
Az elmondottakból egyáltalán nem következik, hogy a javasolt 
felujitási módot teljesen elvetendőnek tartom, sőt magam is amel
lett vagyok, hogy azokon a mélyen fekvő vizállásos területeken, 
melyek kizárólag a füz tenyésztésére alkalmasak, s ahol eredményre 
kilátás is van: ez irányban a kísérletek megtétessenek; az értéke
sebb fanemek tenyésztésére alkalmas magasabb fekvésű területeken 
azonban — már csak a fanem-átalakitás szükségére való tekintettel 
is — csupán a mesterséges felújítást tartom czélravezetőnek. 
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IRODALOM. 
A könyvpíacz ujabb termékei. 

Béky Albert: Útmutatás erdei facsemeték nevelésére és 
az azokkal való bánásra. A m. k. földmivelésügyi miniszter 
kiadványa. Budapest, 1913. 

Dr. Böresök Andor: Törvény az osztatlan közös legelőkről 
(1913. évi X. törvényczikk). Budapest, 1913. Benkő Qyula cs. és 
kir. udvari könyvkereskedése. Ára 4 K. 

Dr. Szilárd Ferencz: „Ébredés az erdőn". (Dr. Szilárd 
Ferencz szépirodalmi hagyatékából kiszemelt tárczák.) A mult 
évben tragikusan kimúlt munkatársunk emlékét megható módon 
örökítette meg a "Pátria" irodalmi vállalat azzal a nemes cselekede
tével, hogy dr. Szilárd Ferencz irodalmi hagyatékából kiszemelt 
tárczákat saját költségén kiadta, s elhatározta, hogy a könyv 
elárusitásából befolyó jövedelemből emléket emel a sírjára. 

Szebb emléket kőfaragó nem faraghat, szobrász örökösebb 
emléket nem állithat, mint ezt ezeknek az irodalmi értékkel biró 
kedves, közvetlen hangú elbeszéléseknek közrebocsátásával a "Pátria" 
tette. Természetimádó nemes lelkét tisztán látjuk írásának minden 
sorából. Festő nem festheti oly élénk színekkel a természet hangu
latos képeit, mint ahogy ezt Szilárd tollával ecseteli. A vadász
kalandok, melyeket elmond, nem hasonlíthatók a megszokott 
dicsekvő vadászhistóriákhoz, hanem a nemes vadász minden szép 
tulajdonságát tükrözik vissza. 

Pedig Szilárd hivatásszerüleg nem is szépirodalmi téren 
működött. Kiváló jogász elme, ritka kéj^zettségü gazdasági szakiró 



volt s igy ezeket a szépirodalmi gyöngyöket is inkább saját lelké
nek gyönyörűségére Írogatta, mert szükségét érezte annak, hogy 
a komoly, rideg munka után az ő kedves emlékei közé meneküljön. 
Az „Ébredés az erdőn" czimü kis tárczának csak néhány végső sorát 
iktatjuk ide ,,. . . amikor már annyira előhaladt a kikelet, hogy a 
hólegyek miriárdjai megjelennek és el is tűnnek. . . ." 

„Egy langyos permeteg elmossa őket, apró hulláikra kisüt a 
meleg napfény s akkor itt van a kikelet. A lejtőkön kisarjad az 
ibolya, a patak mentét aranynyal szegi be a fakadó sás és mikor 
szállóra hanyatlik a tavaszi nap, megszólal a rigók szerelmes füttye, 
hegy-völgy fölött fütyülő szárnynyal zúg el a vonuló réczék 
csapatja s mikor elborul az alkonyi pir és megcsillan az esthajnali 
csillag, akkor felhangzik a vadászszivek édes zenéje: a szalonka 
pisszegő és kurrogó szava." 

Mi, kik az erdőt járjuk, mi tudjuk átérezni igazán ezt a bájt, 
ami ezekben az idézett sorokban is oly megkapóan nyilatkozik meg. 

A mű ára 5 korona, megrendelhető a "Pátria" irod. vállalat 
és nyomdai részvénytársaságnál (Budapest, IX., Üllői-ut 25 sz.) 

Tomasovszky Imre: Az erdőaltiszt védkerületi teendői. 
(Különlenyomat az Erdő 1912. és 1913. évi évfolyamaiból.) Buda
pest, 1913. Kapható a szerzőnél (Budapest, V., Zoltán-utcza ló). 
Ára 1 K 50 f. 

Dr. Tuzson János: Utazásom az orosz pusztákon. (Külön
lenyomat a Természettud. Közlöny 586. füzetéből.) Budapest, 1913. 

Dr. Tuzson János: Adatok Magyarország fosszilis flórá
jához. (Különlenyomat a Magy. Kir. Földtani Intézet évkönyveinek 
XXI. kötetéből.) 

Műszaki Naptár 1914. Alapította Doletsko Ferencz, serkeszti 
Mihályfi József. Kiadja a "Pátria" r. t. Ára 4 K. 

Köztelek Olcsó Könyvtára. V. évfolyam, 7—8. füzet. Molnár 
István: A gyümölcs értékesítése. Ára 1 K. 

9—10. füzet. Bálás Károly és Winkler János: Baromfibeteg
ségek. Ára 1 K 50 f. 

11—12. füzet. Oroffits Gábor: Gazdasági építészet dióhéj
ban. Ára 1 K. 

Traité d'Entomologie forestiére czim alatt A. Barbey tollából 
és a párisi Berger-Levrault czég (Rue des Beaux-Arts 5—7) kiadásá-
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ban megjelent az első franczia nyelvű kézikönyv, mely az erdészeti 
rovarlant könnyen áttekinthető és czélszerü beosztásával, valamint 
a gyakorlat igényeinek teljesen megfelelő módon tárgyalja. 

Az erdészeti rovartan jelentőségét ismertető rövid bevezetés 
után, szerző művének általános részében világos és könnyen érthető 
ábrák bemutatásával tömör, egyszerű irályban tárgyalja a rovarok 
boncztanát. A mű különleges részében az olvasó fanemek szerint 
megismeri mindazokat a rovarokat, melyek erdészetileg károsok, 
még pedig olyan sorrendben, amint a rovarok életfeltételeiket a 
gyökérben, a törzs és ágak kérgében, a fa belsejében, a hajtásokban, 
a rügyekben, a levelekben, avagy végül a gyümölcsben lelik, miért 
is az érdeklődő bármely kérdésre a felvilágosítást könnyen és 
gyorsan megtalálja. Ezt a czélt támogatja továbbá a műnek fenyő
félék és lombfélék, valamint az egyes alfajok szerinti tagozódása, 
a számos tetszetős és kifogástalan ábra és végül 8 drb. művészies 
szinnyomatu tábla. 

A munka támaszkodik franczia, svájczi, belga, német és osztrák 
szakmunkákra és a használt irodalom elősorolásában találkozunk 
mindazokkal, kiket az emiitett nemzetek hírneves rovartani szakírói 
gyanánt ismerünk. Szerző tulajdonképen svájczi, ki tanulmányait 
a müncheni egyetemen végezte s ezért művét Dr. Pauly ottani 
egykori tanárának ajánlotta fel. (De Pottere.) 

Almburgi Angerholzer Ferencz dr.: Das forstliche Ing'enieur-
wesen II. B. Bau und Betrieb von Waldeisenbahnen. 150 ábrával, 
5 műmelléklettel, 1 szines térképpel. Wien, 1913. Frich Vilmos 
kiadása. Ára fűzve 9 K 60 f, kötve 10 K 80 f. 

A német irodalomban eddig hiányzott az oly összefoglaló, de 
emellett eléggé kimerítő mű, amely a jelentőségben mindinkább 
nyerő erdei vasutakkal foglalkozik. Ezt a hiányt pótolja a szerző, 
akit a csusztatóutakat tárgyaló I. kötetéből már előnyösen ismerünk. 
Tömören, a gyakorlat igényének megfelelően tárgyalja az anyagot, 
mellőzve minden elméleti fejtegetést, ugy hogy művét az erdészeti 
irodalom értékes gyarapodásának tekinthetjük. 

Auerochs György: Praktische Anleitung für das Projek-
tieren und den Bau von Waldwegen. Berlin 1913. Parey Pál 
kiadása. 35 szövegábrával, 5 átnézettél és 3 táblával. Ára 3 K. 



Dr. A. Hofmann: Aus den Waldungen des fernen Ostens. 
94, részben színes ábrával, 55 műmelléklekel és 3 térképpel. Wien, 
1913. Frick Vilmos kiadása. Ára 14 K 40 f. 

A szerző, Hofmann Amerigo cs. k. főerdőbiztos több éven 
át tartózkodott Japánban, mint meghívott tanára a tokyoi egyetem
nek, annak a pályázatnak az alapján, amelyet annak idején mi is 
közzétettünk. Aki Japán, Formoza, Korea erdőgazgasági viszonyairól, 
az ottani lakosság életviszonyairól élénk leírást kivan, annak 
melegen ajánlhatjuk e művet, amelyet a kiadó is nagy gonddal 
állított ki. 

Opletal József: Das forstliche Transportwesen im Dienst-
bereiche der K. K. Direktion der Oüter des Bukowinaer Qriechisch-
orientalischen Religionsfondes in Czernovitz. Wien, 1913. A cs. 
kir. földmivelésügyi minisztérium kiadványa. Bizományban Frick 
Vilmosnál. 90 táblával, külön kötetben. 
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KÜLÖNFÉLÉK. 

Avágvölgyi kincstári tutajfa apró részletekben valóeladása. 
Ismeretes dolog fakereskedőinkés faiparosaink előtt, hogy a kir. kincs
tár máramarosi rengeteg kiterjedésű erdőségeinek fenyőfatermését a 
90-es évek végéig majdnem teljesen egy tömegben értékesítette 
s a nagymennyiségű fatömeg vevője a kincstári faanyagokra 
ráutalt alföldi faipari és kereskedelmi vállalatoknak úgyszólván 
monopóliumszerű árakon adta a kincstári fát tovább. 

Az 1898. évtől kezdődőleg előbb néhány nagyobb csoportban, 
majd — immár egy évtized óta — túlnyomó részben egész apró, 
1000 és 500 ms-es részletekben került a közel 300.000 ms kincs
tári fenyőfaanyag évről-évre eladásra. 

Ennek az eljárásnak igen jelentős közgazdasági következ
ményei lettek. 

Az a körülmény, hogy a kincstár ekként minden évre bizto
sított favételi alkalmat s módot nyújtott ahhoz, hogy kisebb 
szükségletét bárki is közvetlenül beszerezhesse, a Tisza vidékén 


