt á tiszabogdányi m. kir. erdőhivatal vezetésével bízta meg. 



A m. kir. földmívelésügyi miniszter Hqck János m. kir. főerdő
mérnököt Budapestről a szolgálat érdekében a m. kir állami és korona -
uradalmi erdőigazgatósághoz Gödöllőre áthelyezte. 

A m-. kir. földmívelésügyi miniszter Pogácsás István m. kir. fő
erdőmérnököt áthelyezte Marosvásárhelyről Szolnokra és megbízta az 
ottani m. kir. erdőfelügyelőség ideiglenes vezetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Nemky Ernő m. kir. erdő
mérnököt áthelyezte Budapestről Nagymarosra és megbízta az ottani 
m. kir. állami és koronauradalmi erdőhivatal vezetésével. 

A m. kir. belügyminiszter Szatmárnémeti sz. kir. város ideiglenes 
hatállyal kinevezett tisztviselői közül Asztalos Istvánt főerdőmérnökké 
és Nagybánya megyei város ideiglenes hatállyal kinevezett tisztviselői, 
közül Csery Gézát főerdőmérnökké kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Takács Károly m. kir. erd. 
üzemi segédtisztet a budapesti m. kir. erdöfelügyelőségtől a földmívelés
ügyi minisztérium I / C . főosztályába helyezte át. 

CHRENÖCZY N A G Y A N T A L EMLÉKEZETE. 
Lapunk legutóbbi száma már röviden hírt adbtt róla, hogy f. 

évi május hó 6-án Besztercebányán 85 éves korában elhunyt Chre-
nöozy Nagy Antal, a magyar erdészet egyik régi, lelkes kitűnősége. 
Több mint 46 évig szolgálta szakmánkat, s ezért úgy érzem, hogy hálát
lanság lenne, ha nem áldozna néhány sorral Chrcnóczy Nagy Antal 
emlékének. 

1859. március 10-én született Nyitrán, s a nyitrai r. kat. főgimná
ziumban érettségizett. Erdészeti szaktanulmányait 187ö—1879-ig Wienben 
a K . K. Hochschule für Bodenkultur erdészeti osztályán, majd 1879— 
1880-ig a m. kir. bányászati és erdészeti akadémián Selmecbányán vé
gezte. A z államvizsgát 1882-be tette le. 

Gyakorlati szolgálatát az erdőrendezőségben kezdte. 1884—1888 -ig 
tanársegéd volt az akadémián, később pedig, mint kezdő főerdész, a 
királyhalmi erdőőri szakiskolában működött, ahol a szegedvidéki futó
homokok megkötése és fásítása terén néhai Illés Nándor főerdőtanócsos 
mellett alapvető munkásságot fejtett ki. A 26 kat. holdnyi csemetekert
ben a csemeték millióit nev'elte és értékes kísérleteket végzett\ Ész
leléseit és feljegyzéseit a futóhomoki erdőgazdaság tájékoztatására an
nakidején a Földmívelésügyi Értesítő tette közzé. 

Királyhalmáról később "Vadászerdőre helyezték át, és ott az erdő
gondnokság vezetője lett. Azután Orsován szolgált mint ellenőrködő 
főerdész és erdőmester, 1905-ben pedig Besztercebányára került, és előbb 
mint erdőtanácsos, majd mint főerdőtanácsos és erdőigazgató-helyettes 
évek hosszú során át vezette az igazgatási munkakört, egészen a cseh. 
megszállásig. 

4 gyermeke gyászolja. Legyen áldott emlékezete! 
R. Gy. 

A Z ERDEIFENYÖ C S A P O L A S Á N A K H A T Á S A A FASZÖVET 
S A J Á T S Á G A I R A . 

Ha gyantát tartalmazó fákat megsebzünk, a seb helyén balzsam 
szivárog ki, amely a sebet a külső behatásoktól elzárja. Az oldóanyag 
elpárolgása után a balzsam megkeményedik és a fa természetes védelmet 
kap, ez pedig megakadályozza a gombásodást, ami egyébként a meg
sebzett helyen könnyen bekövetkezne. 



Minden természetes balzsam, illetőleg gyanta a növényi anyag
csere kiválasztódása, amely a gyantán kívül tartalmazhat gyantasavakat, 
gyantaalkoholokat, estereket', s a szerint, hogy miből mennyit tartalmaz, 
mások és mások az illető gyanta tulajdonságai. A tűlevelűek megcsapo
lásakor kifolyó balzsam oldott állapotban levő gyanta, amely Wiesner 
szerint 25—30% terpentinolajat tartalmaz. 

A gyanta a tűlevelűek gyantajárataiban foglal helyet. Ezek két
félék, hossz- és keresztirányuak (bélsugár-gyantajáratok). A gyanta
járatokat a ta szaporodásra alkalmas sejtjeit tartalmazó rétege, a kam-
oium hozza létre, nem sejtek, csak sejtközi üregek, a parenchymsejtek 
közé ágyazva. A parenchymsejtek széjjelválva a gyantajáratokat körül
burkolják. 

A gyantajáratokat körülzáró parenchymsejtek, vékonyfalú, nagy-
üregű sejtsorok, amelyek egymással. kis nyílásokkal érintkeznek. Hossz -
és keresztirányban helyezkednek el a fában, s főleg a tartaléktáplálék 
anyagok (zsírok, olajok, gyanták) raktározására szolgálnak. A kifejlődött 
fa belsejében a parenchymsejtek képviselik egyedül az életet. Ezek bel
sejében képződik a gyanta, s a sejtben keletkező túlnyomás benyomja 
azt a sejtek között levő járatokba. 

A szíjács gyantajárataiban a gyanta folyékony balzsam alakjában 
van jelen. Minél beljebb megyünk a fa belseje felé, annál inkább meg
szilárdul a gyanta, s annál inkább csökken oldóanyagtartalma. Ez, a 
szilárdállapotú gyanta csapolással már nem vehető ki, csak kioldással. 

A gyantalerakódás alkotja a gesztesítő-anyagok egy részét. A 
szíjács gyantajáratai a gesztesedéskor eltömődnek, a gyanta megszilár
dul, a nyers gyantatartalom ugyanekkor növekszik, mert a sejtek to
vábbi gyantát választanak ki. 

A gyantatartalom nem elegendő a fa egész tömegében. Mayr 
szerint a fa déli oldala gyantásabb, mint az északi, s a gyantagazdagság 
a fa korával növekszik. A melegebb vidéken tenyésző erdeifenyők több 
gyantát tartalmaznak, mint a hűvösebb éghajlat alattiak. Legtöbb 
gyantát tartalmaz a gyökértuskó, utána a gyökérhez közeleső törzs
részek következnek körülbelül 2 m magasságig, majd a törzs többi 
részei. 

Ha a fát keresztülvágjuk, a szíjácsot gyantadúsabbnak látjuk, 
jóllehet gyantatartalma a gesztéhez képest kicsi, átlagosan 2:5'%, míg a 
geszté átlag 6—7'%. A szíjács látszólagosan nagyobb gyantatartalmának 
oka az, hogy, a gyanta oldott állapotban, mint balzsam kiszivárog, a 
geszt gyantatartalma azonban csak oldószerekkel( alkohol, éther, aceton, 
benzol, petroléther stb.) választható ki. Az oldószerek nemcsak a gyan
tát, hanem a parenchymsejtekben levő egyéb felraktározott anyagokat, 
zsírokat, olajokat, s a viaszokat is kioldják. A z így kapott eredménj* 
•tehát nem felel meg a valóságos gyantatartalomnak, hanem, annál 
nagyobb értéket ad. 

Ha a lábon álló fát a gyantajáratok átvágásával megsértjük, erős 
gyantaszivárgás indul meg, amely annál erőteljesebb, minél bővebbek 
a gyanta járatok s minél szerteágazóbb az egész gyantavezeték-rendszer. 
A járatok nem ürülnek ki ekkor, hanem a parenchymsejtek állandóan 
gyantát választanak ki s nyomnak át a gyantajáratokba. A csapolás 
tehát a fát fokozott gyantaképzésre serkenti. 

A csapolással egyidőben a fa gyanta járatainak a száma növek
szik. A fa fokozottabb gyantatermeléssel gondoskodik egyrészt az el
veszett gyanta pótlásáról, másrészt a faseb elzáródásáról. A gyantajá
ratok számának ez a növekedése csak a csapolás oldalára s a meg
csapolás fölötti farészekre terjed ki, de természetesen csak a kambio-
nális övezetben. 



A gyantajárat-szám növekedésének megállapítása céljából a M 
Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet faipari laboratóriumában 
négy különböző, évekkel ezelőtt megcsapolt erdeifenyő-rönköt vizsgál
tunk meg. A rönköről lemetszett szeletből sugárirányban a kéregtől 
kiindulva érintő-metszeteket készítettünk, s mikroszkóppal megállapí
tottuk a bélsugárgyantajáratok számát, illetőleg ezeknek 1 cm 2 -re eső 
értékét. 

A gyantajáratok számának a csapolás hatására történő emelke
dését az 1. ábra eszményi függvényábrája tünteti fel. A z emelkedés 
kezdete összeesik a csapolásnak az évgyűrűkből megállapítható idejével. 
Érdekes módon a csapolások megszűntével a gyantajáratok száma nem 
csökkent, hanem további, habár lassúbb, emelkedést mutat. Ez valószínű
leg a gyantajáratoknak a fa korával kapcsolatos emelkedésére vezethető 
vissza. 

1. ábra . S. ábra . 

Mivel a gyanta fajsúlya a fáénál lényegesen nagyobb, a gyanta
tartalom növekedésével a fa fajsúlya is növeRszik. A múltban gyakran 
hallatott aggály volt, hogy a csapolás az erdeifenyő szilárdsági tulaj
donságait károsan befolyásolja. Némely szerző t. i., pl. Kollmann is, az 
erdeifenyő térfogatsúlya és szilárdsága közti összefüggést vizsgálva, 
arra az eredményre jutott, hogy a gyantadúsabb fa szilárdsága kisebb, 
mint ugyanolyan térfögatsúlyú, kevésbbé gyantás fáé. Ez egészen ter
mészetes is. mivel a fában lévő gyanta nem járul hozzá a fa szilárd
ságának a növeléséhez. De nem is csökkenti azt! Viszont az ilyen fa 
föltételezhetően szélesebb évgyűrűjű lévén, kisebb gyantatartalom 
esetén kisebb térfogatsúlyú is volna, mert hiszen az azonos gyantatar
talmú törzsek térfogatsúlyát főleg az évgyűrűsűrűség határozza meg. 

A M. Kir. Technológiai és Anyagvizsgáló Intézet laboratóriumá
ban a már föntebb említett, évekkel azelőtt megcsapolt erdeifenyő-rön
kökön végzett szilárdsági vizsgálatok alapján nyugodtan állíthatjuk, 
hogy a gyantacsapolás nem csökkenti a fa szilárdságát. 

így pl. négy különböző rönkő átlagos nyomószilárdsága: 550, 525, 
539 és 550 kg/cm- volt, míg ugyanezeknek a rönköknek az átlagos haj-
lító-szilárdsága: 852, 1002, 904 és 844 kg/cm'-'-nek adódott. Ezek az érté
kek megfelelnek az erdeifenyő átlagos nyomó-, illetőleg hajlító-szilárd-
ságának, illetőleg azt részben felül is múlják. 

A 2. ábra az erdeifenyő nyomó- és hajlító-szilárdságának a gyako
risági görbéjét mutatja. A vízszintes tengelyre a nyomó-, illetőleg haj-
lító-szilárdság értékeit, függőlegesen pedig az azonos szilárdságú próba
darabok számát raktuk fel. 

A z ábrákból látható, hogy az erdeifenyő nyomószilárdságának a 
gyakorisági görbe alapján vett középértéke 470 kg/cm-', hajlítószilárd-
ságának a középértéke pedig 830 kg/cm 2 . A vizsgált fák szilárdsági ér
tékei tehát ennél nagyobbak. 



A z ugyanekkor megejtett ütóhajlító-vizsgálatok eredményei azt 
mutatták, hogy a fa dinamikus hajlító-igénybevételekkel szemben való 
ellenállása sem csökkent a gyantajáratok számának növekedésével, 
tehát a fa megőrizte szívósságát, azaz nem lett ridegebb. 

A fa csapolása — amint az újabban megállapították — a növekedést 
nem befolyásolja károsan, legalábbis nem számbavehetőan. A bemetszé-
sek okozta sérülés pedig a fa kihasználhatóságának mértékét semmivel 
sem csökkenti, mivel ezek a részek amúgyis széledeszkára esnek. 

Ha még hozzávesszük, hogy a csapolás okozta gyantatartalom 
növekedése a fa tartósságának a növelésével jár, különösen mint épület
fának az értéket növeli, beláthatjuk, hogy a fák gyantászás céljából 
való szakszerű csapolása sem erdőgazdasági, sem pedig ipari szempont
ból semmiféle káros következménnyel nem jár.* 

Kirchmayer Ödön 
felsőipariskolai tanár. 

A SOPRONI N Y Á R I EGYETEM. 

Műegyetemünk a háborús nehézségek ellenére is megrendezi min
dig nagy érdeklődésnek örvendő nyári tanfolyamát, amely ebben az 
évben különösen sok időszerű kérdéssel foglalkozik és ezért fokozott 
érdeklődésre tarthat számot. 

A tanfolyam ünnepélyes megnyitója június hó 29-én lesz; az elő
adások sorrendjét az alábbiakban közöljük. 

Június 30. Dr. Hankiss János: Művelt magyarság. Br. Waldbott 
Kelemen: A fa, mint a hadigazdálkodás fontos nyersanyaga. Dr. Szülő 
Géza: A parlamentarizmus. Dr. Felkay Ferenc: A közigazgatás szociális 
feladatai. Dörre Endre: Elavult városrészek újjáépítése. Varga László. 
Nagytávolsági bombázó repülőgépek. 

Július 1. Dr. Babits Viktor: A távolbalátás. Dr. Egyed István: A 
magyar alkotmány és jogfolyonosság elve. v. Kun Attila: A magyar gáz
gyárak, mint vegyiparunk anyagbázisa. Dr. Morvay Endre: Hogyan szer
vezte meg a székesfőváros a háborús anyaggazdálkodást. Plugor Sándor: 
Korszerű biztonsági, jelző és hírközlő berendezések a vasúti szolgálatban. 

Július 2. Dr. Pattantyús A. Géza: A korszerű vízgazdálkodás 
néhány gépészeti feladata. Dr. Imre Sándor: Az együttdolgozás lélektana. 
Dr. Szokolay Leó: Szociálpolitika és gyermekvédelem. 

Július 3. Dr. Nyul Gyula: Korszerű ásványolaj feldolgozó eljárá
sok. Dr. Judik József: Tőkeképződés. Vedres Lipót: A gazdasági élet 
vezetőinek kiválasztása és nevelése. Dr. Erődi-Harrach Béla: Korunk 
társadalmi válsága. 

Július 5. Dr. Beznák Aladár: A z élet kémiája. Dr. Laky Dezső: 
A magyar gazdasági élet jövője és a magyar ipar. Harsányi Zsolt: Gali
lei-regény. Juhász Zoltán: a színes fényképezés fejlődése. 

Július 6. v. Bornemissza Félix: A csepeli szabadkikötő és annak 
jelentősége a- magyar gazdasági életben. Dr. Plank Jenő: Kémiai ana
lízis. Nagylucskay Sándor: Honvédségünk és a világháború, v. Felsőöry 
Jenő: A háborús gazdálkodás időszerű kérdései. Dr. Hunkár Béla: A 
vegyész és a háborús közellátás. 

* A Magyar Királyi Államvasutak Beszerzési Főosztálya — amint 
ez a Magyar Gyanta és Vegyiterrhékek Rt-hoz f. évi április hó 5-én in
tézett 29.186/1943. G. IV . számú átiratából is kitűnik — olyan erdei
fenyő-fűrészárut is átvesz, amely gyantacsapolt rönkökből készült, ha a 
fürészáru egyébként a minőségi feltételeknek megfelel. (Szerk.) 



Július 7. Dr. Rakovszky István: Gépek a kereskedelem szolgálatá
ban. Dr. Márffy Ede: Háborús pénzügyi kérdések. Bartholomeidesz Sán
dor. Páncélgépkocsik és harckocsik. Dr. Szalóki Zoltán: A textilipar új 
anyagai. 

Július 8. Dr. Sólyom-Barna Zoltán: A műgumi, annak gyártása és 
felhasználása. Dr. Sándor Zoltán: A vitaminok szerepe a táplálkozásban. 
Gr. Esterházy János: A kisebbségek gazdasági problémái. 

Július 9. Dr. Csürüs Zoltán: Textiliák kikészítése és mosása. Lohr 
Ferenc: A korszerű filmgyártás technikája. Istvánffy Edvin: A rádió
technika fejlődése különös tekintettel a rövidhullámokra. 

Július 10. Dr. Náray-Szabó István: Építőanyagok kémiája. Dr. Pap 
Elemér: Elektrokémiai iparok. Dr. Kemény János: Az elektroakusztika 
alapelvei. 

Július 12. Trautsch Kálmán: Automobilok technikájának háborús 
fejlődése. Dr. Kelemen Móric: Iparvállalatok korszerű igazgatása. Syrek 
János: Éjjeli vadászrepülőgépek. Rieger Gyula: A z átmenetgazdálkodás 
hitelproblémái. 

Július 13. Radványi Imre: Földi légvédelem tüzér és egyéb esz
közei. R. Vozáry Aladár: A ruszinság a felszabadulás után. Koczka 
László: Automatikus távbeszélőközpontok. Dr. Erdélyi István: Hogyan 
készül a magyar film. 

Július 14. Dr. Baskai Ernő: Régi festők műhelytitkai, festőmódja 
és színesanyagai. Bónay Sándor: A textilműanyagok felhasználása a 
szövetgyártásban. Dr. Oberding József: Erdély gazdasági élete. Dr. 
Radnai Lóránt: A homéroszi idők építészete. 

Július 15. Dr. Fehér Dániel: Az elemek sugárzásának biológiai 
hatása, v. Bornemissza Félix: A Duna-tengerhajózás. Dr. Vonház István: 
Paris képe és élete a X V I I I . században. 

Július 16. Dr. Tárczy-Hornoch Antal: Geofizikai mérések a bá
nyászat szolgálatában. Szénás László: Repülőbombák és óvóhelyek. Dr. 
Fülei-Szántó Endre: A részvényjogi reform. Dr. Romwalter Alfréd: 
Élelmiszerek konzerválásának alapelvei. 

Július 17. Dr. Pfeiffer Miklós: A szociális igazságosság Aquinói 
Szent Tamásról. Dr. Mihályi Ernő: Pannonhalma, a magyar kultúra böl
csője. Dr. Czettler Jenő: Gazdasági 'és szociális kérdések a békekötés 
után. Dr. Magyari Endre: A híradótechnika fejlődési irányai." 

Július 18. A Soproni Nyári Egyetem bezárása. — 19-én és 20-án 
kirándulások. 

Részletes tájékoztatót Sopron város Idegenforgalmi Irodája (Sop
ron, Várkerület 44.. távb.: 379., sürgönyeim: „Idegeniroda Sopron") küld 

ÉRTESÍTÉS-

A m. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karának mindkét osztályán a rendkívüli 
9. félév június hó 22-én kezdődik és július hó 15-ig tart. 

Erre a rendkívüli 9. félévre mindazok a hallgatók beiratkozhat
nak, akik a félév kezdetéig az előző nyolc félévet lehallgatták. A kol
lokviumok f. évi szeptember hó 8-áig tehetők le, a később letett vizsgák 
utóvizsgaszámba mennek. 

A fenti intézkedés folytán az 1943/44. tanév szeptemberében kez
dődő rendes 9. félév előadásai elmaradnak. 



A Z „ERDÉSZETI ZSEBNAPTÁR" Á R A 

Értesítjük t. Olvasóinkat, hogy igazgató-választmányunk £. hó 2-án 
tartott ülésén az „Erdészeti Zsebnaptár" árát — az összes költségek alap
ján, de a m. kir. földmívelésügyi minisztérium juttatta 5.000 pengő 
segély leszámításával — példányonkint 28.—, azaz Huszonnyolc pengő
ben állapította meg. 

A mai nyomdaköltségekre való tekintettel a tiszta lenvászonba 
kötött és legnagyobbrészt <biblianyomó-papírból készült, 1.400 o l d a l t 
meghaladó két kötetért számlázott összeg tulajdonképpen önkölségi árat 
jelent. 

De mivel 3 évvel ezelőtt a 700 oldal terjedelműre tervezett munka 
árát 10.— pengővel jeleztük, felmentjük a vétel kötelezettsége alól mind
azokat, akik a Zsebnaptárt átvenni nem kívánják. 

Csomagolási- és postaköltségek fejében — mivel 3 példányig 
ajánlott nyomtatványként, azonfelül pedig csomagban küldjük szét a 
Zsebnaptárt — 1 példány rendelése esetén 1.— pengőt, 2 vagy 3 példány 
szállításakor 2.— pengőt, 3—8 példány után 3.— pengőt, 8 példányon 
felül pedig 4.— pengőt kell beküldeni. 

Lapunk mostani számához a Zsebnaptár árának kiegyenlítése cél
jából 1 db posta takarékpénztári befizetési lapot is mellékelünk. 

Mivel szigorú számadásra kötelezett kiadványról van szó, tiszte
lettel kérjük összes rendelőinket, szíveskedjenek a megrendelt példányok 
vételárát a fent kimutatott postaköltséggel együtt lehetőleg előre be 
küldeni. 

Külön kívánságra .utánvétellel is szállíthatjuk a Zsebnaptárt, de 
számla és utólagos fizetés ellenében csak uradalmaknak adhatjuk. 

' VÉREB VEZETŐ ÉS VIZSLAIDOMÍTÓ T A N F O L Y A M . 
A z Országos Vizsla Club, mint eddig, ebben az évben is megren

dezi tíznapos vérebvezető és vizslaidomító tanfolyamát Gödöllőn. A tan
folyam célja: megismertetni a vadászkutya rendeltetését, munkáját, 
hasznát idomítását, mind 'elméleti oktatással, mind pedig gyakorlati 
bemutatásokkal. 

Sem erdőmérnökeink, sem alerdészeink szakoktatásában nincs 
lehetőség arra, hogy a vadászkutyák munkáját és hasznát, — mégke-
vésbé idomítását, — természetben, illetve gyakorlatban is bemutathassák 
nekik, tehát ezekről a legtöbbjüknek nem is lehet bővebb ismerete. 

A ma elhelyezkedő erdőmérnökök és alerdészek nagy százaléka 
olyan területre kerül, ahol a vadgazdasággal és vadászattal foglalkoznia 
kell. A z erdőmérnöknek mint felettes vadászgazdának pedig feltétlenül 
irányítania kell beosztott személyzetét. Már pedig a beosztott személyzet, 
a vadőrök sem kivételek — 99'%-a nem ért a vadászkutyához, de külö
nösen a vérebhez nem. 

A z idei Gödöllőn megtartott vadőri tanfolyamot, amelyen mint 
előadó vettem részt, három csoportra tagozódott 30—40 hallgatóval, 
erről állítottam össze az alábbi kis statisztikát. A 105 hallgató közül 
mindössze 7-hek volt (különféle!) vadászkutyája. Vérebe egynek sem, 
jóllehet a hallgatók majdnem mind erdélyi, tehát nagyvadas területről 
valók. Vérebről, vizsláról, azok munkájáról fogalmuk sem volt. 

További érdeklődésemre a következő megdöbbentő adatokat kap
tám. A kezelésük alatt álló vadászterületeken az 1942. évi vadászidény
ben elveszett összesen: 5 sebzett szarvasbika, 27 szarvastehén, 13 vad
disznó, 18 róka ér. megszámlálhatatlan apróvad. Ez csupán- kb. 100 



vadászterületről összeállított veszteségi adat. Elképzelhető, mekkorára 
nő ez a veszteség, ha ezt az ország összes vadászterületeire átszámítjuk. 

Bővebb magyarázatra nem szorul, hogy ez, a trófeákat nem is 
számítva, nemzetgazdasági és közélelmezési szempontból is mekkora 
veszteség. 

Mondanom sem kell, ha jó vezetővel, jól bevezetett véreb, az 
apróvadas területeken pedig jól betanított vizsla állott volna rendelke
zésre, ez az elveszett vadmennyiség majdnem hiánytalanul terítékre s 
így értékesítésre került volna. 

A z Országos Vizsla Club minden évben megrendezte ezt az 
„ingyenes" tanfolyamot. Mégis az elmúlt évben Keszthelyen megtartott 
tanfolyam volt az első, ahol az erdőbirtokosok módot adtak személy
zetüknek szaktudásuk fejlesztésére, mert a 37 hallgató közül (leszámítva 
az úrvezetőket) 14 erdőőrt a herceg Festetics uradalom, 2—2 erdőőrt 
másik két magánuradalom küldött ki. Kincstári erdöőr azonban mind
össze 1 volt. A többi hallgató saját érdekében, saját költségén volt jelen, 
legtöbbnyire bérelt vadászterületek vadőrei. Bár az úrvezetők között 
tábornokot és gyárigazgatót is láttunk, erdőtisztet azonban egyet sem! 

Itt is szerencsém volt előadóként résztvenni s innen veszem azt a 
megállapításom, hogy az erdészeti személyzet 90%-a nem ért a va
dászkutyához, de még csak azok rendeltetését és használatát sem ismeri 
kielégítően, nemhogy idomítani és vezetni tudna. Pedig mondhatom,. 
hogy a dunántúli erdészeti személyzet színe-java volt a hallgatóság. 

Most ismét itt van egy olyan alkalom, ahol szaktudásunkat gyara-
píthatjuk. Különösen időszerű-ez ma, amikor — mondhatnám — „diva
tos" foglalkozás lett az erdőtisztek és altisztek vadászati szaktudását 
kifogásolni. 

Mint fentebb említettem, a tanfolyam teljesen díjtalan, csupán 
a vizsgadíjért és az oklevél bélyegilletékéért kell egészen jelentéktelen 
(a mult évben 12.— P ) összeget fizetni. 

A tanfolyamot előreláthatólag a gödöllői m. kir. vadászhivatal 
helyiségeiben tartják meg. Ebben az esetben a hallgatóság díjtalan 

, elszállásolásban és kedvezményes ellátásban részesül. A z erdőmérnö
köknek bizonyára az erdőigazgatóság fog ingyenes elszállásolást nyúj
tani. Természetesen az úrvezetők kívánságára a rendezőség is gondos
kodik olcsó elszállásolásról. 

Kartársaim! N e resteljünk a tanfolyamon résztvenni. Tudom, hogy 
nagy az elfoglaltság, de erre is szükség van. s ha másként nem lehet
séges, akár szabadságunk terhére is. 

Befejezésül Nadlert Herbert szavaival élek: „Hogy pedig erdé
szeink nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is a vadászat szakértői 
lehessenek, arról gondoskodjanak az erdőbirtokosok, a nagy erdőura
dalmak tulajdonosai". 

Ám lássuk! 
A tanfolyam időpontját (augusztus első fele) és jelentkezéshez 

szükséges egyéb tudnivalókat lapunk hasábjain a Szerkesztőség idejében 
közölni fogja. 

Mikósdy András? 
székesfővárosi erdőmérnök. 

Dr. Homoki Nagy István előadása. 
Lapunk legutóbbi füzetében felhívtuk Olvasóink figyelmét arra 

a színesfilm-bemutatóra, amely már akkor is igen nagy sikert aratott, 
amikor első ízben került a közönség szeme elé. 



Sőt éppen ez a siker ösztönözte a Magyarországi Kárpát Egyesüle
tet arra, hogy Homoki Nagy István dr.-t az előadás megismétlésére kérje 
fel,és annak még szélesebb kereteket biztosítson. 

Május hó 24-én zsúfolásig megtelt a pesti Vigadó nagyterme, annak 
bizonyságául, hogy a városi élet sem tudja kiölni az emberekből a 
természet iránti rajongást. 

És amit Homoki Nagy István dr: filmje nyújtott, az. valóban felül
múlt minden várakozást. 

A kitűnő természetbúvár — vérbeli ornithológushoz méltón — sem 
időt, sem, fáradságot nem kímélt, hogy ellesse a madárvilágnak olyan 
titkait, amelyek eddig rejtve maradtak a kíváncsi ember szeme elől. 

A fészkelés, a fiókanevelés, táplálkozás és a családi élet ezernyi 
színes apróságát tárta elénk a film, amelynek minden kockája a Teremtő 
végtelen bölcsességét dicsértei 

Lapunk szűkre szabott terjdelme, sajnos, nem engedi, hogy rész
letesen felsoroljuk mindazt a sok szépet és érdekeset, amit a két óra 
hosszat tartó előadás a közönségnek nyújtott. Akik élvezhették, felejt
hetetlen emlékkel távoztak, és bizonyára leglelkesebb hírverői lesznek 
hasonló bemutatóknak. 

Kívánatosnak tartanok, ha Homoki Nagy István dr. vidéki körútra 
indulna nagyszerű munkájával, mert a természethez legközelebb álló hi-
vatásrendnek, az erdészetnek a tagjai bizony nem igen juthatnak el ma 
a fővárosba, hogy az elsősorban számukra tanulságos filmet végig
nézhessék. 

Reméljük, a Magyarországi Kárpát Egyesület a nemes cél érdeké
ben módot talál arra, hogy a bemutatót legalább a nagyobb vidéki vá
rosokban megismételhesse! 

„Selmecbányaiak Emlékkönyve." 
A „Selmecbányaiak Egyesülete Budapesten" kiadásában, 1936 őszén 

megjelent, finom krétapapíron nyomott 184 oldalas díszmüből az Egye
sület annak idején 100 db, ízléses borítékba fűzött tartalékpéldányt ké
szíttetett, és ezeket most értékesíteni óhajtja. 

A z emlékkönyv történelmi részét Fejes Béla dr., Schréder Gyula, 
Fekete Zoltán, Hittrich Ödön dr., Szent-Ivány Albert, Wagner Géza. 
Czobor László, Mók Ferencné, Tassonyi Ernő, Tóth Arisztid, Vörös 
Tihamér, Erőss Rezső, az egyesületi részt Molnár Ferenc, Marék Károly. 
Veszkó Endre dr. írták, költeményekkel és novellákkal pedig Telekes 
Béla. Kosáryné Réz Lola, Szitnyai Zoltán, Sajó Sándor, Bárdos Lajos, 
Ferenczy Ödön. Koller Károly, Terray Lajosné, P. Liszkay Anna. Kossik 
István és Gálócsy Árpád gazdagították. 

Aki a hegyes-völgyes Selmecbányán töltötte diákéveit és ezek 
kedves emlékeit vissza akarja idézni, de még nincsen ennek a tartalmas 
munkának a birtokában, ragadja még a kedvező alkalmat és szerezze be 
az Emlékkönyvet, amely minden volt. selmeci diák könyvtárának csak 
díszére válik. 

A mű ára bérmentes küldéssel 8.— P. Megrendelhető az Egyesület 
ügyvezető alelnökénél. Marék László ny. műszaki tanácsosnál (Budapest, 
XI . , Edömér-u. 4.) Vételára a könyvhöz mellékelt. 39035. sz. postataka
rékpénztári befizető lapon egyenlíthető ki. 

A gyönyörű kiállítású, értékes könyv előnyös beszerzését melegen 
ajánljuk tagtársaink és olvasóink szíves figyelmébe. 




