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Az „Erdészeti Lapok" 1940. évi XII . füzetében az erdőgaz
dálkodásról olvasva, régi emlékek keltek életre bennem. Az erdő
kezelés fejlődésének a fokozatos eredményeit látom elvonulni lelki 
szemeim előtt. 

47 évig voltam egy nagy 60.000 k. holdas hitbizományi ura
dalom tisztje. A z oláh megszállás után, utolsó 10 évi szolgálatom 
alatt egy 6.000 k. holdas mezőgazdaság ellenőrző vezetését és egy 
1.000 k. holdas kis erdő kezelését is elláttam; ennyi maradt meg 
összesen a 60.000 k. holdból Csonkamagyarországon. 

Ma tehát, 70. életévem küszöbén és 47 esztendei szolgálat 
messzetávlatából, azt hiszem, teljesen elfogulatlanul szólhatok 
hozzá az erdőgazdálkodáshoz. 

A régi iratokból is jól ismert kb. 200 éves uradalmi erdő 
jövedelmét, évről-évre fokozatosan korszerűbbé váló gazdálkodással 
1918-ig, olyan magasra sikerült emelnünk, hogy az alig maradt el 
a 25.000 k. h. mezőgazdaság jövedelmétől , — a művelési ág szerinti 
birtok alapértékéhez viszonyítva. Megemlítem még, hogy az ura
dalom csak az 1888. évtől vált hitbizománnyá. Az erdő tehát az 
1888. év előtt nem állt olyan szigorú ellenőrzés alatt, mint ettől az 
időtől kezdődőleg. A régi gyakorlati erdészeket nyugdíjba vonulá
suk után, szakképzett tisztikar váltotta fel. 

Messze a járható köves közlekedési utaktól, az erdő kiter
melésénél évről-évre csak a kevés helyi szükséglet kielégítése volt 
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eleinte az erdészet kötelessége. Ez a szükséglet egy-egy nedves év 
beálltával, amikor a rossz utak miatt kevesebb vevő jelentkez
hetett, még csekélyebbre zsugorodott össze. Mikor aztán több 
évi vágásterület gyűlt össze a tölgyesekben, akkor az egész meg
takarítást,, nagy eladás"-sal, lábon felbecsülve adta el az uradalom, 
nyilt árverésen. A bükkösök eladásáról pedig csak akkor lehetett 
szó, ha a vágásra érett erdőrész a fafogyasztó üveggyárhoz, hamu-
zsírfőző-telephez, kőfejtőhöz, asztalos-, bognár- stb. műhelyhez 
közel feküdt. A tölgyfánál csak azokat a törzseket becsülték fel, 
amelyek I. oszt. donga-, talpfa- fűrészáru- stb. anyagot adtak. Leg -
kevésbbé szerették a csak fűrészárunak való vastagabb törzseket, 
nehézkes leszállításuk miatt. Vol t olyan —• legkevésbbé gazdaságos 
értékesítés is, — amelynél a szép törzseket ledöntés után, használ
hatóságuknak megfelelő hosszúságban eldarabolva, a földön be
csülték fel és adták el. A ledöntött törzsek fel nem dolgozott, el 
nem adott részeit, ágait, a le nem döntött törzsekkel együtt — 
könnyebb elszállíthatásuk miatt — felszenítették, esetleg kisebb 
méretű épületfának adták el vagy tűzifának dolgozták fel. Ami 
ezek után is megmaradt, azt lehetőleg mint hulladékot értékesí
tették; egyébként a vágásterületen korhadt el. A z erdő körülfekvő 
községek mindegyikének volt közbirtokossági, úrbéres stb. 
erdeje. A lakosság az uradalomtól tehát csak azt a fát vette meg, 
amit nem talált meg saját erdeiben; szükségletét nagyrészt a köz
ségi határon álló, vagy a szántóföldje szomszédságában folydogáló 
patak partján felnőtt éger-, nyír-, nyár- és fűzfából elégítette ki. 
A z említett „nagy eladás"-oknál megtörtént az is, hogy a tövön 
maradt másodrendű és hulladékfa eladásából több pénz folyt be, 
mint a;j I. osztályú szerfáéból. 

Ez a hihetetlenül keveset jövedelmező gazdálkodás egyszerre 
megszűnt, mikor egy igazán „nagy eladás" kapcsán az 1892. évben 
a hitbizomány 35.000 k. h. erdejében bárhol kijelölhető 200.000 drb 
ál ló tölgyfát törzsenként 5 koronáért és a vevő kívánsága szerint 
esetleg további 50.000 drb tölgyfát törzsenként 2 koronáért ad
hatott el az uradalom, a következő feltételek mellett. A vevő cég 
köteles volt az uradalmi erdőség alján a Máv. fővonalba becsat
lakozó, kb. 70 km-es keskenyvágányú, de személyszállításra is hasz
nálható vasutat, a csatlakozó állomáson egy több pengéjű fűrészt, 
továbbá a vasút és a fűrésztelep személyzete részére szükséges, 
állandó jellegű épületeket építtetni, mégpedig az urada
lomnak előre bemutatott és jóváhagyott tervek szerint. 
Ennyi befektetési kötelezettség mellett természetesen átvette 
az 50.000 darab tölgytörzset is, amelynek szövete a síksági 
erdőktől a magasabb középhegység felé kimutathatóan fino
mabb lett. Ezért a legtöbb törzset az előhegységekből 
választtotta ki a vevő éspedig mindig a legszebb törzseket, de nem 
csak a 100 és több éveseket, hanem igen sok 80—90 éves ag-



• és göcstelen — símatörzsű hengeres fát is átvett, amelyek vastag
sága 20 m magasságban még alig csökkent 2—4 cm-rel. Ezeket az 
egész hosszúságukban meghagyott törzseket „Trieszti hajógyár" 
rendeltetéssel, külön az elszállításukra szerkesztett, vasúti kocsi
kon szállította el a vevő. A 35.000 k. h.-as hitbizományi erdőben 
a megfelelő törzseket egyenként, vagy csoportonként szedte ki 
rendszertelenül a cég, úgyhogy az erdő az idősebb tagokban nagyon 
megritkult. Itt-ott ritkás, sőt egész holdon felüli tisztás helyek is 
keletkeztek. A z 1892. évi „nagy eladás"-ig az erdészeti személyzet
nek csak az időnkénti fatömegbecslés, döntés, tüzifatermelés, szení-
tés és az erdővédelem vol t legfőbb elfoglaltsága. A „nagy eladás"-
okra mindig a rendszerint négyévenként beálló jó makktermés 
után került sor, hogy a letárolásra előírt erdő felújítása termé
szetes úton történhessék. Vol t a régi személyzet tagjai között 
olyan is, aki dicséretreméltó kísérletként az ott nem honos fenyők 
és lombfák megtelepítésével is megpróbálkozott a vágás és tisztás 
leginkább egybefüggő zárt területein. Ezek a telepítések később, 
a fanemek helyes megválasztásánál, igen értékes szemléltető út
mutatással szolgáltak. Kár, hogy erdőlésekkel, tisztításokkal, ritkí
tásokkal nem kísérleteztek. 

A birtok hitbizománnyá válásával a régi személyzet helyére 
szakképzett tisztek és altisztek kerültek. A z állami, szigorúbb ellen
őrzés —• üzemterv stb. — mellett megkezdődött a sok százados, 
lehet mondani ősi, rendetlen erdőkezelésből eredt hiány, mulasztás 
pótlása sok-sok munkával. A szakembert sokszor hozta nehéz hely
zetbe az erdőrendezés és a gazdálkodás különösnél-különösebb 
helyzeteinek megoldása. Szerencsénkre a hitbizományt élvező 
birtokos nagyon szerette az erdőt és büszke volt reá, nem sajnált 
tőle semmiféle kiadást, befektetést. Eddig az erdő jövede lme alig 
fedezte az adókat, személyzeti stb. kiadásokat. A rendszeresen 
négy évente bekövetkező makktermés, makkoltatás, nyári legel
tetés régente több hasznot hozott, mint a faeladás. 

Ma már — hála Istennek — nagyon messze járunk a régi 
világtól, amelyről azért számoltam be bővebben, hogy szembe
állítsam a jelenlegi, szociálisan célszerűsített, a többtermelés köve
telményei szerint elérhető és a legnagyobb jövedelmet biztosító 
modern gazdálkodással. A z elmondottak bevezetésül szolgálnak a 
jövő, korszerű gazdálkodásra vonatkozó, saját tapasztalataim alap
ján leszűrt elgondolásaimhoz. A mult hibái alapján szemléltetőleg 
tudom feltárni, mennyire meghálálta az erdő a vele való foglal
kozást; ebből pedig következtetni lehet ma is, milyen sokszorosan 
meghálálná a jövőben — a tudomány és a technika vívmányainak 
a felhasználása mellett, — a jövedelmezőség előmozdítására hiva
tott tőkebefektetést és az észszerű igazgatást. 

Ma már mindenkinek be kell látnia, hogy nemzetgazdasági 
• és szociális szempontból nem az egyéni, minél magasabb jövedel -



mezőség a végcél, hanem az ország közszükségletének a kielégítése 
és a nemzeti vagyon fokozása. A z egyéni jövedelem növelését alá 
kell rendelni a közérdeknek. A nagytőkés, cég, gyáros, részvény
társaság mindig kevesebb pénzt forgat, mint az állam, a nagy 
erdőbirtokos mindig kevesebb és kisebb képzettségű személy
zettel, olcsóbban igyekszik minél több hasznot elérni. Látszik ez a 
folyton kísértő sztrájkokból, ahol mindég a létminimum, a köny-
nyebb megélhetés biztos elérésére irányuló vágy játssza a fő
szerepet. 

Hitbizományunk az erdei termékek kiszállítási lehetőségé
nek az elértével és az üzemterv okszerű előírása szerinti gazdál
kodás bevezetésével megkezdte a házikezelés minden irányban 
való bevezetését. Erdészetünk maga termelt, maga dolgozta fel a 
ledöntött faanyagot. Termelt dongát, vágányalját, kerékgyártó-, 
asztalos- és épületfát stb. —• választékok szerint betanított — hely
beli és közeli falvakból toborzott munkásaival. A fűrészárunak 
jobban értékelt rönköket — saját fűrész hiányában — árverés útján 
nagykereskedőnek adta el. Azonkívül termelt szer- és tűzifa hasáb
fát, égetett szenet, főzött hamuzsírt üveggyára részére, kevés barna
szenet, építő- és útburkolati követ bányásztatott, quarcot termelt 
ki szintén az üveggyára részére, feltárt ércbányákhoz zúzda- és 
kohó-épületeket adott ki bérbe stb. így következett be a nagy fa-
bőség ellenére is, hogy a központi számvevőség az évvégi zárlatnál 
az erdőnél k. holdankint 2 korona tiszta jövedelmet mutatott ki. 
Pedig ilyen gazdálkodás mellett több és jobban fizetett személy
zetet, munkavezetőket, állandó munkásokat kellett tartania az 
uradalomnak, ezenfelül a nyári legeltetést teljesen beszüntette, a 
makkoltatást is nagyon mérsékelten — csak a talaj felturatása cél
jából — engedélyezte a természetes felújulás biztosítása érdekében 
és a nagy eladásokkal kapcsolatos, rendszertelen kihasználásból 
származott sok hézagot, tisztást, vízmosást stb. — több mint 
2.000 k. h. területtel — felújította. Üzemterv szerint is a leginkább 
megritkított erdőrészek kerültek elsősorban tarolásra. K. holdan
ként kb. 90—105 tm 3 fatömeggel fizetett az erdő. Emellett a sza
bályos vágatási és kiszállítási lehetőség érdekében sok, még ennél 
is kevesebb holdankénti fahozamot nyújtó erdőrész került be 
kihasználásra, különösen az 1—3 fordulószak vágatási területébe. 

A hitbizományt élvező birtokosnak az elve mindig az volt, 
hogy csak megelégedett, a tényleges szolgálati évek alatt gond
nélküli megélhetést találó és megfelelő, az utolsó évben élvezett 
készfizetést kitevő nyugdíjjal biztosított személyzettel lehet ered
ményt elérni. A z erdőtől soha semmiféle befektetést sem 
sajnált. Igazi hitbizományi felfogás. Nem a jelenen van a hang
súly, a jövő nemzedékről is gondoskodni kell. A fokozatosabb mun
kára irányuló serkentést az erdőhivatalonként külön megállapított 
és a tiszta jövedelem után számított 10% jutalék kiosztásával 



érte el a birtokos, amelyből 2%> a nyugdíjalapot illette. A nyers
bevétel l°/o-át kísérletezésre fordítottuk. A tervbevett elgondoláso
kat minden gazdaság egymástól függetlenül, a pénztári év lezártá
val a központ elé terjesztette a kísérletek költségvetésével együtt. 
Sajnos, az utolsó kísérlet visszafelé sült el. A megszállással kb. 
1.000 k. h. •—• az évi vágásokból megtakarított — mintaerdő az 
oláhok kezébe került. Ök aztán le is tarolták az egészet az első 
években. 

A kitermelt, feldolgozott faanyagnak azt a részét, amelynek 
az eladása az ideiglenes raktárakon nem látszott biztosítottnak 
— a felújítási munkálatok megkezdése előtt a vasút, köves- és 
központi utak mentén létesített állandó raktárakba fuvaroztattuk. 
A z erdőtiszteknek és altiszteknek így módjukban vol t a saját érde
kükben is álló kereskedői szellemet kellően elsajátítani és a házi 
kezelés bevezetése a jövede lem fokozása mellett az erdők szom
szédságában fekvő 35—40 falu érdekeit is szolgálta. Ez anyagi 
jólétük, munkakészségük, erkölcsi színvonaluk emelkedésén egy 
pár év után nagyszerűen meg is látszott. Bőség sarjadt ott, ahol 
eddig a minden j o b b falatot irígylő, tudat alatt kommunizmust 
valló szegénység uralkodott. 

A munkásoknak af kezdetben szerszámuk sem volt, ezek be 
szerzésére és a leszámolásig való megélhetésükre, több hónapon 
át sok pénzt kellett előlegezni. A z élettel szemben alig vol t több 
igényük a velük egy helyiségben lakó barmaiknál. Iskolai tudásuk 
alig terjedt túl a szokásos babonák megismerésén. Mindent, min
den vonatkozásban elölről kellett kezdeni, sok és nagy türelemmel. 
Ál l í tom azonban, hogy nekünk nem volt kisebb az örömünk, mint 
nekik, amikor már magyarul is megtanultak írni, olvasni, szá
molni. Később az ügyesebbje ki tudta számítani a munkája után 
járó kereseti összeget, a ledöntött fát — a legtakarékosabb fel
használásnak megfelelően —• el tudta hossztolni, és a megadott 
méret szerint, pontosan kifaragta a kívánt faválasztékot. Amikor 
pedig a dongafa bütüjén beosztotta és felrajzolta a kivehető donga 
méreteit, az már megünnepelni való eredmény volt. 

A z erdőség szomszédságában lévő községek népe 90%-ban 
nem oláh, de gör. kath. vallású magyar volt , aki hálás vol t az 
anyagi jólét megszerezhetéseért. Hálás volt a hitbizományi bir to
koson át a munkaalkalmat teremtő erdészeti személyzet iránt. 
Megtanulta becsülni a magyar úri gondolkodást, amely mindig 
védőleg állt a háta mögött szükségében. A hitbizományi erdők fel
osztását a helyszínén végző táblai hatóságnak fejszével akart el
lenállni a gör. kath. nép. A kultúráját olyan fennen hirdető regáti 
oláhság, a megszállás alatt legalább 50 évre vetette vissza az 
anyagi jólétet és 100 évre az erdőállományt. A mostani elvadított 
népet nehezebb lesz ismét a volt szellemi és anyagi szintre fe l -



emelni, mint a szegénységben, de nyugodtan élt, alapjában jó
indulatú régebbi lakosságot. 

Miért kell ma, az önellátást és a létminimumot biztosító
munka megbecsülésének az idején, csak az öncélt, a tőke halmo
zását elősegítő alkalmi kereskedői társaságokkal végeztetni a ter
melést, amikor a házi kezeléssel állandóbban, biztosabban, jobban 
elérhető a nemzet fenntartását jelentő, több munkást alkalmazó, 
faji jólét emelése? Miért kell idegen tőke ide, amikor a tőke tár
gyát, a nyersanyagot a birtokos termeli? Szűklátókörű megállapí
tásnak vélem azt a felfogást, hogy csak sok pénzzel lehet egy 
üzemet megindítani és idegen tőke nélkül semmiféle üzemi v o 
natkozásban nem boldogulhat a magyarság. Ha valamikor, — ez 
most, igazán nem áll! 

Ma a földkerekségén mindenütt a nyersanyagon van a 
hangsúly, ez után fut minden nemzet. A nyersanyag feldolgozását 
majd elvégzi az erdőbirtokos önmaga, ha lassabban is, ha még. 
olyan szerényen is, mert ma az emberi kézi erő pénztérő tőke. 
Minden nemzet elzárkózik nyersanyagainak akár az átadása, akár 
idegen tőkével való feldolgoztatása elől. Még az idegen kézen levő 
nyersanyag kitermelését és az ezzel táplált gyárak működését is 
betiltják. Minden ország saját maga akarja nyersanyagait feldol
gozni és mint fogyasztásra alkalmas cikket — legalább is csere
képpen —• értékesíteni. Kevés tőkével, de némi állami segítséggel 
lassan sok kis üzemet is egy vagy több nagy üzemmé lehet fe j 
leszteni, így itt marad a munkaalkalom, itt marad a készanyagból 
remélhető nyereség. Miért kell a magyarság egyrészének külföldön 
keresni a kenyerét, ha itthon is van mód a megélhetésre? Csak ne 
foglalják el az idegenek ezeket, a rendszerint könnyebb munkát 
és megélhetést biztosító helyeket, állásokat. Miért tesszük ön
magunkat, csak a legszűkebb megélhetést is alig biztosító, a lá 
rendelt gyarmattá, a szükségtelen idegen tőke bevonásával? A z 
idegen tőke behozza saját embereit, munkavezetőit és a magyar
ságra csak a nehéz munka jut. A külföldi tőke a könnyebb mun
kával, az előállított cikk eladásával, lefölözi a tejfelt egy idegen 
nemzet javára. Az itt gyökeret vert, akár a nyers termelést, akár 
a gyári feldolgozást végeztető, busás jövedelmet biztosító idegen 
részvénytársaságokat, tőkét nehezen tudják majd eltanácsolni 
innen. 

A z anyag a fő, ezt akarja az idegen tőke a saját javára ka 
matoztatni minden kockázat, különösebb fáradság nélkül, — a 
kereskedői furfang minden eszközével. A z erdő a vevőt az eladás, 
illetve vétel után tovább nem érdekli. 

A birtokos mindenesetre nagyobb helyi ismerettel, több s zo 
ciális érzékkel fogja az erdei munkákat, feldolgoztatást, eladást 
irányítani, mint az erdővel magával —• legalább is kitermelé
séig — semmi vonatkozásban nem lévő nagykereskedő, gyáros. 



vagy részvénytársaság. Ezek szeme előtt nem az erdő, a nemzeti 
vagyon tartamossága és növelése lebeg, hanem csak a bir tokos 
részéről 100 éven át dédelgetett, most már letárolásra érett olyan 
nyersanyag, amiből — bármi úton-módon —• minél több hasznot 
kell kipréselni. 

Ha ma a kitermeléshez, a feldolgozáshoz szükséges elegendő 
tőke nem áll a birtokos rendelkezésére, nincs elegendő fo rgó
tőkéje, segítségére lehet neki az állam akár bank útján jótállás 
mellett, akár adómérsékléssel, akár más módon. A kitermelt fa
anyag eladásából befolyó jövedelemből aztán elsősorban a hite
lező állam elégítse ki magát. Adjon az állam a birtokosok m e g 
segítésére a pénzintézeteket elfogadásra, beváltásra kötelező ál
lampapírt hosszabb lejáratú csekély kamat mellett. A z állam így 
nem fizethet reá és még pénzt sem kell adnia. A faanyag pedig 
biztos fedezet. 

A z általános megelégedettséget biztosító szociális jó lé t 
alapja a nyersanyag. Ne engedjük át a kitermelését, feldolgozását, 
forgalombahozatalát idegen tőkének, még akkor sem, ha a hasz
nosításához pillanatnyilag nincsen elegendő nemzeti tőkénk. Sőt 
némi veszteség árán ia várjunk a kitermeléssel stb. a jövő érdeké
ben. Várjunk addig, amíg a szükséges tőke összegyűl, vagy amíg 
az állam a nyersanyag kitermeléséhez, feldolgozásához szükséges 
tőkét készpénzben, vagy csak a belföldi forgalom számára ideig
lenes belső kölcsönként kibocsátott, mindenki számára kötelező, 
fizetési eszközt jelentő „ajánlható" pénztárjegyekkel néni jön az 
üzeme jövedelmezőségét biztosítani kívánó termelőnek, gyárosnak 
segítségére. 

Ez majd megmozgatja a ma parlagon heverő, bizalmatlan
ságból a pénzszekrényekbe elbújt pénzeket, papírokat, értékeket 
stb. Ha pedig észreveszi a nagytőke, hogy a termelő, a gyáros nem 
szorul reája, önszántából is felajánlja értékeit a biztos jövedelmet 
jelentő kamatoztatás mellett, a nemzeti vagyon gyarapítását célzó, 
anyagtermelés, gyártás megkezdhetésére, gyárak létesítésére. 

A pénz, a tőke akkor tölti be szociális hivatását, ha m o z 
gékony, megfelelően forgalmas. És azzá is kell tenni még meg
felelő állami hatalommal is, a termelés vérkeringésének a fokozása 
céljából. 

Nem az anyag kitermeléséhez, gyártásához, forgalmának 
megalapozásához, kiterjesztéséhez ugyan egyáltalán nem értő, de 
esetleg összeköttetései révén a vállalat részére bizonyos remélt 
előnyöket szerző, vagy csak a keresztény tisztviselők törvény sze
rint megkövetelt arányszámát kiegészítő, de az üzem belső keze
lésének, titkainak a megismerésétől féltékenyen távoltartott al
kalmi, kérész életű egyéneken van a hangsúly, hanem a nemzeti 
keresztény szociális elgondolás minél egyszerűbb megvalósításán. 

A felelősségteljes állásának teljesen megfelelő és kevesebb 



javadalmazással megelégedő, a kitermelésre, gyártásra, ügyveze
tésre kitűnően képzett, izig-vérig magyar vezető a vállalat élén a 
keresztény tisztviselői karnak és munkásoknak emberséges meg
élhetést fog biztosítani és munkája minden esetre a nemzeti tőke 

gyarapodását mozdítja elő az állam javára, az idegen nemzetközi 
lökével szemben. 

A nagy tőkének nem az a hivatása, hogy nagyban, leg
olcsóbb áron beszerzett, gyártott árut közvetlenül adja át a f o -
gyasztnónak, hanem az, hogy olcsón továbbítsa az árut, az anya
got, cikket a kisiparoshoz, kereskedőhöz a közvetítői, lánckereske
delem kizárásával. így hozzáférhetőbben és olcsóbban juthat szük
ségletéhez a fogyasztó. 

Az, államnak, a városnak, de az erdőbirtokosnak is hazafias 
kötelessége, hogy az erdőből befolyó jövedelmének a jelentős há
nyadát fordítsa az erdőgazdaság fejlesztését szolgáló befekteté
sek: szállító berendezések, faipari telepek építésére, esetleg na
g y o b b jövedelmet ígérő, idegen fanemekkel végzett mesterséges 
felújításokra, stb. általában az erdő értékének az emelésére és a 
gazdaságos kihasználást előmozdító létesítményekre. Fektesse be 
abba a birtokba, amihez lélekkel, anyagi érdekkel, faji, hazafiúi 
kötelezettséggel ragaszkodik, amihez családját századokon át ezer 
szál fűzte és fűzi most is: a magyar földhöz, röghöz, mert ennek 
csak kötelezett sáfárja az igazi birtokossal — a magyar nemzet
tel — szemben a világ végezetéig. Hogy érezheti át ezt egy lelket
len anyagnak, a pénznek idegenből ide szakadt vagy akár honi
rabjául szegődött nagytőkés, részvénytársaság? Mi a pénznek a 
nemzeti érzés, a magyar eszme? A pénz csak az üzlettel törődik. 
Nemzetközi! A cégeket nem érdeklik a kísérletek, sem a tudomány 
továbbfejlesztésének a kérdései. A z újabb célszerű eszközökre 
csak akkor figyelhet fel, amikor azok már beváltak a gyakorlatba. 
De feltalálásukhoz anyagilag alig járulnak hozzá önszántukból. 
Vagy csak azért, hogy alkalomadtán hivatkozhassanak ajándé
kukra saját jó l felfogott érdekükben: mi is adtunk! A cégek, mint 
már említettem, igen kis, leginkább csak a zsidótörvény meg
szabta mértékben alkalmaznak mérnöki személyzetet. Pedig éppen 
a csaknem 100%-ig a cégek, részvénytársaságok tulajdonában lévő 
gyárakban nyilna alkalom a kísérletek lefolytatására. Igen, de ez 
nem jár haszonnal, sőt némi kiadást jelent, amit nem bír el a 
vállalat! 

í gy e kutatások, kísérletek lehetővététele anyagilag csak az 
államot és kis részben a megszállás folytán anyagilag többnyire 
tönkretett, de az erdő sorsát a szívükön viselő birtokosokat terheli. 

Mindenkiben van bizonyos tudás-vágy. — „Mindenki találhat 
fel valamit, ha valamilyen stúdiumnak neki fekszik" — mondja 
Béky Albert barátom. De ezt a bizonyos tanulmányt folytatni kí
vánó egyént napfényre hozni, a sok közül a legalkalmasabbat ki-



választani, meglátni, nagyobbára az állam feladata, mert neki áll a 
legtöbb szakember a rendelkezésére és anyagilag is hozzá segít
heti a hivatottakat a szükséges kísérletekhez stb. A z állam mellett 
azonban ugyanaz a feladat vár a nagyobb erdőbirtokosokra is, 
csak csekélyebb arányban, alkalmazottaik számához mérten. Mert 
mind az államnak, mind a nagybirtokosnak módjában áll a b izo
nyos irányban nagy hajlamot eláruló alkalmazottjának megadni a 
lehetőséget további különleges kiképzéséhez. Tanulmányutak, kí
sérletek nagyban segíthetik a cél elérését. Ha azonban egyik
másik kísérletezés nem hoz még kézzel fogható eredményt, az 
sem baj . Nem minden megkezdett kísérlet járt rövid időn belül 
teljes sikerrel. Rendesen hosszabb próbálkozás hozza meg a kívánt 
eredményt, sőt igen gyakran más irányú kísérletezés veze
tett el valamilyen, talán még nagyobb jelentőségű felfedezés
hez. A , ,C" vitamin is így született meg. Csak folytonos, szívós, 
kitartó, évek, esetleg nemzedékek munkájával, fokról-fokra való 
fejlesztéssel, javításokkal juthatunk időtálló eredményhez. 

A jövedelmező gazdálkodásnál a választék legcélszerűbb 
kialakítása és a kereslet mindenkori ismerete elengedhetetlen fel
tétel. Ennek gyors, helyes elbírálása nélkül a gyakorlati erdőmér
nök munkája nem lesz eredményes akkor sem, ha máskülönben 
nagyszerű erdőrendező, építész stb. Ilyen erdőmérnök ne is p ró
bálkozzék a gyakorlati gazdálkodással, hanem az igen sokoldalú 
szakunk másirányú fejlesztésével hasznosítsa tudását, képességét, 
esetleg különleges tanulmányok alapján. De csak az specializálód
jék, aki erre valóban hivatott és az átlagos munkán magasan felül 
áll. Mert a középszerűség ezen a téren kevesebbet ér a több
oldalú, mindenütt helytálló gyakorlati embernél. 

A fafaj helyes megválasztása, a kívánt méretre való ki
tenyésztése, a fa életjelenségeinek, szöveti sajátosságainak az isme
rete stb. minden erdőmérnök számára elengedhetetlenek, pedig a 
mindennapi kereslet még sok más, folyton bővülő megismerést k í 
vánó követelménnyel lép fel vele szemben. A legfontosabb kívánal
mak maradék nélkül való megszerzése, csak a helyesen irányított, 
és a kereslethez igazodó kitermelés, bürokráciamentes, rugalmas, 
mindenre érzékeny, elhatározásában gyors feltalálókészségű, hosszas 
gyakorlat alapján lehetséges. A faanyag legjelentősebb kiterme
lése, feldolgozása olyan szoros kapcsolatban áll a kereslettel, hogy 
a belterjes gazdálkodás jövedelmezősége tisztán ezek ismeretén 
fordul meg. 

A belterjes gazdálkodást az jellemzi a legjobban, hogy a 
nagybirtokos, az állam nem elégszik meg a nyersanyag kiterme
lésével és a félgyártmánnyá való felkészítésével, hanem az adott
ságokhoz, forgó tőkéjéhez mérten a nyersanyagot egyszeri, vagy 
többszöri átalakítással olyan felhasználható állapotba igyekszik 
hozni, amely közvetlenül fogyasztásra alkalmas. Minél többször 



alakítja át a birtokos a nyers faanyagot, annál több közvetítői, 
hasznot könyvelhet el. A közvetítő kereskedő beiktatásánál: az 
első megnézi, a 2. felbecsüli, a 3. megveszi, a 4. kitermeli, az 5. 
átalakítja, a 6. leszállítja, a 7. átveszi, a 8. elraktározza, a 9. eladja 
és esetleg még több kézen is átmegy, míg a fogyasztóhoz jut. Köz
ben mindegyik lekapcsolja a maga hasznát. í gy mit kaphat 100 
évi várás után az erdőbirtokos, mit fizet az anyagért a fogyasztó 
és mit könyvel el a raktár? Ezt csak az ármegállapító jogászkor
mánybiztosság tudná csak — a beiktatott közvetítők díjainak a le
vonása után — és a hozzáértő szaktanácsadók véleménye alapján 
kiszámítani. A nem csekély közvetítési díj gyakran megközelíti az 
alap eladási árát. A birtokos — a 100 évet is meghaladó erdő élet
tartama alatt — megélhetését és sok-sok más kiadását alig fedező 
jövedelemmel kénytelen megelégedni. A fogyasztó is méregdrágán 
jut szükségletéhez. Oknélkül szidja a vevő a vele egy hajóban 
evező őstermelőt. 

A tulajdonképeni őstermelésnek mind a három ága: 1. az 
erdőgazdaság, 2. a mezőgazdaság és 3. a bányászat, nyersanyaguk 
további átalakításával saját maguk közvetítőkké, kereskedőkké 
válnak jövedelmük fokozása érdekében. Minden vidéken, így a 
szorosan vett Erdélyben is, valamint az egész világon mindenütt, 
kevés lényeges változattal alakítják át a nyersanyagot. Egyformán 
fűrészelnek, bányásznak, hizlalnak stb. és minden új, gyakorla
tias dolgot, eljárást azonnal egyformán alkalmazásba vesznek 
szerte a világon — a szabadalmazott gyártások kivételével. — így 
csak a nyersanyag összetételétől, a gépek jóságától, a munkás 
lelkiismeretes ügyességétől, munkakészségétől függ a nyert, át
alakított készanyag minősége, ha ugyanolyan anyagból, ugyan
olyan munkateljesítményű szerszámmal stb. alakítják át. Az ős
termelésnél nincsen szükségünk nagy tőkéjű fakitermelő, átalakító, 
eladó cégekre, részvénytársaságokra, különösen nincsen szükség 
külföldi tőkére. A szükségletet jelentő alap, a nyersanyag bir
tokosa áll birtokon belül. A kitermelést, átalakítást stb. végző 
gépi, kézi munkához szükségelt forgó tőkét a birtokos rövidebb-
hosszabb idő alatt megszerezheti szívós takarékossággal, vagy ál
lami segítséggel. Mint már említettem, az állam adómérsékléssel, 
Nemzeti Önellátási Alappal stb. sokféle módon támogathatja a 
termelőt. 

A gyári és kereskedői szellem teljes elsajátítására itt van 
az utolsó óra. De ne habozzunk! Sokféle tervezettel ne odázzuk el 
ezt a kínálkozó j ó alkalmat, ne tipegjünk, topogjunk, de huszáro
sán vágjunk neki a dolog érdemének. Nem bukhatunk el. Itt van 
az utolsó, önként kínálkozó alkalom, amikor zökkenés nélkül ve 
heti át szakunk, fajtánk a gyáraknál és a kereskedésekben meg
ürülő vezető állásokat. Neveljünk az erdő tartamosságát biztosí
tani, a fakitermelést, feldolgozást ellátni, magát előre tervelt szá-



mítással irányítani tudó erdőmérnökök mellett egy, a kereskede
lem minden részletét ismerő, elsajátító, különös kereskedői haj
lamot tápláló szakifjúságot is. Adjunk akalmat külföldi példa sze
rint a nagyobb stílű, szélesebb látókörű kereskedelem megisme
résére, ösztöndíjakkal, a külföldön már eddig is sok tanulmányi 
központon létesített kollégiumokba való felvétellel. De már addig 
is foglalják el gyakorlati és a kereskedésre hivatott szakembe
reink a zsidótörvény alapján megürülő állásokat, — előmenetelü
ket biztosító feltételekkel ••—• a gyári és kereskedői szakmában. 
Ismerkedjenek meg az üzemek összes osztályain az irodai és mű
szaki helyek betöltésére szükségelt tudás követelményeivel, úgy
hogy ott, vagy onnan teljes elméleti és gyakorlati üzemvezetői 
felkészültséggel foglalhassák el az állam vagy a birtokos részéről 
szervezett állásokat. Belföldi és külföldi kereskedelmünk ügyletei
nek a lebonyolítására van már kereskedelmi szakminisztériumunk 
és külképviseletünk, —• tehát külföldi vonatkozásban sem lehet 
fennakadás. 

Nyugodtan vállalhatják szakembereink a kisebb jog i ügyek 
intézését is, hiszen egyetemeinkén elegndő jog i tudást szereztek. 
A magyar szakember külföldi viszonylatban is megállja a helyét, 
de odakint nem a jogé, hanem a szakmabeli rátermettségé a döntő 
szó. A nagyobb jogi tudást kívánó ügyek elintézésére természete
sen a jogászt kéri fel, de nem mint üzemvezetőt, de mint jogi 
tanácsadót. í gy az állam a jogi osztályát, a birtokos pedig az ura
dalmi ügyészét. 

A nemzeti jólétet csak tőkeképzés fokozásával lehet emelni. 
Egy honi erdőbirtokos sohasem tud annyi tökét összegyűjteni, 
mint egy idegen állambeli vagy belföldi cég, részvénytársaság. 
Mert az állam a földbirtokos vagyonosodását mindég megakasztja 
az emelkedő adókkal és különféle terhek kivetésével. A birtokos 
jövedelmének az ellenőrzése sokkal egyszerűbb és valószínűbb, 
mint egy részvénytársaságé, vagy külföldi cégé. A z erdőbirtokos 
honpolgár sohasem menti ki a vagyonát, felesleges jövedelmét, 
—i már hazafias érzésből sem, —• egy biztosabbnak látszó külföldi 
pénzintézetbe, mint azt a részvénytársaságok, idegen tőkével dol
gozó cégek, idegen állampolgárok teszik, akiket semmi sem köt a 
magyar hazához, csak a nyereségvágy. í g y nemzetvédelmi, erkölcsi 
szempontból is megokolt , sőt megkövetelhető, hogy a birtokos a 
házi kitermeléssel, eladással kapcsolatos belterjes gazdálkodást 
minél előbb vezesse be, ha ez eddig nem történt meg. 

A nagybirtokosnak, városnak, vagy az államnak csak akkor 
lesz láthatóan eredményes a gazdálkodása a saját munkáját is be 
fektető kisbirtokossal szemben, ha a birtokos megbízott, teljhatalmú 
igazgatója, a város vagy az állam erdészeti osztálya, minden más 
szakosztálytól, teljesen független gazdálkodást folytathat, ha a 
birtokos megbízottja, a szakosztály csorbíttatlan hatáskört kap és 



a munkájába senki idegen, — sem laikus, — sem más szakmabeli 
nem szól bele. Az erdőgazdálkodás intézéséből tehát az erdészeti 
szaktudástól messze távol álló jogászt is ki lehet zárni. 

A z állam ma már a lehetőséghez mérten minden vonalon 
bevezette és bevezeti a belterjes gazdálkodást, mégpedig igen szép 
eredménnyel. Különösen áll ez az egyedül jövedelmező ősterme-
lési szakmaágakra: az erdészet-, mezőgazdaság- és bányászatra. Az 
állam gazdálkodását az évi költségvetés határain belül a pénzügy
minisztérium elnöklésével a minisztertanács, városokét a városi 
tanács, a birtokosokét a birtokos elnöklésével a főtiszti szék ha
tározza el, szabja meg, a legjövedelmezőbbnek látszó befektetési 
lehetőségek tekintetbevételével. Egy kölcsön is lehet jövedelmező 
befektetés, jó kamat és biztos visszafizetési kötelezettség mellett, 
ha rövid időn belül törleszteni tudja a kölcsön összegét és rövi
desen szép tiszta jövedelmet biztosít a birtokos részére. Ez a fel
fogás az, amin az idegen faj kereskedőinek, gyárosainak biztos 
számvetésen alapuló, de 100°/o-os jövedelmet ígérő, néha merész
ségnek látszó, de legtöbbször sikeres kezdeményezése alapszik. 

Olaszországban láttam, mit jelent az, ha egy sokmilliós 
több szakmát igénybe vevő befektetés keresztülvitele egyetlenegy, 
teljes felelősséggel tartozó, teljesen önállóan intézkedő vezető 
szakember kezében van. Mit ér ma a Róma környékbeli Pontini 
mocsarak teljes lecsapolásával nyert mezőgazdasági föld. Mit ér 
annak mezőgazdasági terménye, a most fo lyó háború élelmezési 
nehézségei közepette. Mit ér az meg, hogy a sűrű szaporodás mel
lett is sok ezer olasz ember nyert települési lehetőséget. 

Németországban láttam, hogy az egész birodalmat átszelő, 
több ezer kilóméteres autóút (Reichsautobahn) építkezését az 
egyetlen, mindenben függetlenül intézkedő, de teljes erkölcsi és 
anyagi felelőséget vállaló szakember, a hírneves Todt mérnök ve 
zette, akinek a halála az egész műszaki világ nagy vesztesége. A nagy 
és csodálatos úthálózatot az alája rendelt,, szintén felelőséggel 
tartozó szakemberekkel és minden csekélységre kiterjedő figye
lemmel készíttette, éjjel-nappali szakadatlan munkában, a legcse
kélyebb fennakadás nélkül. 

A nem szakmabeli, de intézkedésre feljogosított más képzett
ségű úr sokszor csak íróasztalánál jut — esetleg lexikonból — an
nak tudatára, hogy az erdőt mesterségesen is lehet telepíteni, hogy 
faanyagát nehéz munkával termelik ki, szállítják le, alakítják át 
stb., tehát nem magától nő az erdő és nemcsak kirándulóhely, 
hanem komoly jövedelmet biztosító nemzetgazdasági vagyon. 

A kormánynak úgy is az a törekvése, hogy minél hamarabb 
keresztények kezébe kerüljön a kereskedelem. Adjuk meg a szak
mabeli fiatalságunknak tehát a szaktudásuk mellett, a kellő keres
kedői szellem elsajátítására a gyakorlati lehetőséget is. Bízzuk az 
arra hivatást érző fiatalságra a legkeresettebb választékok kitér-



melése mellett a faanyag eladását is. Tehát azokra a szaktársakra, 
akik az eladható faanyaggal kapcsolatban születésétől a kiterme
léséig, fogyasztásra alkalmassá átalakításáig való minden munkában 
résztvettek. Higyje el mindenki, hogy a magyarban meg van a 
kívánt kereskedői szellem, — sokszor furfang is — csak el van 
altatva már sok évszázadon át a kereskedelmet és a gyártást 
kezükbe kaparintott idegen faj által. Aki ismeri a székelyt, 
örményt, debreceni és a többi vidéki magyart, tudja, hogy ahol 
annak alkalma volt lábát negvetni, nem lehet kimozdítani. Szép 
példák erre a külföldre kivándorolt véreink részéről elért sikerek. 
Nem kell tehát féltenie fajtánkat, hogy nem fogja, megállani helyét 
mint kereskedő. A székely-, sváb-, örményfalvakban, legtöbb helyen 
még muzeális zsidó sem akad. Csak fel kell rázni a magyart abból a 
téves hitből, hogy a kereskedői pálya nem neki való, alacsonyabb 
rendű foglalkozás. Sok urat ismertem, akik jó, nagyon jó , rátermett 
kereskedők voltak, és meggazdagodtak tisztességes munkájukkal. 
Fiaik otthagyták az ősi kereskedést, felcsaptak földbirtokos urak
nak, akik előtt aztán megnyíltak az annyira vágyott, eddig elzárt 
társaságok kapui. í gy aztán rövid időn belül a nyakára hágtak a 
nehezen megszerzett vagyonnak. 

Amerikában, Angliában, a kereskedő, a gyáros áll első 
helyen, akiknek hajói a tengeren járnak. Mindenki rátermettsége 
szerint igyekezzék elhelyezkedni; egyik pálya sem az utolsó, ha 
embere vagyunk hivatásunk betöltésének. 

lntensive Forstwirtschaft. Von J. Szederjei-Ostadál. 
Auszug erfolgt mit dem Schlussteil der Abhandlung. 

Sylviculture intensive. Par J. Szederjei—Ostadál. 
Le résumé sera donné á la fin du mémoire. 

lntensive Forestry. By J. Szeder jei-Ostadál. 
Summary will be published with the last instalment. 

A kanadai-nyár a dárdai uradalom 
ártéri erdőgazdaságabai 1. 

Irta: Kaffka Károly. 

A dárdai uradalom 1917-ig Schaumburg Lippe német ural
kodó-herceg birtoka volt, míg 1917-ben az ártéri erdőgazdaság 
vétel útján Draskovich gróf tulajdonába ment át. A kérdéses erdő 
a Dráva bal partján térül el, helyenként szűkebb, de néhol 2 
km-t is meghaladó sávban és kb. 40 km. hosszúságban. Siklós 



magasságától lehúzódott egész Eszék városáig, 1917-ig kb. 12,000 
kat. holdas területen, összefüggő tagban. 

1906-ban kerültem a dárdai uradalomba mint erdészeti ad
junktus, de 1935-ben mint a dárdai erdőgazdaság vezetőjét kiutasí-
otttak a szerbek. Távozásom után azonban megvettem ugyanennek 
az ártéri erdőgazdaságnak a trianoni határ folytán mintegy 400 
kat. holdnyi, Magyarország területén maradt részét. így tehát az 
.ártéri erdőgazdaságban szerzett 36 éves tapasztalataimat írom le 
kivonatosan az alábbiakban. 

1906-ban már gyönyörű, kb. 45 éves kanadainyár-állományo
kat találtam. Az öregebb hivatalnokoktól és erdőöröktől nyert 
értesüléseim szerint kb. 85—90 esztendővel ezelőtt hozták Német
országból a kanadai-nyárt a dárdai uradalomba. Kezdettől fogva 
szálerdőként kezelték és kezeljük, tarvágással, mesterséges felújí
tással. A felújítást 1925-ig gyökeres dugványokkal végeztük, de 
azóta — miután sokkal olcsóbb és a fogamzásban egyenlő értékű 
—• dugványvesszőkkel erősítek. 

1. Felújítás. Dugvány vessző-telep létesítése. Egy már ősszel 
j ó mélyen felszántott laza és jó talajú területen, amelyet tavasszal 
korán ismételt szántással és boronálással porhanyóvá tettünk, dug
ványvesszőtelepet létesítünk. Ezen a telepen tetszés szerinti háló
zatban, de lehetőleg 50 cm-nél kisebb sor- és csemetetávolság mel
lett (nálam legjobban bevált a 30X40 cm-es hálózat) eldugdossuk 
a rövid dugványokat. Ezek 1 éves hajtásokból származó „lábdug
ványok" (mindkét végükön metszettek) és „fejesdugványok" (csak 
az alsó végükön vágottak, fen csúcsrüggyel) kb. 18—20 cm hosz-
szúságban és legalább 5—6 rüggyel. A rövid dugványokat a 
nedvkeringés teljes szünetében kell metszeni és a dugványvessző
telep előkészített területén eldugdosni. 

Német szakírók ajánlása szerint az elrakott rövid dugvá
nyokat annyira kell a földbe helyezni, hogy felső végük kb. 2 
cm-nyire a föld alatt legyen, mert a metszési felület a föld alatt 
könnyebben forrad be. Teljesen igazat adok a németeknek, azon
ban nálunk, a nagyon buja talajon, ez az eljárás nem helyes, mert 
a különböző gyomok növése sokkal korábban indul, mint a dug
ványé és így az első szükséges megkapáláskor nem találná a 
munkás a dugvány helyét és azt vagy megsértené, vagy kikapálná. 
Az első megkapálást csak igen nehezen tudom az itteni körülmé
nyek között a rövid dugványok sérelme nélkül a legszükségesebb 
időben elvégezni. A rövid dugványokat úgy helyezem el, hogy a 
felső végük 2 cm-nyire kilátszik a földből. Ezt az első kapálást 
végző munkás jól látja és a dugványt nem sérti meg. Az első 
korai megkapálás nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy 
ilyenkor a dugványt ne mozdítsák meg, mert ez az ekkor fejlődő 

'hajszálvékony gyökérzet tönkretételét jelenti. 
Az így elkészített dugványvessző-telepet egész esztendőn 



keresztül kapálással tisztán tartjuk. Ha esetleg a vad, vagy a 
legelőmarha károsítása fenyegetné, kerítéssel körülkerítjük. A 
rövid dugványokból fejlődik az úgynevezett dugványvessző, illetve 
a telep második és további éveiben a dugványvesszők. A dugvány-
vesszőt már az első év őszén, tél folyamán, vagy kora tavasszal, 
tehát a nedvkeringés teljes szünetében lemetszük a tövéről (az 
eredeti rövid dugványról) . Ezt a tőre való nyesést minden eszten
dőben ismételjük és az így nyert rőzseanyagból kiválogatjuk a 
dugványvesszőnek legalkalmasabb erdősítési anyagot. A dugvány
vessző-telep 3. esztendejében éri el a legjobb sarjadzási képessé
gét és ezt 8—10 éves koráig megtartja. A minden esztendőben 
— nedvkeringés szünetében •—• megismétlendő tőre-nyesést nem 
úgy végezzük, hogy az eredeti rövid dugványt is lemetszük; az 
érintetlen marad, csupán a legfiatalabb sarjakat nyessük le az 
eredeti rövid dugványról, de a lehető legrövidebb csonk meg
hagyásával. 

A z eredeti tenyészanyágból már a 2. esztendőben dugvány
vessző-tő kezd képződni, amely minden esztendőben vastagodik. 
Erről nyessük később mindig a dugványvesszőnek alkalmas rőzsét, 
amelyet három osztályba sorozva szoktam kiválogattatni. A jó 
anyag főkelléke, hogy egészséges, oldalág nélküli és lehetőleg 
egyenes legyen. Egészséges a vessző, — ezt szabad szemmel is 
megállapíthatjuk —, ha üde kérgü, bütyökmentes és rendes bele 
van. A hervadt csúcsú, foltokban fonnyadt vagy száradt kérgíí, 
bütykös és rendellenes belü anyagot összegyűjtjük és elégetjük. 
A z egészen vékony, az egyenességet nem befolyásoló oldalága
kat le lehet nyesni; a dugvány vessző alsó végén levő görbület, 
— amely különben is a főidbe kerül — megtűrhető. 

Az így kiválogatott dugványvesszőt a következő hosszúságok 
szerint szoktam osztályozni. A z I. osztályba a 2 m és ennél hosz-
szabb anyag kerül (csapadékos esztendőben és jó talajon már 
3.5 m hosszú 1 éves sarjam is volt és ez nem is ritkaság), a II. 
osztályba az 1.2 és 2 m közti hosszúságú és a III. osztályba a 0.9 
és 1.2 m hosszú vesszők. A z I. oszt. anyagok a nagyobb mélye 
désekben fekvő és rendszerint hosszabb ideig áradásos területe
ken használom fel. A II. oszt. vesszőket a kevésbé mély, de olyan 
területekre helyezzük ki, ahol a talaj túlságosan buja és az erdő
sítést a korai gyomok veszélyeztetik. A III. oszt. anyagot magasabb 
fekvésű és gyengén gyomosodó területekre rakjuk. 

2. Erdősítés. Az előbbiekben már ismertetett dugvány vessző
ket egy vasfúró segítségével kiültetjük az erdősítendő területre. 
A vasfúró 3—4 cm átmérőjű legven. (Öreg kocsitengelyből is ké 
szíthetjük.) Egész hossza kb. 90 cm és az alsó végétől számított 
kb. 40 cm-nyire egy vasfúróval egybeforrasztott vasfoka van. Ez 
arra való, hogy lábbal való ránehezedés segítségével könnyebben 
a földbe szúrhassuk. A vasfúró felső végén egy fafogantyú van, 



amelyet csavar segítségével elég szilárdan kell a vasrészhez hozzá
erősíteni, hogy ennek a segítségével könnyen legyen kihúzható a 
fúró a földből. A fúróval — a talajnedvesség szerint — 25—35 cm 
mély lyukat fúrunk a földbe, ebbe erőltetés nélkül beledugjuk 
a dugványvesszőt, de úgy, hogy az az előfúrt lyuk alsó végét érje, 
tehát üres hézag ne maradjon alatta. Azután a fúrót újból az így 
elültetett vessző mellett még kétszer a földbe dugjuk és a földet 
jó l rányomkodjuk az elültett dugványra, hogy mellette üres hézag 
ne maradjon. Ilyen erdősítési műveletnél ügyelni kell arra, hogy 
a dugványvessző sem az elhelyezés, sem a föld hozzányomása 
alkalmával ne sérüljön meg. Vigyázni kell nagyon arra is — és 
ez különösen fontos —, hogy a kiültetett dugványvessző függőle
gesen álljon. Ha tehát a dugvány alsó végén volt egy kis görbület, 
akkor a lyukat ennek megfelelően ferdén kell a földbe fúrnunk, 
vagyis úgy, hogy ha a dugvány alsó görbületét beledugjuk ebbe 
a ferdén fúrt lyukba, akkor a vessző földfölötti része függőleges 
helyzetben marad. 

A dugványvesszőket az erdősítés előtt lehetőleg árnyékos 
helyen és elvermelve tartsuk. Sokáig ne hevertessük őket szaba
don, különösen napos és szeles időben, mert ilyenkor néhány óra 
alatt tönkremegy az erdősítésre szánt anyag. Hosszabb szállítások 
alkalmával nedves mohába, szénába, vagy szalmába csomgoljuk 
a vesszőket. 

Az erdősítendő területen a hálózat méretének megválasztása 
teljesen az adott körülményektől függ. A mi viszonyainknak leg
jobban megfelelő hálózat a 2 m és 1.6 m csemete-távolság. Termé
szetesen nem tartom be a szabályos sorokat zsinór mellett vagy 
kitűzve, hanem csak körülbelül, ahogy azt a közönséges munkás 
irányítani tudja; munkája így nem lesz lassú. 

Az ilyen eljárás szerinti erdősítés nagyon szapora és ennek 
következtében olcsó. Egy munkás naponként, közepes viszonyok 
mellett, kb. 200 drb. dugványvesszőt ültethet ki. A fogamzási 
eredmény kellő vigyázat mellett egyenlő a gyökeresített dugvá
nyok számával: kedvező viszonyok mellett és szakszerű kezeléssel 
néha 75°/o-os, átlagban kb. 80%-os! Régente a gyökeresített dugvá
nyok kiültetésénél (gödör-ásással) egy munkás 1 nap alatt közepes 
viszonyok mellett csak 60—70 darabot tudott kiültetni. 

Az előbbiek szerint erdősített területen az első 2—3 esztendő
ben nagyon kell ügyelni arra, hogy a kiültetett dugványvesszőket 
az ott levő korábbi tuskók sarjai ne nyomják el, tehát azokat 
ismételten le kell vágni. Vigyázni kell eleinte — de későbben is — 
a különböző felfutókra és esetleg kúszókra, mert ezek nagyon 
veszélyesek. Nálunk a legveszedelmesebb felfutók az iszalag-
bérese (Clematis vitaiba) és a vadkomló (Humulus lupulus), ezek
től állandóan tisztán kell tartani a fiatalost. Ezen két felfutó a 
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fiatalosnak még 10—12 éves korában is nagy kárára lehet. K o m l ó 
elleni védekezés céljából nagyon j ó szolgálatot tesz a szakszerű 
birkalegeltetés. Az itteni viszonyok szerint az 5 éves kanadai nyár-
fiatalos átlagban 4—5 m magas és így kellő óvatossággal a birkát 
időközönként már a 3 éves fiatalosba is be lehet, sőt be kell eresz
teni, nagyon óvatosan és állandó ellenőrzés mellett. A z 5 éves és 
4—5 m magas kanadainyár-fiatalosainkba a birka már nyugodtan 
beereszthető. A birka a komlónak csak a fiatal és zsenge hajtásait 
szereti, tehát csak a tavaszi és a kora nyári birkalegeltetésnek 
van a komlóirtás szempontjából jelentősége. 

A kanadai-nyár nagyon fényigényes és ezért gyakori gyérí té
sekkel megfelelő záródásban kell tartani. Hiányos gyérítés mel 
lett — különösen fiatalabb korában — elsatnyul a koronája és ez 
aztán helyrepóthatatlan mulasztás. Megfelelő, úgynevezett kényel
mes záródás elsősorban a j ó korona kifejlődését teszi lehetővé, 
a magassági növedékre is nagyon jó befolyással van, de a szellőz
tetést is elősegíti az állományban. Lehetővé teszi továbbá azt, amit 
kevesen méltatnak — pedig igen fontos körülmény —, hogy a 
harkályoknak szabad az útjuk minden törzsecskéhez és szedhetik 
az itt leggyakrabban előforduló nagy-nyárfacincér (Saperda 
carcharias) álcáit. 

A kanadai-nyár ellenségei a következők: elsősorban a nem 
megfelelő talaj, a nagyon elszaporodott vadállomány — főleg a 
szarvas •—, az előbbiekben már említett felfutók. Kisebb mérték
ben a Convolvulus sépium. ' Dugványvesszös-telepeken károkat 
okoz a Chrysomela populi, ennek a száma azonban állandó kapá
lással igen lecsökkenthető. Veszélyesek a cincér-fajták. Nagyritkán 
— mert csak a 15 és 20 éves korú állományokban volt alkalmam 
megfigyelhetni — fagyrepedés, fagyléc is fellép. 

A hó és zuzmaratörés a kanadai nyárban — nagyon szerencsés 
ágelhelyezkedésénél fogva — soha sem okoz károsítást. Kivétel 
csak az olyan eset, amikor valamelyik fa koronáját felfutók lepik 
el és ezekre rakódik rá a töréseket előidéző nedves hó, vagy 
zúzmara. Sajnos, sokszor volt már alkalmam nagyobb károkat 
okozó h ó - és zuzmaratöréseket látnom a füzesekben, égeresekben, 
fekete- és ezüstnyárfákon, de a kanadai-nyár ettől mindig meg
kímélt maradt. 

Álgeszt. Elhiszem, hogy ilyen is van, mert ezt tudós és 
komoly urak megállapították és kimutatták. Azonban ha most 
van, akkor nagyon valószínű, hogy 35 évvel ezelőtt is volt, mert 
én szabad szemmel a mostani és a 35 évvel ezelőtti kanadai-nyár 
szövete között semminemű elváltozást nem észlelek. Kereskedő, 
gyáros és iparos annak ellenére, hogy sok ezer köbmétert adtam 
át — soha álgeszt miatt nem panaszkodott, ilyent nem nehez-» 
menyeit. Szerény nézetem szerint az álgeszt miatt nyugodtan 
alhatunk. 



A várható fatömeg, illetve a növedék szemléltetésére az 
alábbi — bár 19 évvel előttről megmaradt adataim alapján össze
állított — táblázatot mutatom be: 
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Az adatok 1 kat. holdra vonatkoznak az 5 cm vastagságon 
aluli rőzse kivételével. A rönköt kéreggel koboztuk; a tüzifa-
választék méretei és átszámítási tényezői a következők: 

Hasáb, 14 cm-től felfelé, 1 ürm 3 = 0.7 tm'. 
Dorong, 7 és 14 cm között 1 ürm 3 = 0.6 tm 3 . 
Botfa, 5 és 7 cm között 1 ürm 3 = 0.4 tm 3 . 
Mivel a táblázat nem tünteti fel az 5 cm-en aluli rőzsét és ez 

kat. holdanként 8—12 t m 3 között szokott mozogni, a táblázat fő-
használati fatömegéhez még kb. 10 tm 3 rőzseanyagot adhatunk 
hozzá. 

A felsorolt erdőrészeket úgy iparkodtam megválogatni, hogy 
az itteni viszonyoknak megfelelőleg a nagyon jó, jó és aránylag 
gyenge talajokon termett kanadai nyár-hozamokat mutathassam be. 

Összehasonlítás céljából és az érdekesség kedvéért is itt meg 
kell említenem, hogy az „Iffa" (Institut für forstliche Arbeits-
wissenschaft, Eberswalde) részéről már 1940-ben kiadott 12. füze
tében (,,Nachzuht von Pappeln und Weiden durch Vermehrungs-
hölzer") a 26. oldalon egy képet találunk az alábbi szöveggel: 

,,55 éves szép kanadainyár-állomány, hegyijuhar-mellékállo
mánnyal. A nyárfák középmagassága 39 m, átlagátmérőjük 65 cm. 
Fatömeg hektáronként: 690 m 3 nyár, 147 m 3 juhar." 
Tehát az 1 hektárra eső összes fatömeg 837 m 3 lenne. Ez átszámítva 
1 kat. holdra: 481.69 m 3 - t tenne ki. A z első pillanatban szinte lehe-

« tétlennek tűnik fel az a holdankinti kereken 480 m 3 . A német ala
posság és pontosság ismeretében azonban nem jut eszünkbe a ké
telkedés, mert valószínűnek tartom, hogy ez a holdankinti 480 m 3 



fatömeg nem a véghasználat hozama, hanem az egész fordulószaki 
fatömeg. Aki csak keveset is ismeri a kanadai-nyár előhasználatai-
ból kikerülő fatömeget, az azonnal tisztában van a kat. holdankint 
kimutatott 480 m 3 lehetőségével. 

Összehasonlítva ezt a táblázatom „Bistrincei erdő"-rovatával, 
a következőképpen kell számítanom: 
40 éves vágásforduló mellett a véghasználati fatömeg = 268.42 tar 
az 5 cméteren aluli rőzseanyag kb. = 10.— ,, 
a német adat 15 évvel idősebb állományról szól, tehát 

évenkinti kb. 5 nr'-es növedéket számítva: 1 5 X 5 = - 75.— ,, 
összesen 353.42 tar 

lenne az én táblázatom szerint az itteni viszonyoknak megfelelő 
holdankinti főhasználatnak a fatömege. Ha ezt 353.5 m : !-re kerekí
tem ki, akkor csak 128 nv'-rel maradok el a fantasztikusnak látszó 
német számtól. Ez a 128 m 3 azonban bőven kikerül az 55 éves állo
mány előhasználataiból. 

A kanadai-nyár keresettségére és jövedelmezőségére való 
tekintettel (ennek a megközelítő leírásához sok idő és sok papír 
kellene), ajánlom mindenkinek, hogy megfelelő — tápdús, laza — 
talajon, mindenütt, ahol a fűz és a többi nyárfajok jól tenyésznek, 
telepítsen kanadai-nyárt. 

A kanadai-nyár életkorát nem ismerem. A legidősebb pél
dányt kb. 2 évvel ezelőtt döntötte ki a vihar; a babingrobi erdőőri 
lakásnál állt. Ezt a fát 6 évvel ezelőtt láttam utoljára, akkor még 
látszólag egészséges volt. Tuskójának az átmérője 180 cm volt, más 
adatot nem sikerült róla megtudnom. Kora kb. 85 év lehetett. 

* 
Die kanadische Pappel in den Auewaldern der Domane Dárda. 

Von: K. Kaffka. 
Das zur Aufforstung nötige Matériái ist in einer wohlvorberei-

teten Anlage zu ziehen; bewurzelte Stecklinge bieten den glatten gegen-
über kehien Vorteil. 

Verf. beschreibt — auf Grund 36-jáhriger Erfahrungen — d'e 
zweekmássigste Art der Bestandesgründung und -pflege, führt die 
Schadlinge der kanadischen Pappel an und dient mit einigen Angaben 
über ihren Ertrag. 

* 
Le peuplier du Canada dans les foréts du domaine de Dárda. 

Par Ch. Kaffka. 
L'Auteur décrít en détail, suivant sa propre expérience, la meil-

leure méthode d'obtenir des boutures et de boiser des terrains. II donne 
quelques renseignements sur le bois fourni par les peupliers du Canado. 

The Canadian Poplar in the Forestry of the Dárda Estate. By 
K. Kaffka. 

The author, drawing on his own expérience, describes the most 
suitable methods of afforestation and the yields of the Canadian poplar 
stands. 



Adatok 
a borsodi Bükk gerinces-faunájához. 

Irta: Vásárhelyi István. 
(3. közlemény.) 

VIII. KTJSZÖK. (PICI.) 
HARKÁLYFÉLÉK. (PICIDAE.) 

Zöld-küllő. (Picus v. viridis L.) Télen-nyáron közönséges. Fészkét 
találtam: Lillafüreden, Heteméren, Bekényben. Lőtt példányt kaptam 
— főleg télen —: Diósgyőr, Vasgyár, Pereces, Hollóstető és Lilla
füredről. 

Szürke-küllő. (Picus c. canus Gm.) Télen-nyáron elég gyakori. 
Fészkét egyszer találtam 1936. V. 29.-én 5 tojással, a Szent István--
tetőn. Lőtt példányt kaptam: Diósgyőr, Vasgyár, Miskolc, Görömböly-
Tapolca, lűhuta és Perecesről. 

Nagy-fakopáncs. (Dryobates maior pinetorum Brehm.) Télen
nyáron gyakori. Fészkelve találtam: Ládi erdő, Csanyikvölgy, Felső
forrás és Jávórkúton. Télen, amikor emberi települések közelét föl
keresi, igen sokat elpusztítanak belőle, még légfegyverrel is. 

Fehérhátn-fakopáncs. (Dryobates l. leucotos Bechst.) Az előbbinél 
ritkább. De télen azért jobban szem elé kerül. Fészkét egyszer, 1938.. 
V. 29.-én, 4 darab erősen kotlott tojással, a Zsófia-tetőn találtam. Lőtt 
példányt kaptam: Lillafüred, Diósgyőr, Vasgyár, Ládi erdő és Ü j -
hutáról. 

Kis-fakopáncs. (Dryobates minor hortorum Brehm.) Elég ritka. 
Leginkább csak télen kerül szem elé. Fészkét 1934. VI. 12.-én, a diós
győri Ágóban, odvas almafában 5 fiókával találtam. Lőtt példányt 
kaptam: Lillafüred, Diósgyőr és Perecesről. 

Közep-fakopáncs. (Dryobates m. medius L.) Száma kb. az előbbi
vel egyező. Fészkelve kétszer találtam és pedig 1933. IV. 27.-én a 
Csanyikban, odvas tölgyfában, 4 tojását, s 1936. VI. 7.-én a három-
kúti völgyben, szintén tölgyfában, 5 repülős fiókával. Lőtteket kaptam: 
Lillafüred, Diósgyőr, Ládi erdő és Perecesről. 

Fekete harkály. (Dryocopus m. martius L.) Országos viszonylatban 
ritka, de a Bükkben még mindig van elég. Majdnem minden idősebb 
tölgyesnek megvan a maga költő párja. Ezeket ritkán láthatjuk ugyan, 
de jellemző hangjukat, különösen cél utolján és tavasszal, gyakran
hallhatjuk. A következő helyeken tudtam fészkét: Hetemér, Három
kút, Zsófia-tető, Fehérkőlápá, Szent István-tető, Létrás és Tekenős
völgy. A puskások lődühének aránylag kevesebb esik áldozatul, mint 
a többi harkály közül. Emberi lakások közelébe u. i. még a legnagyobb 
télen sem megy. Lőtt példányt kaptam: Üjhuta, Ládi-erdő, Lillafüred és 
Csanyikból. Ahol a kékgalambbal íColumba o. venas L.) egy a fészkelő 
területe, ott annak a féazekkészítője, mert a kékgalamb mindig a 
feketeharkály el-, vagy félbehagyott odvában költ. 

Nyaktekercs. (Jynx t. torquilla L.) Közönséges. Utak mellett, rétek, 
kaszálók, legelők szélén, gyümölcsösökben, kertekben, szőlőkben, odvas-
fákban költ. Fészkelve találtam: Diósgyőr, Csanyik, Hámos, Lillafüred, 
Kékmező, Kisgyőr, Bekény, Jávorkút, Felsőtárkány, Pereces, Parasznya, 
Szentlélek és Hetemér. 

IX. KAKUKOK. (CUCÜLI.) 
KAKUKFÉLÉK. (CUCULIDAE.) 

Kakuk. (Cuculus c. canorus L.) Az egész Bükkben közönséges, de 
inkább csak jellegzetes szavát halljuk. Itt a következő madarak tesz-



'kében találtam tojását, vagy fiókáját. erdei-pityer. (Anthus t. triviális L.) 
hegyi-billegető (Motacilla c. cinerea Tunst.), barázdabillegető (Motacilla 
a alba L.\ nádirigó (Acrocephalus a. arundinaceus L.), barátposzáta 
(Sylvia atricapilla L.), kerti-rozsdafarkú (Phoenicurus p. phoenicurus L.), 
és a vörösbegy (Erithacws r. rwbeciila L.). 1938. VII. 20.-án a Mélyvölgy
ből, hegyi billegető fészekből egy repülős fiókát kaptam. Ez a garad-
nai halköltőnél kiszabadult és állandóan, reggeltől estig, egy barát
cinege s egy barátposzáta^ etette közösen egészen VII. 27.-éig, mikor 
közeledtemre elrepült. 

X. BAGLYOK. (STRIGES.) 
BAGOLYFÉLÉK. (STR1GIDAE.) 

Buhu. (Bubo b. bubo L.) Régebben gyakoribb költő volt. A cserép
vári Coburg uradalom 1890—1909. évi lőjegyzéke szerint itt 28 drb. 
esett. Mauks dr. adatai: 1870-ben ördögfalván 1 darabot, és 1922 ta
vaszán a Bánvölgyben 2 darabot lőttek. 1927. III. 25.-én Peskőn, 1928. 
IV. 29.-én Jávorkúton figyelte meg. 1937. V. 17.-én Cserépváraljáról 
(Hórvölgy) egy záptojást hozott, Emellől egy fiókát is kiszedtek. Azóta 
itt minden évben költ. De fiókáit elszedik s vadászati célokra értéke
sítik. Lőtt példányt kaptam: 1937. I. 6.-án Perecesről és 1938. XII. 
26.-án Dédesről, egy-egy hímet. 

Füles-kuvik. (Otus s. scops L) 1930 július havában Pereces mellől 
egy anyányi fiatalt kapott Nagy J. dr. 

Erdei-fülesbagoly. (Asio o. otus L.) Mindenütt közönséges. Egeres 
esztendőkben száma, a többi bagolyéval együtt, igen fölszaporodik 
Fészkét inkább fenyvesekben találjuk, elhagyott ragadozó-, vagy 
mókus-fészekben. Tojásait, fiókáit találtam: Fehérkő, D- és Üjhuta, 
Jávorkút, Szalajka és Hollóstető. Lőtt példányokat kaptam: Ládi erdő, 
Kékmező, Óhuta, Mocsolyás, Bekény, Pénzpatak, Hollóstető és Vár
völgyből. 

Réti-fülesbagoly. (Asio f. flammeus Pontopp.) Összel-télen, külö
nösen egeres esztendőkben, elég gyakori. Lőtt példányokat kaptam: 
Diósgyőr, Jávorkút, Bekény, Nagyvisnyó, Parasznya, Pereces és 
Dédesről. 

Gatyás-kuvik. (Aegolius f. funereus L.) 1934. III. 10.-én egy tojót 
kaptam elevenen Diósgyőrből. Egy baráthegyi pincében fogták. 

Kuvik. (Athene n. noctua Scop.) 1936. V. 16.-án Diósgyőrből (Ba
ráthegy) odvas almafából, 6 repülős fiatalt kaptam. Itt évek óta költ, 
bár tojásait, fiókáit többször elszedték. Lőtt példányokat kaptam: Diós
győr, Vasgyár, Pereces és Lillafüredről. 

Karvalybagoly. (Surnia u. ulula L.) Vönöczky—Schenk J. említi 
egy zsérci előfordulását 1895. IX. 26.-án. Én 1933. V. 2.-án Parasz-
nyáról kaptam egy tojót. 

Hosszúfarkú-bagoly. (Strix u. uralensis Pali.) 1933. V. 20.-án egy 
kotlófoltos tojót, 1934. IV. 12.-én és 1936. VI. 4.-én ismét egy-egy tojót 
Parasznyáról, 1934. V. 6.-án pedig Bekénybői egy pelyhes fiókát kap
tam. Tehát a Bükkben föltétlen fészkel. 

Macskabagoly. (Strix a. aluco L.) Az egész Bükkben közönséges. 
Odúban költ. Fészkét tojását és fiókáit találtam: Mélyvölgy, Lillafüred, 
Fehérkő, Garadnavölgy, Hollóstető, Perces és Szilvásváradon. Télen kü
lönösen sokat ejtenek belőle. Főleg levente-puskával. 

Gyöngybagoly. (Tyto alba guttata Brehm.) Csak emberi települések 
közelében él és fészkel. 1939. VII. 5.-án a Vasgyárból pelyhes fiókáit 
kaptam. Lőtt példányokat pedig Diósgyőr, Vasgyár, Miskolc és Pere-
icesrőL 



XI. VAGOMADARAK. (ACCIPITRES.) 
SÓLYOMFÉLÉK. (FALCONIDAE.) 

Vándorsólyom. (Falco p. peregrinus Tunst.) Aránylag elég gyakori 
fészkelő. Majdnem minden, erdő fölé emelkedő mészkőszirten megtalál
juk fészkelve. Fán csak egyszer találtam mint fészkelőt. Költő helyei: 
Lillafüred (Fehérkő, Békasótörő), Ömasa (Vöröskő), dédesi kisvárhegy, 
Szilvásvárad, Cserépváralja. Fészkelési időben megfigyeltem: Molnár
sziklán, Puskoporoson, Jávorkúton és Kemesnyén. Lőtt példányt kap
tam: Lillafüred, Bekény, Felsőtárkány, Szilvásvárad és Dédesrői. 

Rárósólyom. (Falco c. cherrüg Gray.) Az előbbivel kb. egyenlő 
arányban fészkel, mind sziklán, mind fán. 1939. V. 12.-én a fehérkői 
fenyvesből egy levente-puskával, fészekről lőtt, béklyós tojót kaptam. 
Sziklán fészkel: Köpüs, Várvölgy, Odvaskő és Szilvásváradon. Fán 
fészkelve találtam: Lillafüred, Diósgyőr, Kékmező, Hollóstető, Csanyik, 
Szilvásvárad és Bábonyban. Lőtt példányt kaptam: Csanyik, Diósgyőr, 
Ládi erdő, Bekény, Szilvásvárad, Kisgyőr és Bábonyból. 

Kabasólyom. (Falco s. subbuteo L.) Elég gyakori fészkelő. Kései 
költése miatt kevesebb kerül a fészekrablók kezébe. Elhagyott kisebb 
ragadozó, varjú-, vagy mókusfészekben költ. Fészkelve találtam: Csa
nyik, Jávorkút, Hollóstető, Bekény, Mocsolyás, Diósgyőr, Lillafüred, 
Kékmező és Várvölgyben. Lőtt példányt kaptam: Ládi erdő, Üjhuta, 
Pénzespatak, Felsőtárkány, Bükkzsérc, Pereces, Parasznya és Dédesrői. 

Kis-sólyom. (Falco columbarius aesalon Tunst.) Ősztől tavaszig 
közönséges. A fenyőrigó és csonttollúmadár-csapatok rendes kísérője. 
Lőtt példányt kaptam: Csanyik, Lillafüred és Dédesből. 1933/34. telén 
a garadnai halköltőnél 5 darabot találtam elhullva. A távbeszélőveze
téknek repültek. Mind hím volt. 

Kék-vércse. (Falco v. vespertinus L.) Ritkán fészkel a széleken. 
Költését észleltem: Kékmező, Bekény és Kisgyőrben. Lőtt példányt kap
tam: Diósgyőr, Vasgyár, Ládi erdő és Miskolcról. 

Kis-vércse. (Falco n. naumanni Fleis.) Egy példányt kaptam 1935. 
VIII. 25.-én Mályinkából. Fiatal hím volt. 

Vörös-vércse. (Falco t. tinnunculus L.) A Bükk belsejében sziklá
kon, míg a széleken fán fészkel. Sziklán fészkelve találtam: a köpüsi 
sziklán, a szalajkai látóköveken és a dédesi kisváron, ahol minden év
ben 5—6 pár is költ. Fán költ: Kékmező, Kisgyőr, Palabánya, Lator, 
Bábony és Szilvásváradon. Lőtt példányt kaptam: Miskolc, Diósgyőr,. 
Vasgyár, Pereces, Parasznya és Dédesrői. 

SASFÉLÉK. (AQUILIDAE ) 
Szirti-sas. (Aquila c. chrysaetos L.) 1900-ban a visnyói Ölyves-

•völgyben sziklán fészkelt és két fiókát röpített. Ezóta fészkeléséről 
nincs adatom. Bár nem tartom lehetetlennek, mert 1934-ben a Bükkös
mátratetőn egy párt állandóan megfigyeltem. Kóborló példányt lőttek: 
Í913. X . 17., 1914. IV. 23. és 1915. V. 23.-án Jávorkúton. 1931. IX. 
18.-án Görömböly-Tapolcáról és 1933. V. 6.-án Ujhutáról egy-egy hímet, 
1933. XII. 5.-én pedig szintén Görömböly-Tapolcáról egy tojót kaptam. 

Parlagi-sas. (Aquila h. heliaca Sav.) Csupán egy biztos fészkét 
tudom Kékmezőn, ahol 1929-től tanyázik. Jelenlegi fészkét 1933-tól 
lakja, mert az előbbit — amelyik ettől kb. 200 méterre volt — állan
dóan háborgatták. Egy másik lakott fészket 1932-ben úgy pusztíottak 
el az óhutai fészekrablók, hogy a fészkes-fát kidöntötték, mert a fió
kákhoz akartak hozzáférni. A következő lőtt példányokról tudok: 1932. 
XI . 6.-án egy öreg tojó Kékmezőről, 1935. VI. 10.-én egy öreg tojó 
és 1937. VII. 19.-én egy hím és egy tojó Ujhutáról, 1937. IX. 18.-án 
pedig ismét Kékmezőről egy hím és egy tojó (fiatal). 



Naey-békászósas. (Aquila clanga Pali.) Fészkelve ugyan nem talál
tam, de költési időben mind hímet, mind tojót kaptam. Lelőhelyeim: 
Mocsolyás 1932. V. 6.-án: egy tojó, Parasznya: egy him 1933. VI. 12.-én 
és Mályinka: egy tojó 1935. V. 21.-én. Fészkelési időben megfigyeltem: 
Lillafüreden és Kereithegyen egy párt. 

Kis-bekaszósas. (Aquila p. pomarina Brehm.) 1926. V. 31.-én A l 
másbércen párnapos fiókát szedtek (Szeöts B. adata). Mocsolyásról 1933. 
VI. 8.-án egy pelyhes fiókát kaptam. 1932. V. 4.en Parasznyáról egy 
kotlófoltos tojót, s ugyancsak innét 1933. VIII. 17.-én egy öreg tojót. 

Törpe-sas. (Hieraaetus p. pennatus Gm.) 1929. VII. 26.-án egy repülős 
fiókát kaptam Parasznyáról. Ez az Állatkertbe került. 1934. V. 29.-én 
egy lőtt tojót kaptam szintén Parasznyáról és 1930 VII. 15.-én egy 
tojót Perecesről. 

Egerészölyv, (itttteo b. buteo L.) A legközönségesebb fészkelő raga
dozója a Bükknek. Télen is itt tartózkodik. Mégpedig elég nagy szám
ban, úgyhogy 1937/38. telén 32 darabot, míg 1938/39. telén 18 darabot 
kaptam. Fészkelve találtam: Lillafüred, Diósgyőr, Ládi erdő, Kékmező, 
Mocsolyás, Bekény, Hollóstető, Pénzpatak, Üjhuta, Répáshuta, Felső-
tárkány, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Szilvásvárad, Nagyvis
nyó, Mályinka, Dédes, Tardona, Parasznya, Pereces, Bábony, Csanyik, 
Jávorkút, Bánkút, Szentlélek, Köpüs, Háromkút és Hetemér. 

Gatyásölyv. (Buteo l. lagopus Brün.) Télen az egész Bükkben elő
fordul, de kevesebb egyedszámmal, mint az előbbi, fnkább a széle
ken tartózkodik, mert táplálékának a nagy részét az itt gyakrabban 
előforduló apró rágcsálók teszik. Lelőhelyeim: Diósgyőr, Vasgyár, Ládi 
erdő, Kisgyőr, Bekény, Szilvásvárad, Pereces és Miskolc. 

Barna-rétiheja. (Circus a. aeruginosus L.) Vonuláskor egy hím, pél
dányt kaptam Bekényből. 

Fakó-rétihéja. (Circus macrourus Gm.) Vonuláskor, Mocsolyásról 
és Bekényből kaptam egy-egy szépen színezett, öreg hímt. 

Héja. (Accipiter g. gentilis L.) Mint közönséges fészkelőt meg
figyeltem: Diósgyőr, Kékmező, Mocsolyás, Bekény, Hollóstető, Lilla
füred, Jávorkút, Háromkút, Csanyik, Várvölgy és Tekenősvölgyben. 
Lőtt példányt az egész Bükk területéről kaptam. 

Kis-héja. (Accipiter badius brevipes Schvertz.) 1933. VI. 16.-án 
Nagymezőről 3 drb. fejlettebb fiókát, 1939. VI. 8.-án pedig Diósgyőr
ből (Berek) 3 drb. pelyhes fiókát és egy fészekről lőtt öreg tojót 
kaptam. 

Karvaly. (Accipiter n. nisus L.) Közönséges fészkelő. Télen a vörös 
színezetű s apróbb termetű is gyakori. Fészkelve találtam: Lillafüred, 
Hámor, Hollóstető, Kékmező, Bekény, Szomorú, Csanyik, Várvölgy, 
Pereces és Szilvásvárad. Lőtt példányokat kaptam: Diósgyőr, Vasgyár, 
Miskolc, Garadnavölgy, Dédes és Parasznyáról. 

Vörös-kánya. (Milvus m. milvus L.) Szórványosan költ, de inkább 
a széleken. Fészkelve találtam: Békasótörő, Bekény, Kékmező, Kis
győr, Palabánya, Bábony és Csanyikban. Lőtt példányokat kaptam: 
Holóstető, Lillafüred, Ládi erdő és Szilvásváradról. 

Barna-kánya. (Milvus m. migrans Bodd.) Az előbbinél gyakoribb 
költő. Fészkelve találtam: Mocsolyás, Kisgyőr, Palabánya, Ó-, Üj- és 
Répáshuta, Vásárhely, Hollóstető, Jávorkút, Csanyik, Garadnavölgy, 
Várvölgy, Szilvásvárad és Nagyvisnyó. Lőtt példányt kaptam: Parasz
nya, Pereces, Barosakna, Bekény, Diósgyőr, Felsőtárkány és Bükk-
zsércről. 

Réti-sas. (Haltaeíus albicila L.) Egyszer figyelt meg egyet Szeőts B. 
Kisgyőr határában, 1930. VII. 21.-én. 

Darázsölyv. (Pemis a. apivorus L.) Fészkelve találtam: Parasznya, 



Pereces, Csanyik, Lillafüred, Üjhuta, Csurgó, Bábony és Diósgyőrben. 
Lőtt példányt kaptam: Kékmező, Mocsoiyas, Bekény, Ládi erao, Szil
vásvárad és Nagyvisnyóról. i 

ivigyaszijivv. ... ,tis g. gallicus Gm.) 1926. májusban lőttek 
egyet fészekről Bekényben. 1935. VI. 7.-en pedig Parasznyán, szintén 
fészekről, egy tojót. A fészekben egy erősen kotlott tojás volt. 1935. 
VII. 1.-én és 1936. VII. 8.-án Bekényben figyeltem meg egy-egy párt. 
Lőtt példányt kaptam 1937. VII. 14.-én Parasznyáról. Öreg h!m volt. 

Halászsas. (Pandion h. haliaetns L.) 1936. X. 2.—6. között a Vas
gyárban levő kis pontyos tónál, X . 7.—16.-ig a diósgyőri vártónál, X . 
18.—29.-ig pedig a hámori tónál figyeltem meg egyet. 1938. IX. 8.-án 
a garadnai halköltőnél, szelid parlagi sasomra vágott egy. 1938. IX. 
9.-én pedig az Olvasztó felett szarvasdögről röpítettem föl egyet. 

Barna-keselyű. (Aegypius monachus L.) 1902. június havában 
Imecs B. Pétersara nevű erdőrészben, lódögnél hibázott egy darabot. 

XII. GAZLÖK. (GRESSORES.) 
GÓLYAFÉLÉK. (CICONIDAE.) 

Feketególya. (Ciconia nigra L.) 1926-ban Bekényben (Kőrisvölgy) 
fészkelt Egyikét a fészekről lelőtték. 1939. VIII. 24.-én két darabot a 
Molnár-szikla felett egy törgyfán üldögélve láttam. 

Fehérgólya. (Ciconia. c. ciconia L.) Mav.ks dr. megfigyelése szerint 
Kisgyőrben kb. 1929 óta és Bábonyban 1931 óta egy-egy pár, Sályban 
két pár, Diósgyőrben pedig szintén egy pár fészkel. 

GÉMFÉLÉK. (ARDEIDAE.) 
Szürkegém. (Ardea c. cinerea. L.) Minden évben, augusztusban és 

szeptemberben, néhány darabot figyeltem meg a hámori és létrósi 
tavaknál. 

Vörösgém. (Ardea p. purpurea L.) 1931. VIII. 24.-én egy fiatalt 
lőttek a hámori to felső végén. 

Bakcsó. (Nycticorax ny. nyicticorax L.) 1931. VIII. 6.—12. között 
3 drb. és 1936. VIII. 8.-án egy fiatal tartózkodott a hámori tó partján. 

Pocgém. (lxobrychus m. minutus L.) 1936. X . 18.-án a diósgyőri 
vártó mellől kaptam egy teljesen lesoványodott, beteg hímet. 1938. IX. 
6.-án pedig a létrási tónál lőttek egy hímet. 

Bölömbika. (Botaurus s. stellaris L.) 1939. XII. 14.-én a hámori tó 
felső végén levő sásosban fogtak egy öreg tojót. 

XIII. LUDAK. (ANSERES.) 
RÉCEFÉLÉK. (ANATIDAE.) 

Nyári-lúd. (Anser anser L.) Öszi vonuláskor Mauks dr. figyelte 
meg a Szinva lapályán. 

Nagy-lilik. (Anser a. albifrons Scop.) Öszi és tavaszi tömeges v o 
nulását Mauks dr. figyelte meg Diósgyőr és a Vasgyár között. 1939. XI . 
13.-án Hámorból kaptam egy töröttszárnyú példányt. Éjjel villany
drótnak repült. 

Tőkés-réce. (Anas p platyrhyncha L.) 1931-ig minden évben köl
tött egy pár a hámori tavon. 1932. V. 26.-án a Szent István-tetőn hú
zódó sétaúton vettem észre, a víztől kb. 2 km-re, egy tojót, 6 drb. 
fiókájával. Ugyanezt a társaságot V. 28.-án már a hámori tavon lát
tam. A hámori-, diósgyőri-, várvölgyi, felsőtárkányi tavakon, ősszel 
és tavasszal vonuláskor, minden évben megfordul néhány. Kemény 
teleken pedig a be nem fagyó Szinva, Garadna, latori, kácsi, szilvás-
váradi patakokban, a diósgyőri és görömbölyi melegvizű tavakban ten
geti néhány darab az életét. 



Csörgő-réce. (Anas c. crecca L.) 1937. X. 6.-án négy darabból egy 
gácsért és egy tojót lőttek a hámori tavon. 

Böjti-recc. (Anas querquedula L.) 1934. VIII. 28.-án és 1936. IX. 
14.-én két-két darabot lőttek a hámori tavon. 

Fiityiüc-réce. (Anas penelope L.) 1937. X. 1., X. 10.-én két-két gá
csért és tojót lőttek a hámori tavon. 1938. IX. 28.-án pedig a diós
győri vártóban figyeltem meg két darabot. 

Nyilfarkú-réee. (Anas a. acuta L.) 193*;. IV. 8.-án egy párból a 
gácsért lőtték le a hámori tavon. Itt tavaszi vonuláskor párban, még 
majdnem minden évben, láttam. 

Kanalas-réce. (Spatula clypeta L.) 1938. IX. 23.-án egy párt (gácsér, 
tojó) lőttek a hámori tavon. 

Kontyos-réce. (Nyroca fuligula L.) 1938. X. 17.-én egy tojót és 
gácsért lőttek a hámori tavon. 

Kerce-réce. (Bucephala c. clangula L.) 1937. XII. 5.-én egy gácsért 
és egy tojót lőttek a hámori tavon. 

Nagybukó. (Mergus m. merganser L.) 1937. XII. 14.-én egy himet 
lőttek a hámori tavon. 1939. I. 8.-án a diósgyőri vártóban tartózko
dott egy hím, 1940. II. 2.-án pedig Diósgyőrben a villanydrótnak repült 
egy hím. 

XIV. FARLABUAK. (PYGOPODES.) 
VÖCSÖKFÉLÉK. (PODICIPIDAE.) 

Búbos-vöcsök. (Podiceps c. eristatus L.) 1932. III. 20.-án a vasgyári 
vízderítő-medencében fogtak egyet. 1937. IX. 8.-án és 1838. IX. 12.-én 
pedig a hámori tón lőttek egy-egy himet. 1939. XII. 14.-én egy tel
jesen elgyengült tojót fogtak még Diósgyőrben, a Szinvában. 

Feketenyakú-vöcsök. (Podiceps n. nigricollís Brehm.) 1929 óta 
figyelem a hámori tavon, hol egy-két pár minden évben költ. Enyhe 
télen ugyanitt s a diósgyőri vártóban át is telel. 1937. XI . 2.-án Lilla
füreden villanydrótnak repült egy darab, 1939. XII. 20.-án pedig a vár
völgyi pisztrángos tógazdaságból kaptam egyet, elevenen. 

Kis-vöcsök. (Podiceps r. rujicollis Pali.) A diósgyőri melegvizű vár
tóban minden évben telel néhány darab, sőt nyári előfordulását is meg
figyeltem, de fészkelését nem észleltem. 1933. IV. 5.-én varsában fogtak 
egy hímet. 

BÚVÁRFÉLÉK. (URINATORIDAE.) 
Sarki-buvár. (Colymbus a. arcticus L.) 1937. XI. 28.-án lőttek egy 

tojót a hámori tavon. 1938. II. 6.-án pedig Jávorkúton fogtak — elevenen 
— szintén egy tojót. 

XV. GALAMBOK. (COLUMBAE.) 
GALAMBFÉLÉK. (COLUMBWAE.) 

Kékgalamb. (Columba o. oenas L.) Főleg a természetes és a fekete 
harkály kivájta odúkban bővelkedő tölgyesekben költ. De találtam már 
fészkét bükk, kőris és juharfa odvában is. Tojásait, fiókáit találtam: 
Jávorkúton, Heteméren, Szentléleken, I Csanyikban, Szent István-tetőn, 
Öhután, Bekényben és a Garádnavölgyben. Lőtt példányokat kaptam: 
Hollóstető, Pénzpatak, Ládierdő, Kékmező és Üjhutáról. 

Örvös-galamb. (Columba. p. palwmbus L.) Főleg fenyvesekben, de 
ritkábban fiatalosokban is költ. A fenyőhöz való ragaszkodását mutatja 
az, hogy az azzal beültetett, elég zajos lillafüredi parkok és villák kert
jében is költ minden évben 2—3 pár. Sőt a Diósgyőr-majláti temetőben 
levő magányos fenyőfán is találtam már fészkét. Költését megfigyeltem: 
Lillafüred, Fehérkő, Hollóstető, Kékmező, Mocsolyás, Bekény, Felsőtár-
kány, Garadnavölgy, Csanyik, Várvölgy, Szilvásvárad, Dédes és Nagy-



visnyón. Lőtt példányt kaptam: Diósgyőr, Vasgyár, Miskolc és a Ládi-
erdőből. 

Gerle (Síreptopelia t. turtur L.) Fiatalosokban, parkokban, kertek
ben, gyümölcsösökben mindenütt közönséges fészkelő. Ezenkívül még 
fészkelve találtam a puskaporosi, alsóhámori és savósi fiatal fenyvesek
ben is. Lőtt példányaim az egész Bükk területéről származnak. 

Balkáni-gerle. (Streptopelia .d. decaocto Friv.) 1939. nyarán Miskol
con egy pár költését figyeltem meg. 

XVI . SÁRJARÖK. (LIMICOLEA.) 
UGARTYÜKFÉLÉK. (BURHINIDAE.) 

Ugartyúk. (Burhinus o. oedicnemus L.) 1925 őszén Miskolcon Pajor 
T. észlelte. Ugyaninnét kaptam egy hímet elevenen, törött lábakká! 
(villanydrótnak repült) 1929. IX. 24.-én. A fehérkői vándorsólyom tépő-
helyén 1933. IX. 6.-án találtam egynek a maradványait, 1938. IX. 12.-én 
pedig egy tojót kaptam Hámorból. Ez is villanydrótnak repült. 

LILEFÉLÉK. (CHARADRIIDAE.) 
Kis-Iile. (Charadrius dubius curonicus Gm.) 1932. IV. 29.-én a Vas

gyárban, a Szinva mellett fogtak egyet. (Mauks dr. adata.) 
Bibic. (Vímelltts urmellits L.) Tavaszi és őszi vonulásakor észleltem 

a Vasgyár körüli lapályon, Kisgyőr, Mocsolyás és Szilvásvárad határában. 
Piroslábú-cankó. (Tringa t. totanus L.) 1934. VII. 27.-én a vasgyári 

vízderitőnél fogtak egyet. 
Erdei-eankó. (Tringa ochropus L.) 1938. IV. 27.-én a hámori tavon 

figyeltem meg két darabot. 1938. IV. 28.-án egy darab hím esett a ga
radnai halastavaknál. 

Billcgető-cankó. (Tringa hypoleucos L.) 1929. VI. 1.-től figyelem 
a hámori tó mellett, ahol minden nyáron egy-két párban költ. 1931. V. 
10.-én itt pelyhes fiókáit találtam. Lőtt példányaim: Lillafüred, Vasgyár 
és Szilvásváradról származik. 

Erdei-szalonka. (Scolopax r. rusticola L.) Az egész Bükkben költ 
szórványosan. Fészkét tojásokkal találtam: Csanyikvölgy, Mélyvölgy, 
Diósgyőr (Berek és Papírgyár feletti erdő), Bükkösmátra, ' ö - és Üjhuta, 
Hollóstető, Jávorkút, Garaanavölgy, Kisesipkés, Aranylépcső és Várvölgy
ben. Pelyhes fiókáit találtam: Olvasztótető, Csanyik, Fehérkő és Három
kút uan. Több évi megfigyeléseim szerint legkorábban érkezett II. 28.-án, 
legkésőbben pedig III. 23.-án. Öszi vonuláskor egyes években igen sok 
van, sőt, enyhe teleken át is telel. 

Közép-sárszalonka. (CapeXla g. gaUinago L.) 1933. IV. 16.-án Diós
győrből kaptam egy hímet. 1936. IX. 6.-án pedig Hámorban egy darabot 
elhullva találtak. 1940. telén egy darab a Garadna patak mellett telelt. 

Nagy-sárszalonka. (Capetía média Lath.) 1931. IX. 13.-án Jávor-
kútról, 1933. X . 15.-én a Vasgyárból kaptam egy-egy hímet. 

Kis-sárszalonka. (Lymnocryptes minimus Brün.) 1933. IV. 2.-án 
Diósgyőrből, 1936. IX. 9.-én pedig a Csanyikból kaptam egy-egy példányt. 

XVII. GUVATALAKÚAK. (ALECTORIDES.) 
GUVATFÉLÉK. (RALLIDAE.) 

Guvat. (Rallus a. aquaticus L.) 1918. telén a diósgyőri vártóban 
telelőnek találta Szeőts B., aki itt mint fészkelőt is megfigyelte. 1934. 
III. 15.-én én egy hímet kaptam Hámorból, ahol villanydrótnak repült. 
1939. nyarán pedig pelyhes fiókákat kaptam a Csanyikvölgyből.. 

Pettyes-vízicsibe. (Porzana porzana L ) 1935. IV. 6.-án Diósgyőrben 
egy kis pocsolyánál fogtak egy hímet, 1938. IX. 30.-án pedig Hámor
ban találtak egy elhullott nőstényt. 1938/39. telén a hámori tó felső, 
végén telelt egy példány. 



Haris. (Crex crex L.) Kaszálókban tavasztól őszig előfordul. Jelen
létét csupán jellemző hangja árulja el. 1939. VI. 19.-én a Csanyikból 
párnapos fiókáját kaptam. Eszleltem még: Jávorkút, Kékmező, Kászás-
kút és Várvölgyben. 

Vízityúk. (Gailinula c. chlorophus L.) 1918-ban a diósgyőri vártó
ban mint telelőt és fészkelőt említi id. Szeőts B. 1937. X. 6.-án és 1939. 
I. 22.-én egy-egy hímet lőttek a hámori tavon. 

Szárcsa. (Fiúica a. atra L.) Minden tavasszal és ősszel — vonulás
kor —• megfordul a hámori-, diósgyőri-, létrási-, jávorkúti-, felsőtár-
kányi-, szilvásváradi- és várvölgyi tavaknál. Sőt ilyenkor már több 
példányt kaptam a vasgyári derítő-medencéből is. 

XVIII. TYÜKOK. (GAI.LI.) 
FAJDFÉLÉK. (TETRAONIDAE.) 

Nyirfajd. (Lyrurus t. tetrix L.) Az 1900. évek elején, a jávorkúti 
területen, telepítési kísérlet történt vele. Azonban a kihelyezettek nyom
talanul eltűntek. 1937/38-ban Bábonyban figyeltek meg egy magányos 
kakast. 

Császármadár. (Tetrastes bonasia rnpestris Brehm.) Az egész Bükk
ben előfordul szórványosan. Főleg a sommal, mogyoróval benőtt kőgör-
getegeseket kedveli, ahol fészkel is. Régebbi irodalmi adatok szerint va
lamikor nagyobb számmal élt itt. Ezt érhető is, mert madarunk leg
inkább az erdőben nem szívesen látott borókás, sommos, mogyorós, ga
lagonyás és kökényessűrűségeker kedveli. Fészkét találtam: Puskaporos, 
Fehérkő, Kiskútlápa, Jávorkút, Háromkút, Hárskútban. Lőtt példányokat 
kaptam: Üjhuta, Óhuta, Perces, Parasznya és Diósgyőrből. 

Fogoly. (Perdix p. perdix L.) A Bükk fensíkjain s mezőgazdaságilag 
művelt részein előfordul, de nem nagy számmal. Fészkelve találtam: 
íletemér, Csanyik, Perces, Bábony, Diósgyőr, Kékmező, Bekény, Szilvás
várad és Felsőtárkányban. Ugyanezekről a helyekről kaptam lőtt pél
dányokat is. 

Fürj. (Coturnix c. coturnix L.) A fensíkokon levő kaszálókban rit
kán előfordul. Ottartózkodasát csak hangja árulja el. Fészkét csupán 
egy esetben találtam. 1931. VI. 22-én Kaszáskútnál. 193j. IX. 10-én pedig 
egy elhullott kakast kaptam Hámorból. (Villanydrótnak repült.) 

Fácán. (Phasianus colchicus L.) A gazdaságilag művelt széleken 
előfordul jelentéktelen számban. Fészkelve találtam: Diósgyőr (Berek. 
Agó), Ládi-erdő, Kékmező és Bábonyban. Lótt példányokat is ugyan-
innét kaptam. 

A MADARAK (AVES) ÖSSZESÍTÉSE: 
I. VERÉBALKATÚAK. (PASSERES.) 

1. Varjúfélék. (Corvidae) 9. 
2. Seregélyfélék. Sturnidae.) 2. 
3. Málinkófélék. (Oriolidae.) 1 
4. Pintyfélék. (Fringülidoe.) 17. 
5. Pacsirtafélék. (Alaudidae) 3. 
6. Billegetőfélék. (Motacillidae.) 5. 
7. Fakuszfélék. (Certhiidae.) 2. 
8. Csuszkafélék. (Sittidae.) 1. 
9. Cinegefélék. (Paridae.) 8. 

10. Gébicsfélék. (Lanidae.) 4. 
11. Csonttollúfélék. (Ampelidae.) 1. 
12. Légykapófélék. (Muscicapidae) . . . . . . 31. 
13. Szürkebegyfélék. (AccentoHdae.) . . . . 1. 
14. Ökörszemfélék. (Troglodytidae.) . . . 1. 
15. Fecskefélék. (Hirvndinidae.) 3. 



II. SURRANOK. (CYFSELI.) 
1. Sai-lósíecskefélék. (Cypselidae.) . . . . 1. 

III. LAPPANTYÚK. (CAPRIMULGI.) 
1. Lappantyúfélék. (Caprimulgitíae} . . . 1. 

IV. GYURGYALAGOK. (MEROPES.) 
1. Gyurgyalagfélék. (Meropidae.) . . . . 1. 

V. BANKÁK. (UPUPAE.) 
1. Bankafélék. (Upupidae.) 1. 

VI. SZALAKÓTÁK. (CORACIAE.) 
1. Szalakótafélék. (Coraciidaej 1. 

VII. JÉGMADARAK. (HALCYONES.) 
1. Jégmadárfélék. (Alcedinidae.) 1. 

VIII. KÜSZÓK. (PICI.) 
1. Harkályfélék. (Picidae.) 8. 

IX. KAKUKOK. (CUCULI.) 
1. Kakukfélék. (Cuculidae.) '. 1. 

X. BAGLYOK. (STRIGES.) 
1. Bagolyfélék. (Strigidae.) 10. 

XI. VÁGÖMADARAK. (ACCÍPITRES.) 
1. Sólyomfélék. (Falconidae.) 7. 
2. Sasfélék. (Aquilidae.) 19. 

XII. GÁZLÓK. (GRESSORES.) 
1. Gólyafélék. (Ciconidae.) 2. 
2. Gémfélék. (Ardeidae.) 5. 

XIII. LUDAK. (ANSERVS.) 
1. Récefélék. (Anatidae.) 10. 

XIV. FARLÁBUAK. (Pycwpodes.) 
1. Vöcsökfélék. (Podicepidae.) 3. 
2. Búvárfélék. (Urinatoridae.) 1. 

XV. GALAMBOK. (COLUMBAE.) 
1. Galambfélék. (Columbiádé.) 4. 

XVI. SÁRJÁRÓK. (LIMICOLAE.) 
1. Ugartyúkfélék. (Burhinidae.) 1. 
2. Lilefélék. (Charadriidae.) 9. 

XVII. GUV AT ALAKÚAK. (ALECTORIDES.) 
1. Guvatfélék. (Rellidae.) 5. 

XVIII. TYÜKOK. (GALLI.) 
1. Fajdfélék. (Tetrainiáae.) 2. 
2. Fácánfélék. (Phasianidae.) 3. 

összesen: XVIII. rend (Ordo), 37. Család (Família), 187. faj. 
'•(Species.) (Vége köv.) 

* 
Beitrage zur Wirbeltierwelt des Bükk-Gebirges. (Fortsetzung.) 

Von: I. Vásárhelyi. 
Auszug erfolgt mit dem Schlussteil der Abhandlung. 
Contributions á l'étude de la fauné des vertébrés des Monts Bükk. 

(Suite.) Par I. Vásárhelyi. 
Le resumé sera donné á la fin du mémoire. 
Contributions to the Vertebrate Fauna of the Bükk-Mountains. 

\Continution.) By I. Vásárhelyi. 
Summary will be published with the last instalment. 
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ÉRTESÍTÉS. 
Értesítjük t. Olvasóinkat, hogy különkiadványként küldjük 

meg a következő közleményeket. 
1. A m. kir. közellátási miniszter 57.900/1942. K. M. számú 

rendelete a tűzifa legmagasabb árának a megállapításáról szóló 
108.900/1942. Á. K. számú rendelet módosítása tárgyában. 

2. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 84.300/1942. számú 
rendelete az engedélyezett rendkívüli fahasználatok kötelező 
igénybevétele tárgyában. 

3. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 83.369/1942. számú 
rendelete az 1941/1942. évi fatermelési idény meghosszabbítása 
tárgyában. 

4. A m. kir. közellátási miniszter 130.437/1941. számú le
irata a 108.900/1941. A. K. számú rendelet 2. §. (1) bekezdésének 
magyarázata tárgyában. 

5. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 20.965'1942. számú 
leirata a frisstermelésű tűzifa helyi fogyasztásban történő felhasz
nálása tárgyában. 

6. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 291.795/1941. számú 
leirata a fatermelésre és ellátásra vonatkozó felterjesztésére. 
(Kivonat.) 

IRODALOM 
Dr. II. Eidmann: Rovartan. (Lehrbuch der Entomologie.) Paul 

Parey kiadása. Berlin, 1941. Ára kötve 18.— RM. 
A szerző az erdészeti állattan tanára a göttingeni egyetemen. 

Könyve, amely 500 oldalra terjed és jó papírra, latin betűkkel nyomva, 
366 egvöntetű, nagy gonddal készített, kitűnő áttekintést nyújtó, szép 
ábrával jelent meg, igen értékes munka. 

Legnagyobb részét (408 oldal) az általános rovartan foglalja el. 
amely a rovarok helyzetét, külső alaktanát, belső szervezetét, szaporo
dását, fejlődését és a környezethez való viszonyát (az utóbbit 46 olda
lon) tárgyalja bő részletességgel és sokszor különlegesen kiválasztott új 
példák alapján. A rovarok rendszerét csak röviden (70 oldalon), de igen 
áttekinthetően ismerteti az egyes csoportok világos, jól elkülöníthető 
jellegei alapján. Minden családból csak egy fontos fajt említ meg. 
A képek között sok szép eredeti ábrázolás van. 

Weber H. nemrég (1933. és 1938-ban) megjelent két rovartana 
mellett Eidmanné is teljes tudományos felkészültséggel megírt korszerű 
munka. 

Annak ellenére, hogy a könyvben nem sok erdészeti vonatkozás 
van, mégis melegen ajánljuk mindazoknak, akik akár elméletben, akár 
gyakorlatban érdeklődnek a korszerű rovartan tudománya iránt. H. L. 

HAZAI FOLYÓIRATOK. 
A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye. (LXXVI. kötet, 1942.; 

9—10. sz. — Ccrey L : Elszigetelt vidéki közhasználatú erőművek 
és az országos villamosítás. 

11—1?. sz. — Papv Sz. dr : Mész-szénsav esyensúlyban lévő vizek 
PH -értéke. — Sárkány I.: Irányított városfejlesztést. 



13—14. sz. —• Koromzai V.: A Budapest Budai Torna Egylet sport
háza. 

Értekezések—Beszámolók. — Rónai Gy. dr.: A vasúti járóművek 
iorgóalváz-himbafelfüggesztésének mechanikája. — Rozinek A.: A tü
zeléstechnika fejlődésének újabb irányai. 

A Műszaki Világ. (VI. évf. 1942.) 
6. sz. — —: A műszaki társadalom időszerű nagy problémái. — 

—: A magyar mérnökképzés reformja. —: Milyen munkát végzett egy 
magyar geológus Uj-Guinea szigetén. — Farkasfalvy I.; A gépész
mérnöknevelés reformjáról. 

7. sz. — —: Dr. Varga József iparügyi miniszter háromesztendős 
munkájának az eredményei. —Fehrentheil-Gruppenberg L. dr.: Hogyan 
képezzük ki a közép- és alsófokú technikusokat. 
A Vadászkutya. (III. évf. 1942.) 

3. sz. — Kende M.: Képesség! vizsga. — Félix E.: Tavaszi (teendők. 
— !'. Ujházy B.: A falkakopók gondozása. — Forti J. dr.: Ne bántsd a 
vizslát. —• Aigner ö : A vizsla munkája és használata. 
Bányászati és Kohászati Lapok. (LXXV. évf. 1942.) 

6. sz. — Angyal M.: Erdély bányászata a román uralom alatt és 
a román bányajog. — Kövesi P.: Nyersanyaggazdálkodás hatása a szer-
számacélok fejlődésére. 

7. sz. — Szalatkay-Rolkó R.: Az indirekt eljárással dolgozó hyd-
raulikus sajtó. — Pávay Vájna F. dr.: Nemesgázbányászat. — Pékár D. 
dr.: Jedlik Ányos és a dinamógép. 

Bástyánk. (II évf. 1942.) 
3. sz. — Polgáry S.: Tavasz. — Kardos A.: A Soproni Magyar Szö

vetség. — Gacs J.: A magyarság belső erőgyarapodása — a külföldön 
élő magyarok hazatelepítése. — Vági I.: Rommel vezérezredes. — Fi
gyelő: Fiatal mérnök problémái. — v. Sebők L.: A napló. 

4. sz. — Gacs J.: Nemzedékek problémája és politikai nevelése. — 
Maller K.: A vakfolt. — Ifj. Reuter C.: Nagyváradtól Gyergyószent-
miklósig. — Kovács J.: Felfelé indultak. — Varga D.: Mit láttam Finn
országban. (1 közi.) — Festő Szabó L.: A Távol-Keleten szembenálló 
hatalmi csoportok gazdasági erői. — Koledzey T.: „Selmec alias lka 
villa." 
Botanikai Közlemények. ( X X X I X . kötet, 1942.) 

1—2, sz. —• Soó R.: A magyar növényföldrajz és flórakutatás 
utóbbi évtizedei. — Pénzis A.: Hálózatos árhasonítószövetű növényeink
ről. — Bánhegyi J.: Discomyceták a felszabadult Felvidékről. — Soó R.: 
Pótlékok nyírségi és tiszántúli flórakutatósunk eredményeihez. III. — 
Hortobágyi T.: Adatok a Balaton fonyódi júliusi mikrovegetációjához. — 
Éber Z.: Kísérletek Heteroauxinnal. I. — Polgár S.: Adatok Magyar
ország rózsaflórájához. — Pénzes A.: Egy új Campanula a Keleti-Kár
pótokból. — Augustin B. és Schveitzer J.: Rendellenesség egy hársfa 
virágzataiban. — Boros A.: A Bryum alpinum magyarországi elterje
dése. 
Gazdatisztek Lapja. (XLVI. évf. 1942.) 

4. sz. — Bayer J.: A gazdatiszti szaktudás felajánlása a népműve
lés szolgálatára. — Párniczky Z.: Gazdatisztek bekapcsolása az alsó
fokú szakoktatásba. — Faber Gy.: Egy gazdatiszt-gyalázó könyvről. 



Halászat. (XIJII. évf. 1942.) 
3. sz. - - Rotarides M. dr.: Amerikai galóca a Görgényi-hegység-

ben. — Lukács K. dr.: A balatoni halászat múltjából. 

Kertészeti Szemle. (XIV. évf. 1942.) 
4. sz. — Magyar Gy.: Montbretia crocosmiaejlora. — Schneider J.: 

Impatiens Mathüdae. — Borbála I.: Miért terméketlen a Pándi-meggy? 
— Ligethy J.: A cikória-salátáról. — Vigh L.: Olajnövények a kerté
szetben. — Keller O. dr.: A fülbemászók kártétele és irtása. 
Kémikusok Lapja. (III. évf. 1942.) 

4. sz. — Hunkár B. dr.: Az élelmiszerforgalom ellenőrzésének 
újabb feladatai. — Száhlender L. dr.: Természetes, izolált és synthetikus 
illatos anyagok. — Gedeon T.: Az aluminiumszulfát szerepe a növény
védelemben. — Kardos E. dr.: A szabványosítás és jelentősége. — 
Dómba E. dr.: A H-vitamin. 

Köztelek. (LII. évf. 1942.) 
10. sz. — M. E. dr.: Utak és módok mezőgazdaságunk hozamának 

fokozására. — Kurnik E.: A Mauthner-féle illatos perilla. — v. Walla 
F.: Mit várunk a mezőgazdasági gépkiállítástól? 

11. sz. — Rédly Gy.: A budapesti mezőgazdasági kiállítás jelentő
sége a termelés és a közellátás szempontjából. — Obermayer E.: Négy
éves kísérlet a Baross-féle nőivarú ricinussal. — Kulin S.: Földbecslés 
peres ügyben. — Janiga. A.: Fogjunk össze a kukoricamoly ellen. 

12. sz. — Herczegh Gy : A napraforgó aratása és cséplése. — Pár-
niczky Z.: Talajzsaroló-e a kender? — Grábner E.: Dohányterméseink 
jövedelmező fokozása a műtrágyák használatával. — E. Dorner B.: A 
s:'.arvaskerep. —• Manniger G. A. ő.r.: Veszélyben a lencsetermesztés. — 
v. Szunyogh G.: Az általános vagyonleltár helyes értékelése a valóságos 
tisztajövedelem megállapításának szolgálatában. (1. közi.) 

13. sz. : Beszámoló az országos mezőgazdasági kiállításról és 
az OMGE tavaszi gazdahetéről. I. — Somorjai F. dr.: Termesztési kísér
letek és etetési próbák keserű és édes csillagfürttel. — Frank T.: 
Refraktométer a növénynemesítés szolgálatában. — M. Mándy Gy. dr.: 
A keserű ízű pillangós takarmánynövények nemesítését elősegítő újabb 
gyakorlati módszerek. — t». Szunyogh G.: Az ál alános vagyonleltár he
lyes értékelése a valóságos tisztajövedelem megállapításának szolgálatá
ban. (2. közi.) 

14. sz. ; Beszámoló az országos mezőgazdasági kiállításról. II. 
— Weiser I. dr.: A kukorica csírátlanításának jelentősége. — Sass G.: 
Az eredmények növelése műszaki eszközökkel. 

Magyar Fapiac. (IV. évf. 1942.) 
11. sz. — Bognár N.: A fa vasúti szállításának rendje. 
12. sz. ; A tűzifaforgalom. — Hegyi 1.: Szükség van-e a tűzi

faközpontra? 
14. sz. — Cscrnő A. dr.: Fűrésziparunk és a kincstári fa. — Vas

hegyi J.: Közületek íabeszerzése. 
Magyar Méh. (63. évf. 1942.) 

4. sz. — Lengyel G. dr.: Megjegyzések a ,,méznád ;' botanikájához. 
— Surányi J. dr.: Egy új cukornövény. — örszigethy L.: A „jáki 
szarvaskerep", egy .új mézelő takarmánynövény. 



Magyar Statisztikai Szemle. (XX. évf. 1942.) 
1. sz. — Thirring L. dr.: A délvidéki népszámlálás előzetes ered

ményei. — —: Az 1941 évi népmozgalom előzetes eredményei. — Sipos 
S. dr.: A világ 1938. évi kaucsuktermelése. — v. Pap L. dr.: Külkeres
kedelmi forgalmunk az 1941. évben. —• Szőnyi Gy. dr.: Egyenes adók 
az 1939. évben. — Szabó B. dr.: A Nemzetközi Statisztikai Intézet ülése 
Budapesten negyven évvel ezelőtt. 
Mezőgazdasági Közlöny. (XV. évf. 1942.) 

3. sz. — Obermayer E. és Somorjai F : Újabb két év tapasztalatai 
a magyar rizstermesztés körül. — v. Nádujfalvy J. dr.: Szociálpolitikai 
mérleg a mezőgazdaságban. — M. B.: A német mezőgazdaság adósság
rendezésének mai helyzete. — M. B.: Németország len- és kenderter
melési politikája. — —r. - a.: Bulgária 5 éves mezőgazdasági pro-
grammja. 

Nimród Vadászlap. (III. évf. 1942.) 

8. sz. — Dumm,el N.: Tenyészvadkérdések. — Vasi>ári M. dr.: A 
szinkron madármegfigyelések jelentősége. — Gresznyák L.: Magyar-, 
vizsla. — Bástyai-Holtzer L.: Ujabb találkozásom ázsiai solymászokkal. 

9. sz. — Torontáli: A nádifarkas-témához. — Ehik Gy. dr.: Né
hány halk szó Torontáli soraihoz. — Lelovich Gy.: A sokoldalú héja. 
mint vadászmadár. 

10. sz. — Sólyom: Hóvirág. — Fekete I.: Farkaskutyák. 
Technika. (23. évf. 1942.) 

3. sz. — Halácsy E. dr.: Hídkapcsolások alkatrészeinek méretezése. 
— haskai E. dr.: A művészettörténet temperái. — Karafiáth I.: A di
namikus talajvizsgálat. — Tarics S.: Chicago földalatti villamost épit. 
— Korán / . : Trinitrotoluol szilárdsági vizsgálata. 
Természettudományi Közlöny. (74. kötet, 1942.) 

3. sz. — Balleneger R.: A feketeföld. — Kieselbach Gy.: Az élel
miszer újabb pótanyagai. — Kulin Gy.: A Bernasconi-Kulin 1942/a. üs
tökös. — Husz B.: A rézgálichiány. — Rapaics R. dr.: A magyarországi 
gyapottermesztési kísérletek jövője. — Kieselbaeh Gy. dr.: A citrom 
és narancshéj C-vitamintartalma. — Ozorai Z . : Földcsuszamlás Nagy
váradon. 

Pótfüzetek. 1. sz. — Beznák A.: A táplálkozás élettan újabb ered
ményeinek várható hatása a nemzetgazdaságra. — Jugovics L.: A volt 
német gyarmatok bányagazdasági jelentősége. — Éber Z.: Kísérletek 
gyökérnövesztő anyagokkal. — Bogdánfy Ö.: A repülőgépek motorainak 
tüzelőszere. — Mándy Gy.: A búzák leszármazása és őshazája. 
Vadászat. — Halászat. (X. évf. 1942.) 

5. sz. —• Földes B.: Dr. Magyary Géza emlékére. — Beretzk P. dr.: 
A sólymokról. — (2. közi.) — Reminiczky K.: ..Bemutatom a vadászokat". 

6. sz. — A Hubertus Országos Magyar Vadászati Védegylet 64. évi 
közgyűlése. — Beretzk P. dr.: A sólymokról. (". bef. közi.) — Benfcő ? . : 
Erdei szalonka vonulása. 
Vadászújság. (II. évf. 1942.) 

8. sz. — Dummel N.: „Könyv nélkül is tudok lőni." — Mészáros 
P.: Hasznos tudnivalók a vadászati jövedéki kihágások köréből. — Ajtay 
L.: Régi írás egy régi vadászról. — Gy. Takách Gy.: Készítsünk vad
legelőket. 



9. sz. —• Szent-Ivány G. dr.: A nyúl, mint nemzetgazdasági vesze
delem. — Diczendy P.: Egy híres trófea egykori viselőjének elejtése. — 
Gy. Takách Gy.: Hogyan óvjuk meg foglyainkat a tél pusztításaitól. — 
A. Balogh A.: Szeged és környékének vadállománya a nagy tél után. 

10. sz. — Gödri F.: Farkasveszedelem. — Gy. Takách Gy.: Nincs 
vadásztöltény, mert nincsen sörét; nincs sörét, mert nincsen ólom. — 
Vargha F.: Még valamit a gyóngygolyóról. — Szentlőrinci: Strichin 
vagy Letolin? — —: Agancskiáliítás. — Stankoivsky J.: Vadászatra al
kalmas fegyver. 

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE. 

INTERSYLVA. 1942. 1. sz. 
Ceballos y Fernandez: Spanyolország növénytenyészeti és erdő

típusai. (Übersicht über die Vegetations- und Waldtypen in Spanien.) 
1—9. old. 

Dantin y Revenga a hőmérsékleti és csapadékviszonyok alapján 
3 főövezetre osztja Spanyolországot. A mezofita övezetben elegendő a 
nedveség; itt vannak a legértékesebb lomblevelű állományok. A xerofita 
zónában —• szélsőséges hőmérsékleti viszonyok és csekély nedvesség 
mellett — az örökzöld cserjék az uralkodók. A kettő között a fenyőfélék 
vidéke az átmenet. 

A szerző a részletes növényföldurajzi felvételek adatait is közli. 
Groen: A fenyérek befásitása Jütlandon. (Die Heideaufforstung 

in Jütland.) 11—21. old. 
A nagy munka már 1790-ben kezdődött, de tulajdonképen csak a 

„Dán Fenyértársaság" 1866-ban történt megalakulásával vett erősebb 
lendületet. A társaság ezideig mintegy 125.000 ha fenyárterületet és 
30.000 ha tengerparti futóhomokot fásított be és ezzel jelentékenyen 
hozzájárult ahhoz, hogy Dánia erdőállománya az utolsó 100 évben csak
nem megkétszereződött. 

A tanulmány hangsúlyozottan kiemeli az eredmények műszaki és 
gazdasági vonatkozásait és néhány szép fényképpel támogatja a 
szöveget. 

Petitmermet: Svájc erdészeti törvényhozása. (Betrachtungen über 
die forstliehe Gesetzgebung in der Schweiz.) 23—28. old. 

A kantonok helyi-jellegű törvényes intézkedései után az első át
fogó érvényű erdőtörvény 1874-ben látott napvilágot, amely a szövet
ségi kormánynak általános felügyeleti jogot biztosított a hegyvidéki 
erdők felett. 

Több próbálkozás után 1902-ben megszületett a máig is érvényes 
törvény. Ennek az alapján történt az ország erdőállományának három
negyedrészét kitevő véderdők kijelölése, ami a lavinák ellen a leghatá
sosabb védekezés. 

A véderdők a szövetségi erdőhatóságok szigorú felügyelete alá 
tartoznak, kezelésüknél és felújításuknál az állam jelentékeny támo
gatásban részesiti a birtokosokat. 

Steijn: Hollandia erdőgazdasága és faellátása. (Forstw irtschaft 
und Holzversorgung in den Niederlanden.) 30—36. old. 

Rövid összefoglalásban ismerteti az erdészeti törvényhozást, sta
tisztikát, a kopárok felújítását, a természetvédelmet, a szakoktatást és 
a fagazdaság jelenlegi helyzetét. 



Dietcrich: Az erdészeti üzemgazdaságtan kutatási és tanítási cél
jai. (Die Forschungs- und Lehrziele der forstlichen Betriebswirtschafts-

lehre.) 39—57. old. 
Az erdőgazdasági rendszerek megítélésénél a tiszta jövedelem 

-elmélete nem szolgálhat megbízható alapul, mert az erdő természetéi/el 
ellentétes kereskedelmi és tőkés-szemléletet testesít meg. Az erdőrende
zésnek az erdészeti üzem összes sajátosságait számításba kell venni és 
behatóan kell mérlegelnie a lépten-nyomon felvetődő nehézségeket, sőt 
ellentmondásokat is, mielőtt végső következtetéseit levonja. Csak ilyen, 
minden részletre kiterjedő gazdasági és műszaki megfontolás vezethet 
megnyugtató eredményre: az erdőgazdaság és a birtokos közötti viszony 
tisztázására és a jövőbeli gyakorlati eljárások megállapítására. 

Az érdekes okfejtést a szerző néhány tanulságos példával vilá
gítja meg. 

Opsahl: Norvégia fa- és erdőgazdasága. (Holz- und Forstwirt-
schaft in Norwegen.) 58—70. old. 

A 324.000 km 2-nyi ország területének a 3 /4-része kopár. A termé
keny területen az erdőgazdaság az uralkodó. Norvégiában a fa már a 
középkorban is igen nagy szerepet játszott; erről a szerző igen érdekes 
történeti áttekintést nyújt. 

Az utolsó évtizedekben Norvégia fakivitele óriási mértékben meg
növekedett, érthető tehát, hogy a kormányzat mindent elkövet ennek 
az értékes nyersanyagnak a tartamos biztosítására és minél jövedelme
zőbb elhelyezésére. 

ZEITSCHRIFT FÜR WELTFORSTWIRTSCHAFT. VIII. köt. 11/12. sz. 1942. 
Schoenichen: Erdőképek a Vogézekből. (Waldbilder aus den Vo-

geser:.} 571—577. old. 
A rövid leírást kísérő érdekes fényképek beszédes bizonyságai 

annak a ténynek, hogy a Vogézek különleges éghajlati viszonyai alatt, 
miiyen eltérő erdőtípusok fejlődhetnek ki. 

Hcfmann: A görög szigetek örökzöld lombfa-tenyészete. (Die 
Hartlaubvegetation der ágáischen Inseln.) 585—591. old. 

A macchia-erdők hektáronkint átlag 25 m 3 faanyagot szolgáltat
nak; gazdasági jelentőségük tehát igen csekély. 

SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR FORSTWESEN. 1942. 3. sz. 
Krcbs: Erdei utak kitűzése és az építkezési tervek kidolgozása. 

(Die Absteckung und Projektausarbeitung beim Waldstrassenbau.) 
65-^1. old. 

Nagyobbára ismert adatokat tartalmaz, de a részletmegoldásokra 
Vonatkozólag néhány új, hasznos jőtanáccsal is szolgál. 

Schlatter: Svájc tüzifaellátása az 1942. év elején. (Die Brennholz-
versorgung dei Schweiz anfangs 1942.) 77—84. old. 

A háború Svájc erdőgazdaságát is fokozott feladatok elé állította. 
\ külföldi tüzelőszer-behozatal csaknem teljesen megszűnt. Ennek kö

vetkeztében pedig annyira megnövekedett a fatogyasztás, hogy a szük
séges mennyiség kitermelését és megfelelő elosztását hatosági intézke
désekkel kellett biztosítani. 



Fritschi: Növénytársulási megfigyelések rendszeresen kezelt er
dőkben. (Pflanzensoziologische Beobachtungen in Wirtschaftswaldun-
gen.) 55—fii. és 84 -90. old. 

A svájci erdőkből vett példák igen meggyőző erejű bizonyítékai a 
talaj fizikai és vegyi állapota, illetőleg az aljnövényzet és a faállomány 
viszonyai közötti szoros összefüggéseknek. 

DER DEUTSCHE FORSTWIRT. 1942. 19/20.-27/28. sz. 
Liese: A vékonyrőzse mint állati takarmány. (Verwendung von 

Feinreisig zur Viehfüterung.) 97—100. old. 
A háború okozta takarmányhiányra való tekintettel az eberswaldei 

erdészeti akadémián az 1890—1893. években folytatott beható vizsgála
tok eredményeit ismerteti, amelyek igazolták, hogy a lombfák rőzséje 
— különösen megfelelő előkészítés mellett — a takarmányszalmával, 
vagy közepes minőségű szénával egyenlő értékű állati táplálékot szol
gáltat. Kétségtelen, hogy a korszerű takarmánykezelés eszközeivel 
(szecskázás, erjesztés, stb.) a rőzse tápértéke jelentősen fokozható. 

Ylvessalo: A finn erdők lucfenyő-készlete. (Die Fichtenholzvorráte 
der VVálder Finnlanris.) 109—110. old. 

A lapunk f. évi 3. füzetében (137. old.) ismertetett tanulmánnyal 
azonos. 

Laer: A légi fénykép, mint jelenlegi és jövőbeli erdészeti feladatok 
megoldásának a segédeszköze. (Das Luftbild als Hilfsmittel zur Lösung 
gegenwartiger und künftiger forstlicher Aufgaben.) 125—127. old. 

Az egyre szélesebb körben érvényesülő eljárás előnyeit fejtegeti, 
amelyeknek különösen a háború alatt szükséges gyors intézkedések 
lehetővé-tételénél (használatok, felújítások, szállító-berendezések, vad
patak-szabály ozások tervezése, károsítások megállapítása, ellenőrzés 
stb.) nagy a jelentősége. 

Schott: Erdei famagvak termelése. (Forstsamenbau.) 127—129. old. 
A. felújításokhoz szükséges, kiváló minőségű tenyészanyag nyerése 

céljából nem elegendő a már meglévő, különlegesen értékes állományok 
fenntartása, hanem — az egyre fokozódó magkeresletre tekintettel — 
gonéos telepítés útiún alkalmas magtermő fákat kell nevelni. 

Krutzsch: A növendék- és hozamtan kérdései. (Probleme der Zu-
wachs- und Ertragslehre.) 137—140. old. 

Vanselow nemrégen megjelent könyvének azzal a két megállapí
tásával- szemben foglal állást, hogy a gyérítéseknek a fatömeg növelése 
szempontjából nincsen jelentőségük és az elegyes állományok mindig 
kevesebb fatömeget adnak, mint az elegyetlenek. Az erdőápolás feljesz-
tése és az erdő természetes életének az ismerete szempontjából az ilyen 
általánosításokat igen veszélyeseknek tartja. 

INTERNATIONALER HOLZMARKT. 1942. 1/2—7/8. sz. 
Reckler: \v, erdő- és fagazdaság rendelkezéseit célzó törekvések 

az európai nagytérben. (Ordnungsbestrebungen der Forst- und Holzwirt-
klárung im europáischen Grossraum.) 1/2. sz. 23—27. old. 

Példaképül a Németországban kitűnően bevált „piacrend"-et 
(Marktordnung) állítja elénk és részletesen felsorolja, hogy a német bi
rodalommal szövetséges vagy baráti viszonyban lévő államok mennyi
ben hoztak hasonló intézkedéseket. 



Brauer: Erdő- és fagazdasági közös munka és felvilágosítás az 
európai nagytérben. (Forst- und holzwirtschaftliche Werbung und Auf-
klárung im europáischen Grossraum.) 1/2. sz. 23—27. old. 

Az európai kultúra fennmaradásának és további fejlődésének az 
erdőállomány megóvása, sőt gyarapítása egyik legfontosabb előfeltétele. 
Ezért az erdőgazdaságban vezető szerepet játszó államok erkölcsi köte
lessége a fagazdaság nagytérbeli irányításának az átvétele, mert a tar
tamos gazdálkodás, a szükségletek hiánytalan fedezése és a termeivé
nyek igazságos elosztása csak ezen az alapon biztosítható. 

Fröhlich: A besztercei volt határőrezred erdőségei. (Die Waldun-
gen des ehemaligen Bistritzer Grenzérregiments in Nordsiebenbürgen.) 
1/2. sz. 62—67. old. 

A naszódvidéki 44 községnek jelenleg a besztercei m. kir. erdő
igazgatóság kezelése alatt álló erdővagyonát ismertető és néhány szép-
fényképpel kísért, színes leírás, amely az okszerű kihasználás és helyes 
felújítás feltételeire is kiterjeszkedik. 

Belani: Az erdei fűrészek és szerszámaik. (Über Waldsagen und 
Werkzeug.) 1/2. 83—91. old. 

A fűrészfogak szabványosításával s megfelelő kialakításával je
lentős teljesítménytöbblet érhető el. A szerző tanulmánya ezekre vonat
kozólag részletes felvilágosítást ad és ismerteti a fűrészek karbantartá
sához szükséges szerszámok használatát is. 

Köstler- Földünk faellátása, mint a világgazdaság nyersanyagkér
dése. (Die Holzversorgung der Erde als Rohstoffproblem der Weltwirt-
schaft. 3/4. sz. 41—48. old. 

Külön csoportosítva tárgyalja a fűrészüzemek, a cellulóz- és pa
píripar, valamint az egyéb fafeldolgozó művek teljesítményeit, azoknak 
az országoknak az adataival, amelyek minden csoportban a legjelentő
sebbek. 

Schlobach: A fa szenítése. (Die Verkohlung des Holzes.) 3/4 sz. 
50--52. old. 

A fenyőfa szenítésének legismertebb 5 módszerét írja le röviden, 
a kihozatali eredmények felsorakoztatása mellett. 

Fröhlich: A magyar szerfa feldolgozása. (Über die Aufarbeitung 
ungarischer Nutzhölzer.) 3/4 65—68. old. 

Csekme László m. kir. s.-erdőmérnöknek az egyesületünk kiadásá
ban megjelent munkáját méltató közlemény. 

Gonda: Tutajozás Szlovákiában. (Die Holzflösserei in der Slo-
wakei.) 3/4. sz. 69—70. old. 

A nagyjelentőségű szállítási mód rövid leírása, 3 szép képpel. 
Buse: Anyagértékmegóvás favédelemmel különös tekintettel a 

telítő sókra. (Sachwerterhaltung rturoh Holzschutz unter besonderer 

Berücksichtugung der Impragniersalzgemische.) 3/4 sz. 91—96. old. 
A ma már általánosan használt vegyi készítményeket ismerteti., 

hatásuk és gazdaságosságuk kellő hangsúlyozásával. 
Vöchting: A világkereskedelemtől a nagy térgazdaságig. (Vom 

Velthandel zur Grossraumwirtschaft.) 7/8 sz. 48—50. old. 
A kis országok kereskedelmének a nagytérgazdaság elveihez kel), 

alkalmazkodnia, ha valóban a nemzet jólétét kívánja szolgálni. 



HRVATSKI SUMARSKI LIST. 1942. 1—3. sz. 
Mujdrica: A vinkovcei állami erdőgazdaságok igazgatásának idő

szerű feladatai. (Suvremeni problemi rezijskog rada kod ragnateljstva 
drzavnih suma u Vinkovcima.) 3—8. old. 

A Száva mentén elterülő középkorú erdőkben a gyérítés a legfon
tosabb munka. Az erdei szállítóberendezések kiépítése most van folya
matban: főleg lóvontatású gördülő pályákat kell létesíteni, a vízi szállí
tásnak kisebb a jelentősége. 

Fantoni: Fűrészek. (Pilci.) 33—46. old. 
A számos ábrával kísért közlemény részletesen leírja az erdei-

fűrészek legáltc-lánosabb fajtáit, a fogak alakját, azok terpesztésének a 
különböző keménységű faanyag fűrészelése szerinti legmegfelelőbb mód
ját és a fűrészek karbantartására vonatkozó tudnivalókat. 

Horvát: A vadpatakszabályozás-szolgálat megszervezése. (O orga-
nizaciji bujicarske sluzbe.) 65—68. old. 

A fontos teendőt az állami erdőigazgatás műszaki hivatalainak a 
feladatkörébe kell utalni. 

Franciskovic: A szabályos fakészlet kiszámítása. (Kritika obra-
euna normalne zalihe.) 69—79. old. 

A vágáskori átlagnövendékkel való számítást szembeállítja 
Pressler egyenletének az alkalmazásával s az eredmények egybevetése 
után arra a megállapításra jut, hogy fatermési táblák használata ese
tén csak az utóbbinak az alkalmazása van helyén. 

LES A DREVO. 1942. 9/10—13/14. sz. 
— • A fa, mint a gépi járművek üzemanyaga. (Drevo ako pohonná 

látka pre motory.) 9/10 sz. 2. old. 
A fagáz-üzem gazdaságosságát és fejlesztésének legújabb német

országi eredményeit ismerteti. 
Sorger: Csemetekertek létesítése és fentartása kis erdőbirtokokon. 

(Zakladanie a udrzovanie lesnych skoliek na malych Iesnych majetkoch.) 
9/10 sz. 4—6. old. 

Néhány jótanács, amelynek a nem-szakember erdőbirtokos kitűnő 
"hasznát veheti. 

J. G. F.: A kiserdők hozamát növelni kell. (Treba zvysit vynos 
malych lesov.) 11/12 sz. 1—4. old. 

Az általánosan ismert probléma magán- és közgazdasági jelentő
ségére mutat rá számos meggyőző érvvel. 

K Ü L Ö N F É L É K 

HALÁLOZÁSOK. 
Fenyves Lajos ny. erdőtanácsos életének 84. évében február hó 

27-én Lúgoson elhunyt. 
Pékh József ny. miniszteri tanácsos március hó 20-án 85 éves 

korában Komáromban meghalt. 



Pfenningberger Félix íhgi urad. főerdőtanácsos, t. százados, több 
háborús kitüntetés tulajdonosa április hó 3-án életének 68. évében 
Izabellaföldön e lhunyt . 

A megboldogult a magánuradalmi tisztikarnak egyik legmunká
sabb, de végtelenül szerény tagja volt, akinek a vezetése alá tartozó 
ártéri erdőgazdaságokban gyönyörű tölgy- és feketedió-állományok 
őrzik az emlékét. 

Nyugodjanak békében! 

SZEMÉLYI HÍREK. 

A Kormányzó Űr Őfőméltósága a m. kir. honvédelmi miniszter 
előterjesztésére Horváth János honvéd erdőgazdasági főmérnököt, a 
honvéd igazgatás alá tartozó erdőgazdaságok erdőigazgatóját, jelenlegi 
szolgálati beosztásának és lakóhelyének meghagyása mellett f. évi ápri
lis hó 1-vel honvéd erdőgazdasági altanácsossá nevezte ki. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Bugarin Ede m. kir. főerdő-
mérnököt áthelyezte Ungvárról a m. kir. erdőigazgatósághoz Komá
romba. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az államerdészeti egyéb szak
személyzet létszámába az 1941. évi 900. M. E. számú kormányrendelet 
értelmében Jákob Jakab volt román állami fővadászt a IX. fizetési osz
tály 2. fokozatába ideiglenes minőségű m. kir. erdészeti üzemi főtisztté 
kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Romanovszky 
Dénes m. kir. erdőtanácsost Debrecenből a m. kir. erdőfelügyelőséghez 
Nagyváradra és Siket Emil m. kir. erdészeti üzemi tisztet Nagyváradról 
a m. kir. erdészeti kutató intézethez Sopronba. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a m. kir. erdőmérnökök sze
mélyzeti létszámába Jaszenovics László (Léva), Kassay László (Sopron), 
Varga Béla (Sátoraljaújhely), Sébor János (Sopron), Radnóty Alfréd 
(Sopron), ifj. Radó Gábor (Ungvár), Wéber József (Szeged), Sponták 
Ernő (Ungvár), Gál István (Csíkszereda), Sághi István (Zagyvaróna), 
Illyés Zoltán (Kolozsvár) és Mayer György (Szeged) oki. erdőmérnökö
ket a X . fizetési osztályba ideiglenes minőségű m. kir. segéderdőmér
nökökké kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a szolgálat érdekében Tóth 
Antal m. kir. erdőtanácsost Máramarosszigetről áthelyezte Budapestre 
és szolgálattételre a m. kir. földmívelésügyi minisztériumba osztotta be. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Hénel Jenő m. kir. erdő
tanácsost áthelyezte Besztercéről a m. kir. erdőigazgatósághoz Kapos
várra. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Juriss László m. kir. erdő
mérnököt áthelyezte Munkácsról a m. kir. alerdész-szakiskolához 
Esztergomba. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Bachéry Dénes m. kir. erdő
mérnököt Lyutáról Csernoholovára és Pfandler Mihály m. kir. segéderdő
mérnököt Nagybocskóról Lyutára áthelyezte és megnevezetteket az 
ottani m. kir. erdőhivatalok vezetésével bízta meg. 



TAGDÍJ-ÜGYBEN! 
Értesítjük igen tisztelt tagjainkat, hogy hivatalos helyről nyert 

felvilágosítás értelmében egyesületünknek nem kell a tagdíjak után 
forgalmiadat fizetnie. 

Ennek megfelelően csak a tagdíj befizetését kérjük. Akik az 5°/o 
forgalmiadénak megfelelő összeget is beküldték, azoknak o túlfizetést 
tagdíjuk javára írjuk. 

Kérjük azokat az igen tisztelt tagjainkat, akik a f. évre tagdíj
fizetési kötelezettségüknek még nem tettek eleget és esetleg az elmúlt 
évről is hátralékban vannak, ne várjanak tőlünk a sok munkánk között 
sajnálatos időveszteséget jelentő külön felszólításokat, hanem támogas
sanak bennünket a magyar erdőgazdaság érdekében folytatott önzetlen 
harcunkban a. tagdíj pontos befizetésével. 

Dr. FEHÉR DÁNIEL NAGYJELENTŐSÉGŰ FELFEDEZÉSE. 
A M Kir. Földtani Intézet március hó 23-án, Lóczy Lajos igazgató 

elnöklete alatt tartott szakülése elé különös érdeklődéssel tekintett a 
magyar tudományos világ. 

Ezer. az ülésen számolt be legújabb kutatásainak az eredményei
ről Fehér Dániel dr. egyetemi ny. r. tanár, a M. Kir. József Nádor 
Műegyetemi Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki Karához tartozó Növény
tani Intézet vezetője, akinek a nagyszabású munkáját a külföldön is 
igen sokra értékelik. 

Az előadó az elmúlt másfél évtized alatt lefolytatott talajbioló
giai kísérletei során mind gyakrabban észlelte, hogy a talaj fénytől 
teljesen elzárt mélyebb rétegeiben zöld moszatok élnek, amelyek cnlo-
rophill-taitalmuknak eredeti színét még ebben a mélységben sem veszí
tik el. A jelenség okát kutatva, munkatársaival megkísérelte annak <? 
felderítését, hogy milyen energiaforrások azok, amelyek a mélységben 
élő szervezetek rendelkezésére állanak. Kezdetben arra gondolt, hogy a 
napsugár, ill. a nap sugárzási energiájának a talaj nagyobb mélységeibe 
behatoló infravörös sugarai azok, amelyeket az alsóbbrendű élőlények 
asszimilatórikus folyamataiknál felhasználnak. 

Ezen a téren Szelényi dr. végzett Fehér dr. előzetes vizsgálatai 
alapján további kutatásokat és kimutatta, hogy a nap sugárzási ener
giája, amint a talaj nagyobb mélységeibe hatol, mindig hosszabb hul
lámhosszúságú infravörös sugárzó energiává alakul át. A párhuzamosan 
megkezdett kísérletek azt mutatták, hogy ezt az infravörös sugárzást 
a talaj nagyobb mélységeiben lakó moszatok nem tudják kellőképpen 
kihasználni. 

így terelődött rá az előadónak a figyelme a talaj önálló rövidhul
lámú sugárzására. Ennek a forrását kezdetben a talaj rad ioak t í v ele
meiben és vegyületeiben, tehát az urán, a rádium, a tórium és az acti-
num vegyületeiben kereste. Ezeknek a kutatásoknak a továbbfejlesztése 
folyemán sikerült elsoizben kimutatnia azt, hogy az uránvegyületek 
kibocsátotta rövidhullámú sugarak a borsó és más növények csiranövé
nyeinél ingermozgásokat váltanak ki. 

A kutatások további elmélyítése lehetővé tette, hogy az inger
mozgások alapján Fehér dr. a sugárzás erősségét is közvetlenül meg
mérhesse. Bebizonyosodott ugyanis, hogy az uránvegyületek kibocsátotta 
rövidhullámú, erősen áthatoló sugarak; amelyek fizikai értelemben az 
ú. n. ultrarövidhullámú gammasugarak csoportjába tartoznak, erősségük 
szerint a borsó csiranövényeinél egy bizonyos távolságig negatív és az
után pozitív ingermozgásokat idéznek elő Azt a felület- és anyagegy-



ségre vonatkoztatott sugárzóenergiát, amely a pozitív és negatív tropiz-
mus határát pontosan a sugárzó anyag felületétől számított 1 m távol
ságra idézi elő, nevezte az előadó gamma-egységnék. 

Ezzel az élettani úton világosan kimutatható és viszonylag köny-
nyen kezelhető gamma-egységgel kezdte azután az eddig radio
aktívnak ismert elemek és vegyületek sugárzó energiáját megmérni. 

A kutatások további lefolytatása során azonban kétségkívül be
bizonyosodott, hogy ilyen rövidhullámú, erősen áthatoló, tehát vastag 
fémlemezeken is átjutó, biológiailag hatékony sugarakat nemcsak a 
szorosabb értelemben vett rádióaktív elemek és vegyületek bocsátanak 
ki, hanem az eddig inaktívnak hitt többi elemnek is van ilyen, egyes 
esetekben igen jelentős sugárzó sajátsága. 

Eddig 56 elemre vonatkozólag igazolta be Fehér dr., hogy azok 
ilyen rövidhullámú, áthatoló és biológiailag igen hatékony sugarakat 
bocsátanak ki magukból. Ezeket a sugarakat a rendelkezésre álló fizi
kai mérőmódszerekkel még nem sikerült kimutatni. Jelenlétüket egy
előre csupán a mai fizikai műszereknél jóval érzékenyebb növényeken 
tudjuk csak érzékeltetni. Ezért Fehér dr. az eddig még ki nem mutatott 
új sugarakat, rövidhullámú, áthatoló bio-sugaraknak nevezte el. 

A kutatások eddigi eredményei általános elméleti szempontból 
tehát mindenekelőtt annak a megállapításával jártak, hogy a rádió-
aktív elemeken kívül al többi elem is sugároz és ez a felfedezés kétség
kívül atomfizikai szempontból is a tudományos kutatás új, igen jelentős 
fejezetét fogja megnyitni. 

A természetben szigorú célszerűségi törvény uralkodik, ennek 
alapján tehát joggal lehet feltételezni, hogy ha a növények egy su
gárzó energiab atásra pozitív ingermozgásokat végeznek, úgy azt a 
sugárzó energiát életműködésüknél és táplálkozási folyamataiknál a 
maguk számára hasznosíthatják. Ezért Fehér dr. arra törekedett, hogy 
a sugárzás hatását tenyészedénykísérletekben is kimutassa. Amint az 
előadása folyamán bemutatott felsorakoztatott eredmények igazolják, 
ezt a törekvését is teljes siker koronázta. Ha ugyanis a rádióaktív ele
meket, vagy a többi, eddig inaktívnak ismert elemet, vagy ezek vegyü
leteit a talajban zárt edényekbe helyezzük el, úgy ezek a növények 
növekedésére és anyagtermelésére világosan kimutatható befolyást gya
korolnak. 

Különösen érdekes és az összes kísérleteknél egyöntetűen meg
állapítható, hogy elsősorban a legkisebb és a közepes adagok hatnak 
serkentőleg. Sajátságos kétcsúcsú optimum-görbék jönnek így lé+re; 
ezeket kellőképpen megmagyarázni és lényegileg felderíteni a további 
kutatások feladata. 

Az eddigiek alapján világos azonban, hogy — miután ezek az ele
mek és vegyületeik különböző viszonylagos mennyiségben a talajban 
is ielen vannak — ez az eddig még nem ismert és ki nem mutatott rö
vidhullámú sugárzás a növények és íay az erdő életében is fontos é r t 
tetni szerepet játszik, amelynek a legközelebbi körülményeit és feltételeit 
majd a további kísérletek és vizsgálatok fogják tisztázni. 

* 
A kitűnő előadói készséggel tárgyalt és a vetített képek nagy szá

mával is megvilágított érdekes anyagot mindvégig feszült figyelem
mel kísérte a nagyszámú, komoly hallgatóság, amelynek a, köréből több 
hozzászólás hangzott el. Ezek mind igen nagyjelentőségűnek ítélték 
Fehér dr. felfedezését. 

A magyar erdőmérnöki kar méltán lehet büszke egyik legszor
galmasabb tagjának a sikereire és Fehér professzor úrnak őszinte szív
vel kívánunk erőt, kitartást további munkájához 



AZ ORSZÁGOS MEZŐGAZDASÁGI KIÁLLÍTÁS. 
A háborús nehézségek között is meg kellett mutatnia Magyar

országnak, hogy mezőgazdasága minden vonalon megőrizte teljesítő
képességét, sőt számos vonatkozásban fokozni is tudta azt. Ezért volt 
heiyes a kétségtelenül nagy igazgatási feladatot és nem csekély anyagi 
áldozatot jelentő kiállítás megrendezése; az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesületet teljes elismerés illeti érte. 

Lapunk korlátozott terjedelme, sajnos, nem engedi meg, hogy 
bővebb beszámolót írjunk, de néhány részletről, amelyek igen tanul
ságosak voltak, meg kell emlékeznünk. 

így elsősorban a m. kir. földmívelésügyi minisztérium kísérlet
ügyi intézményeinek a kiállításáról és arról az anyagról, amely a mi
nisztériumnak a magyar mezőgazdaság fejlesztése érdekében végzett 
munkáját mutatta be. 

Az előbbi csoportban, mondhatnók, a váltógazdaság elve érvénye
sül: minden évben más-más intézmény vonultatja fel működésének az 
eredményeit. 

Ezúttal a Debrecen melletti Pallagpusztán székelő M. Kir. Do
hánytermesztési Kísérleti Intézet és a kecskeméti M. Kir. Kender-, Len
es Olajnövénytermelési Kísérleti Intézet voltak soron. 

Egyik sem fukarkodott sem az anyag bőségével, sem pedig a 
szemléltetés korszerű, hatásos eszközeivel, A készítmények, kisminták, 
kimutatások és táblázatok tömegét a Páll György festőművész avatott 
keze alól kikerült gyönyörű festmények foglalták harmonikus egységbe, 
olyan ízlésesen és meggyőző erővel, hogy kétségtelenül megérte a rá
fordított költséget. Mert amikor az országnak igen komoly érdeke fűző
dik a rost- és olajnövénytermelés emeléséhez, felbecsülhetetlen szolgá
latot jelent az ilyen kiállítás, amely felvilágosít, kioktat és követésre 
buzdít. 

A földmívelésügyi minisztérium gazdaságfejlesztő munkáját igen 
ügyesen egy folyamatos, szép sorozat mutatta be. amely a gondozatlan, 
gazdaságilag elmaradt falu fejlődésének az előfeltételeit világította meg. 
Ennek az állomásai: a szakoktatásügyi intézményekben nyert kellő kép
zettség, a gyakorlati tudásnak a továbbképző tanfolyamokon való elmé
lyítése, a korszerű talajjavítás, a helyes trágyázás, a tagosítás, a meg
felelő vetésforgó alkalmazása, az okszerű rét- és legelőgazdaság, a bel
terjes állattenyésztés, a vetőmag gondos megválasztása, a gyümölcster
melés fejlesztése, az ipari növények felkarolása, a gépek fokozott szol
gálatbaállítása, az értékesítés megszervezése és a gazdatársadalmi in
tézmények. A végeredményként mutatkozó rendezett, tiszta, módos falu 
napsugaras, szemet gyönyörködtető diorómája előtt magukbaszálltan, 
hosszan időztek a kisgazda-látogatók. Nagy megnyugvással könyveltük 
el, mennyire hangsúlyozzák ebben a programmban a hivatalos ténye
zők a legelő fásításának a fontosságát. 

Igen szép és megható volt a mezőgazdasági szakoktatás csarnoka, 
amely ebben az évben a Georgikon-alapító Festetics György gróf szel
lemének hódolt. 

Ezt a kilátást azonban valahol (és majd valamikor jobb, békésebb 
időben!) a külföldön is meg kellene rendezni. Mert a kis Magyaror
szágé volt az érdem, hogy itt létesült a világ első gazdasági főiskolája, 
mégpedig olyan arányokban (5 évfolyamra terjedő erdészeti és vadá
szati oktatással!), amelyekkel a lánglelkű, nemzetéért minden áldo
zatra hajlandó főúr a korszellemet is messze megelőzte. Ezt az örök
séget töretlenül továbbfejleszteni nagy és felemelő kötelessége az 
•utódoknak 

Az állatkiállítás anyaga az átlagosnál is bőségesebb volt, sőt mi-



nőstgben is felülmúlt minden várakozást. Ezt nemcsak a kiadott díjak 
tömege igazolja, hanem azt is, hogy a felhozott állatok csaknem kivé
tel nélkül vevőre találtak. 

örömmel láttuk, hogy a nagy uradalmak mellett milyen szép 
eredménnyel vettek részt a nemes versenyben a kisgazdák is. 

A baromfi- és angóranyúlkiállítás az apróállattenyésztés színvo
nalának a jelentős emelkedését, a kisemberek jövedelmező mellékfoglal
kozásának a hasznosságát és egyben a nemzeti vagyon nemcsekély gya
rapodását mutatta. 

Külön büszkeségünk, hogy legkiválóbb erdögazdáink több nagy-
és I. díjat nyertek pompás tenyészállataikkal. Közülük Festetics György 
herceg, gróf Teleki Tiborné, Montenuovo Nándor herceg, Teleki József 
gróf, a Kisszállási Uradalom Rt., a Magyar Tudományos Akadémia, 
Kecskemét sz. kir. város, az Egri Székesíökaptalan, dr. Károlyi István 
gróf, Jankovich-Bénán gróf és Wenckheim József gróf nevét kell, mint 
a legeredményesebb kiállítoékat megemlítenünk. A kitűnően vezetett 
ókígyósi Wenc/cheim-uradalom a lovak, szarvasmarhák és juhok csoport
jában egyformán kiváló anvagot mutatott be, Waldbott Kelemen báró 
elnökünk pedig három borával is aranyoklevelet nyert. 

A M. Kir. Külkereskedelmi Hivatal, a Futura, a Hangya bemuta
tott eredményeiről oldalakat írhatnánk. A német-magyar gazdasági 
együttműködés pavillonja gyönyörű festményeivel művészi élmény volt, 
a halászati csoport pedig nemcsak a szemnek, hanem az ínynek is be 
tudta bizonyítani a hazai haltenyésztés kiválóságát. 

Az erdészet bemutatkozását nagy várakozás előzte meg. Mert a 
háborús nehézségek ellenére is helyénvalónak találtuk, hogy a trianoni 
időkből ránkmaradt épület végre feltámadásunkat hirdesse és némi íze
lítőt adjon az erdő közgazdasági jelentőségéről a kiállítás közönségének. 

Sohase felejtsük fel: nem bennünket, erdészeket kell meggyőzni 
szakunk fontosságáról, hanem a mezőgazdaság nevel és minden laikust. 
aki mé<í nem tud rólunk annyit, amennyit minden magyar embernek 
tudnia kell. 

Ha tehát a mezőgazdasági kiállítás helyet juttat a testvér őster
melő ágnak, az erdészetnek, akkor feltétlenül szükséges, hogy a 6 millió 
kat. hold magyar erdőnek hazánk közgazdasági életében való szerepe 
már a külső méretekben is megfelelően kifejezésre jusson. Hiszen 
egyetlen szobányi helyiség könnyen hamis képet adhat, mert azt a lát
szatot, keltheti, hogy nincs is több mondanivalónk! 

Ebben az évben nem volt sem idö, sem lehetőség arra, hogy alap
jaiban is új erdészeti kiállítás létesüljön. Meg kellett elégedni a szűkebb 
kerettel és keresni olyan megoldást, amely ebben is kielégítő tartalmat 
tud nyújtani. 

Most még nem épülhetett külön csarnoka az erdőművelésnek, az 
erdőhasználatnak, az erdei szállítóberendezéseknek, de igen fontos volt. 
hogy legalább tájékoztatást nyújtsunk munkánk sokrétűségéről. 

Ez egy igen ügyes megoldás formájában hiánytalanul sikerült is. 
Nyolc forgó képsorozat mutatta be az erdésznek, mint erdőrendezőnek, 
éoítésznek, erdőművelőnek, fásítónak, erdővédőnek, fatermelőnek, va
dásznak és közellátónak a munkáját. 

A jól megválasztott, szép fényképeket stilizált rajzok egészítették 
ki, a futószalagon a felírások rövid mondatokban csak a lényeget hang
súlyozták és így nem voltak fárasztók, hanem legjobban alkalmasak 
arra, hogy az emlékezetbe vésődjenek. 

Megfigyeltem, hogy az alföldi tanyavilágból feljött látogatók mi-



lyen érdeklődéssel nézték végig ismételten mind a 8 „film"-et és meggyő
ződésem, hogy többet tanultak, mintha köteteket olvastak volna végig. 

A pavillon köré íedett tornác épült, ezen mutatta be a fát és 
vegyi termékeit feldolgozó ipar munkája eredményeit. 

A famegmunkáló gépeket előállító új hazai iparágat Rock István kép
viselte: kiállított gyorsjáratú keretfűrészét Sopron sz. kir. város erdő
hivatala a megnyitás napján megvásárolta. 

Igen örvendetes volt, hogy az állami fűrésztelepek mellett a fia
tal magyar keresztény vállalkozások is felvonultak és nagy elismerés 
illeti azt az ötletet, amely a falepárlás, a lemezgyártás, a papírkészítés 
és a műselyemgyártás bekapcsolásával a fának, mint nyersanyagnak az 
egyre fokozódó fontosságára hívta fel a figyelmet. 

A gödöllői m kir. erdőigazgatóság - - a földmivelésügyi miniszté
rium támogatásával — igen derekas munkát végzett. 

A siker oroszlánrésze rir. Ijjász Ervin m. kir. erdőtanácsos, kedves 
kartársunké, a megoldás terve, a részletek összehangolása és a magán-
érdekeltségek bevonása az ő leleményét, jó ízlését és kitűnő szervező
képességét dicséri. 

Reméljük, jövőre egész termeket fog berendezni! 
. M. 

AZ 1941-BEN ZSÁKMÁNYOLT VADÁSZDlSZEK BEMUTATÓJA. 
Hogy félreértések ne legyenek: a Nemzeti Vadászati Védegylet 

rendezte trofea-kiállításról kívánunk néhány szót írni. 
De önmagunkhoz következetesen kötelességünknek ismerjük, hogy 

megfelelő jó magyar kifejezést keressünk az idegen szó helyettesítésére, 
és addig írjuk a nézetünk szerint a fogalmat K i e l é g í t ő e n fedő „vadász
dísz" szót, amíg a szakközönség is megszokja vagy készséges felbuzdu
lással —• esetleg méltatlankodva, de magyar szívvel — jobb szakkifeje
zést nem talál. 

Az ez évi szemlét nyugodt lélekkel nevezhettük volna agancsbemu
tatónak is, olyan túlsúlyban szerepelt az agancsos vad, különösen a 
szarvas. 

Nem kevesebb, mint 112 szarvasagancs érkezett be a bírálóbizott
sághoz és ebből a nagy anyagból 4 volt érdemes a jutalomra; ennyi 
haladta meg a 180 pontot. A termés azonban csak jó-közepesnek mond
ható, mert a 10 kg. súlyt egyik agancs sem érte ei és csak 4 nyert 
aranyérmet. 

Ezek közül kettő ismét Hohenlohe herceg somogymegyei uradal
mának jutott 

Az első díj nyertese, amelynek valamikori viselője nem vadász
zsákmány volt, hanem verekedésben pusztult el, 208.05 ponttal biztosan 
tartotta helyét, de a Kormányzó Űr isaszegi bikája (200.54 pont) is 
vadászszívet megdobogtató pompás agancsot viselő nemes magyar 
szarvas volt. 

A 4. aranyéremmel jutalmazolt HoTieníohe-bika értékelésénél m í -
igen megoszlott a látogatók véleménye, mert az ezüstérmesek között 
legalább féltucatnyi volt, amely szemre többet mutatott ennél. 

A szépségpontok odaítélésénél nyilván erősebben érvényesül az 
egyéni ízlés. Addig tehát, amíg ezt a mértéket is nem lehet valahogvan 
kg-mal és m-rel helyettesíteni, mindig számolnunk kell bizonyor Fel-
fogásbeli eltérésekkel. 

Az ezüstdíiasok sorában az első helyezett (elejtője: Barna Béla. 
eredménye: 198.24 pont) az ismét magyarrá lett Gómör-Szener.i S|tv»_ 
hegység kiváló szarvasállományának a bizonysága. Megnyugvással lát— 



tuk azonban, hogy Magyarországnak csaknem valamennyi erdős vidéke 
majdnem egyforma eséllyel vett részt a nemes versenyben; még a 
szarvasban egyébként gyenge Bükkhegység is nem egy olyan agancsot 
küldött, amelyet örömmel akaszthat bármelyik vadász a szobája falára. 

A vadaskerti szarvasok csoportjában természetesen ismét Drasko-
vich Iván gróf sellyei uradalma került az élre 2 aranyérmes aganccsal, 
de igen mutatós az Inkey Pál báró iharosi tenyészetéből származó 
darab is. 

Dámvadállományunkat mindössze 8 lapát képviselte és ezek kö
zül is csak az Andrássy Manó gróf taktakenézi uradalmában elejtett 
bika érte el a 2C0 pontot. Mellette Zempién, Somogy és az Eszterházy 
hgi. hitbizomány híres gyulai területe osztoztak a dijakon. 

Az őzek viszonylag gyengébben szerepeltek. A beküldött 94 
agancsból csak 26 ütötte meg a díjazás feltételéül kikötött 150 pontot és 
közülük csak egy nyert aranyérmet. Ez is a Felvidéket dicsérte: a Kassai 
Nagy Vadásztársulat egyik szerencsés tagja, Poledniárc Károly zsákmá
nyolta. De az utána következő 196.93 pontos is olyan gyönyörű példány 
volt, hogy szemre nála talán csak a 6. ezüstdíjas (Wenckfieim Lajos 
gróf dobozi uradalmából) mutatott többet. 

Az őzagancsok csoportja egyébként egész Magyarországot képvi
selte; még a rendellenesek között is volt néhány igen figyelemreméltó 
darab, pl. a vitéz Festetics Kristóf grófé. 

Szabadterületű muflon-csiga csak egy volt: Esterházy gróf tatai 
hitbizományának vértesszőllősi területéről; a 3 vadaskerti közül is csak 
az ezüstéremig vitte fel az első helyezett. (Károlyi István gróf fehérvár
csurgói uradalmából.) 

Igen mutatós volt ellenben a vadkanagyarak csoportja. Saád Fe
renc dr. szerencséjét — aki mint a diósgyőri Nimród Vadásztársaság 
tagja ejtette el az abaujmegyei Szádalmáson 150.40 pontot elért agyarú 
vadkanját — nem szégyen irigyelni. De Kovács Gyula se panaszkod-
hatik: Görgényadorjánon lőtt vadkanjának a nagyagyarai 28.15 cm. át
lagos hosszukkal csúcsteljesítményt értek el és megszerezték az első 
ezüstérmet. A többiek között, amelyek a Bükkből, a Vértesből, a Bör
zsönyből és Erdélyből származtak, alig volt árnyalati különbség. 

Mindent egybevetve: a termés bőséges és kielégítő minőségű volt, 
az első helyezett, szarvasagancs és vadkanagyar mindenképen megérde
melte a m. kir. földmívelésügyi miniszter úr. illetőleg Esterházy Pál 
gróf tiszteletdíját. A külföldi látogatók pedig ismét tudomásul vehet
ték: Magyarországra még érdemes vadászatra jönni, itt olyan zsák
mányra tehetnek szert, amit drága pénzért sem tudnak másutt meg
szerezni. 

Versenyen kívüi szerepelt a Tisza Lajos Kálmán gróf elejtette 
vadaskerti szarvasbika óriási, 226 pontot elért, hatalmas, györyörű 
agancsa. Ennek a méretei és szépsége — véleményünk szerint — nem 
írhatók tisztán a bőséges etetés számlájára, mert jó agancsörökítő tulaj
donságok híján aligha jutott volna el a világrekordot megközelítő 
pontszámig. 

UJABB ADOMÁNY A VÉRTANÚHALÁLT HALT ERDÉSZETI ÉS 
VADÁSZATI ALKALMAZOTTAK EMLÉKMÜVÉRE. 

Őszinte örömmel közöljük, hogy a rahói m. kir. erdőigazgatóság 
tisztikara és személyzete a nemes célra — követésreméltó módon — igen 
jelentős összeget: 843.78 P-t gyűjtött. 

Az emlékmű megvalósítását ez a tekintélyes adomány nagy 
lépéssel vitte előre. 



Az „Erdészeti Lapok" 1942. évi IV. füzetének a 
H I R D E T É S E I . 

A petit betűs vagy táblázatos hirdetések díja milliméterenkint 
60 fillér. A legkisebb hirdetés ára 5 P . ^ támpéldány ára ártónként 2 P. 

E G R I E R D Ő É S F A I P A R R . T . 
F ű r é s z e k : Fe lnéme t , G y ö n g y ö s . 

A l a p í t á s a : Gyöngyösi Parkettagyár k.f.t. 
Parkettagyár G y ö n g y ö s . 
K ö z p o n t : B u d a p e s t , V., J ó z s e l nádor- tér 1. 
Távbeszélő: 1 8 - 3 3 - 9 7 . , 1 8 - 3 3 - 9 1 . 
Távira tc ím: EGIS1ÍFA. 

I 

Érettségizett és szakképesített erdész, aki az erdészet minden 
ágában teljesen jártas, 22 évi gyakorlattal, 17 év óta egyhelyben, f e l -
mondattan állásban, ahol 3000 k. holdat meghaladó erdőbirtokot kezel, 
állását változtatná, lehetőleg Dunántúl. Címe a kiadóhivatalban. (454. sz.) 

é s c s e m e t e k e r t i c é g 

KEINER R E Z S Ő 
okP. e r d ő m é r n ö k î B̂HHEDHSBHHBSD 
Budapest-, I,, Fery Oszkár-urca 34. 
Távbeszélő: Sürgönycím: 
155-641 KEINERMAG BUDAPEST 

(Keresztény cég) 

AJÁNLOK: fenyő- és lombfa-magvakat, 
kocsányos-, kocsánytalan- és csermakkot 
fenyő- és lombfa-csemetéket. 

VESZEK: tűzifát, szerfát, fűrészanyagot. 



K E R E S Z T É N Y C É G I \ \ 

E\deC vető-magvak: erdei-, fekete- , 
vörös-, jegenye- és lucfenyő, szavatolt leg-
magasabb csíraképességgel! Akác-, gledi-
csia-, korai-, hegyi- és zöldjuhar, magas-
köris-, éger-, gyertyá n és szelidgesztenye. 
Kocsánytalan é s kocsányos 
t ö l g y m a k k 1 

C s e r m  a k k - V ^ V ^ ^ I , ̂  

I ^ ° 

Bükkmakk 
íhdészeti 
esetnetek: 

i-, fekete- , lúc-, vörös-, 
sima-, jegenye- , ezüst - és 
Douglas-fenyő. —  Akác- , 
tölgy-, cser- , éger-, magas-
kőris-, nyír- , gyertyán - és 
bükkcsemeték e l s ő -
r e n d ű m i n ő s é g b e n ! 

Gyümölcsvadoncok, sorfák, díszfenyők, díszbokrok 

K é r j e n a j á n l a t o t 
A M A G Y A R F A I S K O L A I S Z Ö V E T S É G T A G J A 

A L A P Í T Á S I É V 1919. | 

Négytagú családommal július és augusztus hónapokra elmennék 
fizetővendégnek magaslati, erdős vidékre, ahol fürdőzési lehetőségek is 
vannak. Ajánlatokat kérem vitéz Simonfalvy főmérnök, Budapest, XIV., 
Semsey Andor-utca 12. címre küldeni. (447. sz.) 

SALYARPAD 
N Y U G . M I N . O . - T A N Á C S O S , 

FA- ÉS SZÉNNAGYKERESKEDŐ 
I R O D A : Budapest, XI . , Horthy Miklós-
öt 46. szám. T á v b . : 268-099, 259-385. 
TELEP: Kelenföld állomás, T . : 268-615. 

Keresek ügyfelem részére 300—600 hold erdőbirtokot, lehetőleg a 
Dunántúlon, vagy Miskolc környékén. Készpénzfizetésért, vagy ingat
lanért cserébe. 

Az ajánlatokat következő címre kérem: dr. Fábry Vince ügyvéd, 
Budapest, V., Nádor-u. 34. (513. sz.) 



C I I V A 1 1 ERDŐGAZDASÁGI 
n O I L V A VÁLLALAT 
THIRINGER ]ANOS OKI. ERDŐMÉRNÖK 

K Ö R M E N D 
Erdei mag - nagykereskedés. 
Magpergetőgyár. Csemetekertek. 

Központ: Körmend, távb . : 52 • Fióktelep : Zalaegerszeg, távb. : 19 
A j á n l : Kiváló minőségű, elismert legmagasabb csiraképességű, saját 

pergetésű f e n y ő m a g v a k a t , hazai és szlavóniai származású 
t ö l g y - és c s e r m a k k o t , mindennemű e r d é s z e t i és 
g y ü m ö l c s m a g v a k a t erdőgazdaságok, gyümölcsfaiskolák 
és kertészetek részére. Mindennemű e r d e i csemetéket , 
d i s z f e n y ö k e t , d i s z - és sor fáka t , d í s z c s e r j é k e t , 
r ó z s á k a t , g y i i m ö l c s v a d o n c o k a t és gyümölcs fáka t , 
valamint az összes egyéb fa iskola i t e r m e i v é n y e k e t 
saját nagykiterjedésű és mintaszerűen kezelt csemeteteiepeiröl. 

A P I C E T O L vadrágás elleni védőszer magyarországi kizárólagos képv. 
A Magyar Faiskolai Szövetség tagja. 

A Pécsi Püspöki Uradalom keres igazoltan r. kat. vallású, az 
erdőkitermelés és erdősítés, valamint a vadászat és általában az erdé
szettel kapcsolatos összes teendőkben teljesen járatos és gyakorlott 
kezelő erdőmérnököt. Az ajánlati kérvényeket életleírással és megfe
lelő hitelesítetlen másolattal felszerelve (amelyek vissza nem kérhe
tők) a Pécsi Püspöki Uradalom Jószágigazgatóságához (Pécs, Pap-
növelde-u. 11.) kell beküldeni. Személyes jelentkezés csak meghívásra, 
amikoris az eredeti okmányok bemutatandók. (260/1942. sz.) (97. sz.) 

ERDEI-. .FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYŐ"!", 
VÉKONY G Ö M B Ö L Y E G F A T vezetékoszlopok 
céljaira 7—8 méter hosszúságtól felfelé minden hosszban kész
pénzfizetés ellenében magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérünk 

„UN A" FaértékesflŐ rt.f Bpest V , Deák Ferenc-u. 6. 
(Távbeszélő: 183—856*) szám alá. 



IflUvcktoféfo tűzifát, &zec-
fáí, Matamihi tiuzi-é&s&ec-

$>M eqyxtyácOH mindem 
fn&trtyi&éfyteh, I/ÁSÚCOÍUHU 

P R O M E T H E U S 
FA, SZÉN ÉS KOKSZ RT. 

(azelőtt W I N T E R HERMANN RT.) 

B u d a p e s t , V . , V i l m o s császár-út 7 2 . Tel.: 1 - 1 1 2 - 6 9 

SZERFAELADÁSI HIRDETMÉNY. 
A Jászóvári Premontrei Prépostság a jászói erdőgazdaságának 

1941—1942. évi vágásaiban és széldöntéseiben termelt, kéregben mért 
mintegy 3.400 m 3 tölgy-szerfa az 1942. évi május hó 6-án d. u. 4 órakor 
a Prépostság budapesti székházában (VIII., Horánszky-utca 23. szám)' 
tartandó nyilvános zártajánlatú írásbeli versenytárgyaláson eladásra 
kerül. 

Az árverési feltételek a Prépostság Jászó községben székelő erdő
hivatalától szerezhetők be. Ez az erdőhivatal az eladásra kerülő szerfa
mennyiség megtekintése iránt a szükséges felvilágosítást megadja. 

Jászóvár, 1942. évi április hó 6. 
(518. sz.) A Jászóvári Prépostság Erdőigazgatósága. 

„ S L A V O NI A " 
M A G Y A R F A I P A R R T . 

V á s á r o l : 
e r d ő - é s f a k i t e r m e l é s e k e t 

E l a d : 

fűrészelt keményfát, falemezeket 

BUDAPEST, X., KEREPESI-ÚT 29. SZ. 
(114'. n A 



Ú r b é r i , k ö z b i r t o k o s s á g i 1749 s z . 
és m a g á n e r d ő b i r t o k o k 

k i te rmelését , é r t é k e s í t é s é t 
és p é n z ü g y i l e b o n y o l í t á s á t 

v á l l a l j a az 

Egyesült Fatermelók és Fafeldolgozók 
Kárpáta l ja i Termelő és Ér tékes í tő Szöve tkeze te 

B u d a p e s t , V . k e r . , V i l m o s császár -ú t 74. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 
Nagykőrös megyei város pótharaszti erdőgazdaságánál üresedés

ben lévő két erdőőri s ennek betöltésével esetleg megüresedő egy erdő-
legényi állásra pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak az 1935:IV. t.-c. 48. §-ban előírt szakképzettséget 
megszerzett, fedhetetlen előéletű, 2 4 évet betöltött egészséges egyének. 

Az erdőőri állás illetménye: havi 67 P kezdő illetmény, amely 
5 évenként évi 60 P-vel emelkedik 6 esetben. Ezenkívül a családi pót
lék, természetbeni lakás, 1 kat. hold kert és udvartér, 2 kat. hold illet
ményföld, 4  kat. hold rét, 10 kat. hold erdei legelő, .iószágtartás és 
tüzelőanyag, továbbá évi 50 P ruhailletmény. 

Az erdőlegényí állás illetménye: havi 74 P készpénz, természet
beni lakás, 1 kat. hold kert és udvartér, 2 kat. hold illetményföld. 
2 sertéstartás és tüzelőanyag, továbbá évi 50 P ruhaátalány. 

A pályázati kérvényekhez a következő okmányok csatolandók: 
1. Születési akvi. kivonat. 
?. Űjkeletű erkölcsi bizonyítvány, 
3. Magyar állampolgársági bizonyítvány. 
4. Iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány, 
5. Az 1935 :IV t.-c. 48 ?-ában előírt szakképzettséget igazoló bi

zonyítvány. 
6. Űjkeletű hatósági orvosi bizonyítvány. 
7. Esetleges eddigi működést igazoló bizonyítvány. 
8. Katonai igazolvány. 
A pályázati kérvényeket hatóságomnál 1942. évi május 15. napjá

nak déli 12 órájáig kell benyújtani. 
Nagykőrös, 1942. évi április hó 9. napján. 
(530. sz.) Dezső Kázmér s. k. 

polgármester. 
(I. 1972/1942. ki. sz.) 

Szabolcsmegyei kb. 1500 holdas homoki erdőgazdaság törvényes 
előírásoknak megfelelő alerdészt keres május elsején való belépésre. 
A pályázatokat életleírással, bizonyítvány-másolatokkal és a fizetési 
igény megjelölésével a kiadóhivatalba kérjük. (488. sz.) 

Egy Kraft gyártmányú tájolós műszer, valamint egy Marton Sán
dor-féle szögfelrakó készülék eladó. Bővebbet a Hercegi Uradalom erdő
gondnokságánál, Szálka, Tolna vm. (244. sz.) 



Az „Erdészeti Lapok" 1942. évi IV. füzetének a tartalma: 
Szederjei Ostadál Jenő: Belterjes erdőgazdálkodás. — (Intensive 

Forstwirschaft. — Sylviculture intensive. — Intensive 
Forestry.) 151 

Kaffka Károly: A kanadai-nyár a dárdai uradalom ártéri erdő
gazdaságában. —• (Die kanadische Pappel in den Auewál-
dern der Doraane Dárda. — Le peuplier du Canada dans 
les foréts du domaine de Dárda. — The Canadian Poplar 
in the Forestry of the Dárda Estate.) 163 

Vásárhelyi István: Adatok a borsodi Bükk gerinces-faunájá
hoz. — Folytatás. — (Beitrage zur Wirbeltierwelt des Bükk-
Gebirges. Fortsetzung. — Contributions á l'étude de la 
fauné des vertebrés des Monts Bükk. Suite. —• Contributions 
to the Vertebrate Fauné of the Bükk-Mountains. Conti-
nution.) 170 

Értesítés a következő hivatalos közleményeknek külön kiad
ványként való megküldéséről: 
1. A m. kir. közellátási miniszter 57.900/1942. K. M. számú 

rendelete a tűzifa legmagasabb árának a megállapítá
sáról szóló 108.900/1942. A. K. számú rendelet módo
sítása tárgyában. 

2. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 84.300/1942. számú 
rendelete az engedélyezett rendkívüli fahasználatok 
kötelező igénybevétele tárgyában. 

3. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 83.369/1942. számú 
rendelete az 1941 /1942. évi fatermelési idény meghosz-
szabbítása tárgyában. 

4. A m. kir. közellátási miniszter 130.437/1941. számú leirata 
a 108.900/1941. A. K. sz. rendelet 2. §. (1) bekezdésének 
a magyarázata tárgyában. 

5. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 20.965/1942. számú 
leirata a frisstermelésű tűzifa helyi fogyasztásban tör
ténő felhasználása tárgyában. 

6. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 291.795/1941. számú 
leirata a fatermelésre és ellátásra vonatkozó felterjesz
tésre. (Kivonat.) 179 

Irodalom. — (Literatur. — Bibliographie. — Reviews.) 
Dr. H. Eidmann: Lehrbuch der Entomologie. (H. L.) . . . 179 
Hazai folyóiratok 179 
Külföldi lapszemle 183 

Különfélék. — (Verschiedenes. — Divers. — Notes.) 
Halálozások. 

Fenyves Lajos f . . ..............187 
Pékh József f 187 
Pfenningberger Félix f 188 

* Személyi hírek 188 
Tagdíj-ügyben! 189 
Dr. Fehér Dániel nagyjelentőségű felfedezése 189 
Az Országos Mezőgazdasági Kiállítás. (M.) 191 
Az 1941-ben zsákmányolt vadászdíszek bemutatója. (M.) . 193 
Ujabb adomány a vértanúhalált halt erdészeti és vadászati 

alkalmazottak emlékművére 194 
Hirdetések. — (Anzeigen. — Annonces. — Advertisements.) . . . 195 

Felelős kiadó: dr. Mihályi Zoltán. 
Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest. V.. Honvéd-utca 10. 

Felelős: Győry Aladár igazgató. 



II1V ATA LOS KÖZ LE M É \ Y E K 

A m. kir. közellátásügyi miniszter 57.900'1942. K. M. számú 
rendelete a tűzifa legmagasabb árának a megállapításáról szóló 
108.900/1941. K. M. számú rendelet módosítása tárgyában.* 

A 9280 1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem. 

1. §. A 108.900/1941. A. K. számú rendelet (megjelent a Budapesti 
Közlöny 1941 június 11-i 131. számában) III. számú melléklete helyébe 
a jelen rendelet melléklete lép. 

2. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba: ha
tálybalépésével a 118.300/1941. A. K. számú rendelet hatályát veszt). 

Budapest, 1942. évi április hó 10-én. 
A miniszter helyett. 
Rozváczy Lajos s. k., 

államtitkár. 

Megjegyzés: A 108.900/1941. A. K. sz. rendelet 3. mellékletében 
feltüntetett árak közül csak az első függőleges rovat első alrovatának 
utolsó 3 tétele és a második alrovat tételei emelkedtek egyformán 15 fil
lérrel. Vagyis csak Budapesten és csak a házhoz szállított, ül. a pincés 
kiskereskedőnél vásárolt fa számlázható q-kint 15 fillérrel drágábban. 

* Megjelent a ,,Budapesti Közlöny" 1942. évi április hó 12-i 83. számában. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 84.300'1942. számú ren
delete az engedélyezett rendkívüli fahasználatok kötelező igénybe
vétele tárgyában.* 

Az ország faszükségletének biztosításáról szóló 4390/1940. M. E. 
számú rendelet 4. §-óban nyert felhatalmazás alapján a következőket 
rendelem. 

1. §• 
(1) Az 1941/1942. évi termelési idényre engedélyezett rendkívüli 

fahasználat faanyagait az engedélyt nyert erdőtulajdonos vagy az, akit 
a fahasználat joga megillet, a hatósági engedélyben vagy jogszabályban 
megállapított határidőig kitermelni köteles. Ha a rendkívüli fahasználat 
több termelési idényre elosztva engedélyeztetett, a kötelezettség a rend
kívüli fahasználatból csak az 1941/1942. évi termelési idényre eső rész 
kitermelésére terjed ki. 

(2) A kitermelési kötelezettség korábbi termelési idényre engedé
lyezett, de igénybe nem vett olyan rendkívüli fahasználatra is kiterjed, 
amelyre vonatkozó engedély érvénye az 1941/1942. évi termelési idényre 
hatóságilag meghosszabbíttatott. 

2. §. 
A termelés biztosítása végett honvédelmi szolgáltatásokat a 

2620/1941. M. E. sz. rendelet (Budapesti Közlöny 1941. évi 80. sz.) szerint 
lehet igénybevenni. 



A m. kir. földmívelésügyi miniszter 83.369/1942. számú ren
delete az 1941/1942. évi fatermelési idény meghosszabbítása 
tárgyában.** 

Az ország faellátásának biztosítása érdekében az erdőkről és a ter
mészetvédelemről szóló 1935 : IV. t.-c. 38. és 307. §-aiban nyert felhatal
mazás alapján a következőket rendelem. 

1. §• 
Az 1941/1942. évi téli fatermelési idényben a döntésre, kiszállításra 

(közelítésre), valamint a vágásterület kitakarítására fahasználati enge
délyben vagy az erdőgazdasági üzemtervben megállapított határidő 
általánosságban az 1942. évi május hó 15-ig meghosszabbíttatik. 

2. §. 
Az 1. §-ban foglaltak nem érintik azokat a rendelkezéseket, ame-

kel fahasználat engedélyezése kapcsán a termelés befejezésére külön-
=;es okokból (pl. magfő hegységi erdő) az 1. §-ban foglalt időpontot 

i-.-.eghaladó határidő állapíttatott meg. 
3. §. 

A fatermelők által kitermelt fakészleteket változatlanul a 3.000/1941. 
E. számú rendelet 2. §-ának (4) bekezdésében megállapított határidő 

alatt kell bejelenteni. 
4. §. 

Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1942. évi mrácius hó 20-án. 

Báró Bánffy Dániel, s. k., 
(435. SZ.) m. kir. földmívelésügyi miniszter. 

A m. kir. közellátásügyi miniszter 130.437 1941. számú 
leirata a 108.900/1941. A. K. sz. rendelet 2. §. (1) bekezdésének 
a magyarázata tárgyában. 

Országos Erdészeti Egyesület, 
Budapest. 

Adott esetből kifolyólag kérdést intéztek hozzám, hogy a fent 
p'.nlített rendelet a 10.800 1934. F. M. sz. rendelethez csatolt B. jelzésű 

* Megjelent a ..Budapesti Közlöny" 1942. évi március hó 22-i 68. számában. 

Az 1. §-ban foglalt kötelezettség alól a földmívelésügyi miniszter 
felmentést adhat. A felmentés iránti kérelmet az erdöigazgatóság útján 
kell benyújtani. 

4. §. 
A jelen rendeletben foglalt kötelezettség megszegése vagy kiját

szása a 4390/1940. M. E. számú rendelet 7. §. (1) bekezdésének c) pont
jában megállapított kihágás. 

5. §. 
Ez a rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1942. évi március hó 20-án. 

Báró Bánffy Dániel, s. k., 
(436. SZ.) m. kir. földmívelésügyi miniszter. 



szerződési mintának csupán csak a minősítési feltételei (I. Minősítési 
teltételek) alkalmazandók-e, vagy egyéb rendelkezései is. Egyes szállítók 
ugyanis a 10.800/1934. F. M. sz. rendelet fent említett mellékletének 
egyéb — jelenleg minőségi visszaélésekre alkalmas — pontjait is fel
elevenítik. 

Felhívom az Egyesület figyelmét arra, hogy a 108.900/1941. A. K. 
sz. rendelet 2. §. (1) bekezdése a 10.800/1934. F. M. sz. rendeletnek kife
jezetten csak a hozzácsatolt B. jelzésű szerződési minta 1. sz. mellék
letében közölt minősítési -feltételeinek alkalmazását írja elő, egyéb pont
jainak alkalmazása tehát helytelen és meg nem engedett. 

Budapest, 1942. évi március hó 19-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Turcsányi Gyula, s. k., 
főcsoport vezető. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 20.965/1942. számú 
leirata a friss termelésű tűzifa helyi fogyasztásban történő fel
használása tárgyában. 

Országos Erdészeti. Egyesület, 
Budapest. 

Folyó évi január hó 31-én kelt beadványára értesítem a t. Egye
sületet, hogy a tüzifaellátás biztosításának újabb szabályozásáról szóló 
3000/1941. M. E. sz. rendelet végrehajtása tárgyában kiadott 44.000/1941. 
F. M. sz. rendelet 2. §-ának értelmében a fatermelő a házi és gazdasági 
tüzifaszükségletére, valamint a helyi fogyasztásra szolgáló tüzifameny-
nyiségek felhasználása, illetve értékesítése tekintetében a bejelentés 
megtörténte után azonnal fel van hatalmazva olyan mértékig, amely 
mértékben a felhasználás, illetve értékesítés a megelőző évben engedé-
iyezteteltt. 

Ha a bejelentéstől számított 30 nap alatt a Földmívelésügyi Mi
niszter másként nem rendelkezik, a fenti címeken bejelentett tüzifa-
mennyiségek felhasználása, illetve értékesítése abban az esetben is 
megtörténhet, ha az e címeken bejelentett mennyiségek az előző évi 

mennyiségeket meghaladják. A fentiek tekintetében tehát külön intéz
kedés kiadására nincs szükség. 

Közlöm egyben a t. Egyesülettel, hogy indokolt esetekben a fa
termelő kérelmére, saját szükségletre és helyi fogyasztásra történő fel
használás, illetve értékesítésre még a bejelentés megtörténte előtt is 
adtam engedélyt. 

Budapest, 1942. évi március hó 27-én. 
A miniszter rendeletéből: 

Pászthory, s. k., 
miniszteri osztályfőnök. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 291.795/1941. számú 
leirata a fatermelésre és ellátásra vonatkozó 1410/1941. számú 
felterjesztésre. 

(Kivonat.) 
Országos Erdészeti Egyesület, 

Budapest. 
„Az értékesítéssel kapcsolatban tett előterjesztésére vonatkozóan 

közlöm, hogy minden idejében benyújtott kötlevél elbírálása tekintetében 
a legsürgősebb ügyintézést tettem folyamatba. Ezzel kapcsolatban rá
mutatok arra, hogy még tövön álló, vagy kitermelés alatt lévő kész
letekre is már előző elvi jóváhagyásokat eszközöltem, lehetővé kívánván 



tenni ezáltal a vevők részéről a termelők részére nyújtandó előlegefc 
útján a termelések biztosítását. 

A tüzifanagykereskedők részére kiadandó vásárlási igazolványok
kal kapcsolatos előterjesztésére vonatkozóan utalok az előbb említettekre, 
melyek szerint az idejében bejelentett kötések elbírálása máris megtör
tént. Ha tehát a fatermelő jóváhagyásomtól feltételezetten tűzifáját 
értékesíteni óhajtja és az arravonatkozó megállapodást bemutatja, illetve 
a vonatkozó rendeletekben előírt adatokat bejelenti, a kérelmet már a 
termelés folyamata alatt is érdemi tárgyalás alá veszem." 

Budapest, 1942. évi április hó 2-án. 
Bárczay, s. k., 

á l l a m t i t k á r . 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNYEK. 
A M. Kir. Államvasutak 1127 nv' lucfenyő-deszka és fűrészelt he

veder szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdet. 
Az ajánlatokat 1942. évi április hó 23-án déli 12 óráig a magyar 

királyi államvasutak Igazgatóságának beszerzési főosztályánál (Buda
pest, VI., Andrássy-út 75. III. 336.) kell benyújtani, vagy posta útján 
beküldeni, ahol a részletes feltételek is megtudhatók. (Dt.) 

Budapest Székesfőváros Gázművei 500.000 q (ötszázezer méter
mázsa) kemény hasáb és dorong, fenyő-hasáb és dorong tűzifa szállí
tására nyilvános írásbeli versenytárgyalást hirdet. 

Az ajánlatokat 1942. évi április hó 22-én, délelőtt 10 óráig kell a 
Gázművek Melléktermékek Főosztályában (VIII., Tisza Kálmán-tér 20.) 
benyújtani, ahol a részletes feltételek is megtudhatók. (Dt.) 

ö l e t faKZHC ok i . e r d ő m é r n ö k , fakereskedő és fatermeló 

™ ~ — — v e s z erdőkitermelést, tűzifát ̂  szerfát 
Tűzifa, kis- és nagyvasúti talpfa 
á l l a n d ó a n r a k t á r o n 
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riül. s z . ) 

A rend kedvéért! 
Nagyon kérjük t. olvasóinkat, szíveskedjenek a magyar 

erdőtisztikar tagjainak néT-, cím-, rang- és lakásváltozását nekünk 
minden alkalommal beje'enteni, hogy mindenkinek megadhassuk, 
ami őt megilleti. 

Az „Erdészeti Lapok" esetleg elveszett példányainak a pót
lását is csak akkor vállalhatjuk, ha t. tagtársaink és előfizetőink 
cím- és lakásváltozásukat velünk idejében közlik. 

Kérjük azonban, hogy a pótlás iránti igényüket az illető 
füzet megjelenése után két héten belül szíveskedjenek bejelenteni, 
mert később nem áll módunkban a kért füzeteket díjtalanul meg
küldeni. 

Felelős kiadó: Dr. Mihályi Zoltán. 
Stádium Sajtóvállalat Rt., Budapest, V., Honvéd-utca lt>. 

Felelős: Gyűry Aladár igazgató. 




