
tisztavizű tavakat és folyókat, mindenekelőtt pedig olyan nyüzsgő 
állatvilágot, mint sehol másutt. 

A mai nagyvárosi ember, kinek nincs módjában a természettel 
való érintkezés, mindinkább olyan könyveket keres, melyek őt leg
alább lélekben odavezetik. 

Erre alkalmas Dugmore könyve is. 
Nem fegyverrel, hanem fényképezőgéppel járja a sokhelyen még 

érintetlen, szűzies természetet és büszke vakmerőséggel közelíti meg 
a hatalmas vadállatokat, elefántot, orrszarvút és egyéb vadat. Izgató 
kalandokról szóló érdekes leírásait igen sikerült fényképfelvételekkel 
nemcsak illusztrálja, hanem igazolja is s fegyverét csak végső szük
ségül használja. F. M. 

K Ü L Ö iV_F É L E K 

SZEMÉLYI HÍREK: 
Az első erdőmérnök-doktori szigorlat a főiskolán. Ez évi január 

hó 21-én délelőtt folyt le a főiskolán az első erdőmérnök-doktori szi
gorlat. 

Vitéz Török Béla, oki. erdőmérnök, főiskolai adjunktus: „ A Ma
gyar Alpok és a Bükkhegység lúcfenyőállományainak erdőhaszná'ati 
értéke" című értekezését a főiskola tanártestülete az erdőmérnöki 
osztály javaslatára elfogadta és ez alapon folyt le ma a szóbeli szigor
lat nagyszámú közönség jelenlétében. A szigorlati bizottság Modrovich 
Ferenc főiskolai tanár, az erdőmérnöki osztály ezidei dékánjának 
elnöklete alatt Krippel Móric, Kövessi Ferenc dr., Róth Gyula és 
Fehér Dániel dr. főiskolai nyilv. r. tanárokból alakult. Szigorló a 
bizottság előtt az általa választott erdőhasználattanból, mint főtárgy
ból, növénytanból (növényanatómia köréből) és faipari technológiából 
(a fának fűrészeléssel való megmunkálása tárgykörből) a szóbeli szi
gorlatot egyhangú kitüntetéssel állotta ki és ehhez képest a szigorlati 
bizottság úgy határozott, hogy vitéz Török Béla oki. erdőmérnököt 
doktorráavatáshoz bocsátja. Az avatás előreláthatólag a főiskola új 
szervezeti szabályzatának jóváhagyása után fog csak az előírt ünne
pélyes módon történni. Az avatandó irodalmi működése alapján az 
erdészeti szakközönség előtt már jól ismert; a főiskolán már évek óta 
előadja a betöltetlen fatechnológiai tanszék tárgyait. 

Szívből üdvözöljük kartársunkat a kiváló eredménnyel letett első 
erdőmérnök-doktori szigorlat alkalmából. 

Raáb Gyula, Pécs szab. kir. város erdőmestere, vitéz Rábay 
néven a Vitézi Rendbe felvétetett, 



Halálozások. Kayset Dezső emlékére. írta: Fodor Gyula. A kér
lelhetetlen halál egy évvel ezelőtt ragadta ki közülünk... Fiatalon, 
váratlanul 

Irodalmi sikereivel sohasem kérkedett. Azok közé a kiválóságok 
közé tartozott, akik nem vágyakoztak elismerésre. Hiszen az elisme
rés úgyis ritkán jut azoknak, akik érdemesek reá. Egyéniség volt a 
szó legteljesebb értelmében. Alkotó erő, önmagának szigorú bírája. 
Talán nem is azért írt, hogy babérokat szerezzen, de lelki szükségből, 

A Kir. Magyar Egyetemi Nyomda kiadásában, Keresztes Gyula 
előszavával most jelent meg „Ember jár közöttünk" című műve. 
„A nemrég fiatalon elhunyt nagytehetségű írónak mély filozófiával 
megírt költői munkája különös értéket jelent azok számára, akik az 
életérzésekben és színekben gazdagabb tartalmát keresik", — írja a 
kiadó. 

Valóban, ő az élet értelmét, célját költői lelkületével felmagasz-
tosított eszmei viágban kereste. Olyfokú rajongás töltötte el egész 
lényét, hogy akik előtt zárkózott lelkét egyszer feltárta, akik misz
tikus érzésvilágába bepillanthattak, sohasem szűntek meg őt többé 
szeretni. Az örök fejlődést mutató isteni törvények egy kimagasló 
alakja, a jövő ideális embertípus, akit szellemvilágán kívül emelke
dett lelke, érzései emeltek a magasba! 

Rajongó lelkével mindenkor az élet napfélyes oldalát kereste. 
Az emberek között azonban, akik annyiszor vétenek a földi lét har
móniája ellen, sok visszatetszésre talált. Szívének érzésáradata őt a 
földi lét más teremtményei s a nagy természet fenséges alkotásai 
felé terelte. Ezekkel igyekezett megosztani azt a határtalan örömet, 
amellyel őt a lét — önmagának és a világnak a szemlélete — el
töltötte. 

A tenger, az erdő, a hegyek, a vadon fensége, egy sziklaorom, 
de a természet apró teremtményei, egy fűszál, egy harmatcsepp fel
ébresztik benne az élet ezer és ezer örömét s „káprázatos fantáziájá
ban" a természet legapróbb jelenségei oly színessé, oly vonzóvá ido
mulnak, hogy egész lénye diadalmas örömmámort sugároz. Szíve 
együtt dobog a nagy természettel, lelke felfogja a föld legkisebb te
remtményének sugallatát. 

Elhagyott messzeségben, a természet csendes-bűbájos ölén, a lét 
öröméitől ttiegittasultan úgy érzi, hogy az őt körülvevő sok élő és 
élettelen tárgy tekintetére felfigyel s a lét örömérzetét, — mert be
szélni nem tudnak — benne szólaltatják meg. 

Most, mikor egy év pergett le azóta, hogy tetemét oly fiatalon 
elhantolták, megilletődve halljuk, hogy a dicsekvést nem ismerő sze
rény kolléga nevét a halhatatlanság márványoszlopába is belevésték. 



Kayser Dezső! Korán hagytál itt bennünket. Gazdag lelked még 
sok örömet sugárzott volna azok számára, akiknek világított. Emlé
kedet hűen őrizzük! 

Pirkner Ernő. Január hó 12-én újból súlyos veszteség érte a 
magyar erdőgazdaságot, amennyiben elvesztette nestorát: Pirkner 
Ernő ny. főerdőtanácsost. 

Alig néhány héttel ezelőtt még vidáman, jókedvűen, a nála meg
szokott fiatalos frissességgel járt fönt Egyesületünk helyiségében, 
s nagyon nehéz belenyugodni abba, hogy nincs többé. 

A magyar szabadság .hajnalhasadásának évében, 1848-ban szü
letett a pozsonymegyei Béke községben. 

1869-ben végezte el a tharandi erdészeti akadémiát és az állam
vizsgát 1870-ben Budapesten tette le. Gyakorlati szolgálatát az árvái 
uradalomban kezdte meg, s innen nevezték ki a kolozsvári m. kir. jó
szágigazgatóság topánfalvai erdőhivatalához 1871-ben m. kir. erdész
nek. 1875-ben a besztercebányai jószágigazgatóság szomolnoki erdő
hivatalához került erdőgondnoknak, ahonnan 1879-ben az Óbuda— 
gödöllői jószágigizgatóság visegrádi erdőhivatalához kerül, előbb bog-
dányi, majd 1881-ben visegrádi erdőgondnoknak. 

1883-ban kezelőfőerdész, majd 1889-ben ellenőrzófőerdész lesz a 
gödöllői erdőhivatal központjában. Itt éri 1894-ben az erdőmesteri 
kinevezés, amely minőségében 1897-ben a hivatal vezetésével bízzák 
meg. 

1902-ben erdőtanácsos, 1909-ben főerdőtanácsos lesz és mint 
ilyen vonul 1911-ben végleges nyugalomba, amikoris legfelsőbb hely
ről a Ferenc József-rend tiszti keresztjével tüntetik ki. 

Tényleges működése ugyan lezárult a nyugdíjazással, le az erdé
szeti körökkel összeköttetéseit továbbra is fenntartotta s épp így 
megőrizte meleg érdeklődését az erdőgazdasági ügyek iránt. 

Tényleges szolgálatának egyik legszebb emléke a gödöllői kísér
leti fásítás, ahol ma már a 30 évet meghaladó korú szép fiatal erdő, 
különösen a külföldi fafajok megtelepítése tekintetében igen értékes 
tapasztalati adatokat szolgáltat. 

Kedves, barátságos modora a szakkörökön kívül is sok tisztelőt 
és barátot szerzett, akiknek őszinte részvéte kísérte őt utolsó pihenő
helyére. 

Áldás emlékére! 

Kelemen Tivadar. A székesfővárosi erdőhivatalnak gyá-za van. 
Január 23-án, szövődményes influenzában, háromnapi betegség után 
meghalt a hivatal legfiatalabb tagja, Kelemen Tivadar id. erdőmérnök. 

- 1896 október 28-án született Celldömölkön. A székesfehérvári főreál
iskola padjairól vonult be katonának, csakhamar az olasz frontra került 
és 1917 február l-jével hadnaggyá nevezték ki. 1918 márciusában kapott 



szabadságideje alatt kezdette meg erdészeti főiskolai tanulmányait még 
Selmecbányán; a többi félévet már Sopronban — az elesatolás és a 
népszavazás mozgalmas éveiben — végezte. Először a soproni államépí
tészeti hivatalnál, majd az ottani vármegyei levéltárnál szolgált, míg 
1928 november havában a székesfővárosi erdőhivatal mérnöke lett. 
Kötelességtudó tisztviselő volt és szeretetreméltó egyéniségével sok 
barátot szerzett. Emlékét kegyelettel megőrizzük. 

A szilfavész. (Graphium ulmi Schwarz.) Irta: Roth Gyula. Mái-
évek óta visszhangzik a középeurópai erdészeti irodalom a nagy szil
halálról, amely, úgy látszik, Hollandiában kezdődött 1919-ben, azután 
Belgiumon, Németországon áthullámzott Angliába és Ausztriába, 
most pedig elérkezett hozzánk is. A nagy riadalom nem volt ok nél
kül való. A nyár folyamán volt alkalmam látni Franciaországban is 
és Németországban is a szileseknek nagymérvű pusztulását. A bécsi 
Prátert kereken 1000 drb fájától fosztotta meg 1927 óta, a hatalmas 
bécsi központi temető szilfáinak legnagyobb részét le kellett vágni 
miatta. 

Hazánkban az első fellépés, melyről biztos tudomást szereztem, 
Sopron vármegyében, Csáfordon esett meg vitéz Simon Elemér fő
ispán erdejében. Sajnos, még a helyszínén nem nézhettem meg az er
dőt, de a leírás teljesen vág a szilfavészre. 

Hallottam más fellépéséről is, de nincsenek még közelebbi ada
taim arról, jelen soraimnak éppen az a célja, hogy kérjek adatokat a 
szaktársaktól. Nem hiszem, hogy tényleg csak most tört volna be 
hozzánk, amikor már öt év óta dolgozik a közvetlen szomszédságban. 
A betegség képe a következő: a levelek sárgulnak, a hajtás csúcsától 
indulva összesodródnak, eleinte csak egyes ágakon, de hetek vagy hó
napok múlva már rendesen az összes hajtások begöndörödnek és a 
kéreg leválik. A hajtásoknak csúcsai belül feketék, vastagabb ágakban 
barna vagy feketés foltokat látunk, melyek a legszélső évgyűrűk 
tájékán többé-kevésbé gyűrűkbe olvadnak egybe. Érdekes, hogy a 
megbetegedésnek két módja vált ismeretessé. Az egyiknél a betegság 
hosszabb ideig lappang, a levelek tavasszal megjelennek ugyan, de 
aprók maradnak, fakó színűek, gyérebben állnak, a hajtás nem fásodik 
eléggé és görbülve elszárad. A törzs fattyúhajtásokkal telik meg. A 
betegségnek heveny fellépésénél, ahogyan előbb már leírtam, egyes 
ágak hervadnak és száradnak és már a következő évben a fa ki sem 
hajt. 

A betegség okát — eleinte a Micrococeus ulmi Brusoff-ra gya
nakodtak, — a wageningi főiskolának növénykórtani intézetében álla
pította meg egy hölgy, Schwarz M. B. eddig ismeretlen gombában, 
amely a Graphium ulmi nevet kapta. Megállapítást nyert, hogy a ter
jedését két szúfajta, a Scolytus (Eccoptogaster) scolytus Fabr. és a 
Scolytus múltistriatus Marsh közvetíti, sőt az ezeket ill. álcáikat ül-



döző harkályok és a csuszka is részes ebben; erre vonatkozó gyüjte-
ménydarabok Bécsben az 1930. évi áruminta vásáron voltak kiállítva 
annak erdőgazdasági osztályán. Kétségtelennek tartom, hogy hazánk
ban már előbb is fellépett a szilfavész, de tudomásom szerint a nyil
vánosság elé nem került, ill. fel nem ismerték. A szúnak fellépése 
könnyen válik felismerhetővé már azáltal is, hogy a harkályok lecsap
ják a fának száraz kérgét, a lógó kéregfoszlányok és a csupasz fának 
barna színe már messziről elárulja a bajt. közelebbi vizsgálatnál meg
találjuk a szúmeneteket a fa szijácsában és a fentemlített tünete
ket is. 

A védekezés eddig még számottevő eredményt nem ért el. Az 
egyik rendszabály, mint egy német miniszteri rendelet előírja, hogy 
mindazokat a szilfákat, melyeken a szútámadásnak fentemlített je
lei láthatók, április 15-ig le kell dönteni, a kérget le kell hántani és a 
helyszínén elégetni. 

Az így döntött szilnek fáját lehetőleg szárazon és szellősen kell 
raktározni és hosszabb ideig raktáron hagyni, kívánatosnak jelzi a 
rendelet a valamely gombaölő folyadékkal való permetezést (0.8 szá
zalék f ormalinoldat). 

Kívánatosnak tartja továbbá a rendelet még ú. n. fogófáknak a 
kérgezését, ill. álló fáknak gyűrűzését, hogy sinylődésbe jutva, ma
gukhoz csalják a szúrovart. Ezeknek a fogófáknak a kérgét jun. 15-e 
és júl. 15. között kell lehántani és a helyszínén elégetni. 

Ujabban egy nagyon komoly lap, a „Mitteilungen der Deutschen 
dendrogolischen Gesellschaft" (1932, 416) ellenszerről hozott hírt, 
mely kissé kalandosan hangzik. Egy kölni asztalos állítólag feltalálta 
a nagy szilhalál elleni szérumot és Köln környékén jó eredménnyel 
alkalmazta is. A szérumot a törzsbe fúrt lyukon át viszik a fába, 
ahonnan az a fa nedvével szétoszlik, a szúrovart távoltartja, a gombát 
pedig megöli. 

Az ügy jelenleg a bonni mezőgazdasági főiskola előtt fekszik vizs
gálatra, ahová kérdéssel is fordultam. Ha az egyelőre még kalandos
nak hangzó hír beigazolódik, az nemcsak a szilek megmentésének le
hetőségét jelentené, hanem az erdővédelmet is új alapokra fektetné. 
Egyelőre tegyük félre a szkepticizmust és adjunk helyet a rózsás re
ményeknek: félő, hogy rövid életű lesz. 

Telepítsünk-e eredeifenyőt az Alföldön? Irta: Matusovits Péter. 
Az Erdészeti Lapok' idei januárhavi füzetében Fodor Gyulától fenti 
címen megjelent közleménnyel kapcsolatban, miután reám • is történt 
hivatkozás, hozzászólok én is. 

Az Alföldön, még pedig a futóhomok és homokterületeken —• 
különösen a Duna—Tisza közén, hol a homok a legrosszabb —, igen 
fontos, hogy oly fanemet telepítsünk, mely nemcsak megköti és ja
vítja, hanem mely műszakilag is értékes. A birtokosra nézve fontos 



a fenti célok mellett még az is, hogy jövedelme legyen abból a fából, 
amit tenyészt. A reánk erőszakolt békeszerződéssel elvesztettük er
deink 85%-át is így nekünk ez a körülmény is azt diktálja, hogy leg
inkább oly faneműeket tenyésszünk, melyekre leginkább szükségünk 
van. Az Alföldön, a szikeseket is beleszámítva, körülbelül 300.000 kat. 
hold az a terület, mely beerdősítendő. Az Alföldön a homokon leg
inkább az akáccal, nyárral és feketefenyővel történtek erdősítések. 
Az akác rendkívül igényes fanem, mely a talajt maga részére any-
nyira kiéli, hogy mára második vágásfordulónál érezhető a fahozam-
apadás, a harmadikról nem is beszélek. A gyökereken lévő nitrogén-
fejlesztő gumóinál fogva a talaj nitrogéntartalmát ugyan emeli és 
irtás esetén a talaj 2—3 évig mezőgazdaságilag burgonya és rozs 
termelésére kiválóan alkalmas, de egy újonnan odatelepített aká
cosnak fahozama már nem lesz többé az, ami az elsőé volt, mert ke-
vesbedtek a talaj azon tápanyagai, melyekre az akácnak fája fel
építéséhez szüksége van. 

A nyár az alföldi homok ősfája. Növekvése jóval felülmúlja az 
akácét és így fahozama ugyanazon idő alatt nagyobb, azonban ezen 
fatömeg értéke körülbelül megfelel az ugyanazon a homokon tenyész
tett akácfamennyiség értékének. 

Fenyőink közül a Nagyalföldön a feketefenyőt telepítették leg
inkább. Egyidőben ugyanis divattá vált úgy az akác, mint a fekete
fenyő telepítése még azokon a helyeken is, amelyek tenyésztésének 
meg nem feleltek. 

Az akác a lazább, de jó talajt kedveli és ott hálás a tenyésztőjé
vel szemben. Így például a kalocsai érsekség bajai erdőhivatala Sze-
remle község határában áradványos talajon telepített tizenegy évvel 
ezelőtt akácost 30 holdon. Az 1931—32. év telén eszközölt gyérítés 
faanyagáért 3000 pengőt kapott, tehát a tízéves faállomány előhasz-
nálati faanyagáért 100 pengőt holdanként. A nyár is, de más fanem 
is hálás, ha neki megfelelő talajon lesz telepítve. 

A feketefenyő, mint minden szakember tudja, száraz, meszes, 
kopárokra való és így a száraz, meszes homokon is tenyészthetjük, 
azonban nedves és kevéssé is szikes homoktalajra nem való. Hogy 
példákkal illusztráljam, úgy a szabadkai, mint a szegedi városi erdők
ben olyan helyekre, hol magasan áll a talajvíz, nem való. Az ilyen 
helyeken telepített feketefenyő, amint eléri a gyökere a talajvizet, 
elpusztul. Nem a Lophodermium pinastri, hanem a talajvíz és az 
esetleges szik okozza halálát. Amikor 1925-ben a kecskeméti m. kir. 
prdőisrazeatóság vezetését átvettem és megláttam azt, amit az egy
kori telepítők annakidején még előre nem láthattak — a pusztulást 
—, nem biztattam, de elrendeltem, hogy a laposokra feketefenyő he
lyett erdeifenyőt ültessenek. Az 1926-ban a szegedi Honvéd-erdőn 
fekete- és erdeifenyővel eszközölt erdősítés eredményét az 1931. év 



'Szeged v á r o s H o n v é d e r d e j é b e n 1926-ban te lepí te t t feke te - és e rde i f e n y ő , 
1931 t avaszán . ( M o c k E l i a s svéd ass is tens fe lvé te le . ) 

tavaszán a helyszínén eszközölt megtekintés alkalmából felvett fény
kép bizonyítja, hogy 'arra a helyre nem a feketefenyő, de az erdei
fenyő való, mert amíg a feketefenyő sínylődik és alig éri el a fél-
méter magasságot, addig az erdeifenyő egészséges és elérte a két 
méter magasságot. A feketefenyő fája emellett itt a homokon műsza
kilag abszolúte értéktelen és mint tűzifa sem sokat ér, addig az erdei
fenyő értékes épületfát ad. Ami a fenyők telepítésénél a sor- és cse
metetávolságot illeti, a sűrű telepítést is én rendeltem el., A fenyőnek 
sűrű állás kell, nehogy ágpereszlenei megvastagodjanak és a fát mű
szakilag használhatatlanná tegyék. Sűrű állás mellett az ágpereszle-
nek vékonyak maradnak, maguktól is ileválnak és a törzs felfelé töre
kedvén, sima és műszaki célokra alkalmas lesz. 

Minden fanemnek megvan úgy a növényvilágból, mint a rovar
világból a maga ellensége. Megvan a tölgynek, meg az akácnak, meg 
a nyárnak és így a fenyőnek is. A fenyőnek legnagyobb ellensége a 
telepítés után a szárazság, a pajod, a tűz és a vad. Mind a négy ha
lálát okozza. Ezenkívül még számos rovar és gomba létezik, mely 
veszélyezteti a fenyő életét. A Lophirus pini nem oly veszedelmes. 
Az erdeifenyő még a Liparis monacha, az apácalepke hernyóját is ki
bírja. Példa reá a Morvasíkság futóhomokon álló erdeifenyveseiben 
az ezen század első és második évtizedben 8—10 éven át pusztító 



apácalepke hernyója, melynek rágását az, erdeifenyő kiheverte és 
csak növedékveszteséget okozott. Hasonlóképen a Lophirus pini 'fel
lépte is alig tartott két évig. Az erdeifenyő visszaszerző képessége 
igen nagy. A hideggel szemben érzéktelen, a vizet éppen úgy bírja, 
mint a szárazságot, sőt a nem nagyon szikes talajon (homok) is dísz
lik. Igaz, hogy sok ellensége van — a gombák közül: a Polyporus 
annosus és az Agaricus melleus a gyökereken, a Peridermium pini, 
Caeoma pinitorquum, Trametes pini a törzsön és ágakon; a bogarak 
közül a Bostrichus stenographus, a Hylesinus piniperda és minor, 
a Pissodes notatus; a lepkék hernyói közül: a Bombyx pini, a Liparis 
monacha, a Noctua piniperda, Geometra piniaria stb. Amint ebből 
látható, a pajodon és Liphirus pinin kívül elég szépszámú az erdei
fenyő ellensége, dehát minden egyes élőszervnek elég az ellensége. A 
feketefenyőnek is bőven akad. Az a pajod épp úgy lerágja a fekete
fenyőcsemete gyökerét, mint az erdeifenyőét, az a Lophirus pini épp 
úgy előfordul a feketefenyőn, mint az erdeifenyőn, az az őz épp úgy 
lerágja az egyiket mint a másikat, a nyúl hasonlóan. A nagy száraz
ság épen úgy pusztítja el az erdeifenyőcsemetét, mint a feketefenyő
csemetét. A tűz sem kíméli meg sem az egyiket, sem a másikat. 
Hogy pedig a buckákon épen úgy fejlődik az egyik, mint a másik, 
hacsak a szárazság, a pajod, a vad, vagy a tűz tönkre nem teszi, bi
zonyítja a báró Vécsey által a vámospércsi buckákon együtt telepí
tett erdei- és feketefenyő. Megjegyezvén, hogy az erdeifenyő ott még 
a feketefenyőnél is sokkal szebb. A matkói (Kecskemét) kopáron és 
a kecskeméti kísérleti telepen is rendeletemre ültetett erdeifenyve
sekért épen úgy nem kell szégyent vallanom, mint a szegedi erdőkben 
telepített erdeifenyveskért. Egyébként a királyi család peszéradacsi 
uradalmában, a gróf San Martino di Valperga Enrico és Boncom-
pagni herceg kisszállási uradalmában, özv. dr. Farkas Zoltánné ke
rekegyházai birtokán, az Izsák község határában fekvő uzovicstelepi 
uradalom erdeifenyvesei igenis mutatják, hogy az erdeifenyő a futó-
hcmokon szebben fejlődik, mint a feketefenyő. Ami az erdeifenyő 
vágásfordulóját illeti — az homokon 60 év. Ilyen korban termelték 
ki az uzovicstelepi uradalomban az erdeifenyőt és ilyen korban a 
Morva-sikság futóhomokjain lévő holicsi és sasvári kir. uradalom, a 
herceg Pálffy hitbizomány malackai uradalmi, a gróf Wenckheim-
féle nagylévárdi, a herceg Hohenlohe-féle morvaszentjánosi, a gróf 
Károlyi Lajos-féle stomfai, a gróf Apponyi-féle jablánci stb. ura
dalmi és közbirtokossági, valamint községi erdeifenyveseket. 

A szárazság elpusztítja a lombfát épúgy, mint a fenyőt. A derek
egyházi százados tölgyeket és egyéb fanemeket a harmadévi száraz
ság épen úgy elpusztította, mint az öttömösi kopáron azelőtt 10 évvel 
ültetett feketefenyőket. Nem kellett ahhoz Lophodermium pinastri, 
nem Lophirus pini, sem pajod, — megtette a szárazság is. Telepít
sünk tehát mindenütt a talajnak megfelelő olyan fanemeket, melyek 



a birtokosnak egyben, nagyobb jövedelmet is hajtanak és amelyek 
műszakilag is értékesíthetők. Az erdeifenyő előnye a feketefenyővel 
szemben a gyorsabb növés, az értékesebb faanyag, valamint az, hogy 
megerősödve bírja a nedvességet épp úgy, mint a szárazságot, hogy 
a hideggel szemben érzéketlen és hogy a kevéssé szikes homokon is 
jól fejlődik. 

Az, erdeifenyő fáját a fakereskede'em és építőipar „bor&vifcnyő" 
néven ismeri és sokra becsüli nagy tartósságánál fogva. Az erdei
fenyő fája alkalmas vasúti talpfára, tuskójából és gyökeréből a 
hegedűgyanta és az értékes finom terpentinolaj nyerhető; de fel
használható szurok- és fenyőkoromégetésre is. Tűi is felhasználhatók 
párnatöltésre alkalmas erdei gyapot készítésére. 

Fentiek szerint, de különben is nekünk az Alföld homokjának 
beerdősítésénél arra kell törekednünk, hogy az általunk a talaj minő
sége szerint telepített fenyő, vagy lombfa jövedelmet is hozzon, már 
pedig minden szakember tudja, hogy az erdeifenyő fája értékesebb, 
mint a feketefenyőé. 

Hozzászólás az erdeifenyőnek az Alföldön való telepítése kér
déséhez. Fodor Gyula „Telepítsünk-e erdeifenyőt az Alföldön?" című 
cikkében egy téves adat közöltetett, amely alkalmas lehet arra, hogy 
a fekete- és erdeifenyő homokban fellendült telepítését csökkentse. 
Ugyanis az az, állítás, hogy, szegedi viszonyok szerint, az erdei- és fe
ketefenyők kora csak 40—45 évre tehető, egyáltalában nem felel 
meg a tényeknek, mert a hivatkozott öttömösi síremlék körül telepí
tett fenyőállományból 1932. évben levágott fenyőtörzsek váglapján 
63 és 64 évgyűrű volt olvasható, kora tehát legalább is 65, illetve 
66 év volt, amint cikkíró is megállapítja, a kérdéses állományt ma is 
egészségesnek találta. 

A Gerebené közelében (Temes megye, Deliblati homokok) 1911. 
évben 75 évesnek talált igen kitűnő növekedésű hatalmas magasságot 
elérő egészséges növekedésű feketefenyőállomány szintén amellett 
szól, hogy a fekete- és erdeifenyő életkora, alföldi viszonylatban is, 
jóval magasabb 55 évnél. 

Így azon homoki birtokosoknak, akik magasabb és vastagabb 
méretű fekete- és erdeifenyő egyedeket óhajtanak nevelni, semmi 
okuk sincsen kétségbeesni, hogy az alacsony életkor mellett az lehe
tetlen. 

Alföldi viszonylatban is egy igen kártékony ellenségét az erdei
fenyőnek nem sorolta fel a cikk, a Retinca buolianát, amely gyakori 
felléptével az alfödi erdeifenyők műszaki használhatóságát igen kor
látozza. 

A böhöncökró'l. Mayer Zoltán az Erdészeti Lapok 1932. évi XII . 
füzetének 1131. lapján ezt mondja: „Tudtommal hazánkban éppen 
Lippóczy Béláék voltak az elsők, akik „jobb későn, mint elkésve" 



jelszóval neki mertek menni a félve tisztelt ágas-bogas, terebélyes 
hagyásfáknak és ahol nagy volt a veszedelem, ott a felnyeséstől és ko
ronalerobbantástól se riadtak vissza., 

Az ilyen böhöncöknek vágásra érett állományban egyáltalában 
nem volna szabad előfordulniuk, mert már a gyérítések folyamán ki 
kell szedni valamennyit... Aki azonban fél ettől a múlhatatlanul 
szükséges operációtól stb." 

„Hazánkban voltak az elsők!" Nagyon nehéz volna azt megmon
dani, hogy kik voltak az elsők. Nem is iparkodom ennek kiderítésére, 
csak a magam szolgálati idejében szerzett tapasztalataimat adom elő. 

Az 1893. és 1894. évben Pozsony megyében, Stomfán voltam er
dőgyakornok. Az ottani gr. Károlyi-féle uradalomban bent az erdőben 
természetbeni lakásban és valamelyes mellékilletménnyel lakott egy 
favágó munkáscsalád. Ennek a családnak egyebek között az volt a 
feladata, hogy a böhöncöket termelték ki a fiatal és közepeskorú ál
lományokból. Fel voltak szerelve mászóvassal és hosszú létrával. 
A böhöncöket előbb legallyazták s az így csupasszá vált törzset dön
tötték le oda, ahol kárt nem tehetett. 

1894-től 1912-ig (4 évi megszakítással) a szászsebesi m. kir. erdő
hivatal kerületében szolgáltam jobbára mint erdőrendező. Az itteni 
kezdetleges viszonyok között az elöhegységi erdőkben termeltettünk ki 
itt-ott a fiatalosokból egy-egy maradékfát, az okszerűen ki nem ter-
melhetőket pedig körülgyűrűztettük, hogy kiszáradjanak. Az üzem
tervek előírása a csak itt-ott kivihető foganatosításnak előtte járt, 
mert ezekben az előhasználatok szabályozásánál mindenütt elő volt írva 
a maradékfák (hagyásfák, böhöncök) kihasználása ilyenformán. Az 
erdőrészletek szerint előírt tisztázó vágásokon kívül kihasználhatók 
ezen a címen az egyes erdőrészletekben szórványosan előforduló mara
dékfák (hagyásfák) is. Ezek kihasználásánál mindég mérlegelni kell. 
hogy nem okozunk-e e használattal a főállományban nagyobb kárt. 
mint amekkora a nyert faanyagnak és a használat által elért előnyök
nek értéke s ha a kár nagyobb, a kihasználást mellőzni kell. A mara
dékfákat ez esetben körül kell gyűrűzni, hogy kiszáradjanak. 

1912-től 1919-ig — kevés megszakítással — a kolozsvári m. kir. 
erdőigazgatóságnál szolgáltam mint erdőrendező és ellenőrködő (fel
ügyeleti tiszt). Itt az üzemtervi előírás hasonló volt a szászsebesihez, 
a végrehajtás azonban részben az idő haladtával, részben a kedvezőbb 
helyzetek folytán már jobban nyomában volt az előírásnak. Ennek bi
zonyítékául szószerint ide írom az 1913. évi február hóban tartott 
tiszti értekezletre írt előadói előterjesztésemnek idevágó részét: 

„Tisztázó vágás történik a kerületben több helyen, lévén régibb 
vágásból hagyott maradékfák mindenfelé. Ezeknek kitakarításánál az 
alattuk levő fiatalosok kímélésére mindenütt gondot fordítanak. Ez 
alkalommal bátor vagyok fölhívni ezekre a maradékfákra az erdő
gondnokságok vezetőinek figyelmét, hogy ahol ezek a fák haszonnal 



adhatók el, ott értékesítsék, ellenkező esetben pedig gyűrűztessék 
körül, mert ottlétük nagymértékben gátolja a fiatalos fejlődését." 

1919-ben az oláh impérium elől a diósgyőri kincstári uradalomba 
menekültem. Akkor itt a böhöncök még mindenütt ott éktelenkedtek. 
Mint erdőrendező én készítettem el az erdőségek gazdasági terveit, 
amikben az előhasználatoknál ezt írtam: 

„A most meglevő közepes és alig középkorú állományokban sok a 
terpeszkedő, műfának nem alkalmas törzs. Ezektől mielőbb mez kell 
szabadítani az általuk nyomott faegyedeket s a jövő fiatalosokban nem 
szabad egyáltalán megengedni, hogy az ilyen terpeszkedő fák a töb
biek fölé kerekedjenek." 

Itt együvé van véve az előző állományok maradékfája (hagyás
fája) az újonnan keletkezett állományban fejlődött terpeszkedő fák
kal, merthogy egy elbánás alá esnek. 

Ahogy az én szolgálatom helyein már régóta hasznáigattak ki 
a böhöncöket és tisztogatták tőlük a fiatal és felserdült állományokat, 
így lehetett ez szerte a hazában. 

Hiszen már az 1880. évi 23,374. F. M. szám alatt az erdőgazda
sági üzemtervek készítéséhez kiadott utasítás „Részletes előhasználati 
terv" mintájában (Erd. Rendeletek Tára 181. lap) ez olvasható: 
„Mindenekelőtt a II. tag 14. osztagából kiszedendők a visszamaradt 
régi magfák . . . " — a böhöncök. 

Nagyon jól mondja már ez a régi erdőrendezési utasítás, hogy 
ezeket a hagyásfákat (ha t. i.. már megvannak) még a fiatalosból kell 
„tisztázó vágat" címen minél előbb kiszedni. Már akkor hibás volt 
az a gazdálkodás, ahol a hagyásfák (a böhöncök) a gyérítés idejére 
maradtak s manapság még kevésbé szabad ilyesminek megtörténnie. 

Nem voltak a mi elődeink annyira elmaradottak az erdészeti tu
dásban, mint ahogyan egyik-másik reánk maradt erdőből talán látszik. 
Mások voltak akkor a körülmények, a gazdasági viszonyok s ha erre 
nem gondolnak, akkor ítéletükben csalatkozhatnak. Béky Albert. 

Az Erdészeti „enciklopédia" tantárgy előadása a budapesti 
m. kir. József-műegyetemen. A Mária Terézia idejében kiadott 
,,'Ratio- educationis" iskolaügyi szervezet szellemének megfelelően 
az egyetemen elsősorban a reális tudományokat kellett művelni. Ilyen 
volt — többek közt — a mezőgazdaságtan (theoria oeconomiae 
ruralis) is. 

Erdészet-pedagógiai szempontból érdekes tehát tudni, hogy a 
budapesti m. kir. József-műegyetemen a „Mező gazdaság tan és az 
erdészeti enciklopédia" nevű tanszéket 1858-ban szervezték meg. 
Zelovich Kornél műegyetemi ny. r. tanárnak és rektor magnificusnak 
az 1932. évben kiadott és „A m. kir. József-műegyetem és a hazai 
technikai felső oktatás története" című nagyérdekű művéből olvas
suk, hogy ennek a tanszéknek •— az 1858. év augusztus hó 23-tól 
kezdve — Sporzon Pál volt az első tanára, — aki 1866-ban és 67-ben 



az „Erdészeti és Gazdasági Lapok"-at szerkesztette — s akit 1867-
ben a keszthelyi gazdasági tanintézet igazgatójává neveztek ki. Az 
1869. év őszén utódja dr. Wagner László ny. r. tanár lett az 1888. 
évben bekövetkezett haláláig. 

E tanszéket ezután — minthogy annak a műegyetemen már alig 
volt létjogosultsága —, megszüntették és 1889-ben „Mezőgazdaság
iam géptani tanszék"-ké szervezték át. 

Az „Erdészeti enciklopédia" tantárgy tehát az 1858. évtől kezdve 
az 1889. évig volt előadva a budapesti m. kir. József-műegyetemen. 

Dr. Tomasovszky Imre. 

Grafikus számolótábla. A technikai számításokhoz általánosan 
használt logarléc-szerkezetek mellett egy grafikus-rendszerű számoló
eszköz kezd tért hódítani. Lényegileg grafikus táblázat, ame'yről a 
számítások eredményei rátekintésre leolvashatók, tehát elkerülhetjük 
a mozgó részek és a beállítások összes hátrányait. A grafikus meg
oldás teszi lehetővé, hogy kartonlapra nyomva kerül forgalomba és a 
logarléccel csak hosszadalmasan végezhető egyes számítások eredmé
nyei ezen közvetlenüli leolvashatók. A függvények, szögfüggvények 
stb. grafikus ábrázolása folytán a számítás egyszerűbb, szemléltető és 
áttekinthetőbb. A tábla mérete 20.5x20.5 cm, középen azonban össze
hajtható, zsebben könnyen elfér és így mindig kéznél van. A karton 
belső felét a grafikus táblázat, a külső oldalakat a használati utasítás 
foglalja el. Olcsósága elterjedését a legszélesebb körben lehetővé teszi. 
Megrendelhető & feltalálónál: Tuschter Árpád, Debrecen, Sesztina-
utca 6. szám, darabonként 90 fillérért. Nagy László. 

A szaksajtó válsága. A sajtónak, nem utolsó sorban a szaksajtó
nak, küzdelmes napjai vannak ma, ami sajnálatos függvénye az álta
lános gazdasági válságnak. 

A Magyar Szaklapok Országos Egyesülete, a nem naponkint 
megjelenő magyar időszaki sajtótermékek érdekképviselete, bizalom
mal fordul mindazokhoz, akik a magyar szaklapoknak hasznát vehe
tik, azzal a kéréssel, hogy előfizetésükkel, hirdetési megbízásukkal 
karolják fel minél hathatósabb mértékben a magyar szaksajtót. 
A sajtónak a gazdasági élet, a tudomány és a kultúra érdekében vég
zett munkáját a mai nehéz időkben, amikor egyébként a javulás jelei 
mutatkoznak, nem szabad cserbenhagyni. 

A szaksajtó a szakhíreknek, a gazdasági, a tudományos és a kul
turális haladásnak legalkalmasabb és legolcsóbb közvetítője. A lapok 
olvasása a tájékozódásnak, az önképzésnek eléggé meg nem becsül
hető eszköze. A lapok cikkeinek kezdeményező, biztató és bíráló tevé
kenysége előbbreviszi mindenkinek sorsát ez országban. 

A magyar lapok hirdetései életet visznek be a mai tespedő létbe. 
A mai magyar gazdasági válság oka nem utolsó sorban az, hogy a 
magyar üzleti világ nem fejt ki kellő reklámot, nem hirdet eleget. 



A reklámba, a hirdetésbe fektetett pénz meghozza a maga gyümöl
csét. Ma, amikor a védővámok, a behozatali tilalmak, a devizakorlá
tozások a magyar termelésnek kiváltságos helyzetet biztosítanak, a 
magyar termelőnek kell hogy pénze legyen cikkei propagálására is. 
A rekám vásárlásra ösztökél, a hirdetés optimizmust éleszt és opti
mizmus nélkül nincsen élet. 

Fajnyulat, tenyésztojást ingyen kaphat — minden részjegyzés 
és visszatérítés nélkül bárki, aki a tenyésztéssel foglalkozni k í v á n . 
A nyúlból 2 darabot, 1 bak, 1 nőstényt, a tenyésztőjásból 15 darabot, 
leghorn, rhode island, nemesített magyar kendermagos, vagy fehér 
parlagit, 6—8 pengő értékben. Az érdeklődőknek válaszbélyeg ellené
ben készséggel adunk felvilágosítást. Kistenyésztök Lapja, Budapest, 
IX., Csarnok-tér 5. . 

Hogyan kell az adóbevallást elkészíteni című könyvecske megje
lent Vargha László összeállításában. Kapható az Adó- és Könyvvitel 
kiadóhivatalánál, Budapest, VIII,, Rákóczi-út 11. III. em. 1. Ára 1.50 
pengő. 




