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Elnökünk a Vitézi Rend tagja. 
Waldbott Kelemen báró nagybirtokos, felsőházi tag, egye 

sületünk és a Nemzetközi Erdészeti Központ elnöke, az 1942. évi 
június hó 7-én letett esküje alapján a Vitézi Rend tagja lett. 

Elnökünk az első világháború alatt a volt cs. és kir. 7. 
huszárezredben teljesített mint százados tényleges katonai szol
gálatot; e lőbb század-, majd lövészosztály-parancsnok volt, és 
26 hónapig a tűzvonalban harcolt. 

1917-ben a vezérkarhoz került és magas német katonai 
parancsnokságoknál képviselte a monarchiát, 1919 elején pedig 
kilépett a hadsereg kötelékéből. 

A kommunizmus alatt a terroristák Tolcsván letartóztatták 
és Sátoraljaújhelyre akarták szállítani, de útközben kiszabadí
totta magát és sikerült Bécsbe eljutnia, ahol tevékeny részt vett 
az ellenforradalom előkészítésében. 

A nemzeti hadsereg bevonulása után a Kormányzú Ür Ő f ő 
méltósága szolgálatonkívüli viszonylatban őrnaggyá léptette elő. 

Mint csapatparancsnok a tűzvonalban példás fegyelmet 
tartott; kimagasló katona-erényeit és személyes bátorságát a követ 
kező kitüntetések jutalmazták: III. oszt. vaskorona-rend, III. oszt. 
katonai érdemkereszt, ezüst és bronz katonai érdemérem (vala
mennyi a kardokkal); I. és II. oszt. német vaskereszt; III. oszt. 
porosz kir. koronarend és a mecklenburgi hadi érdemkereszt. 

Örömmel és büszkeséggel köszöntjük vitéz Waldbott Kele
men báró Őméltóságát, mert tudjuk, mennyire átérzi annak a tes
tületnek a hivatását, amely az elsővonalban küzd a haza javáért . 



Karunk térbeli fejlesztése. 
Irta: Modrovich Ferenc. 

A történelmi idők az országok minden intézményének az éle
tében mély nyomot hagynak, és bizonyos fokig — ha kis fázis
eltolódással is — visszatükröződnek fejlődésükben. 

A z utolsó negyedszázad eseményei ősi alma materünk sor
sára is döntők voltak. A z első világháborút követő összeomlás fő
iskolánkat menekülésre kényszerítette. A z ország megcsonkítása 
folytán elvesztettük bányáink, kohóink és erdőségeink aránytala

nul nagy részét. Ennek következtében a Sopronban letelepedett és 
részben éppen ifjúságunknak a felkelő harcokban tanúsított haza
fias magatartásáért elismerésképpen a volt honvédfőreáliskolában 
megfelelő elhelyezéshez jutott főiskola csakhamar elnéptelenedik 
Országszerte nagy a mérnök-, és különösen a bánya-, kohó- és 
erdőmérnök-felesleg. Hiszen nem oly régen még erdőmérnökeink 
sok éven át csak napidíjasként nyertek elhelyezést az Alfö ld fásí
tásánál, vagy kenyeret találtak — a szerencsésebbek — az állami 
földmérésnél, a sors kevésbbé kegyeltjei pedig a legkülönbözőbb 
foglalkozási ágak felé sodródtak. 

I lyen — szinte jövőt len kilátások mellett — az ifjúság sem 
érzett nagyobb kedvet a karunkon képviselt szakok iránt, hallga
tóink létszáma ijesztően megcsappant, de éreztette hatását immár 
a húszas évek vége felé a világháború következtében a születés
kihagyás is. Legbeszédesebben bizonyítja ezt a jelenséget a ki
mutatás. 

A beiratkozott hallgatók létszáma 1923-tól 1942-ig. 
I bánya-, kuni- és erdő-.. 
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A hallgatók létszáma az 1928—29. tanévben érte el a mély
pontot, és azóta állandó emelkedést mutat. A z ország örvendetes 
megnagyobbodása az 1939—40. tanévben szinte ugrásszerűen meg
sokszorozza a pályánkra tóduló ifjúságot. Az erdőmérnök-felesleg
ből egyik napról a másikra keletkezett mérnökhiány a fiatal 
pályaválasztók nagy tömegét csábítja karunkra, annyira, hogy a 
jelen tanévben a hallgatók száma már meghaladta az 500-t, és 
ebből az erdőmérnökhallgatók már közel 300-an vannak. 

És a je lek további emelkedésre engednek következtetni. 
Hiszen az idén csak az első és második, illetve kisebb részben a 
harmadik évfolyam hallgatósági létszámában mutatkozik az or
szággyarapodás hatása, és így törvényszerűleg — ha más esemé
nyek nem hatnak zavarólag — a következő tanév még nagyobb 
növekedést fog mutatni. 

Bármennyire örvendetes is a hallgatók számának ez a hirte
len felduzzadása, amelyet az erdőmérnökhiány és evvel az 
elhelyezkedési viszonyok ugrásszerű javulása idézett elő, előre
látható, hogy idővel, ha a ma jelentkező rések be lesznek töltve, 
a hallgatók száma — még teljes ép országhatárok mellett is, — bizo
nyos visszafejlődést fog mutatni, és valamivel kisebb fokon fog 
állandósulni. 

A z első világháború előtt hazánkban, Horvátországgal 
együtt, mintegy 2000 erdőmérnök működött; ebből a mai hatá
rokra alig a fele esett. Tekintettel a gazdaság belterjesebbé válá
sára, valamint a kötött gazdálkodással szükségszerűen együtt járó 
munkaszaporulatra, a mai határok között mintegy 1200, Erdély 
teljes visszatérte után pedig 1600 erdőmérnökre lesz szükségünk, 
úgyhogy az első esetben évi 40, az utóbbi esetben 54 főnyi pót
lással lehet számolnunk. 

Régi, hosszú évek tapasztalata szerint a beiratkozott hall
gatóknak nagy átlagban 60°/o-a szerez oklevelet (ugyanez az arány 
áll fenn a Műegyetem többi műszaki karán is, míg a tudomány
egyetemek jogi karain még rosszabb), és így a nyugodtabb idők 
visszatérése után évenkint 67 ill. 90 első éves hallgatót várha
tunk; az erdőmérnöki osztály összes hallgatói pedig a téli félév
ben 250, illetve 360, a nyári félévben körülbelül 200, illetve 290 
körül mozognak majd. 

A jelen nagy erdőmérnökhiánya az átmenet első éveiben 
több erdőmérnököt kíván az átlagosnál, de evvel szemben 8—10 
év múlva a szükséglet előreláthatólag az előbbi számok alá 
süllyed. 

A hallgatóságnak ilyen hirtelen és nagy meggyarapodása, 
amilyen örvendetes, éppen olyan nehéz feladat elé állította karun
kat és az intéző hatóságokat. A bajok két síkon jelentkeznek leg
inkább. Először is szűkeknek bizonyultak az előadó- és rajzter-



mek, a laboratóriumok, másrészről pedig ma már nehézségbe üt
közik ennyi fiatal embernek Sopronban hajlékhoz jutása is. 

A z első két évfolyamban a kar mindkét osztályán együtte
sen átmenetileg 150 hallgató van akkor, amikor a legnagyobb rajz
termünkben csak 62 munkahely van. Természetesen éppen így 
szűkeknek bizonyulnak fokozatosan a magasabb évfolyamok ré
széről használt előadó-, rajztermek és laboratóriumi férőhelyek. 
De ugyancsak hiány jelentkezik az egyes tanszékek elhelyezése 
tekintetében is. A z előbbi hiányon két-három év óta közfalak bon
tásával próbáltunk ideiglenesen segíteni, de most már ez sem foly
tatható tovább. Okvetlenül új építkezésre van szükség. 

A vallás- és közoktatásügyi minisztérium belátta a helyzet 
tarthatatlan voltát, és a hadi állapot ellenére is már a mult nyár 
folyamán egy kisebb épület emelését engedélyezte, amelyben egy 
220 személyt befogadó előadóterem és egy 135 munkahelyes rajz
terem, emeletén pedig a matematikai és az ábrázoló-geometriai tan

szék helyiségei nyernek elhelyezést. Ez az építkezés a nehéz anyag
beszerzési viszonyok miatt nem tudott elkészülni a tervezett időre, 
de most már meg van minden reményünk arra, hogy e nyár folya
mán átadható lesz rendeltetésének. Éppenígy enyhülést jelentett b i 
zonyos fokig az is, hogy az Erdészeti Kutató Intézet kiköltözött a 
Kar épületéből és így a felszabaduló helyiségekkel bővíteni lehetett 
az erdőrendezési és erdővédelmi tanszékeket. 

A felsorolt építkezések és átalakítások azonban még mindig 
nem elégségesek. Éppen ezért Karunk már régebben foglalkozik a 
szerves kibővítés gondolatával. Beható megvitatás után mindig 
csak arra az eredményre juthatott, hogy egyedüli megoldásnak 
új vegytani épület emelése mutatkozik. Evvel egyrészt a vegytani 
tanszékek korszerű elhelyezése válnék lehetségessé és meg lehetne 
szüntetni az ott jelenleg uralkodó, mindinkább tarthatatlan hely
zetet. A z új épületben tervezzük az általános-, az elemző- és az 
erdészeti vegytani tanszék, valamint a fémkohászatiam tanszék el
helyezését. A felszabaduló épülettel — megfelelő átalakítás után, — 
továbbá az internátus kitelepítésével felszabaduló helyiségekkel 
meg lehetne oldani a többi tanszék igényeit, de egyúttal méltóbban 
a több, mint 70.000 kötetet tartalmazó könyvtár és a vele kapcsola
tos nagyobb és korszerűbb ifjúsági és tanári olvasó kérdését is. 
Hiszen ma a könyvek egy része nedves pincékben zsúfolódik és így 
többé nem pótolható kár érheti őket. 

Igen nagy nehézséget okoz Sopronban a megnövekedett számú 
hallgatóknak, mintegy 600—700 fiatal embernek, egészséges lakás
hoz juttatása is. Ez az alig 40.000 lakosú város már most sem tud 
elég megfelelő férőhelyet nyújtani. Hallgatóink egy része a közeli 
falvakban kénytelen hajlékot keresni; a városban található kiadó 
szobák] egy része pedig még a legelemibb egészségügyi követeimé-



nyéket sem elégíti ki, nedves, dohos, nehezen szellőztethető, a j o b b 
szobák bérét pedig az ifjúság legnagyobb része alig tudja megfizetni. 
A szakkörök megértő segítségével létesített diákmenzának sincs 
megfelelő elhelyezése. 

Van ugyan Sopronban egy kb. 40 ágyat befogadó kari inter
nátus, a Szent Imre Kol légium pedig további kb. 50 hallgatónak tud 
szállást adni. Vagyis hallgatóinknak ma alig 11—12 °/o-a tud inter-
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nátusi helyhez jutni. Ez a helyzet sokkal rosszabb, mint bármelyik 
más vidéki egyetemi városban. így Debrecenben 342 internátusi ágy 
áll rendelkezésre 720 lakáskereső ifjúnak, vagyis az arra szoruló 
hallgatóknak kb. 47'5°/o-a lakhatik internátusban. Pécsett 430 in
ternátusi ágy esik 900 lakáskeresőre, vagyis 42-5 °/o az internátusi 
férőhely, Szegeden 733 internátusi ágy esik 1060 vidéki hallgatóra, 
vagyis az elhelyezésre szoruló hallgatók 70 °/o-a kitudja elégíteni 
igényeit, Kolozsvárott pedig, a sajtónyilatkozatok szerint, a lakás
kereső ifjúság 80 °/o-a juthat internátusi helyhez. 



A sürgős orvoslás szükségességét Sopron városa is belátta 
és a mult év augusztus havi törvényhatósági bizottsági ülésén nagy
lelkű elhatározással ingyen telket (és pedig kari telek északi falá
val szomszédosat), valamint 400.000 P. építési hozzájárulást szava
zót meg menza és internátus céljára. A vonatkozó határozatot a 
kormány végre egy hónappal ezelőtt jóváhagyta. A z adományt a 
város fel is ajánlotta a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrnak, 
aki kilátásba helyezte, hogy az előzetes terv szerint a teljes kiépí
téshez szükséges még hiányzó összeget a lehetőség szerint állami 
hozzájárulás formájában megadja. Csak az anyagbeszerzéssel kell 
még sok nehézségeket leküzdeni. Reméljük azonban, hogy az épít
kezés még ez év nyarán meg is indulhat. 

A tervezett internátus földszintjén nyer elhelyezést a menza 
(a konyha, kamrák, személyzeti szobák stb. az alagsorba kerülnek) 
és vele egy szinten az Ifjúsági K ö r helyiségei, továbbá az udvari 
szárnyon az orvosi rendelő és a betegszobák. A földszint fennmaradó 
részén, valamint az I. és II. emeleten sorakoznak a lakószobák és 
pedig nagyobbrészt kétágyasak, minden emeleten egy-egy felügye
lői lakrésszel és az I. emeleten ezenkívül egy internátusgondnoki 
lakással. A z előzetes tervek szerint az épület így mintegy 160—180 
hallgatót tud majd befogadni. A megvalósulás előtt álló építkezés, 
a meglevő Szent Imre Kollégiummal együtt, a lakástkereső ifjú
ságnak kb. 30°/o-a részére tud majd lakást biztosítani és előbbre 
viszi a többi ifjúsági szociális kérdés megoldását is. 

A mellékelt helyszínrajzban feltüntettem a befejezés előtt 
álló tanépületet, továbbá a város felajánlotta telket, a reá tervezett 
internátussal együtt, továbbá belerajzoltam, hogy hová gondoljuk 
elhelyezni majd az új vegytani épületet. Ezek a telkek mind hatá
rosak a Kar telektömbjével, csak az internátus telke és a javasoltam 
vegytani épület közé ékelődik be idegen terület, ma cigaretta-hü
velygyár. De remélhetőleg ezt is meg tudja előbb-utóbb szerezni a 
Kar és akkor hosszabb időre szép elhelyezésben folytathatja ősi 
intézetünk szakemberképző, tudományos kutató, de egyúttal 
nemzetnevelő magasztos hivatását. 

A felsorolt tervek talán egyik-másik olvasónkat megdöbben
tik, talán többen összecsapják a kezüket és a terveket egy javítha
tatlan derülátó ember szép álmának fogják tartani, akinek a kép
zeletét szakja és ősi intézete, de nem kevésbbé az ifjúság iránt 
érzett szeretete és a velük való benső kapcsolata elragadta. Remé
lem azonban, hogy még többen lesznek, akik a vázolt terv szépsé
gét, de egyúttal tárgyi átgondoltságát megérzik és igyekezni fognak 
azt a megvalósulás felé vinni. 

Adja az Isteni Gondviselés, hogy így legyen! 



Die ráumliche Entwicklung unserer Fakultat. Von Prof. F. Mod
rovich. 

Im Zusammenhange mit den in den letzten 3 Jahren erfolgten 
Gebietsvermehrungen Ungars — die vorwiegend bewaldete Landes-
teile heimgebracht habén — stieg die Zahl der Hórer auf der in 
Sopron wirkenden Fakultát für Bergbau und Forstwirtschaft der Kön. 
Ung. Palatin Josef Universitát für Technísche und Wirtschaftswissen-
schaften (Budapest) in erheblichem Masse. 

Die Gesichtspunkte eines zeitgemássen Unterrichts sowie soziale 
Belange fordern baldmöglichst entsprechende Neubauten; diesbezüglich 
dient Verf. mit einer weitblickenden Planung. 

* 
Les agrandissements de notre Faeulté. Par le Prof. F. Modrovich. 
L'accroissement constant du nombre des étudiants á la Faeulté 

des Mines et Foréts (installée á Sopron) de l'Université des Sciences 
Techniques et Economiques exigeait des bátiments nouveaux et 
modernes. L'Auteur en fait connaitre les plans. 

Expansion of the Faculty for Mining and Forestry. By Prof. F. 
Modrovich. 

The progressive increase of the number of students at the 
Faculty for Mining and Forestry at Sopron re requires new modern buil-
dings, the plan of which is given by the author. 

Az erdőségek esőkeltő hatása 
az újabb meteorológia meg világításában. 

Irta: Dr. Aujeszky László 
egyetemi m. tanár, m. kir. főmeteorológus. 

Mióta a történelmi Magyarország erdőségekben legdúsabb és 
egyúttal esőben is leggazdagabb északkeleti tájai Szent István b i ro
dalmába viszatértek, azóta a nagyközönségnek is szembeszökő m ó 
don van alkalma tapasztalni azt az éles éghajlati ellentétet, amely 
az északkeleti erdőségek és a Nagy Al fö ld rónái közt mutatkozik. 
Ez .a körülmény alkalmasint újabb táplálékot fog nyújtani annak 
a régi és szakkörökben már régóta megcáfolt hiedelemnek, amely 
az erdőségeknek az éghajlattal való szoros kapcsolatát okozatilag 
megfordított irányban, helytelenül szokta felfogni. 

Ismeretes, hogy a Természet egyik legnagyszerűbb és leg
szebb alkotása, az erdőség, benső kapcsolatban van az éghajlati 
tényezőkkel, elsősorban a kellő mennyiségű csapadékkal. Aho l 
elegendő eső nincs, ott a növényi életnek ez a legnagyszerűbb 
alakja nem elégítheti ki a maga jelentékeny tápanyagszükségletét. 
A z erdészeti meteorológiának ez az alaptétele csak a földkerekség 
néhány különleges fekvésű pontján, a sivatagi oázisokban veszíti 
el a szószerinti érvényességét, mert ott szerencsés földtani körül
mények gondoskodnak arról, hogy az eső teljes hiánya ellenére is 
az altalajban jelentékeny vízbőség álljon rendelkezésre. Ezt a 
vizet távoli vidékek esőjének odaszivárgó víztömegei, vagy régi 



földtani korszakok esőzésének a talajban felhalmozódott marad
ványai (ú. n., fosszilis víztömegek) szolgáltatják. 

Ezek után egészen természetes, hogy Földünk összes nagyobb 
erdőségei olyan területeken foglalnak helyet, ahol a csapadék
mennyiség jelentékeny. Számszerű határértéket azonban az egész 
földkerekségre érvényes módon nem lehet az erdők csapadék
igénye számára felállítani, mert az erdő vízszükséglete az éghajlat 
más lényeges tényezőivel (elsősorban a hőmérséklettel és a szél
járással) is szoros kapcsolatban van. Meleg és szeles éghajlatban 
a növényzet vízigénye általában nagyobb, mint hidegebb és szelí
debb légmozgású területeken. Ezenkívül a különféle állományok 
vízszükséglete is jelentékeny eltéréseket mutat. Mindazonáltal 
érvényes marad az a tétel, hogy a legpompásabb erdőségek általá
ban a nagy esőgazdagságú területeket borítják el. Hazánkban is 
Szántó István szavai szerint „az éghajlatilag legkedvezőtlenebb 
területek a legerdőt lenebbek. 1 

Ehhez az egészen nyilvánvaló igazsághoz a nagyközönség 
sokszor téves magyarázatot szokott fűzni. A tényleg fennálló o k o 
zati kapcsolatot sokan különös gondolatmenettel megfordíthatónak 
tekintették és hangoztani kezdték, hogy az erdőben azért több az 
eső, mert az erdő jelenléte okozza az esőbőség helyi megnöveke
dését. Elfeledkeztek tehát arról, hogy az erdő jelenlétének már 
feltétele az esősebb éghajlat. Elfeledkeztek arról is, hogy gazdasági 
és természeti okok miatt az erdőségek ma elsősorban a hegyes 
vidékeken találhatók, vagyis olyan helyen, ahol közismert módon 
akkor is több az eső, ha a hegység pl. talajtani okok miatt egészen 
kopár jellegű. 

A tétel azonban egyáltalában nem megfordítható. Igaz, hogy 
az esős éghajlat okozatilag közreműködik az erdőségek kialakulá
sában. De nem igaz, hogy az erdő jelenléte oka lehessen az eső
mennyiség nagymértékű gyarapodásának. 

A z erdészeti meteorológusok ezt a kérdést kellő alaposság
gal vizsgálták meg. Kutatásaik az erdő nagy esőfokozó hatásáról 
szóló hiedelmet, mint ismeretes, teljesen alaptalannak mutatták. 

Ezek a mindenképpen meggyőző erejű vizsgálatok két, egy
mástól független vágányon haladtak. A z egyik kutatási irány az 
erdőben magában hulló csapadéknak a mennyiségét mérte meg. 
A másik kutatási irány az erdőnek azokkal a magasabb légrétegek
kel való kapcsolatát fürkészte ki, amelyekben az eső képződése le
játszódik. 

Az erdei csapadékmérések valóban mutatnak esőtöbbletet, 
ha olyan szomszédos helyekkel hasonlítjuk őket össze, amelyeken 

1 Szántó István: „Erdőtenyészet, éghajlat és lecsapolás a Kárpá
tok medencéjében az Alföldre való tekintettel." (Budapest, 1940., 27. old.) 



eredetileg sem volt erdő, vagy olyan helyekkel, amelyek mélyeb
ben vagy éppen a hegységek esőárnyékos oldalán feküsznek. Itt 
azonban nyilvánvaló, hogy az esőhiány miatt nincs erdő és nem az 
erdőhiány miatt kevés az eső. Ellenben semmiféle támasztékot nem 
nyújtottak a csapadékmérések arra a feltevésre, hogy az erdő 
jelenléte szóra-érdemesen fokozhatná és pusztulása csökkenthetné 
a lehulló csapadék mennyiségét. A kérdésnek ezzel a részével nem 
szükséges tehát tovább foglalkoznunk, annál kevésbbé, mert 
Réthly,'- Vági;! és mások beható közleményei a tényállást kellően 
tisztázták, sőt Ijjász4 Ervin az erdők talajviszonyairól szóló nagy 
művében még csak megemlíteni sem tartja már szükségesnek azt, 
hogy az erdőségeknek régebben nagyfokú közvetlen esőgyarapító 
hatást is tulajdonítottak, bár ez a hatás, ha csakugyan megvolna, 
a talaj vízviszonyokba is mélyen beavatkoznék. 

De nemcsak az észlelési adatok helyes értelmezése ingatta 
meg az erdő nagy esőfokozó hatásáról szóló hiedelmet. Még tart
hatatlanabbá válik ez a feltevés akkor, ha felvetjük azt a sokkal 
mélyebbre vezető kérdést, hogy az erdő egyáltalában miféle fizikai 
hatások révén fejthetne ki hatást azokra a légrétegekre, ahol az 
eső keletkezik. 

A meteorológia ezen a téren az utóbbi esztendőkben nagy 
haladást tett és mindenekelőtt bebizonyította azt, hogy az esőkép
ződés folyamata jóval magasabb légrétegekben játszódik le, mint 
azt sokan gondolni szokták. Az esőképződés szintje általában 
2000—4000 m közti magasságban (meleg időben magasabban, 
hidegben alacsonyabban) fekszik és ez már egymagában is meg
nehezíti azt, hogy földi tényezők, ha nem nagyon erőteljes módon 
működnek, az esőképződés arányaiba beleszólást kaphassanak. 

A z eső keletkezésének a szükséges feltételeit egy régebbi 
közleményemben már ismertettem. s Fejtegetéseimből kitűnt, hogy 
az eső nem egyszerűen a levegőben lévő vízpára némi „összesűrű-
södéséből" jön létre, — mint sokan még ma is hiszik — hanem 
mindenekelőtt óriási arányú emelkedő légmozgás szükséges ahhoz, 
hogy a légnemű halmazállapotú vízpára kicsapódása révén parányi 
lebegő vízcseppecskékből álló felhő, később pedig szabad szemmel 
is meglátható és lehulló cseppekből álló eső képződhessék. 

Nagyarányú emelkedő mozgás nélkül sem felhő, sem eső 
nem jöhet létre még olyan helyeken sem, ahol vízpára nagy bőség-

'- Dr. Réthy Antal: „Az Alföld csapadékviszonyai." (Ujabb tanul
mányok az öntözésről. Budapest, 1933., 32. old.) 

s Vági István: „A meteorológia és éghajlattan elemei." (Sopron, 
1929.) 

4 Ijjász Ervin: „Grundwasser und Baumvegetation, unter beson-
derer Berücksichtigung der Verháltnisse in der Ungarischen Tiefebene." 
(Sopron, 1938.) 

s Erdészeti Lapok, 78. 1—16., 1939. 



ben van jelen. Pl. a tengerpartokon is óriási sivatagok terpesz
kednek minden olyan helyen, ahol a felszálló légmozgás képződé
sének nincsenek meg a feltételei. A z erdőség jelenléte azonban 
ennek a nélkülözhetetlen emelkedő légmozgásnak a keletkezését 
egymagában nem tudja létrehozni vagy szóra-érdemes mértékben 
támogatni, mert a levegő helyi okokból való emelkedéséhez első
sorban az alsó légrétegek erőteljes felmelegedése szükséges, ami 
kopár terepen sokkal inkább megvan, mint az erdőség felett. Hogy 
az erdőkben mégis elég gyakran van eső, az annak köszönhető, 
hogy az erdőségek mindenkor olyan vidéken fekszenek, amelyeken 
elég gyakran lépnek fel ú. n. időjárási frontok;6 ezek a szüksé
ges emelkedő légmozgást még hideg talaj felett is biztosítani tud
ják. A z időjárási front ugyanis olyan légköri határfelület, amely 
mentén két ellentétes sajátságú légtömeg egymásba ütközik és az 
összeütközés következtében erőteljes emelkedő légmozgás keletke
zik. A részletekre nem terjeszkedhetek ki, hanem utalok idézett 
közleményem fejtegetéseire. 

Kitűnt továbbá az is, hogy az eső keletkezéséhez a nagy
arányú felszálló légmozgás sokkal lényegesebb, mint az, hogy a 
levegőben néhány százalékkal több vagy kevesebb-e a viszonyla
gos páratartalom. Ugyanis emelkedés közben a viszonylagos lég
nedvesség rohamosan növekedik: 25°/o-os páratartalmú (vagyis 
szinte sivatagian száraz!) levegő 1000 méternyi emelkedéskor már 
50°/o-os és 2000 méteres emelkedéskor már párával telített álla
potba kerül! Éppen azért egészen mellékessé válik az esőképződés 
lehetősége szempontjából az az első pillanatra lényegesnek látszó 
körülmény, hogy az erdő nagy párolgó felületei aránylag nedvessé 
teszik a levegőt. Ez a megnövekedett légnedvesség még nem lehet 
közvetlen forrása 7 az erdei esőnek, mert bebizonyult, hogy a 
levegőbe jutó vízpára csak ott és csak akkor fog esőt szolgáltatni, 
amidőn az illető levegő erőteljes emelkedő mozgásba kezd. Ez 
pedig a levegő bonyolul t bolyongásai folyamán esetleg csak több 
ezer ki lométer távolságban az illető erdőtől, napokkal később k ö 
vetkezik be. Az erdőben elpárolgó sok nedvességnek tehát szerep 
jut ugyan a földkerekség esőinek a kialakulásában, de túlságos 
egyszerűsítés volna azt képzelni, hogy ez a légnedvesség éppen 
az erdős vidéken fog esőcseppekké tömörülve ismét földet érni. 

6 L. a legutóbb idézett dolgozatot. 
; A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a sok vízpára jelenléte 

bizonyos különleges esetekben fokozhatja a levegő emelkedési hajlamát, 
nevezetesen olyankor, ha a levegő már amúgyis nagyon meleg. Ekkor 
a felhőképződés arányai megnövekedhetnek, de a sok vízpára jelenléte 
ilyenkor sem közvetlenül, hanem bonyolult közvetett úton, az ú. n. fel
tételes labilitás révén érvényesül, amelynek a részleteivel nem foglal
kozhatunk. (L. erről Az időjárás, 36. évf., 48—52. old., 1932.) 



Nem szándékom az idézett dolgozatomban elmondottakat 
most ismét előhozni. A továbbiakban csak a kérdés olyan újabb 
részleteit k ívánom ismertetni, amelyeket értekezésem megjelenése 
óta tártak fel a meteorológiai vizsgálatok. Mióta ugyanis a fö ld
kerekségnek úgyszólván minden országában rendszeres kutató
repülő-állomások létesültek, amelyek naponta többízben is 4000— 
5000 m magasságig végeznek tudományos felszállásokat, azóta sok 
új és lényeges mozzanatot tudtunk meg a felhők belső világáról. 

Ezek a legújabb légkörtani felfedezések még inkább meg
győznek bennünket arról, hogy az eső keletkezésének nagy magas
ságokban lejátszódó folyamatába a földi erdőségek jelenléte köz
vetlenül alig avatkozhatik bele. 

Kiderült azi az érdekes tény, hogy a felhőkben az úgyneve
zett túlhűlés jelensége olyan arányokban lép fel, mint sehol más
hol a természetben. A felhők túlnyomó része ugyanis jóva l 0 fokon 
aluli hőmérsékleten van, de ennek ellenére is apró vízcseppecskék
ből áll. A felhőcseppek még —20 fokos hidegben is meg szokták 
tartani folyékony halmazállapotukat. Csak a nagyon hideg lég
rétegekben találunk olyan felhőket, amelyek nem cseppekből, ha
nem parányi jégkristálykákból állanak. 

Mindennapos megfigyelés mármost az, hogy a felhők leg
nagyobb részéből egyáltalában nem hull ki csapadék, még akkor 
sem, ha nagyon sűrű és ijesztő benyomást keltő felhőtömegekkel 
van dolgunk. Ma tudjuk, hogy ennek mi a magyarázata. A túlhűlt 
felhőcseppecskék annyira kicsinyek, hogy esési sebességük egészen 
elenyésző. 8 Napokig, sőt o lykor hetekig tartana, amíg egy nor
mális nagyságú felhőcseppecske a felhőből a földre hullana le; 
közben azonban a felhőalatti térben úgyis elpárolog. Régebben is 
tudták ezt és az eső keletkezését azzal magyarázták, hogy a felhőt 
alkotó mikroszkópi kicsinységű esőcseppek talán valami okból száz
ezerszámra egyesülhetnek és ezzel elérik a leesésükhöz szükséges 
nagyságot. Ma tudjuk, hogy ez a jelenség csak egészen szerény 
mértékben játszódhatik le. A kis felhőcseppecskék t. i. egymástól 
túlmessze vannak ahhoz, hogy gyorsan összefolyhatnának, mozgé
konyságuk pedig nem olyan nagy, mint az úgynevezett valódi 
kolloidszuszpenzióké, amelyeken az összefolyás (koaguláció) folya
mata csakugyan szóra-érdemes arányokban megy végbe. 

8 Tizedmilliméternél kisebb sugarú vízcseppek esési sebességét 
nyugvó levegőben az ú. n. Stokes-féle lehullási képlet szolgáltatja: 

(V a sebesség cm/mp egységben, R a csepp sugara). A felhőcseppek 
átlagos sugara R = 10—3 cm, a lehullási sebességük tehát V = 1.26 cm/mp. 
Ezzel a sebességgel a cseppecske egy nap alatt csak kb. 1000 méterrel 
jutna lejjebb és 4 nap volna szükséges ahhoz, hogy egy 4 km magasan 
fekvő esőfelhőből a földre érkezzen. 



Csak a legutóbbi évek kutatásai bizonyították be, hogy az 
eső egyáltalában nem a kis túlhűlt cseppecskék összefolyásából 
keletkezik, hanem egészen más módon. A túlhűlt felhőkből mind
addig nem tud csapadék kiesni, amíg a felhőben csakis túlhűlt 
cseppecskék vannak jelen. Minden felhő csak abban a pillanatban 
válik csapadékszolgáltató forrássá, amikor a kétféle halmazállapotú 
részek (mikroszkópi cseppek és mikroszkópi kristálykák) együtt 
vannak benne jelen. Ez azonban, mint említettem, csak igen nagy 
hidegben következik be. 

A jelhők eszerint csak akkor adhatnak esőt, amikor már 
olyan nagy magasságig felhatoltak, hogy nem csupán túlhűlt 
cseppek, hanem jégkristálykák is vannak a felhő anyagában. A z 
eső keletkezésének tehát egy olyan követelménye is fellép, amely 
első hallásra talán kissé meglepő: az esőképződéshez először jég
kristályoknak kell a felhőben lenniök! 

Még érdekesebb, hogy az esőkeletkezés eleinte nem is víz-
cseppeknek, hanem jégdaraboknak a felhőből való kihullásával 
indul meg. Ugyanis a jégkristályok a felhőben gyorsan növeked
nek 9 és csakis ezek a megnövekedett jégkristálykák elég nagyok 
és súlyosak ahhoz, hogy a felhőt kiesés révén elhagyhassák. A kis 
túlhűlt cseppecskék odafent bebör tönözve maradnak a felhőben. 

A m i tehát a felhők magas részeiből kiesni kezd, az sohasem 
eső, hanem szilárd csapadék: jégdarabkákból álló daraesés vagy 
havazás. A jégdarabkák leesés közben, melegebb rétegbe jutnak és 
ott elolvadnak. Utólag alakulnak csak át esőcseppekké. Egyébként 
ez a magyarázata annak, hogy a magashegységben még nyáron is 
csak a vö lgyek kapnak esőt, a magaslati területeken ugyanakkor 
havazik. A z eső és hó képződése tehát nem két külön folyamat, 
hanem a valóságban először mindig csak szilárd csapadék kelet
kezik. Az eső csak átalakulási termék, mert a szilárd csapadék a 
melegebb alsó légrétegekben teljes egészében cseppekké olvad. 

A z esőképződésnek ez a teljesebb képe tehát megmutatja, 
mennyivel bonyolul tabb az egész folyamat, mint aminőnek azok 

9 Ennek a fizikai magyarázata a következő. Már —5 C° hőmér
séklettől lefelé elég jelentékeny különbség van a vízcseppek és a jég
felületek elpárolgási hajlama között. A jég is párolog ugyan, de las
sabban, mert pl. —10 C°-on a vízpára telítési nyomása a folyékony víz
felületre nézve 2,14 higany-mm, ellenben a jégre nézve csak 1,94 
higany-mm. Ennek az a különös következménye van, hogy a hidegebb 
felhőkben lévő vízpára a vízcseppekre nézve sokszor alig telített álla
potú, a jégre nézve azonban ugyanakkor lényegesen túltelített. Más szó
val: a cseppeket és jégkristálykákat együtt tartalmazó felhőben a csep
pek könnyen elpárolognak, a jégkristálykákon ellenben rohamos kicsa
pódás játszódik le. A jégszemek tehát megnövekednek, a túlhűlt cseppek 
viszont kisebbednek. A jelenlevő vízanyag ú. n. „átpárolgás" révén a 
jégdarabok rohamos növekedésére fordítódik. 



gondolták, akik az erdőnek közvetlen és nagymértékű hatást tulaj
donítottak az esőmennyiség kialakulásában. Hiszen az esőképződés 
az elmondottak szerint a következő jelenségek láncolatából tevő
dik össze: A z esőhöz mindenekelőtt erőteljes emelkedő légmozgásra 
van szükség, amelynek a nyomán felhőtömegek keletkeznek. A fel
hők ekkor mikroszkópi kicsinységű vízcseppekből állnak. A fel
szálló áramnak azonban olyan hatalmasnak kell lennie, hogy a 
felhő igen nagy magasságig felhatolhasson, ahol már —20 C° alatti 
hőmérséklet uralkodik és a felhőkben a túlhűlt cseppek között 
jégkristálykák is megjelennek. Érdekes módon a vízcseppekből 
álló felhő csak abban a pillanatban válik csapadékképződésre haj
lamos esőfelhővé, amikor a folyékony cseppeken kívül már szilárd 
halmazállapotú víz is jelen van benne. Ekkor a túlhűlt cseppecs
kék vízanyaga átvándorol a jégkristályokra; a jégkristályok meg
növekednek, esni kezdenek, a felhő egész légterén áthullanak, 
majd a felhőalatti téren is keresztülzuhannak. Űtjuk folyamán egy 
részük a felhőalatti térben elpárolog, másik részük a melegebb 
alsó rétegekben cseppekké olvad. 

A légkörkutatásnak ezek az érdekes új eredményei tehát 
alaposan rácáfolnak azokra, akik az eső keletkezését oly egyszerű
nek és az erdőségek jelentékeny esőfokozó hatását o ly magától 
értetődőnek gondolják. A z a téves vélemény, hogy az erdőnek 
nagyfokú esőnövelő hatása van, az előadottak értelmében egyrészt 
az erdőben található éghajlat helytelen okozati értelmezéséből 
származott, másrészt az esőkeletkezés folyamatának a nemisme
réséből táplálkozott. Ma azonban az esőkeletkezés szövevényes 
gépezetét már ismerjük és ebben nem jut hely az erdőségek nagy
arányú esőgyarapító hatásának. 

* 
Der regenbildende Einfluss der Wálder im Lichte der neuzeit-

lichen Meteorologie. Von Dr. habil. L. Aujeszky. 
Verf. erörtert eingehend auf Grund der neueren Entdeckungen 

den komplizierten Vorgang der Niederschlagsbildung, die die Unhalt-
barkeit der Annahme erweisen, dass die Anwesenheit einer Wald-
bedeckung das Regenklima wesentlich beeintráchtigen könnte. 

* 
Le rőle des foréts dans la genése des pluies á la lumiére de la 

meteorologie moderné. Par le Dr habil. L. Aujeszky. 
Description du processus compliqué de la genése des pluies. 

L'étude de ce processus aboutit á la conclusion que les foréts ne sont 
pour rien dans la naissance des pluies. 

* 
The Effect of Forests on the Rainfall According to the Latest 

Meteoroligical Observations. By Dr. habil L. Aujeszky. 
The author describes the complicated processes of rainfall-for-

mation, the examination of which has disproved the falsé views about the 
effect of forests on the rainfall. 



A g-yérítések erdőhasználati és üzemtani 
vonatkozásai. 
írta: Szeless István. 

Ha a gyérítések eddig rendelkezésre álló irodalmát áttanul
mányozzuk, már bizonyos képet kapunk azok erdőművelési és 
gazdasági eredményeiről . Ezeket az eredményeket egészen röviden 
az alábbiakban foglalhatjuk össze. 

A kérdéssel foglalkozók a gyérítések egész rendszereit állí
tották fel és különböző utakon óhajtották elérni a közös célt: az 
á l lományok tömegének és értékének a gyarapítását. A z egyes el
járások között a különbség elsősorban az ál lományokba való bele
vágás különböző erősségében nyilatkozott meg. A kérdést még 
nem tekinthetjük lezártnak, mert eddig csak mintegy 70 év adatai 
állanak rendelkezésre, mégis az eddigi eredmények nagyjában 
megegyeznek abban, hogy a gyérítések egyik módja sem befo
lyásolja lényegesen az állományok tömeggyarapodását, hanem 
csak azok értékét emeli bizonyos mértékig. Megegyeznek a kü
lönböző rendszerek követői abban is, hogy a gyérítések első 
alakja, amely csak a száraz és teljesen elnyomott egyedeket vette 
ki az állományból, az összes többi móddal szemben hátrányosan 
befolyásolja az ál lományok fejlődését, vagy legjobb esetben is 
semmiféle tömeg- vagy értékgyarapodást nem eredményez. Meg
egyeznek továbbá a kísérletek abban is, hogy a gyérítések tisztán 
pénzügyi szempontokból számottevő előnyt jelentenek az üzem
nek, mert az erdőben fekvő tőke hamarabb kamatozik. 

Ezeket a tényeket egyébként Kovács Ernő dr. részletesen 
összefoglalta az Erdészeti Lapok 1939. évi III. számában. 

Igen sok helyt kellett azonban tapasztalnom azt, hogy az 
állományápolás, gyérítés még nem nőtt ki az elhalt és teljesen 
alányomott egyedek eltávolításának keretéből, azért vizsgálat tár
gyává tettem, mi a különbség a különböző erősségű gyérítések 
között az erdőhasználat és üzemtan szempontjából. A b b ó l az ál
talános megfigyelésből indultam ki, hogy minél több anyagot ter
melünk a területegységen, annál könnyebb a munka irányítása, 
lebonyolítása, de annál nagyobb teljesítményű a kézimunka is. Ez 
pedig bizonyos határokon belül a célszerű és gazdaságos munka 
alapja. A z erősebb fokozatú gyérítés a területegységen több és 
értékesebb anyagot termel, feltehető tehát, hogy a velejáró munka 
is gazdaságosabb. 

A gyérítéssel összefüggő munkálatok közül megfigyelés 
tárgyává tettem: 

1. a gyérítésekhez tartozó üzemvezetői munkát, amely az 
erdőtiszt feladata. 



2. a keresztülvitel munkáját, amely két részből áll: 
aj a kezelésből és őrzésből, amit az erdőőrök végeznek, 
b) és a kézimunkából, vagyis a favágók dolgából . 1 

Megfigyeléseimet az akkori szolgálati helyemen, a dunán
túli erdők egy átlagtípusú erdőüzemében, részben cseres, részben 
tölgyes ál lományokban végeztem. Az összehasonlítás kétféle f o 
kozatú gyérítésre terjedt ki. A z egyiknél csak a teljesen alányo
mott és elszáradt egyedeket vettem ki, a másiknál pedig erőseb
ben belenyúltam az állományba és nemcsak elhaltakat vágtam ki, 
hanem az uralkodó osztályt és a kimagaslókat sem kíméltem. Az 
előbbi mód vol t az üzemben azelőtt folytatott rendszer, az utóbbi 
pedig a megfigyelésekkel egyidejűleg az egész üzemre bevezetett. 
Ha a két gyérítési módo t a német kísérleti állomások közismert 
osztályozásába akarnám besorolni, akkor az előbbit az A és B 
fokozat közöttinek, de mégis az A-hoz közelebbinek, utóbbit pedig 
a B és C fokozat között állónak mondhatnám. Ebből a besorolás
ból kitűnik az, hogy a továbbiakban „erősebb beíevágás"-nak ne
vezett és B/C-vel jelölt fokozat az ál lományokba való belevá
gással nem megy túlzásba, hanem a j ó középúton marad. A gyen
gébb fokozatot a továbbiakban A/B-vel je lö löm. 

A részletezést a kézimunkánál kezdem és folytatom a vezető 

munka felé. 
A két fokozat közötti erdőhasználattani és üzemtani kü

lönbségek kipuhatolására az említett ál lományokban azok II. és 
III. korosztályában kísérleti területeket fektettem úgy, hogy azok 
lehetőleg egy termőhelyi osztályba essenek. Valóban minden kí
sérleti terület az erdőüzem átlagát képviselő II. termőhelyi osz
tályban és a megfigyelés idején ténylegesen előhasznált állomá
nyokban fekszik. A z egy-egy állományban egymás mellett kitű
zött 1—1 kat. holdas kísérleti területek közül az egyiket az 
A/B, a másikat a B/C fokozat szerint jelöl tem ki gyérítésre. A 
kísérleti területeket kettes és négyes munkáscsoportokkal termel
tettem ki. A munkások megbízható, de j ó közepes munkateljesít
ményű emberek voltak és a vidék munkásainak az átlagát kép
viselték a munkateljesítményt i l letően. 2 A munkában töltött ide
jüket percnyi pontossággal mértem az elkerülhető veszteségek 
leszámításával. Azonkívül minden próbaterületen kijelöltem % k. 
holdnyi, szabatosabb munkamegfigyelésre szolgáló területet 

1 A közelítést nem vettem számításba, mert a megfigyeléseket 
olyan üzemben folytattam le, amely a fát majdnem teljesen helyben, 
tő mellett értékesíti; bányafánál az értékeket a tő melettire számítot
tam vissza. 

2 A munkateljesítmény általában alacsonynak mondható, mert a 
szóbanforgó déldunántúli vidék favágói az átlagos famunkások teljesít
ményét nem érik el. 



amelyen a munkát másodpercnyi pontossággal és az egyes munka
mozzanatokat egymástól elkülönítve vettem fel. Ennél mindenben 
a munkaidő-tanulmányok kialakult előírásait tartottam szera 
előtt. 3 A kiértékelésnél egyrészt a termelt tömörköbméterre, más 
részt a termelt értékre vonatkoztattam a munkaidőt. A kiértéke
lést mutató adatoknál egy ember munkáját számítottam át. Össze
sen 2 X 4 kísérleti terület adatait dolgoztam fel és pedig kettőét a 
II. és kettőét a III. korosztályban. (Kettő-kettő egymásmelletti 
A/B és B/C fokozatút.) 

Mivel munkám célja főként a két fokozat munkaszükség
letének, illetőleg a két fokozat között lévő és a termelt tömeg- és 
értékegységre vonatkoztatott munkaidő különbségnek a kimuta
tása volt, a legnagyobb gondot ezeknek a különbségek felismeré
sére fordítottam. Az egyes munkamozzanatok külön megfigyelése 
csak azt a célt szolgálta, hogy esetleges különbségek esetén rá
mutathassak arra, mi okozza az eltérést. 

A részletes kiértékelés az I. sz. táblázatban található, 
ebben felsorolom, hogy a munkálatokat milyen részletekre bon
tottam. 

Ugyancsak feltüntetem a termelt mennyiségeket és azok 
értékét is. A z értékelést az 1939—40. évben kialakult árak szerint 
végeztem, mert megfigyeléseim is ebből az évből származnak. A 
részletezést csak az egyik kísérleti területpárra tüntetem fel, a 
többinél csak az összefoglalt eredményeket ismertetem. 

I. sz. táblázat. Az egyes munkamozzanatok ideje a két gyérítési 
fokozatnál, III. korosztályban lévő cseres állományban. 
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2 B / C p e r c 2 6 6 2 - 7 . 0 1 2 2 . 6 5 2 2 . 9 0 0 3 6 0 4 1 . 7 1 4 4 . 9 2 0 6 - 0 0 0 8 0 4 7 . 3 0 0 1 . 4 8 8 3 . 8 7 2 2 . 0 6 6 1 0 0 . 3 5 4 

° / o * ) 0 - 3 2 6 - 9 2 - 6 2 - 9 0 - 4 4 1 - 7 4 - 9 5 - 0 0 - 8 7 - 3 1 - 6 3 - 8 2 - 0 1 0 O - O 
m á s o d 

2 A / B 
p e r c 3 2 8 7 . 8 1 3 1 . 1 2 6 9 5 8 2 9 1 1 8 . 3 6 0 2 . 0 9 6 3 . 1 7 0 8 3 4 3 . 2 1 6 8 8 8 4 2 6 4 0 3 8 . 6 2 3 A / B 

% 0 - 8 1 9 ' 1 2 - 8 2 - 3 0 - 7 4 7 - 2 6 - 2 8 0 2 - 1 8 - 2 - 2 - 1 1 - 5 1 C 0 - 0 

* ) A z e g y e s m u n k a m o z z a n a t o k n a k a z ö s s z e s m u n k a i d ő h ö z v a l ó s z á z a l é k o s v i s z o n y a . 

3 Itt hivatkozom Pallay Nándor dr. ezirányú munkálataira mint 
a magyar szakirodalomban egyetlenekre. 



Értékelés: 
1 tma-re Értékegy

eső sógre eső 
idő és viszonyszám 
14.866 884 

100 10 0 
15.326 965 

104 10 9 

A II. táblázatban összefoglaltam a 4 X 2 kísérleti 
adatait azok teljes egy k. holdjára vonatkozólag. 

II. sz. táblázat. 

Termelési 
idő 

mpere 

100.345 

38.623 

Termelt 
mennyiség 

tms 

675 

2-52 

Termelt 
érték 

P 
113-48 

3966 

Gyéritési 
mód 

B / C 

A B 

terület 

*e 
-o 
P 

T e r m e l é s i T e r m e l t 1 m 3 t e r m e  T e r m e l t íírtékegységre 
o 
•3-
3 6 

r
ít

é
s
i 

i 

[3 m ó d m e n n y i s é g : l é s i i d e j e é r t é k esö idő 

< " 
"OJ 
>> o 

p e r c m 3 p e r c 
v i s z o n y 

s z á m 
P p e r c 

v i s z o n y 
s z á m 

2 A\'B II. 
4815 14 12 341 1-00 161-84 2 9 6 1-00 

2 
B/C 

II. 
2509 6 9 5 361 1 0 6 76-80 33 1 1 1 2 

4 AIB II. 2939 8-21 358 1 0 0 98 — 3 1 6 1 0 0 
4 

BIG 
II. 

751 2-02 372 104 22 — 34-1 1-08 

2 AIB III. 6990 22 66 309 100 372-67 18-7 100 
2 

BIC 
III. 

3351 7 19 327 1 0 6 118-53 19-8 106 

4 AIB III. 7030 12-74 551 100 212-99 33 0 1 0 0 
4 

B/C 
III. 

2600 4-59 565 1 02 77-77 34-6 1-04 

Felhasználtam a megfigyelések adatait a munkások kere
seté nagyságának az összehasonlítására is. Általában az alábbiak 
szerinti keresetet találtam: 

Korosztály 

111. 

II. 

firdőlési (Jránkénti 
mód kereset 
B/C 0 Í4 P 
AIB 0-45 P 
B/C 0 39 P 
AIB 0-37 P 

A z előző táblázatokban kimutatott adatokat, vagyis a kézi
munkára vonatkozó megfigyelések eredményeit a következőkben 
foglalom össze: 

1. A kézimunkát illetően a két fokozat között lényeges kü
lönbség nincsen, mégis mind a termelt tömegegységre, mind az 
értékegységre vonatkozó munka az erősebb fokozatban valamivel 
kedvezőbb, vagyis az időegység alatt teljesített munka nagyobb. 
Nem is lehet a két fokozat között nagy különbség, mert hiszen a 
két fokozat kivette fatömeg százalékos viszonya az egész állo

tt 



mány fatömegéhez nem nagy különbözetet mutat. Mégis mind
egyik kísérlet az erósebb fokozat jobb teljesítménye mellett szól 
és a néhány százalék teljesítmény-többlet nagyobb területegysé
gekre összegezve jelentős munkamegtakarítást jelenthet munka
erőben. 

2. Ha az első táblázatot megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy az 
összes munkaidőből a legtöbb a döntésre és a fürészelésre esik. 
A fűrészelés az AIB fokozatban vesz fel aránylag több időt, több 
itt az üres munkamozgás, mert több darabot, de sokkal véko
nyabb anyagot kell felvágni. A fűrészelés ideje (maga a vágás) 
megfigyeléseim szerint a vastagsággal egyenes arányban növek
szik, mégis ugyanolyan tömörtartalom összefűrészelésére vékony 
anyagnál több idő szükséges, mint a vastagnál, éppen az üres 
munkamozgások gyakorisága következtében (fűrész kivétele, át
állás, stb.). A B/C fokozatban az időegység alatt teljesített több-
letfűrészelést ellensúlyozza a döntési idő aránylag nagyobb volta; 
vastagabb méretű fák kiásása és döntése nincs ugyanis a vastag
sággal egyenes arányban, hanem a vastagsággal aránytalanul nö
vekszik. Így pl. megfigyeltem, hogy egy 14 cm mellmagasságú fa 
kidöntése ásással együtt 1 embernek 11 perc 6" ideig tartott, míg 
egy 22 cm átmérőjű 20 perc 24"-ig. A m í g tehát az átmérők között 
az arány 1.6 volt, addig a döntési idő aránya 1.8. Vastagabb fák
nál még nagyobb eltérést találtam. • 

3. A II. táblázat egybehangzólag mutatja, hogy a 4 tagú 
munkáscsoport teljesítménye mindig kisebb, mint a 2 tagúé. 

4. A munkások keresete között nem találtam lényeges kü
lönbséget. Ez megint az első pontban mondottakkal magyaráz
ható. Fontos itt csak az a körülmény, hogy a kereset ne a B / C 
fokozatban legyen kevesebb. 

* 
Mindezeket a kísérleteket más, az eddiginél értékesebb állo

mányokban is el akartam végezni, mert néhány kisebb megfigye
lésem azokban nagyobb teljesítmény-különbségeket sejtetett. 
Munkaköröm változása a kísérletek abbahagyására kényszerített 
Leírtam őket azonban mégis abban a reményben, hogy lesznek 
kartársak, akik hasonló megfigyeléseket szándékoznak tenni. Né
hány, teljesen be nem fejezett megfigyelésem arra enged követ
keztetni, hogy ha az erdőlést nem tuskóirtással, hanem az erdőlé
sekben sokkal helyesebb döntéssel végeznők, továbbá értékesebb 
állományokban, ahol az A/B fokozat csak tűzifájával szemben a 
B / C fokozat változatos és értékesebb szerfaválasztékai állanak, 
lényegesen nagyobb teljesítmény-különbségek lennének ész
lelhetők. 

Megfigyeléseimet — mondhatjuk — a legkedvezőtlenebb 
körülmények és a szériatermelés szempontjából legkevésbbé érté-



kes (kevés tölggyel elegyes cser-) állományokban végeztem. Ennek 
ellenére egyöntetűen megállapítható volt az erősebb fokozat na
gyobb munkateljesítménye. 

Legyen ez a körülmény az erdőművelési és gazdasági ered
mények mellett egy újabb szószólója a korszerűbb állományápo
lásoknak. 

* 
• Ugyanezeken a kísérleti területeken végeztem a kezelő- és 

irányító-munkára vonatkozó megfigyeléseimet is. A kezelő- és irá
nyító-munka a szerfaválasztékok kiméréséből, a termelt válasz
tékok méreteinek az ellenőrzéséből, majd a kézimunka befejezése 
után a választékok az átvételéből és számbavételéből áll. 

Ezekre és a vezetőmunkára vonatkozólag a III. táblázat 
szerinti adatokat nyertem. 

III. sz. táblázat. Szerfakimérés és számbavétel, ül. a lábon álló 
anyag kijelölése és a termelt anyag ellenőrző átvétele. 

Az erdőlés módja 

Kezelő munka Vezető niunka 

Az erdőlés módja 

szerfa-
kijelölés 

számbavétel álló anyag 
kijelölése 

ellenőrző-
átvétel 

Az erdőlés módja A z é r t é k e g y s é g r e e s ő i d ő Az erdőlés módja 

TT | TIT. 1 TT. ! III. 1 II. ! III. | II. 1 HL 

Az erdőlés módja 

k o r o s z t á l y - v i s z o n y s z á m o k 

B/C 1-19 1-35 0-93 094 0-93 1 09 1-08 1-26 

A/B - •— 100 j 100 100 100 1-00 1-00 100 100 

Szavakban: 1. a szerfakimérés munkájában az egyes foko 
zatok között lényeges különbség van. Ez érthető is, mert az A/B 
fokozatban legfeljebb egy-két darab szerfa adódik a területegysé
gen, de a kijelölést végző egyénnek az egész területet be kell jár
nia, sok tehát az üresjárat. A B/C fokozatban a szerfadarabok sű
rűbben fekszenek. A III. korosztályban, mivel az már vastagabb 
választékokat termel, az értékegységre vonatkoztatott kijelölési 
munkaidő aránylag kevesebb. Ez világos is, mert pl. egy v é k o 
nyabb rúd kijelöléséhez éppen annyi idő kell, mint egy bányafa 
vagy rönkő kijelöléséhez, míg az értékek között lényeges a kü
lönbség. A rönkő kijelölése esetleg több megfontolási időt vesz 
igénybe, de a rúddal szemben fennálló értékkülönbözet még min
dig a rönkő javára mutat kedvezőbb teljesítményt ennél a munka
mozzanatnál. 



2. A számbavétel munkája az erősebb fokozatban némileg 
több időt igényel, a több szerfa átvétele körülményesebb és ezt 
még a gyengébb fokozattal szemben mutatkozó kevesebb üresr 
járat sem tudja ellensúlyozni. A különbség azonban nem nagy. 

A méretek ellenőrzőmunkájára a gyérítési fokozat nincsen 
befolyással, legfeljebb annyiban, hogy ugyanazon idő alatt érté
kesebb választékok és faanyag termelését tudjuk ellenőrizni az 
erősebb fokozatban. Ennek a számszerű kifejezése azonban nehéz. 

A vezető-munka a kiveendő anyag kijelöléséből, a munká
latok ellenőrzéséből, a termelt mennyiségek ellenőrző átvételéből 
és azok számadósbcwételébó'l tevődik össze. 

A táblázat szerint a lábon álló erdő kijelölése a fiatalabb 
állományban a gyengébb fokozatot, az idősebb állományban az 
erősebb fokozatot mutatta nagyobb munkateljesítményűnek. A z át
vétel munkája mindkét korosztályban az erősebb fokozat alkal
mazása esetében mutatta a nagyobb munkateljesítményt. 

A z időnkinti ellenőrzés munkája számszerűleg ki nem fejez
hető. A tapasztalat szerint azonban könnyebb az ellenőrzés akkor, 
ba a területegységen több a faanyag. A számadásbavétel egyenlő 
munkát ad mind a két fokozatban. 

Igen kívánatos lenne, ha mások is végeznének hasonló kísér
leteket, hogy majd egykor sok eredmény alapján teljesen tisztán 
álljon előttünk az út, amelyen járnunk kell. 

* 
Die Durchforstungen im Lichte der Forstbenutzung und Betriebs-

führung. Von I. Szeless. 
Die im vormals unter der Leitung des Verf. stehenden Forst-

betrieb üblichen Durchforstungen — die mit den deutschen Vorschriften 
verglichen Mittelstufen: A/B, bzw. B/C verkörpern — wurden durch 
Anwendung eingehender Zeitstudien auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft. 
Bei dem stárkeren Durchforstungsgrad waren deutlich bessere Leistun-
gen zu verzeichnen, die Arbeit der 4-Mann-Rotten gestaltete sich 
ungünstiger als die der 2-Mann-Rotten, bezüglich des Lohnverdienstes 
ergab sich aber kein nennenswerter Unterschied zwischen A/B und B/C. 

Die bei den Durchforstungen auf den Verwaltungs-, bzw. 
Betriebsbeamten entfallende Arbeit wird ebenfalls mit einigen Ver-
háltniszahlen beleuchtet. 

* 
Les produits des éclaircies et leur röle dans l'expolitation sylvi-

cole. Par I. Szeless. 
Les études de rationalisation auxquelles TAuteur s'est livré 

démontrent que les éclaircies énergiques sont économiquement plus 
profitables que les autres. 

* 
Thinning in Relation to Forest Utilization and Management. By 

I. Szeless. 
Special time-studies (Zeitstudien) made by the author show that 

a stronger thinning is more economical. 



VADÁSZAT. 
Kormeghatározás: A szarvas. 

Irta: Szederjei Ákos. 
(2., befejező közlemény.) 

Az élő szarvas korának a meghatározása. 

A z élő szarvas korának a meghatározása nehéz és sok 
tapasztalatot igénylő vadásztudomány. Nagy segítségünkre van, ha 
elméletben is tudjuk, melyek azok a tulajdonságok, amelyeket 
meg kell figyelnünk. A továbbiakban felsorolt tizennégy pont 
csak irányelv. Nem lehet ezekből csak egyet kikapni, hanem az 
összes felsorolt tulajdonságot figyelembe véve, próbáljuk meg
határozni a kort. 

A terítékre hozott állat biztos kormeghatározásával jó l 
ellenőrizhetjük munkánkat. Ezért nagyon ajánlom, hogy mielőtt 
szól a puska, próbáljuk meghatározni a kort és a lelőtt darab 
pontos meghatározásával kijavíthatjuk az előző becslés eredmé
nyét. Ez a legbiztosabb és leggyorsabb tanulási módszer. Ha vala
hol, úgy itt nagyon is áll a régi szabály: „Gyakorlat teszi a 
mestert." 

A jellemző tulajdonságok a következők: 
1. Viselkedés. A fiatal szarvas játékos, mozgékony, bizal

mas. A mozgásában nincs még erő, amíg borjú, sokszor esetlen, 
ügyetlen, szögletes. Veszedelem idején nem ugrik meg azonnal. 
Előbb dobbant, riaszt, megnézi a zavaróját. 

A középkorú szarvas már bizalmatlanabb. Mozgásában 
biztonság, erő, magabízás látszik. Legelés közben is gyanakvó. 
Fel-fel kapja a fejét, körülfigyel, beleszimatol a levegőbe. A leg
csekélyebb vészjelre ugrik is a biztonságot nyújtó sűrűbe. Csapat
ban mindig a vezértehenet figyeli és annak a legkisebb mozdula
tára a veszedelem irányába néz, vagy biztos ugrásokkal követi a 
takarásba. 

A z öreg tehenek a vezértehenek. Ök nemcsak saját magukra, 
hanem a csapatok biztonságára is ügyelnek. Minden mozdulatuk 
vigyázó, figyelő. A megtestesült bizalmatlanság, gyanakvás mind
egyik. Kötelességét sohasem felejti el. A legkisebb szokatlan 
zajra vagy szagra megmerevedik, két nagy lapátfülét állóra m e 
reszti, tágra nyitott orrlyukakkal szívja be a levegőt. (Ismert és 
nem kívánt kép ez minden cserkésző vadász előtt!) Ugrása biztos, 
acélos. 

A z öreg „remete bikák" mogorvák, maguknak élők, még 
saját fajtájukat is utálják és kerülik. (Kivétel a bőgési idő, amikor 
a mogorva öreg nagyurak is ott járnak a szép nem környékén és 



gorombán tartják őket kordában a bőgés végéig.) Ezek az öreg 
bikák csak az elhagyott részekben érzik magukat biztonságban, de 
ezeket is elhagyják a legkisebb zavarásra. Erejük tudatában gon
dolkozás nélkül nekimennek a többi bikának és különösen bőgés 
idején elviselhetetlenül kötekedők. 

A z öregebb szarvasok az utolsók az esti élelemszerzésben és 
elsőnek hagyják ott hajnalban a krumpliföldeket és legelőket. 

A nagyon öreg állatok ismét bizalmasabbak, már nem na
gyon törődnek a veszedelemmel sem. Mozdulataik bizonytalanok, 
erőtlenek. 

A szarvas viselkedése a körülményektől is függ. Ugyanazon 
korú vad a jobban zavart területen neszesebb, mozgékonyabb, mint 
a csendes zavartalan részeken. Aho l pl. kocsival cserkésznek, ott 
ugyanaz a szarvas, amelyik az idény elején az út mellől bámulta 
az elhaladó szekereket, egy hét múlva, amikor megismeri, hogy 
milyen veszedelmes a kocsi közelsége, lőtávolon kívül megugrik. 

2. Csapatvezetés. A szarvascsapatok vezetője, ha bikák és 
tehenek vannak együtt, valamelyik öreg vezértehén. Némelyik 
időszakban (pl. télen), amikor a bikák külön járnak, a bikacsapat 
vezetője többnyire az egyik 3—4 éves állat. A z öreg bika csak ve 
szély esetén veszi át a vezetést. A tehéncsapatok vezetője öreg 
vezértehén. 

3. Ellesi idő: május, június. A z öregebb tehén későbben ellik. 
4. A test erőssége és a test alakja. Nyáron és ősszel még a 

test erőssége is irányadó. Ekkor még megkülönböztethetjük a bor 
jút, ünőt és a tehenet. Ez a különbség később eltűnik. 

A test alakja jellemző a korra. A fiatalok kb. a 3. évig vé 
konyak. A fej nagy és szögletes. A nyak sovány, vékony, hosszú. 
A bika sörénye még nem fejlődött ki, így a nyak vékonynak lát
szik. A test szögletes. 

A középkorúaknál a fejlődés csúcsáig (a 12. évig), jellemző 
a gömbölyded, rugalmas test. A kifejlett bika erős, bozontos 
sörénye nagyon vastag nyakat mutat. A z általános benyomás az 
hogy a szarvas tömzsi, vastag. A kifejlődött izmos test is rövidnek 
látszik. A z állat a fejét büszkén magasan hordja. 

A z öreg szarvas teste szikár, száraz, sovány. A bőr, különö
sen a nyakon, szinte lóg rajta. A bika sörénye csapzott. Egyes szá
lak hosszúra nőttek és csomósán állanak. A törzs mélyen lelóg. 
A fejét leereszti. Agancsát is le lógva tarja, mintha ennek a súlyát 
is nehezére esne hordania. A benyomás általában az, mint az öreg 
lovaknál. 

5. A súly nincs erősebb összefüggésben a korral. Természe
tesen a fiatal, fejletlen és a lesoványodott öreg állat jóval köny-
nyebb, mint az ereje teljében lévő. A súly általában vidékenkint 
változik. Nagyon sok függ a környezettől és az élelemszerzési 



lehetőségektől. Helyenkint a kifejlett bika alig 150 kg, más vidéken 
viszont két-három mázsás. 

A súly és a kor közötti összefüggést a lelőtt darabok segít
ségével mindenki kikísérletezheti magának. Ha nincs is sok tör
vényszerűség, az adatgyűjtés megéri a fáradságot, mert a lelőtt 
darab kormeghatározása után könnyebben becsülhetjük az élő 
állatot. 

6. Az agancs általános képe is támpontot nyújt a kormeg
határozáshoz. Fejlődését a különböző korban már leírtam, az e le j 
tett szarvas kormeghatározásánál. Általában az agancs a tizen
kettedik életévig erősödik és évente újabb ágat vagy ágakat f e j 
leszt. A z ágfejlesztésben azonban nincs törvényszerűség. A z agancs 
fejlődésére hatással van az időjárás, élelemszerzési lehetőségek stb. 
Rendkívüli hideg és hosszú tél után a fejlődés megszokott meneté

ben visszaesés áll be, azért jó , ha évente begyújtjuk az elhullatott 
szárakat és így határozzuk meg a fejlődést. 

A z agancs évente ismétlődő fejlődéséből, takarításából és le 
hullásából is következtethetünk a korra. 

A z öregebb állat e lőbb lehullatja az agancsát (néha már 
februárban), mint a fiatal, (a fiatalok májusban vagy még később, 
néha csak júniusban). 

A z agancstakarítás ideje július vége, augusztus, a fiatalok
nál ritkán szeptemberig is kitolódhatik. 

A z agancs fejlődése a lehullás idejétől függ. A fejlődés már 
a lehullás utáni második nap megindul. Általánosságban a bőgésre 
(szeptemberre) már teljesen kifejlődött és tiszta. A z öregebb itt is 
megelőzi a fiatal bikákat. 

7. A rózsa. A z első agancsnak nagyon gyenge gyöngyképző
dése van, amely a rózsatő fölött körülöleli az agancsot. (Ezek le
futott gyöngyök.) A rózsa hiánya, Raesfeld szerint, nem jellemző 
az első agancsra, mert megesik, hogy az idősebb állatokon is hiány-



zik, ami át is öröklődhetik. Van agancs, amelynek egyik szárán 
van csak rózsa. Véleményem szerint ezek a rózsanélküli idősebb 
bikák csak kivételek. (Mindenesetre ki kell őket lőni, mert ez a 
rossz tulajdonság átöröklődik.) 

8. A rózsatő. A z agancs lehullásakor a rózsatő egy kis 
darabja is lehullik. Ez az oka annak, hogy a rózsatő évről-évre 
veszít tömegéből és mindig alacsonyabb lesz, annyira, hogy a na
gyon öreg bikáknak alig van valami rózsatövük. (Pl. a tízéves 
bikák rózsatőmagassága csak 2—3 cm.) A h o g y öregszik a bika, 
úgy vastagodik a rózsatő. A fiatal bikáé alig hüvelykujj vastag
ságú, míg az öreg bikáé három-négy hüvelykujjnyi. 

9. A vedlés ideje tavasszal összefügg az agancslevetés idejé
vel. A z őszi vedlés bőgés után indul meg. A vedlést befolyásolja az 
időjárás. Ha gyorsan tavaszodik, vagy a szokottnál hamarabb kö
szönt be a tél, a vedlés is e lőbb indul meg. A magas hegységben 
ősszel hamarabb és tavasszal későbben vedlik a szarvas, mint az 
Alföldön vagy az előhegységekben. A túlságosan későn vedlők 
többnyire beteg állatok. 

10. A nyomról, amelynek a nagysága a test fejlettségével, 
erősségével van összefüggésben, ugyanazt kell tudnunk, mint az 
ötödik pont alatt tárgyalt súlyról. A fiatal állat nyoma természet
szerűleg kisebb, mint az öregebbeké, de általában a n y o m erős
sége vidékenkint változik. A kárpáti szarvas nyoma (a súlya is!) 
jóva l erősebb, mint a visegrádi vagy gödöllői szarvasé. Ugyan
ilyen különbség van a keletporoszországi és a berlin-vidéki 
szarvasok között is. (Az utóbbiaké kisebb.) 

Legjobb vidékenkint a lelőtt darabok nyomai után meg
állapítani a szabályosságot és ezután a nyomokból is következtet
hetünk bizonyos határig (a teljes kifejlődésig) a korra. 

11. A szürke fej és a fehér szőrök. Az idősebb állatok szer
zetében mind több és több hosszú fehéres-szürke vagy fehér szőr 
kerül. Különösen feltűnő ez a szürkülés a homlokon és általában 
a fejen. 

12. A bőgés. Bőgéskor kis gyakorlattal meghatározhatjuk a 
bőgő bika korát. Nagy szakvita volt és néha még most is hallani, 
hogy következtethetünk-e a hang mélységéből a bőgő bika korára, 
vagy sem. A legnagyobb szaktekintélyek közül is sokan (Bieger, 
Hübner stb.) állítják, hogy a fiatal bika hangja vékonyabb és az 
öregeké mélyebb. Mások (Heck, Kramer stb.), ugyancsak ismert és 
nagy tapasztalati tudású szaktekintélyek, tagadják ezt és sok pél
dát hoznak fel az ellenkezőjére. Véleményem szerint mindkét 
tábornak igaza van, csak az időpontban tévednek. A bőgés kezdete
kor, amikor a bikák még nem rekedtek, a hangból következtet
hetünk a korra. A fiatalabb bikák hangja nem olyan mély, „k i 
játszott", mint a sok bőgést megért öreg uraké. (A kamaszok idét-



len, recsegő bőgéséről nem is beszélek!) Kivétel itt is van. Mint 
az embereknél, a szarvasok közt is akadnak különböző hangú 
egyedek. A bőgés vége felé, amikor a bikák az állandó bőgéstől, 
megerőltetéstől berekednek, már nem irányadó a hang mélysége 
vagy magassága. (Pl. az 1940. évi bőgés végén egy rosszul fel
rakott, fejletlen bika olyan rekedten bőgött, hogy hangjából mind
annyian öreg darabra következtettünk.) 

A bőgés hangjának a mélységénél sokkal je l lemzőbb a korra 
a bőgés módja. A z öreg bika ritkán, halkan és röviden bőg . (Ha
csak nem nagyon dühös, mert i lyenkor szinte önkívületben szü
net nélkül morog és hörög.) A fiatal bika, különösen, ha egyedül 
jár, gyakran és hosszan bőg. Általában az öregebb állatok szó-
fukarabbak, mint a fiatalok. 

A bikák viselkedése a bőgés alatt annyira jellemző, hogy azt 
részletesen leírom. A z egyéves bikaborjút még egyáltalán nem 
érdekli a dolog. Anyjához húzódva lesi a neki érthetetlenül zajos 
bikákat. 

A 2 éves bika m é g a csapattal van, de ha nem is jut tehén
hez, gyakran elverik onnan az idősebb, goromba bikák, úgyhogy a 
bőgés alatt ki van közösítve a tehenek közül. Bánatos, jár ide-
oda, néha nyekereg is egyet-egyet. 

A 3 éves bika már külön: utakon jár. Érzi a természet hajtó
erejét, hogy neki most kötelességei vannak. Még a bőgés elején nem 
tudja, hogy miért verte el őt a csapattól a goromba főbika, de 
azután ő is türelmetlen, c ivakodó lesz és nem tűr meg más bikát 
a közelében. 

A 4 éves bika gyakran mint esélyes mellékbika szerepel. 
Néha rövidebb-hosszabb ideig tehenei is vannak. 

A z 5 éves bika teljesen kifejlődött állat. Ösztönétől hajtva, 
erejének tudatában minden bikának nekimegy. A tehenekért a leg
erősebb főbikával is kikezd. Minden bőgésre válaszol. Ezeket és a 
négyéveseket a legkönnyebb behívni. De ezzel nem szabad vissza
élni, hacsak nem kiselejtezésre ítélt bikáról van szó. 

A z idősebb bikák aszerint fő- vagy mellékbikák, hogy 
mennyi a tehén és h o g y milyen erőben vannak. 

A fentiek a kárpáti viszonyokra jel lemzők, ahol 1 : 2 az 
arány, a tehenek javára. Ahol több a tehén, ott kissé eltolódik a 
helyzet és a fiatal darabok előbb jutnak a tehenekhez. 

13. A bőgés ideje szeptember és október. A z Alföldön már 
szeptember elején, a magashegységekben szeptember közepén és 
vége felé indul a bőgés. A fiatal bikák később bőgnek, mint az 
öregek. 

14. A riasztás hangja. Általánosságban az öregek mélyebb 
hangon riasztanak, mint a fiatalok. Kivételek itt is előfordul
hatnak. 



A fenti pontokat a legismertebb szakírók műveiből, a német 
kísérleti állomások eredményeiből és saját tapasztalataimból állí
tottam össze. Vezérfonálnak szántam ezeket vadásztársaimnak, de 
az elmélethez nélkülözhetetlen a gyakorlat, ennek elsajátítása 
pedig csak idő kérdése. Minél jobban szeretjük a természetet, az 
erdőt és benne vadjainkat, annál többet figyeljük meg őket ottho
nukban és annál jobban megismerjük különböző tulajdonságaikat 
is. Az elméletet megadtam, a gyakorlat már a vadásztársaimon 
múlik! 

Forrásmunkák: Bieger, Raesfeld, Hübner, Kramer, Heck munkái 
és a német kísérleti állomások tapasztalati adatai. 

ÉRTESÍTÉS. 

Értesitjük t. Olvasóinkat, hogy külön kiadványként küld
jük meg a következő hivatalos közleményeket: 
1. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 114.000/IX. 1/1942. számú 

körrendelete a munkaadónak katonai szolgálatra bevonult 
gazdatiszttel, gazdasági cseléddel és gazdasági munkással, ille
tőleg eltartottakkal szemben fennálló kötelezettségei tárgyában. 

2. A m. kir. iparügyi miniszter 33.500/1942. Ip. M. számú rende
lete egyes faanyagok forgalmának szabályozása tárgyában. 

3. A m. kir. közellátásügyi miniszter 80.100/1942. K. M. számú ren
delete a tűzifa legmagasabb árának a megállapításáról szóló 
108.900/1941. Á. K. számú rendelet újabb módosítása tárgyában. 

4. A m. kir. minisztérium 3.370/1942. M. E. számú rendelete a 
gubacstermés összegyűjtése, valamint a tölgykéreg és lucfenyő
kéreg kitermelése tárgyában. 

5. A m. kir. közelátásügyi miniszter 65.643/1942. K. M. számú 
rendelete a hazai termelésű tölgy- és lucfenyő-cserzőkéreg, 
továbbá a cserzési célokra alkalmas gubacs ármegállapítása 
tárgyában. 

6. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 113.464/1942. számú fel
hívása a facipő fokozott használata tárgyában. 

7. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 888.947/1942. számú fel
hívása az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelé
sét Segélyező Alapból az 1942/1943. tanévben kiosztható segé
lyek ügyében. 

8. Az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segé
lyező Alap zárószámadása az 1940/1941. évről. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

Választmányi ülés. 
Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya 1942. évi 

május hó 19-én d. e. 11 órai kezdettel az egyesület székházában ülést 
tartott, amelyen megjelentek: Waldbott Kelemen báró elnök, Térfi Béla 
és ifj. Teleki József gróf alelnökök, Biró Zoltán ügyvezető, Mihályi 
Zoltán dr. titkár, továbbá: Bartha Dezső, Beyer Jenő, Czillinger János, 
vitéz Festetich Kristóf gróf, Földváry Miksa, Kardoss Kálmán, Klőzel 
Oszkár, Lady Géza, Lengyel Sándor, Mailáth György gróf, Molcsány 
Gábor, Osztroluczky Miklós dr., Papp Béla, Papp-Szász Tamás dr., Riedl 
László, Rónai György, Schenkengel László, Takács Zsigmond, Tóth 
Bódog, Urbánfy Ignác és Zsombory Ignác választmányi tagok, valamint 
Véssey Ferenc egyesületi tag. 

Távolmaradásukat kimentették: Keglevich Gyula gróf tiszteleti 
tag, továbbá Ajtay Jenő, Biedermann Imre báró, vitéz Bontay Ferenc, 
Esterházy Móric gróf, Fekete Zoltán, Földes Tibor, Ivanich Ferenc, 
Károlyi Gyula gróf, Kovács Gábor, vitéz Lámfalussy Sándor, Lengyel 
Sándor, vitéz Marsóy Ferenc, Matusovits Péter, vitéz Onczay László, 
Roth Gyula és vitéz Walla Ferenc választmányi tagok. 

Waldbott Kelemen báró, elnök üdvözölte a megjelenteket, a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Mailáth György gróf és Zsombory Ignác 
választmányi tagokat kérte fel, az ülés összehívásának a szükségét pedig 
a következőképen világította meg. 

Tisztelt Igazgató-választmány! A legutóbbi időben a szokottnál 
némileg hosszabb szünetet tartottunk a választmány egymást követő 
ülései között. Ennek az oka azonban egyrészről az volt, hogy a rendkívül 
kedvezőtlen időjárás és nehéz közlekedési viszonyok mellett nem akar
tuk az amúgyis hátramaradt gazdasággal erősen elfoglalt Urakat a meg
szaporodott munkától elvonni, másrészt pedig azt reméltük, hogy az 
egyesületnek az erdőgazdaságot elsősorban érintő árkérdések rendezése 
tárgyában tett lépései eredménnyel fognak járni és ezekről az eredmé
nyekről is be fogunk számolni. 

Sajnos, ez a reménységünk nem vált valóra. 
Nem rajtunk és nem a földmívelésügyi minisztérium illetékes 

tényezőin múlt az, hogy igen sok tekintetben olyan rendelkezések láttak 
napvilágot, amelyekkel szemben ma is még bizonyos mértékig értetle
nül állunk, viszont másrészről rendezetlenül maradtak az erdőgazdaság
nak olyan területei, amelyeknek a rendezéséért már minden lehető esz
közt megmozgattunk. 

Elsősorban kívánjuk megemlíteni a szerfatermékek ármegállapí
tásának a kérdését. 

Amint tudni méltóztatik, a kormányintézkedések 1939. évi augusz
tus 26-án rögzítették azoknak az erdőgazdasági termékeknek az árát, 
amelyek közszükségleti cikkeknek tekintendők. 

Bár többízben fordultunk az illetékes tényezőkhöz felterjesztéssel 
annak a megállapítása érdekében, melyik szerfatermékeket tekintik 
közszükségleti cikknek, választ egyetlen felterjesztésünkre sem kaptunk. 

A kialakított gyakorlat arról győzött meg bennünket, hogy ebből 
a szempontból még maguk a kormányzati tényezők sincsenek tisztában 
teendő intézkedéseikkel. 

A jóváhagyás végett bemutatott szerződések vagy kötlevelek hó
napokon át hevertek és hevernek előbb az árkormánybiztosságnál, ma 



a közellátási minisztérium illetékes osztályánál s a jóváhagyásoknál ki
alakult rendszert megállapítani nem tudunk. 

Több mint fél éve kértük a kormányzat intézkedését ebben az 
irányban. 

Rámutattunk arra, hogy az erdőgazdaságok rendkívül különböző 
fekvésénél és termelési viszonyainál fogva, de meg azért is, mert a 
szerfaválasztékok minősége annyi lépcsőzetes eltérést mutat, amit minő
sítési szabályokban pontosan körülírni nem lehet, szükségtelen a ter
melői árakba beleavatkozni. 

A kész termeivények fogyasztói árának megfelelő megállapítása 
esetén a feldolgozó üzem a termelő gazdaságnak valóban azt a legjobb 
árat tudná megadni, amit a nyerstermék megfelelő feldolgozása mellett 
a saját érdekében megadhat. 

Ez a rendszer biztosította volna a termelési helyhez közelebb 
fekvő feldolgozó telepek részére a helyzeti előny kihasználását, de lehe
tővé tette volna azt is, hogy a jobb berendezéssel, kedvezőbb kihaszná
lással, kevesebb anyagveszteséggel dolgozó telep foglalkoztatását bizto
sítsuk a felesleges anyagpazarlással dolgozó, kezdetleges berendezésű 
telepekkel szemben. 

Rámutattunk arra is, hogy a szerfából előállítandó fatermékek 
számottevő részét egyáltalán nem lehet közszükségleti cikknek minősí
teni. Jelentékeny részül; olyan, amelyeknek a felhasználása a mai nehéz 
viszonyok között elkerülhető, sőt bizonyos vonatkozásban célszerű is 
fogyasztásukat apasztani. 

Márpedig az ilyen takarékosságnak egyik legerősebb eszköze az, 
ha az árakat szabadon hagyjuk, mert emelkedő árak mellett mindenki 
csak a legszükségesebb mennyiséget fogja belőlük igénybevenni. 

Rámutattunk arra is, hogy az egységes ármegállapítás a rendkívül 
eltérő termelési viszonyok mellett kettős veszedelemmel, illetőleg nehéz
séggel jár. 

Egyrészről a termelés költségeiben beálló aránylag csekély válto
zások az üzemek jórészét — és éppen a legtávolabb fekvő tömegterme
léseket —• munkaképtelenné tehetik, másrészről az egységes feladóállo
mási ár megállapítása a fogyasztó felé való ármegállapítást nehezíti 
rendkívül meg, mert hiszen ugyanaz a feldolgozó telep esetleg 8—10 
különböző helyről származó nyersanyagot vesz igénybe, amelyiknek a 
beszerzési ára esetről-esetre más. 

A közellátási miniszter úr leiratában elismerte a gazdasági élet tör
vényeiből levezetett, de részéről elméletinek minősített megokolásunk 
helyességét, mégis elvileg az ármegállapítás mellett foglalt állást és fel
hívta egyesületünket, hogy az árakra vonatkozólag tegyen részletes 
javaslatot. 

Az előző választmányi ülés kiküldötte bizottság ennek a felhívás
nak megfelelően részletes javaslatot állított össze az egyes szerfaválasz- ' 
tékok ármegállapítására vonatkozóan. 

Mivel a háborús viszonyok és nehézségek a gazdasági életben 
támasztott minőségi követelményeket erősen tompították, már csak 
azért is, hogy a mindenütt megapadt termelés mégis fedezhesse P Z emel
kedő szükségleteket, egyesületünk a felterjesztéssel kapcsolatosan rá
mutatott arra, hogy az ármegállapítás kiadásával egyidejűleg szükséges
nek tartja a minősítési feltételek megfelelő átdolgozását -,s. 

Ezt az álláspontunkat a kormányzat magáévá tette s a közellátás
ügyi miniszter úr felkérte egyesületünket, hogy lehetőleg a Magyar Fa-
termelők, Fakereskedők és Faiparosok Országos Egyesületével egyetértő 
javaslatot tegyen a minősítésre vonatkozóan. 



A kiküldött bizottság ezt az új minősítési tervezetet is elkészítette, 
éspedig olyan tormában, hogy javaslatához a fakereskedők egyesülete is 
úgyszólván minden változtatás nélkül hozzájárult. 

Rá kellett azonban mutatnunk természetszerűleg arra, hogy a 
nyersanyag minősítési feltételeinek az enyhítése maga után vonja a 
készáru minősítési feltételeinek a megfelelő enyhítését is. 

Bár utolsó felterjesztésünk óta már több, mint egy hónap mult el, 
a felterjesztésre választ nem kaptunk. 

A zár alá vett készletek felszabadítása nem történt meg, s értet
lenül állunk azok előtt a kormányintézkedések előtt, amelyek leg
nagyobbrészt csak szaporítják az amúgyis túlterhelt adminisztráció 
munkáját. 

Számos olyan javaslattal járultunk már a kormányzat elé, ame
lyek lényegében azt eredményezték volna, hogy a hatóságilag megállapí
tott mértékű szükségletek fedezésére szolgáló vételek akadálytalanul 
legyenek lebonyolíthatók s csupán a készletek bejelentése alkalmával 
legyen köteles a termelő a megkötött ügyletekre vonatkozóan a vásár
lási engedélyt bemutatni. 

Kétségtelen, hogy a kormányzat ma már ismeri, hiszen ismernie 
kell, azokat a nehézségeket, amik mind szerfában, mind tűzifában a 
nélkülözhetetlen szükségletek kielégítésére feltétlenül forgalomba ho
zandók. 

Azt javasoltuk ezért, adja ki a kormányzat a vásárlási engedélye
ket előre és mondja ki azt, hogy a vásárlási engedély alapján kötött 
szerződések nem szorulnak hatósági jóváhagyásra, hanem csupán a kész
letek bejelentésekor kell a vásárlási engedélyt is bemutatni. 

Nem lett volna akadálya annak, hogy az esetleg támadt nehézsé
gek elhárítása és a szükségletek arányos fedezése érdekében a kormány
zat csak a fogyasztás egy bizonyos százalékára adja ki a vásárlási 
engedélyt. 

Az ilyen eljárás mellett feltétlenül képződő tartalékok elegendők 
lettek volna a faellátásban mutatkozó aránytalanságok kiegyenlítésére 
és a váratlanul mutatkozó hiányok fedezésére is. 

Sajnos, ez a javaslatunk sem talált elfogadásra. 
Az eredmény az volt, hogy az ügyletkötés számottevő ideig szüne

telt, sőt ma is nagyon vontatott. 
A szállítások elapadtak abban az időben, amikor még munka- és 

tuvarerő jobban állott rendelkezésre és vasúti kocsikat is megfelelő 
számban lehetett kapni. 

Félő, hogy ezeket a hiányokat a most bekövetkezett helyzetválto
zás folytán — amire azonban egyesületünk már szintén előre rámuta
tott — nem tudjuk pótolni. 

Ugyancsak hiába mutattunk rá arra, hogy a munkabérek, de 
különösen a fuvardíjak emelkedése teljesen megokolttá tette az összes 
erdőgazdasági termékek árának az emelését. 

A legutóbb megjelent s a budapesti tüzifaárakat módosító köz
ellátási miniszteri rendelettel kapcsolatban felhívtuk a közellátásügyi 
m. kir. miniszter úr figyelmét arra, hogy a rendelet értelmezése zavaros, 
nehézségeket okoz és különösen az ez évi meghosszabbított termelési 
időszak mellett sok félreértésre és pereskedésre szolgáltat alkalmat. 

Rámutattunk arra az egyenlőtlen elbánásra is, amelyik a for-
galmiadó-váltság, valamint egyéb, az üzemet terhelő kiadástöbbletek 
felszámítása tekintetében az erdőgazdaság és az ipar vagy bányaműve
lés között máig is fennáll. 



Sőt módját ejtettem annak is, hogy ezt a panaszunkat a miniszter
elnök úrhoz is eljuttassam. 

Sajnos, mindezek nem vezettek semmi kézzelfogható eredményre. 
Nem tudjuk, hogy mit hoz a közeljövő, de éppen ezért meglehetős 

aggodalommal tekintünk az ellátás elé, amelynek az esetleges zavaraiért 
és zökkenőiért a felelősséget el kell magunkról hárítani! 

Hiszen egyesületünk évek óta mindent elkövet, hogy ezen a terü
leten könnyebbséget, megnyugvást tudjon kieszközölni, s nem rajtunk 
múlt, hogy mindezek a törekvéseink eredménytelenek maradtak. 

Egyébként a tisztelt Igazgató-választmánynak módjában lesz 
ezekhez a kérdésekhez az árkérdés tárgyalása során részleteikben is 
hozzászólni. 

Szükségesnek tartom külön kiemelni azt az örvendetes szaporo
dást, ami az utolsó időben az egyesület taglétszámában beállott. 

Különösen a visszakerült területek erdőbirtokosságai léptek be 
igen szép számmal és a tagdíjak olyan bőkezű megállapításával, ami az 
egyesület tagdíjbevételeinek majdnem 25°/o-os emelkedését jelenti. 

Őszinte elismeréssel kell megemlékeznem a m. kir. erdőfelügyelő
ségek tagjainak a jóakaratú támogatásáról és buzgólkodásáról, akik az 
erdőbirtokosságok nagy részét megszerezték az egyesület tagjaiul és a 
faeladási hirdetményeknek a lapunkban való közzétételével is jelenté
kenyen megkönnyítik folyóiratunk kiadását és állandó szinten való 
•tartását. 

Egyénileg is ki kell emelnem elsősorban Istvánffy József m. kir. 
főerdőtanácsos, besztercei erdőigazgató urat, aki az egész kerületét be
hozta egyesületünkbe, továbbá Sára Jenő m. kir. erdőtanácsos és Bély 
Sándor m. kir. főerdőmérnök, valamint Gábor Ferenc m. kir. erdőmér
nök urakat, akik igen eredményesen buzgólkodtak új tagok szerzésében. 

Meggyőződésem az, hogy ha birtokos-tagtársaink ugyanilyen lel
kesedéssel karolnák fel a taggyüjtést az erdőbirtokosok körében, köny-
nyen elérhetnők azt, hogy az a sok csonkaországi erdőbirtokos, aki ma 
még nincs közöttünk, szintén belépne tagjaink közé. Ez pedig nemcsak az 
egyesület anyagi helyzetének a megkönnyebbedése tekintetében jelen
tene igen sokat, de feltétlenül fokozná egyesületünk súlyát és tekin
télyét is. 

Méltóztassék ezért megengedni, hogy amikor a tisztelt Igazgató
választmányt arra kérem, nyilvánítsa az előbb említett uraknak az egye
sület érdekében kifejtett önzetlen és odaadó fáradozásukért jegyzőköny
vileg köszönetét és bízza meg ennek közlésével az elnökséget, egyúttal 
birtokostársainkhoz is azt a kérést intézzem: támogassák meleg szívvel 
az egyesület ügyét erdőbirtokos-társaik között is. (Helyeslés!) 

Vuk Gyula napirend előtti felszólalásában meleg szavakkal emlé
kezett meg az elnök bőkezűségéről, amely a Kormányzó Ür Öfőméltósá-
gának olajfestményben készült arcképével gazdagította a közgyűlési 
termet. 

Javaslatára az igazgató-választmány egyhangú lelkesedéssel úgy 
határozott, hogy az értékes adományért az egyesület hálás köszönetét 
jegyzőkönyvében is megörökíti. 

Mihályi Zoltán dr., titkár: bejelentette, hogy a földmívelésügyi 
miniszter úr az egyesületnek a folyó évre szánt támogatás első részlete
ként újból 5000 pengőt utalt át és hangsúlyozta, hogy a most már rend
szeressé vált anyagi segítségért elsősorban Molcsány Gábor miniszteri 
osztályfőnök urat illeti köszönet. (Éljenzés.) 

Indítványára az igazgató-választmány egyhangúlag úgy határo-



zott, hogy az adományért őszinte háláját fejezi ki a földmívelésügyi 
miniszter úrnak. 

Molcsány Gábor közölte a választmánnyal, hogy az évi rendes 
támogatáson felül a miniszter úr Önagyméltósága az egyesület 75 éves 
jubileuma alkalmából — a hivatalos helyiségek tatarozására — 25.000 
pengő rendkívüli segélyt utalt ki. (Éljenzés!) 

Az elnök az egyesület leghálásabb köszönetét fejezte ki a nagylelkű 
elhatározásért és felkérte Molcsány Öméltóságát ennek a tolmácsolására, 
addig is, amíg a hivatalos leirat megérkezik. 

i A titkár bejelentette, hogy a Grec/uss-féle munka kiadásának a 
költségeihez —• Biró Zoltán személyes kérésére — a Magyar Tudományos 
Akadémia is 1000 pengővel járult hozzá és így a nyomtatási megkezdhető. 

Indítványára az igazgató-választmány egyhangúlag úgy határo
zott, hogy a jelentős adományért őszinte háláját fejezi ki a Magyar 
Tudományos Akadémia elnökségének. 

Végül bejelentette a titkár, hogy az Erdészeti Zsebnaptár nyomdai 
munkája nagy mértékben előrehaladt és ha újabb akadályok nem támad
nak, az egyre jobban sürgetett segédkönyv a nyár folyamán megjelenik. 
Vázolta azokat a nehézségeket, amelyek a kéziratok összeállítását és ki
szedését gátolták; kifejtette, hogy a rendkívüli viszonyok következtében 
ma már a nyomda is csak csökkentett létszámmal dolgozik, ezért las
súbbá vált a munka. Olyan kiadvány esetében azonban, amelynek min
den betűje és száma fontos adat, fokozott lelkiismeretességre és ellen
őrzésre van szükség. 

Biró Zoltán ügyvezető a fagazdaságnak az elnöki megnyitóban is 
említett nehéz helyzetével foglalkozott részletesen. 

Hangsúlyozta, hogy a szerfaárakra vonatkozó egyesületi javaslat 
összeállítását lényegesen megkönnyítette Véssey Ferenc közreműködése, 
aki pontos árelemzéseket hozott magával a bizottsági tárgyalásokra és 
kidolgozta a minősítési feltételek enyhítésére vonatkozó javaslatot, ame
lyet a Magyar Fatermelők, Fakereskedők és Faiparosok Országos Egye
sülete is teljes egészében elfogadott. 

Indítványára az igazgató-választmány egyhangúlag úgy határozott, 
hogy Véssey Ferenc vezérigazgató úrnak értékes közreműködéséért az 
egyesület hálás köszönetét tolmácsolja. 

Az ügyvezető a továbbiakban összefoglaló képet adott az egyesület
nek a fagazdaság terén mutatkozó nehézségek leküzdésére irányuló har
cairól. Az érdekképviselet ismételten sürgette a függőben lévő és halasz
tást nem tűrő kérdések rendezését, megokolt felterjesztésekben fejezte 
ki aggályait a napvilágot látott vagy tervbevett rendeletek egyes hely
telen intézkedéseivel szemben és többször felvetette a felelősség kér
dését is. 

Mindezek alapján azt a javaslatot tette, forduljon az egyesület 
mégegyszer részletesen megokolt beadvánnyal az összes illetékes kor
mánytényezőkhöz és kérje a sürgős kérdések haladéktalan rendezését, 
mert a helyzet egyre rosszabbodik és igen súlyos következményekkel 
fenyeget. 

Osztroluczky Miklós dr. kifejtette, hogy a bajok két forrásra 
vezethetők vissza: 1. a szerfaválasztékoknak nincsen hivatalosan meg
állapított ára; 2. a tűzifaárak nem megfelelők. Az egyesületet, mint a 
magyar erdőgazdaság egyetlen érdekképviseletét, komoly felelősség ter
heli, ezért szükséges lenne a nagy nyilvánosság előtt is rámutatni min-



den nehézségre. Végül azt kérte, tegyék szóvá az egyesület törvényhozó 
tagjai a képviselő-, illetőleg felsőházban a helyzet tarthatatlanságát. 

Ifj. Teleki József gróf megítélése szerint a szállítási igazolvány
rendszerrel a földmívelésügyi minisztérium jelentékenyen könnyített az 
Alföld tűzifaellátásán. A fuvarozás azért válik egyre nehezebbé, mert a 
hatóságilag megállapított áron nem lehet takarmányt kapni és így az 
állattartó gazdák valóban nem fuvarozhatnak napi 17 pengőért. 

Két kérdésre kívánt választ kapni: 1. Biztosított-e a télre az ország 
tűzifaszükséglete? 2. Lesz-e Nagy-Budapesten elég tűzifa? 

Zsombory Ignác kifejtette, hogy tavaly májusra a tűzifakereskedők 
minden szükségletüket lekötötték, az idén ellenben alig 10"/o-át. Nézete 
szerint a tűzifaellátás a télre a legkomolyabb válságba jut, mert a ter
melés is kevesebb volt, mint az elmúlt évben, a szállításnál pedig szinte 
leküzdhetetlen akadályokkal kell megbirkózni. 

A szerfaválasztékok árának a megállapítása most már véglegesen 
elkésett és amennyiben a szabályozás visszaható rendelkezéseket tartal
mazna, az nemcsak a fakereskedőket, hanem az erdőbirtokosok nagy 
részét is igen érzékenyen sújtaná. 

Feltétlenül szükséges, hogy az egyesület a kormányhoz intézendő 
emlékiratában felvesse a felelősség kérdését is és nyomatékosan rámu
tasson mégegyszer, hogy már évek óta ismétli — sajnos hiába — komoly 
figyelmez'etéseit. 

Véssey Ferenc mindenben helyeselte Zsombory álláspontját és ' 
hangsúlyozta, hogy a tűzifaellátás terén mutatkozó nehézségek miatt a 
fakereskedők és fogyasztók máris az erdőbirtokosokat vádolják. Ezt 
a gyanúsítást az egyesületnek a legerélyesebben el kell hárítania magától. 

Kardoss Kálmán a fuvarozás házi megszervezése érdekében emelt 
szót és felvetette a kérdést, nem lehetne-e az erdőgazdaságok részére 
ezen az alapon megfelelő mennyiségű takarmányt biztosítani. 

Az elnök kifejtette, hogy a közellátási miniszter úr már igen nehéz 
körülmények között vette át hivatala vezetését és a külpolitikai viszo
nyok sok helyesen megítélt kérdés okszerű rendezését odázták el. 

Az érdekképviseletnek azonban komoly kötelessége, hogy minden 
aggályának hangot adjon és ezért azt indítványozta, foglalja az egyesü
let emlékiratba az elhangzottakat és terjessze sürgősen az illetékes kor
mányzati tényezők elé. 

Az igazgató-választmány egyhangúlag Biró Zoltán, illetőleg az 
elnök javaslata szerint határozott. 

A titkár bejelentette, hogy felvételüket kérték az egyesületbe a 
következők: 1. Erdőbirtokosok: özv. gróf Esterházy Pólné, Haggenmacher 
Ottó, Kendeffy Lajosné, Mándy Tibor, Futásfalvi Márton József, Szapáry 
Emil gróf és vitéz Vay László; a következő városok, illetőleg községek: 
Borgóprund, Felsőszászujfalu, Friss, Gyergyószentmiklós, Kisilva, Kis-
sajó, Kiszsolna, Les, Magura, Major, Monorfalva, Monorfalva-Gledény, 
Mosonmagyaróvár, Nagybereg, Nagyilva, Naszódvidéki volt határőrköz
ségek, Óradna, Petres, Pinták, Rimaszombat, Szentjózsef, Tacs, Tarpa 
és Tekerőpatak; a következő erdőbirtokossági társulatok: Bánffyhunyad, 
Csíkszentkirály, Csíkverebes, Esztergom, Gát, Felsővisó, Gernyeszeg, 
Görgényszentimre. Harasztifalu, Izsnyéte, Jód, Kacs, Kézdiszentlélek, 
Kisbodak, Kovácsvágás, Kovászó, Körmend, Makkosjánosi, Nagybacon, 
Nagyborosnyó, Novaj, Oltszem, Sajósolymos, Sajóvelezd, Sepsiszent
györgy, Somorja, Suly, Tekerőpatak, Tiha, Torna, Vajka és Visóoroszi; a 
somogyácsai Legeltetési Társulat; továbbá: Gróf Benyovszky Móricné 
Erdészeti Hivatala, a Csornai Premontrei Prépostság Gazdasági Intéző-



sége, a Győri Székeskáptalan Jószágfelügyelősége és a Jódi Gör. Kath. 
Egyház. 2. Erdőmérnökök: Babos Imre, Bouquet Frigyes, Fröhlich Pál, 
Fúlöpp Zoltán, Györké Ernő, Imreh Dezső, Lukács Ottó, Nádudvary 
Jenő, ifj. Pászthy Ferenc, Székely Géza, Szőts Ernő, Sztankó Zoltán, 
Szűkíts János és Valics János. 3. Erdőmérnökhallgatók: Büttner Gyula, 
Hatász Aladár. Hopp József, Horváth Endre, Horváth Miklós, Molnár 
István, vitéz ~Szőnyi S. László és Tóth Béla. 4. Üzemi tisztek: Angyalossy 
István, Milota Artúr, zecftner Ernő. 5. Vállalatok: Furnir és Lemez
művek Rt., a Győri Ipartelepek Rt., „Tölgy" Faipari és Kereskedelmi 
Rt. 6. Fakereskedők: Ács János, Clemens és Prall, Molnár Árpád, Né-
raeth Péter, Simó Andor, végül 7. Kosch Emil és Rubchích László dr. 
részvénytársasági igazgatók és Payer Goldschmidt Ferenc ny. állatorvos. 

Indítványára az igazgató-választmány valamennyi jelentkezőt egy
hangúlag az egyesület tagjai sorába iktatta és egyéb tárgy híjján az elnök 
az ülést berekesztette. 

IRODALOM 
Backmund: Az erdő vándorlása az Alpok előterében. (Der Wandel 

des Waldes im Alpenvorland.) J. D. Sauerlánder kiadása. Frankfurt a. 
M., 1941. Ara 5 RM.; külföldieknek 25°/o engedmény. 

A Góring Hermann Német Erdészettudományi Akadémia Kiadvá-
nyai-nak 4. köteteként jelent meg a 12'i oldalra terjedő munka, amely 
igen értékes adatokkal gyarapítja az erdő fejlődéstörténetére vonatkozó 
ismereteinket. 

Bajorországnak az Alpok és a Duna között fekvő területe az egész 
német birodalom egyik legkultúráltabb része, nem csoda tehát, hogy 
erdőgazdaságáról a régi időkből is több feljegyzés maradt fenn, mint 
más vidékeken. 

A szerző az 1550-től 1850-ig terjedő időszakot dolgozta fel köny
vében, amely 3 főrészre oszlik. 

A XVI. század végéről az V. Vilmos bajor herceg utasítására ké
szült erdőleírások az első hiteles és eléggé bőséges írásbeli forrásai a 
bajorországi rendszeres erdőgazdaság történetének. Az 1752. évi decem
ber hó 5-én kelt választófejedelmi rendelet már pontos erdőleltárak 
készítését írja elő, tehát részletesebb adatokat tartalmaz a fafajokról, 
állományalakokról, használatokról és a régebbi helyzettel szemben addig 
bekövetkezett változásokról. 

Az 1800-as évek elején készülnek az első és igazán alapos üzem
tervek; ezekre épült fel a mult század derekán az egyre belterjesebbé 
váló gazdálkodás. 

A szerző különös súlyt fektetett arra, hogy mind a három kor
szakban kimutassa, milyen kapcsolatok állottak fenn az erdő- és a mező
gazdaság között és melyek voltak azok a változások, amelyket az erdő
nek kezdetben az állattenyésztés fejlődése, később pedig a szántóterület 
szaporítása érdekében el kellett viselnie. Ezek a változások — miként 
Németország egyéb vidékein — nem voltak előnyösek az erdő fejlődése 
szempontjából, de mindig a kultúra előrehaladását jelezték és így nem
csak több megértésre tarthattak számot a mult bírálatában, hanem egy
ben értékes tanulságokkal is szolgálnak. M. 

Székács Vince: Vadászemlékeimből. (Kézirat. Pestszenterzsébet.. 
1941.) 

Néhány gépírásos példányban készült csak a 70 oldalra terjedő, 
ízléses kötésű füzet, amelynek minden sora a régi szép világot idézi. 



A köztiszteletben álló szerző boldog Nagymagyarország államerdé
szetének a községi, közbirtokossági stb. erdők ügyeit intéző — és ezért 
derűs csúfolodással „némely más"-nak nevezett — ágazatában szolgált 
és a gondjaira bízott kerületben olyan úr volt, hogy — saját szavai 
szerint —• senki mással nem cserélt volna. 

Ha nem ismernők Vince Bátyánk mai napig is töretlen műszaki 
felkészültségét, amely kényes vasútépítési és birtokeldarabolási kérdése
ket oldott meg annak idején közmegelégedésre, ha nem láttuk volna 
személyesen azt a mázsányi — hivatásunk minden területét felölelő — 
szakvéleményt, amelynek ugyancsak a közbizalom alapján lett a vala
mikori járási m. kir. erdőgondnok a szerkesztője és ha nem tudnók a 
„Külföldi lapszemle" cseh, szlovák és lengyel részének az ellátása' -íl 
közvetlenül is, milyen lelkiismeretes, pontos ember még most is a ny. 
miniszteri tanácsos úr Őméltósága, akkor szívhezszóló humorral és ki
tűnő megjelenítő erővel írt kis történeteiből talán azt gondolhatnók, 
hogy egyebet se tett annakidején, mint vadászott. 

Pedig mindig nagyon sokat dolgozott. De okosan élt az idővel. És 
éppen mert minden szabad óráját a vadászatnak szentelte, erdésznek is 
különb volt sok kartársánál, akik csak az asztal mellől intézkedtek! 

A nagy Természettel való vérségi kapcsolatait érezzük minden 
sorából és különösen ez az, ami írását olyan színessé és rokonszenvessé 
teszi. , * - » « • 

Nem szégyeljük azonban bevallani, hogy vadászatainak a számbeli 
eredményeit is őszintén irigyeljük. „Vaddisznóban" 7 vármegyére szóló 
híre volt Vince Bátyánknak, vadászatain egy-egy jobb helyért a leg
nevesebb puskások vetélkedtek és kopóiról oldalakat írtak mások is a 
különböző vadászati lapok hasábjain. 

„Szép idő volt — jó idő vo l t ! . . . " 
Szívből örülünk, hogy emléke nem veszett bele teljesen a feledés 

homályába és mindenképen vadászati irodalmunk, sőt karunk nagy nye
reségének tartanok, ha a túlzott szerénységgel csak baráti kezekbe eljut
tatott füzet a nyomtatott betű útján közkinccsé válhatna. M. 

HAZAI FOLYÓIRATOK. 

A Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye. (LXXVI. kötet, 1942.) 

19—20. sz. — v. R. Nászay M.: Országépítésünk műszaki feladatai
nak központi vezérkari megszervezése. — 

Értekezések-Beszámolók. — Sághy G.: A kislakásépítés a közgaz
daság tükrében. — Varga J.: Finanszírozás és tőkeképződés. 

21—22. sz. — Török T. dr.: A kémiai színképelemzés a fémipari 
gyakorlatban. — Balló A dr.: Sínautóbusz közúti forgalomban. 

A Műszaki Világ. (VI. évf. 1942.) 

10. sz. — Árvay J. dr.: Vízrendezés száraz és nedves években. — 
Seléndy A.: Hogyan alakult ki és milyen teljesítményekre képes korunk 
leghatásosabb tengeri fegyvere: a tengeralattjáró. (2. közi.) — Tarics S.: 
Amerikai mozaik. 

11 sz. — Seléndy A.: Hogyan fejlődött ki és milyen teljesítmé
nyekre képes korunk legveszedelmesebb tengeri fegyvere: a tengeralatt
járó. (3. bef. közi.) — Hajdú E : Villamosenergia gazdálkodásunk fel
adatairól. 



A Vadászkutya. (III. évf. 1942.) 
5. sz. — Forti J. dr.: Kutyakiállítás. — Zoborhegyi: Kölyökkutyák 

képességvizsgálata. — Mikósdy A.: Vadőr és vadászkutya. — Aigner ö.: 
A vizsla munkája és használata (2. bef. közi.) — Szerencsés A.: Rendőr
kutya a vadőr szolgálatában. 

Bányászati és Kohászati Lapok. (LXXV. évf. 1942.) 
10. sz. — Mika J.: Fémek üzemi színképelemzése (2. közi.) — Bán 

I. dr.: A bányanyugbérbiztosítás új rendje. 
11. sz. — Érdi H.: Vízcsővezetékek megvédése kémiai úton. — 

Br :ay L: Darabos és poralakú anyagok mérlegelése kezelésük közben. 
— Pethe L., Tetmayer A.: Hozzászólások a mérnökneveléshez. 

Bástyánk. (II. évf 1942.) 
5. sz. — Mécs E.: Felsőbbrendűség. — Gocs J.: A nemzetpolitikai 

nevelés feladatai. — Vági I.: Két találkozás. — Hábel Gy.: A Felvidék 
első népfőiskolája. — Varga D.: Mit láttam Finnországban? (2. közi.) — 
Madas A.: Magyar mérnök — magyar munkás. 

Gazdatisztek Lapja. (XLVI. évf. 1942.) 
6. sz. — Fejér F.: Több gyakorlatot a Gazdasági Akadémián! — 

Párniczky Z.: Mégegyszer a gazdatisztek bekapcsolásáról a mezőgazda
sági oktatásba. : A Magyar Gazdatisztek Országos Egyesületének 
jubileumi díszközgyűlése. —• Keleti I. dr.: Az önkéntes többletbiztosítás
ról! — Suhayda T.: Dolgozzunk egymásért, népünkért, földünkért! 

Halászat. (XLITI. évf. 1942.) 
4. sz. — Mika F. dr. és v. Varga L. dr.: Hazai pisztrángtenyész

tésünk irányelvei és kilátásai (13. bef. közi.). — ífj. Szabó Z. dr.: 
A bolharákok élete (3. közi.). — v. Varga L. dr.: A Ladoga-tó nevezete
sebb halai és halászata (2. bef. közi.). 

5. sz. — Mika F. dr. és v. Varga L. dr.: A pisztráng és az ember. 
— Vásárhelyi I.: A pézsmapocok. (1. közi.) — Bernáth I.: A Duna magas 
vízállása és a halászat. — Ifj. Szabó Z. dr.: A bolharákok élete. (4. közi.) 

Kémikusok Lapja. (III. évf. 1942.) 
6. sz. — Szelényi T. dr.: Földgázok héliumtartalma. — Sümegi L. 

dr.: Kevert gáz (Dawson-gáz, generátorgáz) összetevőire való felbontása 
és ennek gyakorlati előnyei. — v. Lányi B. dr.: Dr. Szarvasy Imre. 

Kertészeti Szemle. (XIV. évf. 1942.) 
6. sz. : Tavaszi kertészeti kiállítás, 1942. 

Köztelek. (LII. évf. 1942.) 
19. sz. — Th.: Adatok a világgazdasági helyzetről. — Kalamenovich 

G.: Ricínustermesztési tapasztalatok. — Foltányi F.: Adatok a fehérhere 
magtermesztéséhez. — Kesztyűs L. dr.: Az üzemi tanácsadás a mező
gazdaságban. II. 

20. sz. — V/estsik V.: A csillagfürt termesztése magnak. — Lates 
J.: Mégegyszer a sáncolásról és az őszi mélyszántásról. — Frank T.: A 
növény keresztezések gyakorlati végrehajtása. — Schandl J. dr.: A fejési 
idény meghosszabbítása a juhászaiban. — Mócsy J. dr.: A bögöly-lárvák 
irtása. — Szanyi I.: A szappanhiány megszüntetése. — Kulin I.: Korszerű 
mezőgazdasági kérdések és a meteorológia. I. — Twzson J. dr.: A több
termelés hazai lehetőségei. 

S* 



21. sz. — Kovátsits L. dr.: Pusztul-e a magyar föld. — Horn M.: 
Orosz forradalmi tanok a növénynemesítés terén. — Tangli H. dr.: Az 
étvágyserkentés jelentősége a baromfihizlalásban. — Kulin I.: Korszerű 
mezőgazdasági kérdések és a meteorológia. II. — Csalány F.: A vessző
vel felderített ingersávok (földsugárzás) hatása az állatokra és a növény
zetre. — Szabó M. dr.: Mezőgazdasági termékek tárolása és szállítása. 

22. sz. — M. E. dr.: A Gazdák Biztosító Szövetkezetének 1941-i 
üzletéve. — Westsik V.: Az édes csillagfürt. — Ch. Chenel G.: Az angol 
telivér kancák meddősége elleni védekezés Alagon. — Ormándy J. dr.: 
A termelési költségek emelkedése az utolsó tíz év alatt. — Váhl L.: 
A szikes talajok javításának újabb módja. — Kund E.: Hová nem való 
a sáncolás. — Herodek S. dr.: Muravidéki állattenyésztési helyzetkép. 
Magyar Fapiac. (IV. évf. 1942.) 

19. sz. — Zelber K.: A tűzifa-visszaélések meggátlása. 
20. sz. — Lengváry Gy. dr.: Az 55.200-as rendelet és az árverések. 
21. sz. : Az erdélyrészi Fatermelők Szövetségének a köz

gyűlése. 
22. sz. — —. A tüzelőanyagellátás. 

Magyar Méh. (63. évf. 1942.) 
6. sz. — Bartsch B.: Mi lesz az idei méz ára? — Takács M.: 

Az anya biztos elfogadtatása. — Barcsa B.: Szabadítsuk fel a méh
anyákat! (fényképpel). — Medgyessy Gy.: „Nagykeret" — vagy még 
nagyob keret? — Kelecsényi E.: Csak a nagy keret mentheti meg a ma
gyar méhészetet! — 1. Hankó L.: A méhtenyésztés előfeltétele. — 
Várallyay B.: Bukómézteres vándorrakodó kaptár. — Ignácz S.: A két-
anyás rendszer. 
Magyar Statisztikai Szemle. (XX. évf. 1942.) 

2—3. sz. — Thirring L. dr.: A nép tömörülés vármegyénkint. — 
Szél T. dr.: Az új magyar rákstatisztika első eredményei. — Burgdörfer 
F. dr.: Németország és a nyugati államok népesedése. — Sipos S. dr.: 
Az ónérc és az ón világtermelése 1938-ban. 
Mezőgazdasági Közlöny. (XV. évf. 1942.) 

5. sz. — Battha P.: Állattenyésztésünk teljesítőképességének foko
zása. — v. Palffy A.: A kaucsuktartalmú növényekről. — Kulin S.: 
A birtok hozadékérték számításának újabb módjai. — Ho: Az árvíz idő
járási okai. — M. B.: Az európai szárazföld zsírellátása. — M. B.: A fon-
tosabb ipari nyersanyagok megoszlása a világon. 
Nimród Vadászlap. (III. évf. 1942.) 

14. sz. — Veress G.: Idejében biztosítsuk hasznos vadunk téli ta
karmányát. — Varga E. dr.: Vadászműszótár. — Hajek A.: Elmélkedés 
a fogoly sorsáról. 

15. sz. — Beretzk P. dr.: A madárvonulás kérdéséhez, tekintettel a 
szinkron madármegfigyelések jelentőségére. — Szabolcs J.: Az őzbögöly 
és fellépésének hatása az agancsfejlődésre. — G. Lelovich Gy.: Fontos 
apróságok a héja (karvaly) idomításánál. 

16. sz. — Blattny L.: Mérgezésről. Farkasokról. 
Technika. (23. évf. 1942.) 

5. sz. — Misángyi V. dr.: Tömeggyártás az öntődékben. — Rados 
J. dr.: A kolozsvári Szent Mihály templom restaurálása. — Mihailich 
Gy. dr.: A Mérnöki Továbbképző Intézet beszámolója. — Schwertner 
A. dr.: A síkbeli feszültségállapot egy logaritmikus potenciál. — Förster 



R.: Gyakorlati tudnivalók a tetőszerkezetek lángmentesítéséről. 
Weber Z.: Hazai növényi rostanyagok. (3. közi.) — Fialovits B.: A MÁV 
gőzmozdonyainak történeti fejlődése. (7. közi.) 

Természettudományi Közlöny. (74. k. 1942.) 
5. sz. — K. Kuthy S.: A mesterséges zsír. — Vajda P. R.: A harci

kocsi története. — Aujeszky L.: Víz és jég a felhőkben. — Rapaics R.: 
A mani-macska eredete. — Baskai E. dr.: Színesanyagok érdekes alkal
mazása. — Kieselbach Gy. dr.: A vitaminok és a szem. 

Vadászat-Halászat. (X. évf. 1942.) 
9. sz. — Szádeczky-Kardoss B. dr.: A haszonbérek. — A. Balogh 

A.: Az újabbkori, nálunk még kevésbbé ismert fegyverkülönlegességek 
s betétcsövekről. Fegyversúlyok. 

10. sz. — Orday R.: Állami medvetenyészet az abauji őserdőkben. 
— K. Benkő P.: A puska tervezési hibái. — A. Balogh A.: Irányzék-
céltávcső. — Vásárhelyi I.: A sólymokról. 
Vadászújság. (XLII. évf. 1942.) 

14. sz. — Panka K. dr.: Vadkan ölte-e meg gróf Zrínyi Miklóst 
vagy orgyilkos? — Stankowsky J.: Sztrichnin-hiány. — Vargha F.: Puska 
és fegyver; vagy talán karabély? — Vófcár P. A. dr.: Embervédelem, 
állatvédelem. 

15. sz. — Szent-lvány G. dr.: Vadászati statisztika az 1939/1940. 
vadászati idényben. — Mészáros P.: Egy s más a vaddisznóról és vadá
szatáról. — Sekeres I. dr.: Mégegyszer: vadász a solymászatról. 

16. sz. — Mészáros P.: Elmélkedés a puskavégre való vadakról 
(Jagdbare Tiere) s neveik írásmódjáról. : Vessünk sok-sok kendert 
és takarmánykáposztát! — id. Gallotsik V.: Vadpáva. — P. Sziknay L.: 
Vadirtó szigetekből vadszaporító szigetek. — Lente G.: Apróvad-bilyo-
gozás. — Stankowsky J.: A vadászt érdeklő apróságok. 

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE. 

ALLGEMEINE FORST- UND JAGD-ZEITUNG. 1942. 5. sz. 
Fabricius: A gróf Berckheim-féle arborétum. (Die Ausgestaltung 

der Graflich von Berckheim'schen Exotenbestánde.) 109—117. old. 
Berckheim Keresztély báró a mult század 60-as éveiben telepítette 

be a Weinheim mellett fekvő erdőbirtokának egyik, termőhelyi szem
pontból különösen alkalmas, részén az első külföldi fafajokat és foko
zatosan olyan arborétumot létesített, amely kétségtelenül egyik legérté
kesebb nevezetessége ma Németországnak. A szerző az északamerikai, 
keletázsiai és északindiai fafajok szerint csoportosítva ismerteti az egész 
telepítést, leírja a csemeték eddigi fejlődését és az új termőhelyhez való 
alkalmazkodásuk eredményeit. 

Zentgraf: A freiburgi erdömüveléstani intézet tanulmányi erdejé
nek a külföldi fafajai. (Der Exotengarten im Lehrrevier Wildtal des 
Waklbau-Instituts Freiburg i. Br.) 117—122. old. 

Az újabb telepítésű arborétumban néhány olyan fafaj is található, 
amelyeknek a meghonosítására itt történt első ízben kísérlet. 

Stober: Orosz erdöképek. (Russische Waldbilder.) 123—126. old.i 
A keleti harctéren hősi halált halt szerző rövid feljegyzései a had

járat során szerzett erdészeti tapasztalatairól. 



Schenk: Erdészeti származástan az Egyesült-Államokban. (Forst-
Iiche Genetik in den Vereinigten Staaten.) 123—126. old. 

Érdekes jelenség, hogy az erősen üzleti szellemű Amerika mennyit 
áldoz tudományos kutatásokra. Igaz, hogy a szerző leírta kísérleteknek 
és törekvéseknek is végeredményben az a céljuk, hogy az őserdő helyén 
kereskedelmi szempontból megfelelőbb, jövedelmezőbb állományok 
legyenek nevelhetők. 

v. Wettstein: Az erdészeti növénytenyésztés jelenlegi állása. (Uber 
den gegenwártigen Stand der forstlichen Pflanzenzüchtung.) 128—131. old. 

A régebbi nemesítési kísérletek ismertetése után azokra a szem
pontokra mutat rá, amelyeknek az érvényesítésétől további fejlődés 
várható. 

SCHWEIZEPJSCHE ZEITSCHPJFT FÜR FORSTWESEN. 1942. 4/5. sz. 
Hess: A fűtakaró hatása a vadpatakokra. (Die Wirkung des Gras-

wuchses in Einzugsgebieten von Wildbachen.) 97—101. old. 
A szerző néhány meggyőző számadattal és szép fényképpel iga

zolja, hogy már a füvesítés is milyen nagy segítséget jelent és mennyire 
megkönnyíti a vadpatakok befásítását. 

Frey-Wyssling: A gyantatömlők keletkezése, (tlber die Entstehung 
von Harztaschen.) 101:—106. old. 

Pontos növényélettani beszámoló. 
Knuchel: A szántóföldek szaporítása és az erdöirtás. (Ausdehnung 

des Ackerbaues und Waldrodung.) 111—117. old. 
Az önellátás fokozására kényszerített Svájc kormánya már 1939. 

évi augusztus hó 30-án elrendelte, hogy a kantonok együttesen 2000 ha 
erdőterületet kötelesek szántóvá átalakítani és a tarolások pótlásaképen 
újabb kopárokat befásítani. 

A mult év január havában megjelent rendelet szerint a 2000 ha-
ból Bern kantonra esett a legtöbb irtásterület (400 ha), de 8 olyan kan
ton van, amelynek összesen csak 5—5 ha erdőt kell feláldoznia. 

Miután pedig ezenfelül a háborús gazdaság szükségleteinek a fede
zésére 3 év óta a rendes termelés kétszeresét kell minden erdőbirtokos
nak kihasználnia, a szerző — érthetően — komoly aggodalmának ad ki
fejezést a nemzeti vagyon ilyen nagymértékű igénybevétele miatt. 

Zwicky: Körív kitűzése egyenlő ívhosszakkal táblázat segítségé
vel. (Die Absteckung des Kreisbogens mit gleichen Bogenabstanden 
unter Vervvendung der „Kurventabelle".) 119—121. old. 

A gyakorlati szempontból igen előnyös eljárást a szerző egy pél
dával is megvilágítja. 

Bagdasarjanz: Az esés kiegyenlítése a hossz-szelvényben függőle
ges parabolával. (Die Ausrundung der Gefallsbrüche im Langenprofü 
mittels der Vertikal-Parabel.) 121—124. old. 

Igen érdekes és jól használható gyakorlati eljárás. 

DER DEUTSCHE FORSTWIRT. 1942. 37/38—43/44. sz. 
Weber: Egy állami erdőgondnokság — mintaüzem. (Eine staatliche 

Forstverwaltung wurde Musterbetrieb.) 188. old. 
A nemzeti szocialista Németország az eredményesen termelő mun

kát minden téren nagyra értékeli és elismerésének ünnepélyes kitünte
tés formájában szokott kifejezést adni. 



Most történt első ízben, hogy egy állami erdőgazdaságot (nevét a 
szerző nem említi) fokozott teljesítményeiért a kormány a legnagyobb 
jutalommal, az aranyzászlóval tüntetett ki. Ez az üzem nemcsak a gaz
daságosság követelményeinek tudott az átlagot messze felülmúló mér
tékben megfelelni (az ültetéstől a kihasználásig mindenütt kisebb költ
ségekkel is nagyobb eredményeket ért el), hanem állandó erdőmunkás
gárda nevelésével, az új nemzedék helyhezkötésével és biztosításával is 
fényes példát mutatott. 

Immel: Az erdő és a fa a német művészetben. (Wald und Baum 
in der deutschen Kunst.) 205—209. old. 

A Nemzetközi Erdészeti Központ <C. I. S.) igazgatójának, Köstler 
dr. tanárnak a most megjelent könyvét méltatja, amelynek a bővebb 
ismertetésére még visszatérünk. 

Kleist: Egyszerűsített bányafa-tömegszámítási mód. (Vereinfachte 
Grubenholzberechnung.) 217—218. old. 

A hengertáblákkal való számítás lehetőségére figyelmeztet, mert 
állítása szerint ezt kevesen ismerik. (!) 

INTERNATIONALER HOLZMARKT. 1942. 18—21/22. sz. 
Fröhlich: A tutajozás Délkeleteurópában. (Die Holzflösserei in 

Südosteuropa.) 18. sz. 24—30. old. 
A szerző megállapításai szerint a tutajozás bevezetése a délkelet

európai őserdők további fejlődése szempontjából nem volt kedvező, mert 
az értékes fenyők kiszálalásához vezetett, ennek következtében pedig 
mindenütt a bükk került uralomra. A hosszú ideig tartó víziszállítás 
következtében a fenyőtörzsek minősége is erősen csökkent. 

Fröhlich: A fák legfontosabb betegségei és hibái Délkeleteurópa 
erdeiben. (Die wichtigsten Krankheiten der Baume, Fehler und Mangel 
des Holzes in den Waldungen Südosteuropas.) 19/20. sz. 22—30. old. 

Az őserdőkben legtöbbnyire a túlkorosodással járó gomba- és ro
varkárosítások mellett a fák egyéb alaki hibáit (ágasság, csavarodott 
növés, stb.) is felsorolja. 

Buse: A fatartósítás gyakorlata és a védőanyagok használata. 
(Einiges über die Praxis der Holzkonservierung und die Anwendung 
von Holzschutzmitteln.) 19/20. sz. 43—47. old. 

A tartósító-anyagok hatásának és a fák telíthetőségének a rövid 
ismertetése után részletesen leírja a ma használatos eljárásokat (1. telí
tés nagy nyomás alatt kazánban, 2. áztatással medencékben, 3. hidro
sztatikai nyomással, 4. ozmózisos eljárással, 5. „pólyázással") és alkal
mazásuk helyénvalóságát. 

Finnország. A folyóirat 180 oldalas, 21/22. sz. kettős különfüzete 
csak Finnország fagazdaságával foglalkozik. A közleményeket a tudo
mány és gyakorlat legkiválóbb képviselői (Saari, Serlachius, Heikin-
heimo, Pöntyneh, Vesterinen, Ilvessalo, Ahonen, Nurminen, Lófström, 
Rudback, Erkkila, Sjőberg, Roschier, Helander, Lukkala. Lehtinen, 
Spranger) írták. Középeurópai arányokhoz szokott szemünk csodálkozva 
szemlélheti a termelés rendkívüli bőségét és a felkészültségnek azt a 
mértékét, amely a belterjes finn fagazdaságot jellemzi. A fagáznak a 
motorüzemben való térhódítására külön is felhívjuk olvasóink figyelmét. 



REVUE DES FAUX ET FORÉTS. 1942. 1/2. sz. 
Oudin: A kopárfásítások műszaki elvei. (Note sur le reboisement 

des terres incultes. Prineipes techniques.) 1—16. old. 
Franciaországban a meg nem művelt területek összes kiterjedése 

meghaladja az 5 millió ha-t, ez nagyjából az ország területének a 10°/o-a, 
amelyből kb. 25°/o erdősíthető volna. A szerző szerint a területeket sür
gősen össze kell írni s minőségük szerint a következő 4 osztályba so
rozni: 1. azonnal beerdősíthetők, 2. kisebb előmunkálatok, víztelenítések, 
útépítések elvégzése után erdősithetők, 3. nem erdősítendők, mert mező
gazdasági, vagy legelő céljaira valók és 4. tovább is megművelés nélkül 
hagyandók. Ismerteti a szóbajöhető fanemek és az erdősítési eljárások 
megválasztását a talaj és éghajlati viszonyok figyelembevételével, s 
hangsúlyozza a megbízható vetőmag beszerzésének és a hozzáértő szak
munkások alkalmazásának a szükségességét. 

Campredon: Szabványosítás a fakereskedeleniben és a faiparban. 
(La normalisation appliquée au commerce et á l'industrie du bois.) 17 — 
26. old 

A Franciaországban eddig elért eredményekről s most is folyó 
munkálatokról számol be, amelyek főként a szakkifejezésekkel foglal
koznak. 

Négre: Néhány szó az 1940. évi áradásokról. (Note sur les inonda-
tions d'octobre 1940 dans les départements de l'Aude et des Pyrénées-
Orientales.) 27—31. old. 

A hirtelen esőzések megduzzasztotta vadpatakok pusztítása Aude 
és Kelet-Pireneus megyék területén az elkopárosodott völgyekben na
gyobb volt, mint az erdősültekben. A szerző nagy területek mielőbbi 
erdősítésével kívánja hasonló áradások veszélyét megelőzni. 

Ruban: Az élősövények és rézsűk fájának a kitermelése. (Les 
exploitations de bois de haies et de talus.) 75—80. old. 

A normand megyékben nem megvetendő mennyiségű fát termel
nek ki az igen sűrűn telepített élősövényekből; ezek nyesése, ill. botolása 
átlag 9 éves fordulóban történik. 

Fondeur: A fenyő mint textilnövény. (Le pin maritime, plante 
textilé.) 99—104. old. 

A Pinus pinaster Soland. tűiből vegyi és mechanikai eljárással a 
kenderkóchoz hasonló anyagot, majd szövésre alkalmas fonalat termel
nek. 1940 óta gyárakban dolgozzák fel a fák alatt gyűjtött száraz fenyő
tűt, de csak a háborús rendkívüli viszonyok teszik megokolttá az alom
nak az erdőből való ilyen elhurcolását. 

Géneau: Erdészeti törvényalkotás régente. (La législation fores
tiére sous l'ancien régime.) 157—168. old. 

Colbert híres erdőtörvényét, az 1669. évi „Ordonance"-ot ismerteti, 
mely tudvalevően a legrégibb s egyik legértékesebb forrása volt úgy
szólván napjainkig a kultúrállamok erdészeti törvényeinek. 

HRVATSKI SUMARSKI LIST. 1942. 5. sz. 
Spiranec: Erdészeti statisztikánkról. (O nasoj sumarskoj brojidbi.) 

129—132. old. 
A minden részletre kiterjedő pontos statisztika sürgős megszerve

zése mellett foglal állást és errevonatkozólag néhány tanácsot is ad, kü 
lönös tekintettel az adatgyűjtés nehézségeire. 



LES A DREVO. 1942. 15 16—23. sz. 
Kosijai-: Szlovákia fatermelése és az értékesítés az utolsó évtizedben. 

(Odbytové pomery a produkcia dreva na Slovensku v poslednom de-
sat'roci.) 17/18. sz. 1—3. old. 

Az érdekes gazdaságpolitikai tanulmány rávilágít azokra a nehéz
ségekre, amelyek a volt csehszlovák köztársaságot a Magyarországgal 
kötött kereskedelmi egyezménynek 1930-ban történt felmondásával 
érték. Ismerteti a fapiacnak ezt követően beállott pangását és végül jól 
áttekinthető képet ad arról is, miként változott fokozatosan egyre elő
nyösabbé Szlovákia fagazdasága állami önállóságának a kezdete óta; 
ebben legjelentősebb része a fakivitel nagymértékű emelkedésének van. 

Gernlein: A fa megóvása a bányászatban. (Ochrana dreva v 
banictve.) 17/18. sz. 6. old. 

A korszerű telítőanyagok alkalmazásával a bányafa élettartama 
a telíttetlenének a 3—4-szeresére emelhető. Ez az általános fahiány 
mellett igen súlyosan esik latba. » 

Móric: Az évi fatermelés és az erdőtalaj-csökkenés adatai. (Úvaha 
nad reálnost'ou rocnej t'azby dreva a úbytku lesnej pödy.) 19 20. sz. 
1—2. old. 

Az 1930—1937-ig terjedő időben a volt csehszlovák köztársaság 
fakivitele erősen megcsappant. Ennek következtében pedig — a csökkenő 
árakra való tekintettel — a rendes évi fatömeget a termelők nem 
használták ki és így az erdőkben számottevő lett a megtakarítás. 

A mostani fokozott kereslet kielégítése tehát a tartalékokból tör
ténik; a rendkívüli használatok engedélyezését azonban az illetékes 
hatóságok a legszigorúbban kezelik. 

Az elmúlt 3 évben mintegy 3200 ha-ral csökkent az erdőterület, 
főleg szántóvá és legelővé való átalakítás következtében. Ennek a pót
lásáról kopárok és kizsarolt legelők befásításával kell gondoskodni. 

Mackó: A legelők és legelőerdők felülvizsgálata. (Revízia pasién-
kov a pasienkové lesy.) 19 29. sz. 4—5. old. 

Az 1940: 90. t.-c. rendelkezéseit ismerteti, amelyek új alapokra 
fektetik Szlovákiában a legelő-kérdést és a régi külterjes gazdálkodás 
helyett a valóban hasznothajtó legeltetés lehetőségét biztosítják. 

Braxatoris: Hogyan emelhetjük a kiserdők hozamát? (Ako zvysit' 
vynos malych lesov?) 21)22. sz. 1—2. old. és 23. sz. 6. old. 

A kérdés eredményes megoldása csakis a kisbirtokosok beható 
kioktatása alapján oldható meg. A tanításnak nemcsak a helyes erdő
telepítésre és az állománynak a gondos ápolására, hanem a korszerű 
erdővédelem követelményeire és a termelésnél szemelőtt tartandó taka
rékosságra is ki kell terjednie. 

: Az épületi és szerfa megóvása. (Ochrana stavebného a 
uzitkového dreva.) 21 22. sz. 5—6. old. 

A korszerű telítési eljárásokat és hatásukat ismerteti. 
Rubner: Európa és erdei. (Európa a jej les.) 23 sz. 1—2. old. 
Rövid összefoglalás Európa erdőöveiről. 



K Ü L Ö N F É L É K 
HALÁLOZÁSOK. 

Dr. zichi és vásonkeői Zichy Gyula, gróf, v. b. t. t., kalocsai érsek, 
pápai trónálló stb., május hó 20-án 71 <éves korában Kalocsán elhunyt. 

A megboldogult főpásztor 1928 óta volt tagja egyesületünknek. Bár 
az érdekképviseleti munkában személyesen nem vehetett részt, az erdő
gazdaság iránti meleg érdeklődésének számos tanújelét szolgáltatta és 
szociális mazgalmainkban is mindig az elsők között volt bőkezű adomá
nyaival. 

Nemes emlékét hálás kegyelettel őrizzük. 
Kondor Vilmos ny. min. tanácsos, a balassagyarmati ev. egyház 

mósodfelügyelője, törvényhatósági bizottsági tag, városi képviselőtestü
leti tag stb., az Arany Érdemkereszt, a Koronás Arany Érdemkereszt és 
a Signum Laudis tulajdonosa, május hó 22-én életének 83. évében Ba
lassagyarmaton elhunyt. 

Köztiszteletben álló egyéniségét talán legjobban jellemzi az a 
megemlékezés, amelyben egyik volt hivatali kartársa a következőket írja: 

„Egész életében a kötelességteljesítés volt a mozgató erő. Mint hi
vatalnok, odaadó szorgalommal és szaktudással végezte munkáját. Nem 
a nyilvános elismerésért dolgozott; az elért eredmények adtak neki erőt 
a további munkához. Jutalmát saját lelkiismeretének a megnyugtatásá
ban találta meg. 

A közéletben mindazokkal a talentumokkal, melyekkel a Gond
viselés megajándékozta, hűségesen sáfárkodott. A haza és a felebaráti 
szereret irányították tetteit. Mindenütt ott volt, ahol erejével és tudásá
val nemes célokat kellett szolgálni. Példás férj, apa, nagyapa és dédapa 
volt. Szakunknak tisztelőket szerzett. Egyik kimagasló szaktársunkat 
gyászoljuk az elhunytban." 

Jamniczky Antal erdőmérnök, ny. min. számvevőségi igazgató, a 
Magyar Polgári Érdemkereszt tulajdonosa, május hó 16-án 85 éves korá
ban elhunyt. 

Nyugodjanak békében! 

SZEMÉLYI HÍREK. 
A Kormányzó Űr Őfőméltósága a m. kir. földmívelésügyi minisz

ter előterjesztésére vitéz Símonkay Gyula, a Latorca Rt. vezérigazgatója, 
munkácsi lakosnak a hazai mezőgazdaság fejlesztése körül szerzett érde
mei elismeréséül a m. kir. gazdasági főtanácsosi címet adományozta. 

* 
A Kormányzó Űr Őfőméltósága a m. kir. földmívelésügyi minisz

ter előterjesztésére Kellényi Armand volt román állami főerdőmérnököt 
a m. kir. erdőmérnökök személyzeti létszámába m. kir. főerdőtanácsossá 
a VI. fizetési osztály 2. fokozatába kinevezte. 

* 
Papp Jenő m. kir. főerdőtanácsos (Kassa) f. évi április hó 28-án a 

Vitézi Rend tagja lett. * 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Bacsóvölgyi József m. kir. 
erdőtanácsost Besztercéről a m. kir. erdőigazgatósághoz Szombathelyre 
és vitéz Faragó Endre m. kir. erdőmérnököt Szombathelyről a m. kir. 
erdőigazgatósághoz Besztercére áthelyezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Vendrő Gyula m. kir. erdő
tanácsost áthelyezte Kecskemétről Szegedre és megbízta a m. kir. erdő
igazgatóság főnöki teendőinek az ellátásával. 



A m. kir. földmívelésügyi miniszter a szolgálat érdekében Ajtay 
Viktor m. kir. erdőtanácsost Kaposvárról, Egry Károly m. kir. erdőtaná
csost Szegedről áthelyezte Budapestre és szolgálattételre a m. kir. föld
mívelésügyi minsztériumba osztotta be. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Gubkó János m. kir. erdőmér
nököt áthelyezte Husztról a m. kir. erdőfelügyelőséghez Máramaros-
szigetre. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Wunder Jenő m. kir. erdő
tanácsost Désről a m. kir. erdőigazgatósághoz Kolozsvárra áthelyezte. 

A MAGYAR GAZDATISZTEK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK 
A JUBILEUMI KÖZGYŰLÉSE. 

Csendben és minden fényes külsőség mellőzésével tartotta meg 
testvéregyesületünk az alapításának a 60. évfordulóját ünneplő közgyű
lését május hó 16-án, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület dísz
termében. 

A nehéz közlekedési viszonyok ellenére is eljöttek az ország min
den részéből a gazdatisztek, hogy tanúságot tegyenek a mult megbecsü
léséről és a jobb jövőbe vetett törhetetlen bizalmukról, amelynek az 
egyesületük érdemekben gazdag vezetősége a letéteményese. 

A közgyűlésen a földmívelésügyi miniszter megbízásából Bárányos 
Károly dr. államtitkár is megjelent, míg a mezőgazdasági érdekképvise
letek, szakoktatásügyi intézmények és rokontestületek, valamint az ifjú
ság vezetőik személyében vettek részt a gazdatisztikar ünnepén; a hiva
talos kiküldöttek száma meghaladta a 80-at. 

Vay Miklós báró elnöki megnyitója után, Bárányos Károly dr. tol
mácsolta a miniszter üdvözletét, amelyben egyben Ígéretet is tartalma
zott az egyesület hivatalos érdekképviseleti jellegének az intézményes 
kiépítésére; ezt a bejelentést nagy örömmel fogadta a közgyűlés. 

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület nevében Somssich László 
gróf, az Országos Mezőgazdasági Kamara részéről Khuen Héderváry 
Károly gróf, a Műegyetem mezőgazdasági és állatorvosi kara nevében 
Reichenbach Béla dr., a gazdasági akadémiák megbízásából Groffits 
Gábor felsőházi tag, a magyaróvári gazdasági akadémia igazgatója, az 
arany-diplomás gazdák felkérésére pedig Jeszenszky Pál udvart tanácsos 
üdvözölte a jubiláló egyesületet, míg a magyar mérnöki kar és az erdő
gazdaság együttérzését Biró Zoltán juttatta néhány meleg szóban kife
jezésre. 

Ezután következett a „Gazdatisztek Lapjá"-ban legtöbb sikerrel 
szereplő gazdatiszt-írók (Benedek Dom.onkos, Erdélyi Géza, Egly Ernő 
és Bajusz Sándor) kitüntetése, utána pedig Faber György ügyv. igazgató 
terjesztette elő indítványát az egyesületi nyugdijalap létesítéséről, amely
nek a céljaira a közgyűlés nagy lelkesedéssel 15.000 pengőt szavazott meg. 

Az ünnepséget követő rendes közgyűlésen két nagyjelentőségű 
határozati javaslat került tárgyalásra. 

Vitéz Baskay Gyula dr. felsőházi tag, alelnök a gazdatisztek jog
viszonyainak a korszerű szabályozását (a családi pótlék bevezetését, a 
felmondás, végkielégítés, gyógyszerellátás és szabadság rendezését) szor
galmazta, Bayer János jószágkormányzó, alelnök pedig a szakképzettség 
fokozott érvényesítésének a szükségét világította meg súlyos érvekkel 
és a kérdésnek új törvénnyel való sürgős megoldását követelte. 

A közgyűlés mind a két javaslatot egyhangú határozottsággal 
tette magáévá s megbízta az elnökséget a megfelelő emlékiratok elkészí
tésével és illetékes helyre való juttatásával. 



A lelkes kari összejövetelt és öntudatos állásfoglalást — amelynek 
a sikere ismét Faber György igazgató buzgalmának és kitűnő szervező
képességének az eredménye —, a háborús viszonyokra való tekintettel 
egyszerű baráti társasebéd zárta le. M 

TANULMÁNYI HÍR. 
A Műegyetem Bánya-, Kohó-, valamint Erdőmérnöki Osztályán a 

következő 1942/43. tanévben a 9. félév előadásai — a rendkívüli hely
zetre való tekintettel — már a f. évi június hó 22-étől július hó 15-éig 
terjedő időben lesznek. Erre a félévre beiratkozhatnak mindazok a hall
gatók, akiknek tanulmányaik befejezéséhez csak ez a 9. félévük hiányzik. 

Az ősszel kezdődő félévben ennek a félévnek a tárgyait nem 
adják elő. 

ELMARAD AZ KRDÖMERNÖK-TOVÁBBKEPZÖ TANFOLYAM. 
Lapunk legutóbbi füzetében még annak a reménynek adtunk ki

fejezést, hogy a tanfolyamot talán mégis csak sikerül megrendezni. 
A háborús nehézségek azonban minden téren olyan számottevőek 

és az erdőmérnöki karnak azok a tagjai, akik még nem teljesítenek 
katonai szolgálatot, annyira rabjai most hivatalos elfoglaltságuknak, 
hogy semmiképpen sem szakíthatnak időt a különben annyira szük
séges önképzésre. 

Ezért az illetékes tényezők felkérésére közöljük olvasóinkkal, hogy 
a tanfolyam megtartására egyelőre nem kerül sor; meg kell várnunk a 
békésebb idők bekövetkeztét. 

OLCSÓ, TELJES KÉNYELMI) ERDEI LAKÁS. 
A mellékelt képen látható ház a nagybányai m. kir. erdőigazgató-

sae lanosbanyai erdőhivatala kerületében épült, a „Lomási Erdőipar R t " 
fűrésztelepén. 

Az alap és a lábazat a helyszínén termelt kőből készült. A falak 
anyaga kiselejtezett — görbe, repedt vagy mérethiányos — bükk-talpfa. 
Az épület zsindellyel, dránicával stb. fedhető. Falai ugyanígy burkolha
tok, vagy ugyancsak kiselejtezett bükk-parkettával rakhatók ki. 

Villany, vízvezeték, rádió van benne, építési költsége jelentéktelen. 
Ajánlom kedves kartársaim szíves figyelmébe. 

Gárdonyi Nagy László, m. kir erdőigazgató. 



HÍREK A NEMZETKÖZI ERDÉSZETI KÖZPONTBÓL. 
Az olasz kormány bejelentette a Nemzetközi Erdészeti Központ

nak, hogy a Központ munkabizottságában (Komitee) Olaszországot 
ezentúl Chierici Renzo egyetemi tanár, altábornagy, a Nemzeti Erdé
szeti Milizia parancsnoka fogja képviselni. Erre a fontos helyre Bul
gária is új megbízottat küldött Stoianoff Ilia, az államerdészet főnöke 
személyében. * 

A Központ a május hó 18-ától 22-éig terjedő időben érdekes tanul
mányútat rendezett állandó munkatársai részére dr. Köstler igazgató 
vezetése alatt Hessenbe, amelyen a vendégek vezetését — Hesse dr. 
országos erdőmesterrel az élükön — a helybeli állami és magánerdő
tiszti kar tagjai látták el. 

A bejárás során a résztvevők főleg a Vogelberg és az Odenwald 
nagykiterjedésű bükköseit tekintették meg, de behatóan megvitatták a 
Rajna-síkságon lévő elaprózott magánerdők és a cserzőkéregtermelés 
szolgálatába állított tölgyesek gazdasági kérdéseit is, különös tekintettel 
a háborús feladatokra. 

Az igen tanulságos útnak a következtetéseit a Központ hivatalo
san is feldolgozza. 

AZ IRTÓGÉP ALKALMAZÁSA. 
Azt az irtógépet, amelyet dr. vitéz Bokor Rezső az „Erdészeti 

Lapok" 1941. évi VII. füzetében ír le, „utász-csőrlő" néven a honvédség 
is használja. Sokféle célra alkalmas, mint pl. rombolások eltakarítása, 
megrekedt vagy feldőlt nehéz járóművek felállítása és kivontatása, sod
ronykötélfeszítés, faírtás, állványfelemelés, stb. Ügy hallottam, hogy a 
Ganz gépgyár is készíti, bizonyára itthon is meg lehet venni, kár volna 
külföldről vásárolni. A magyar csörlővel kifejthető legnagyobb húzóerő 
kétcsigás telepítésben 60.000 kg (az osztrák gépé 40.000 kg), tehát erősebb, 
mint a német, de valószínűleg nagyobb a súlya. 

Az 1940. évben két héten át használtuk tuskóirtásra, de az ered
mény nagyon gyenge volt. Egy parancsnokból és négy főből álló munka
részleg nem tudott annyi tuskót kiszedni a csörlővel, mint egy három 
főből álló gyakorlott favágó-csoport fejszével és ásóval. Megjegyzem, 
hogy a munka Baja mellett a Duna árterében folyt, igen nagy tuskókat 
kellett kiszedni. Először egyszerű telepítéssel dolgoztunk, ez a tuskók ki
húzásához nem volt elég erős. Csigát iktattunk közbe, akkor a drótkötél 
a kihúzandó tuskónak a földfeletti részét elnyírta, vagy szétroncsolta, a 
gyökerek bentmaradtak. Ha egy oldalgyökeret fogtunk meg, a gyökér 
kiszakadt a tuskófejből. Amikor egy alacsonyan vágott tuskó oldalgyöke
rét a gyökérhoroggal fogtuk meg, a horog — miután igénybevétele nem 
tiszta húzás, hanem egyúttal csavarás is volt — eltörött. Csak azt a 
tuskót tudtuk gyorsan kirántani, amely a szokottnál magasabb volt és 
a kötelet a vágáslapon átvezetve egy gyökérbe lehetett beakasztani. Vég
eredményben meg kellett állapítani, hogy az ártéri erdő nagyméretű és 
mélygyökerű, alacsonyan vágott tölgy- és nyártuskóinak a kiemelésére a 
csörlő nem alkalmas. 

Még meg akartam próbálni azt a módszert, hogy a vonókötelet a 
tuskó közelében, vagy lehetőleg fölötte, egy 2—3 méter magas állványra 
függesztett csigán vezetem át ,hogy a kötél ne vízszintes irányban húz
zon, hanem függőleges vagy közel függőleges irányban emeljen. Bizo
nyára könnyebb lett volna a tuskót egy erősebb oldalgyökér emelésével 
kifordítani, mint az egész tuskót oldalt elhúzni, amikor az összes gyöke
rekre egyszerre hat a föld ellenállása. Ettől az eljárástól sokat reméltünk, 
de már nem került rá sor, mert a század fontosabb feladatokat kapott. 



Egészen más a helyzet a fadöntéskor. Ott a fa törzsét vesszük 
körül a sodronykötéllel, a húzóerő karja 1.5—2 m, a legnagyobb tuskót 
és a legmélyebb gyökeret is elég könnyen ki lehet fordítani. 

összehasonlíthatatlanul könnyebb és olcsóbb a fákat gyökerestül 
irtani, mint az állományt fűrésszel ledönteni és utána a tuskókat külön 
kihúzogatni. Igen nagy előnye a csörlővel való döntésnek, hogy (külö
nösen könnyű talajon) a gyökerek zömét egész hosszukban kihúzza és 
csak a vékonyabbakat szakítja el; a talajt könnyen lehet szántani vagy 
ásni. Csak nem szabad megelégedni azzal, hogy a fa lefeküdt, még egy 
kicsit elhúzzuk, hogy az összes gyökerek kiszabaduljanak a talajból. 

Zólomy Imre. 

FASlTASI T A P A S Z T A L A T O K . 
Az „Erdészeti Lapok" f. évi II. számában megjelent „A dugványozás" 

c. tanulmányhoz legyen szabad a következőkben hozzászólni. 
A z akácot csak gyökeresen ültetjük, vagy magról, esetleg sarjról 

neveljük; gyökértelen ültetési karóval nem fásíthatunk, mert az nem 
ered meg. 

A fűz sikerrel szaporítható karós-ültetéssel (a nemes fűz dugvány
ról is); gyökeres ültetését nem tartják előnyösnek (Küzdényi Szilárd fő
mérnök tapasztalatai), mert ültetés után az árvíz kilúgozza, kimossa 
helyéről, míg a karó (fűzkaró) a talajba mélyebben leverhető és árvíz
zel, kimosással szemben ellentállóbb. A fűz- és kanadainyár-dugványokat 
a Jég „hoppon-maradása", a jeges árvíz szokta elpusztítani, de az augusz
tusi szárazság is halálos csapást mérhet a jónak ígérkező fűzkaró-tele
pítésre. Káros a fiatal ültetésre a nagyobb fák árnyéka és harmat-elvonó 
hatása is, innen van az, hogy a fejes botolás után legjobb azonnal fásí-
tani, amíg a fáknak nem fejlődik ki a koronájuk. 

A kanadai-nyár dugványról való szaporítása gyakorlatomban szin
tén sikertelen maradt, így azt csak erdei faiskolában szaporítottuk 100°/o-os 
eredménnyel, de az erdőn nem. Legsikeresebb az 1 éves gyökeres dug
vánnyal, esetleg 2 évessel való fásítás, de az utóbbi kevésbbé bírja a 
szárazságot. A nedvesség hatása fordított: a fiatal kanadai nyár nem 
állja a tartós nedvességet, vizet, éppen ezért mély medencék befásítását 
száraz évekre kell áthelyezni. Tartós vizek mind a fűzet, mind a kanadai
nyárt tönkreteszik, éppen ezért nagy súlyt kell helyezni arra, hogy minél 
hosszabb (vízből kiálló) fűzkaróval vagy gyökeres nyárral telepítsünk. 

A sikeres telepítés lényeges feltétele az is, hogy a talaj megfelelő 
legyen. így az akác nedves, kötött, hideg talajon nem fejlődik, eleme a 
homoktalaj. A kanadai-nyár és fűz viszont a vizet áteresztő talajon szá
raz években néhány év alatt kámfor módjára eltűnik, megsemmisül. 

Amíg a töltések habolás elleni védelme a folyók hullámterében a 
hosszú vágásfordulókat kívánja meg, addig a fásításnak a teljes szeli-
vény egész szélességében tarvágással való kezelése kedvez. Száraz, át
eresztő terep gyökereztető iskolának nem alkalmas, de az ellenkező vég
let sem, az elsavanyodott nedves talaj. 

A telepítés időszaka szempontjából a vadkártételek elkerülése 
miatt a tavaszi ültetés előnyösebb. 1942. téli megfigyelésem szerint a 
nyulak az akác és a kihelyezett rőzsekévék ágainak a kérgét lerágták, 
a lábon álló kanadai-nyár kérgét megkímélték. Az ültetési karók mi
kénti visszametszése másodrendű kérdés, hiszen erős fásításkor még jég
ről is dolgozunk a dugvány lesulykolása mellett. 

A talajuntság hátrányos, következményeinek az elkerülése végett 
célszerű a talaj átdolgozása és zártan való betelepítése: fűznél karóval, 
kanadai-nyárnál pedig gyökeres csemetékkel. E z 2 e ! a módszerrel szép 
sikereket értem el ott, ahol az 1919. évi forradalom az erdőket teljesen 
letarolta. Alaksza Gyula. 



Az „Erdészeti Lapok" 1942. évi VI. füzetének a 

H I R D E T É S E I . 

A petit betűs vagy táblázatos hirdetések díja millimóterenkint 
60 fillér. A legkisebb hirdetés ára 5 P. A támpéldány ára drbonként 2 P. 

E G R I E R D Ő ÉS 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 , Józse t nádor- tér 1. 
Távbeszélő: 1 8 - 3 3 - 9 7 . , 1 8 - 3 3 - 9 1 . 
Távira tc ím: E G E R F A . 

Levelező társnőt keresek — lehetőleg erdészlányt —, akit, mint 
fizetővendég meglátogatnék. Szép, erdős, hegyes vidéken szeretnék 
2 hétig nyaralni. Kedves lányok, írjatok! Minden levélre válaszolok. 
Perényi Erzsébet, Tolna, Kúria. (769. sz.) 

ÉS CSEMETEKERTI CÉG 
KEINER REZSŐ 
ok! , e r d ő m é r n ö k WUBBTTKBKKBB^B^ 
BUDAPESF, I., FERY OSZKÁR-UT-CA 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. 



„ S L A V O N I A " 
MAGYAR FAIPAR RT. 

V á s á r o l : 

erdő- és 
E l a d : 

fűrészelt k 
BUDAPEST, X. f KEREPESI-ÚT 29. SZ. 

fakitermeléseket 

eményfát, falemezeket 

(1147. sz.) 

K E R E S Z T É N Y C É G ! | | 1 

erdei-, fekete-, 
vörös-, jegenye- és lucfenyő, szavatolt leg
magasabb csíraképességgel! Akác-, gledi-
csia-, korai-, hegyi- és zöldjuhar, magas
kőris-, éger-, gyertyán és szelidgesitenye, 
Kocsánytalan és kocsányos 
t ö l g y m a k k ! 

C s e r m a k k ! 
ö 

Biikkmakk ! 
csemeték: 

erdei-, 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 ! 

Gyümölcsvqdoncok, sorfák, díszfenyők, dísz bokrok 
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. 

ELVESZETT SZAKVIZSGA-BIZONYÍTVÁNY. 
A győri m. kir. erdőigazgatóság közhírré teszi, hogy az 1904. év

ben Veszprémben született Szentirmai Gyula 11/1937. sz. alatt kiállított 
eredeti erdőőri szakvizsgái bizonyítványa elveszett, ezért annak érvény
telenné nyilvánítása mellett a 433'1942. sz. másodlati példányt kiadtam 
részére. 

Győr, 1942. évi május hó 1-én. 
Kálmán Béla s. k., 

m. kir. főerdőtanácsos, erdőigazgató. 
(634. sz.) (433/1942. sz.) 



ó m é r n ő k, f ake resked ő é s fa te rmeí ő 

~ ~ ~ ~ vesz erdiitermelést, tűzifát ̂  szerfát 
TŰZÍfa. k i s- és n a g y v a s ú ti talpfa 
á l l a n d ó a n r a k t á r o n 

K ö z p o n t i i r o d a : B u d a p e s t , V . , Rudo! f - tér 1 . s z . T á v b e s z é l ő: 111-85 3 
Fa te lep é s v i l i . f aap r í t óüzem :  X . , K ö b á n y a i - ut V I . s z. kapu. T á v b . : 13 -11-1 2 

( 3 3 7 . s z . ) 

ELVESZETT BIZONYÍTVÁNY. 
Az esztergomi m. kir. alerdész-szakiskola igazgatósága Szabó Jenő 

gönyüi lakos számára, aki az esztergomi m. kir. erdőőri és vadőri iskola 
egyéves tanfolyamát 1925/26. tanévben végezte el, a szabályszerű eljárás 
lefolytatása után, 115. törzskönyvi számmal az eredeti elveszett erdőőri 
és vadőri bizonyítvány helyett másodlatot állítottam ki. 

Esztergom, 1942. évi május hó 9-én. 
A szakiskola igazgatója: 

Ágfalvi s. k., 
(688. sz. Dt.) m. kir. erdőtanácsos. 

Szakiskolás fatisztviselő, őskeresztény, teljesen jártas erdőkezelő, 
üzemvezető, ajánlkozik. Fazekas Sándor, Kőröspestes, Bihar vm. 
744/1942. sz. 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNYEK. 
Somogy vármegye kaposvári közkórháza a szükséges tűzifaszállí

tásra nyilvános versenytárgyalást hirdet. 
Az ajánlatokat 1942. évi június hó 30-án délelőtt 10 óráig kell be

nyújtani, ahol a részletes feltételek is megtudhatók. 
(671. sz. Dt) , 

A M. Kir. Honvéd ; )Ludovika" Akadémia 1000 q hazai termelésű 
I.-rendű kemény hasábos tűzifa szállítására nyilvános versenytárgyalást 
hirdet. 

Az ajánlatokat az 1942. évi július hó 22-én d. e. 8 órára kell 
benyújtani az Akadémiához, ahol a részletes feltételek is megtudhatók. 
(758. sz. Dt.) 

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

vá l fa l ja az 

Egyesü l t Fatermelö k é s Fafeldolgozó k 
K á r p á t a l j a i T e r m e ! ö é s É r t é k e s í tő S z ö v e t k e z e t e 

B u d a p e s t , V . ke r . , V i l m o s c s á s z á r i t 7 4 . 
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pergetésű f e n y ő m a g v a k a t , haza i és sz lavón iai s z á r m a z á s ú HB 
t ö l g y « é s c s e r m a k k o t , m indennem ű e r d é s z e t a é s H 
g y ü m ö l c s m a g v a k a t e r d ő g a z d a s á g o k , gyümö lcs fa i sko lá k Hj 
és ke r tésze te k r é s z é r e . M i n d e n n e m ű e r d e i csemetéket , H 
d i s z f e n y ő k e t , d i s z - é s sor fáka t , d í s z c s e r j é k e t , H 
r ó z s á k a t , g y ü m ö l c s v a d o n c o k a t é s gyümölcsfákat , HH 
valamint a z ö s s z es e g y é b fa iskola i t e r m e i v é n y e k e t H 
saját nagyk i te r jedés ű é s m in taszerűe n keze l t cseme te te lepe i rő l . ||a 

A P I C E T O L v a d r á g á s el len i v é d ö s z e r m a g y a r o r s z á g i k i zá ró lago s k é p v . 
A M a g y a r Fa i sko la i S z ö v e t s é g t a g j a . 

A Coburg Hercegi Uradalmak Igazgatósága pályázatot hirdet egy 
e r d ő m é r n ö k i 

állás betöltésére, amelyet legkésőbb 1943 április 1-én kell elfoglalni. 
A pályázatokat 1942 augusztus l-ig az igazgatóság címére. Budapest, VI., 
Aradi-u. 59. sz. kell intézni, ahol a részletes feltételek is megtudhatók. 
(749/1942. sz.) 

ERDEI-, FEKETE-, LÚC-, JEGENYEFENYÖT, 
VÉKONY G Ö M B Ö L Y E G F Á T v e z e t é k o s z l o p o k 

céljaira 7- -8 méter hosszúságtól felfelé minden hosszban kész
pénzfizetés ellenében magas áron vásárolunk. Ajánlatokat kérünk 

„ U N A " F a é r t é k e s í t Ö r t . , Bpest V , Deák Ferenc-u. 6. 
(Távbeszélő: 183—856*) szám alá. 

F e l e l ő s k i a d ó : d r . M i h á l y i Z o l t á n . 



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 114.000/IX. 1./1942. 
számú körrendelete a munkaadónak katonai szolgálatra bevonult 
gazdatiszttel, gazdasági cseléddel és gazdasági munkással, illetőleg 
eltartottaikkal szemben fennálló kötelezettségei tárgyában. 
Valamennyi törvényhatóság első tisztviselőjének, a Székesfőváros polgár

mesterének és a kárpátaljai közigazgatási kirendeltségek vezetőinek. 
Több oldalról felmerült az a kérdés, hogy a katonai szolgálatra 

bevonulás a hatályos jogszabályok szerint mennyiben érinti a gazdasági 
szolgálati (munka-) szerződés fennállását s hogy a munkaadó gazda (bir
tokos) mire köteles a bevonult gazdatiszttel, gazdasági cseléddel és gaz
dasági munkással, illetőleg ezek eltartottaival (családjával) szemben? 

Erre vonatkozóan tudomásulvétel, alkalmazkodás, továbbá az alá
rendelt hatóságok tájékoztatása és megfelelő utasítással ellátása, valamint 
az érdekeltek felvilágosítása végett az alábbiakat állapítom meg. 

A felmerülő kérdések rendszerint a következő főbb pontokra 
vonatkoznak. 

a) a rendelkezések alkalmazása szempontjából figyelembe jövő 
katonai szolgálat, 

b) a bevonulásnak a szolgálati, illetőleg munkaviszonyra gyako
rolt hatása, 

c) a gazdatisztet és eltartottjait megillető járandóságok, 
d) a gazdasági cselédet és eltartottjait megillető járandóságok, 
e) a bevonulás előtt a gazdasági cselédnek kiszolgáltatott járandó

ságok kérdése, 
f) a cselédlakás kérdése és 
g) a gazdasági munkásokkal kapcsolatos kérdések. 

A rendelkezések alkalmazása szempontjából figyelembe jövő katonai 
szolgálat. 

Az irányadó rendelkezésekben a bevonult személyek és eltartottaik 
részére biztosított kedvezmények annak idején a rendkívüli fegyver
gyakorlat esetére állapíttattak meg. Időközben egyéb címeken is rendsze
resítettek katonai behívásokat, sőt legújabban a mozgósított alakulatok
hoz hadiszolgálatra is történnek behívások A behívások különfélesége 
azonban a behívott személyek, illetőleg eltartottaik jogosultságát a ked
vezmények tekintetében nem befolyásolja. Az 1990/1942. M. E. számú 
rendelet 30. §-a szerint ugyanis „a rendkívüli fegyvergyakorlatra be
vonult személyek és eltartottaik részére biztosított kedvezmények azokat 
a személyeket (eltartottaikat) illetik meg, akik m. kir. honvédségnél, 
a m. kir. csendőrségnél, vagy tábori csendőrségnél a nem hivatásos 
állományban — a két, illetve három évi rendes tényleges szolgálatra 
bevonulás esetét kivéve — bármely okból és címen (pl. tartaléki, pót-
tartaléki szolgálati kötelezettség alapján) bármilyen (fegyveres, kisegítő 
vagy egyéb természetű) tényleges szolgálatot vagy közérdekű munka
szolgálatot bárhol teljesítenek." 



A bevonulásnak a szolgálati, illetőleg munkaviszonyra gyakorolt 
hatása. 

A két, illetve három évi rendes, tényleges katonai szolgálatra 
bevonulás kivétel nélkül minden gazdasági munkavállaló szolgálati jog
viszonyát azonnal megszünteti. A gazdasági cselédekre vonatkozóan ezt 
az 1907. évi XLV. t.-c. 49. §-ának utolsó bekezdése kifejezetten ki
mondja, de minden más munkavállalóra ugyanez következik az általá
nos magánjogi szabályokból. Azok a rendelkezések pedig, amelyek 
egyes bevonultak szolgálati jogviszonyát a bevonulás ellenére fenn
tartják, nem terjednek ki a két, illetve három évi rendes, tényleges 
katonai szolgálatra bevonulás esetére. 

A bevonulásnak minden más esetében meg kell különböztetni a 
gazdasági munkavállalóknak egyes csoportjait. A gazdatisztekre (erdő
tisztekre, műkertészekre, stb.) nézve a 7.800/1938. M. E. számú rendelet 
2. §-a, a gazdasági cselédekre nézve pedig a 7400/1938. M. E. számú 
rendelet 1. §-a rendelkezik akként, hogy a bevonulás a szolgálati jog
viszonyt nem szünteti meg. 

Másként áll a 1 helyzet a mezőgazdasági munkások, napszámosok, 
erdőmunkások, dohánykertészek és általában minden olyan gazdasági 
munkavállaló tekintetében, aki sem gazdatiszt, sem gazdasági cseléd. 
Ezek bármilyen címen vonulnak is be, a bevonulás szolgálati jogviszo
nyuk azonnali megszüntetését okozza. 

A szolgálati jogviszony megszűnése esetében a munkaadó a szol
gálati szerződésen alapuló kötelmeit csak a szolgálati jogviszony meg
szűnésének, azaz a bevonulás napjóig terjedő időre köteles teljesíteni. 

A 7.800/1938. M. E. számú rendelet 2. §-a szerint a bevonult gazda
tisztnek továbbra is fennmaradó szolgálati jogviszonyát a munkaadó 
birtokos a bevonulás ideje alatt felmondással sem szüntetheti meg. A 
bevonulás előtt történt felmondás esetében a felmondási idő folyása a 
bevonulás tartama alatt szünetel. 

A 7.400/1938. M. E. számú rendelet 1. §-a szerint azt a gazdasági 
cselédet, akinek szolgálati jogviszonyát a bevonulás sem szünteti meg, 
gazdája a bevonulás ideje alatt felmondással sem bocsáthatja el. A 
121.900/1940. F. M. számú értelmező rendelet szerint ez a rendelkezés 
nem érinti annak az elbocsátásnak, illetve felmondásnak az érvényes
ségét és joghatályát, amely a bevonulást megelőzően történt. így pél
dául, ha a fegyvergyakorlatra vagy póttartaléki kiképzésre bevonult 
gazdasági cseléd szerződését a gazda még a bevonulást megelőzően már
cius 31-ére szabályszerűen felmondotta, ezen a napon a szerződés an
nak ellenére megszűnik, hogy az időpont a bevonulás tartamára esik. 
Viszont a bevonulás előtt előre megkötött gazdasági cselédszerződés, a 
bevonulás ellenére — de természetszerűen a fennálló korlátozások kö
zött — teljesítendő attól a naptól kezdve, amely a szerződés szerint a 
szolgálatba lépés napja. Következésképpen az április 1-től kezdődően 
új helyre elszegődött cseléddel szemben a munkaadó gazdának fentebb 
részletezett kötelezettségeit ettől a naptól az új gazda köteles teljesíteni. 

A gazdatisztet és eltartottjait megillető járandóságok. 
Annak a gazdatisztnek, akinek vele élő felesége, vele közös ház

tartásban élő gyermeke, vagy jogszabály alapján eltartandó keresőkép
telen hozzátartozója (a következőkben: eltartottja) nincs, járandóságát 
a birtokos nem tartozik kiszolgáltatni, köteles azonban a gazdatisztnek 
a lakást, kertet, földjárandóságot és állattartást meghagyni. Ha pedig a 
jelen bekezdésben említett gazdatiszt a legénységi állományban teljesít 
katonai szolgálatot, köteles ezenfelül a birtokos neki a szerződés sze-



rint járó készpénzfizetés felét is kiszolgáltatni. (7.800/1938. M. E. sz. r. 
3. §. (1) bek.) 

Annak a gazdatisztnek, akinek legalább egy eltartottja van, a 
birtokos a lakást, kertet, tüzelőanyagot, földjárandóságot a szerződés 
értelmében kiszolgáltatni és ha a gazdatisztnek állattartása van, azt a 
szerződés szerint juttatni köteles. Ezeken a járandóságokon felül a 
szerződés szerint járó pénzbeli és egyéb természetbeni járandóságokból 
annak a gazdatisztnek, akinek egy eltartottja van, a járandóság felét, 
akinek egynél több eltartottja van, a járandóság háromnegyedét köte
les a birtokos kiszolgáltatni. Tejjárandóságból az egészet ki kell szol
gáltatni, ha a gazdatiszt eltartottjai között 12 éven aluli gyermek van. 
(7.800/1938. M. E. sz. r. 3. §. (2) bek.) 

Ha a birtokos a bevonult gazdatiszt helyébe kisegítő gazdatisztet 
alkalmaz és a kisegítő gazdatiszt másként el nem helyezhető, neki a 
bevonult gazdatiszt családja lakást és a szükséghez és lehetőséghez ké
pest ellátást köteles adni, az ellátás értékét azonban a birtokos megté
ríteni tartozik. (7.800/1938. M. E. sz. r. 4. §.) Előfordulhat azonban, hogy 
a kisegítő gazdatiszt is bevonul. Ebben az esetben elvileg ugyanazok az 
intézkedések az irányadók, mint amelyek a helyettesített gazdatiszt be
vonulása esetében. 

A gazdasági cselédet és eltartottjait megillető járandóságok. 
Annak az éves gazdasági cselédnek, akinek sem vele élő fele

sége, sem vele közös háztartásban élő és eltartásra szoruló gyermeke, 
vagy jogszabály alapján eltartandó keresetképteleh más hozzátartozója 
(a következőkben: eltartottja) nincs, a bérét (járandóságát) — a szegőd-
ményes földjárandóság kivételével — a gazda nem köteles kiszolgál
tatni. (7.400/1938. M. E. sz. r. 2. §. (1) bek.) 

Annak az éves gazdasági cselédnek, akinek legalább egy eltar
tottja van, a lakást, a szegődményes fűtőanyagot és földet a gazda a 
szerződés értelmében kiszolgáltatni és ha a cselédnek állattartása van, 
azt a szerződés szerint juttatni köteles. (7.400/1938. M. E. sz. r. 2. §. 
(2) bek.) 

A 137.340/1939. F. M. számú rendelet szerint a 7.400-as rendelet 
idézett rendelkezését akként kell értelmezni, hogy ha a cselédnek állat
tartás helyett tejjárandósága van, a gazda az állattartást helyettesítő 
tejjárandóságot köteles juttatni. 

A 121.900/1940. F. M. számú rendelet szerint a gazdasági cseléd
törvény (1907 : XLV. t.-c.) 28. §-ában szabályozott betegellátási kötele
zettség a bevonult cseléd igényjogosult hozzátartozói javára a bevonulás 
tartama alatt is terheli a munkaadó gazdát. 

Különösen fontos, hogy eltartott nem létében a szegődményes 
földjárandóság, legalább egy eltartott esetében pedig ezenfelül a lakás, 
szegődményes fűtőanyag és az állattartás, vagy az azt helyettesítő tej-
járandóság, valamint a betegellátás csakis az éves cselédnek, illetve 
eltartottainak jár. A nem éves cseléddel szemben maga a szolgálati jog
viszony ugyan fennmarad, de a bevonulás tartamára a gazda a nem 
éves gazdasági cselédnek semilyen szolgáltatást nem köteles teljesíteni. 
Nem köteles tehát még a lakás élvezetét sem meghagyni. 

Éves gazdasági cselédnek sem köteles a gazda az úgynevezett sze-
gődményt (kenyérgabonát, stb.), a készpénz, vagy más1 olyan járandósá
got szolgáltatni, amelyet az idézett rendelkezések fel nem sorolnak. 
A 7.400/1938. M. E. számú rendelet 2. §-ának (2) bekezdését ugyanis, 
amely kötelezővé tette a készpénzbér és a szegődmény szolgáltatását is, 



— miután az a vezetésem alatt álló minisztérium gyakorlata szerint már 
a 8.2U0/1939. M. E. számú rendelet hatálybalépése, azaz 1939. szeptember 
2-a óta amúgy sem volt alkalmazható, — az 1990/1942. M. E. számú 
rendelet 31. §-a kifejezetten hatályon kívül helyezte. 

A gazdasági cselédtörvény (1907. évi XLV. t.-c.) 31. §-a és a hon
védelmi törvény (1939. évi II. t.-c.) 72. §-ának (2) bekezdése akként 
rendelkezik, hogy a rendes fegyvergyakorlatra vagy póttartaléki kikép
zésre bevonult éves nős, vagy családos gazdasági cselédnek távolléte 
idejére bérét levonni, vagy a helyettesítés költségével őt terhelni nem 
szabad. Ez azt jelenti, hogy ha a behívás rendes fegyvergyakorlatra 
vagy póttartaléki kiképzésre szól, a gazda az éves nős, vagy családos 
gazdasági cselédnek a bevonulás tartama alatt is minden bérét és járan
dóságát csorbítatlanul szolgáltatni köteles. Az 1990/1942. M. E. számú 
rendelet 30. §-ának (2) bekezdése ezeknek a rendelkezéseknek az alkal
mazását felfüggesztette és kimondotta, hogy egyelőre ai rendes fegyver
gyakorlatra vagy póttartaléki kiképzésre bevonult éves nős, vagy csalá
dos gazdasági cselédeket is csak az előzőkben ismertetett kedvezmények 
illetik meg. 

A bevonulás előtt kiszolgáltatott járandóságok kérdése. 
Ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozik a 121.900/1940. F. M. 

számú rendelet. 
Az 1907. évi XLV. t.-c. 21. §-ának (2) bekezdése szerint, ha nin

csen más megállapodás, a járandóságokat általában évnegyedenkint 
előre* kell kiszolgáltatni. Ez az általános szokás is. Rendszerint tehát az 
az eset, hogy akkor, amikor a bevonulás kezdetét veszi, a bevonult gaz
dasági cseléd olyan járandóságokat is előre megkapott, amelyek a be
vonulás tartama alatt őt nem illetik meg. 

A magánjog szabályai szerint ilyen esetben a munkaadó gazda a 
szóbanlevő járandóságokat alaptalan gazdagodás címén általában visz-
szakövetelheti, vagy ami egyre megy, a legközelebbi esedékesség alkal
mával levonhatja. Szociális szempontból kívánatos azonban, hogy a 
munkaadó gazda arra a hónapra vonatkozóan, amelyre a bevonulás 
napja esik, visszakövetelési, illetőleg levonási jogával ne éljen. 

Nem lehet visszakövetelni, illetve levonni az előre kiszolgáltatott, 
de a bevonulás alatt a cselédet meg nem illető járandóságokat akkor, 
ha a bevonult cseléd helyett akár családjának valamely arra alkalmas 
tagja, akár más a maga munkaerejét a munkaadó gazda rendelkezésére 
bocsátja és ezzel a bevonult cseléd munkáját — vagy legalább annak 
nagyobb részét — pótolja. Ebben az esetben ugyanis a munkaadó rová
sára alaptalan gazdagodás nem áll fenn. 

Ha a negyedévenkint előre kiszolgáltatandó járandóságok esedé
kességének idején már bizonyos, hogy a cseléd abban a negyedben be 
fog vonulni, a munkaadó gazda nem esik késedelembe és nem követ el 
kihágást, ha a járandóságokat előlegképpen csak annak a hónapnak a 
végéig terjedő időre szolgáltatja ki, amelyben a bevonulás várható. Ha 
azonban ebben a hónapban a cseléd mégsem vonul be, a hátralékos 
járandóságokat az egész negyedévre azonnal követelheti. 

A cselédlakás kérdése. 
Ebben a kérdésben is a 121.900/1940. F. M. számú rendelet 

irányadó. 
Az éves gazdasági cseléd részére a cselédlakást mindaddig* szol

gáltatni kell, amíg a cselédszerződés — a bevonulástól független okból 
— meg nem szűnik. Ha a szerződés a bevonulás alatt megszűnt, de a 
cseléd új helyre szegődött el, cselédváltozáskor az új gazda köteles a 



cseléd családját befogadni és neki lakást biztosítani. Ha a cseléd nem 
szegődött el, a régi gazda a szerződés megszűnésekor a cselédlakás ki
ürítését jogosan kívánhatja. Ilyenkor azonban az illetékes hatóság sze
rezzen meggyőződést arról, hogy a gazdaságban zavart okozna-e, ha a 
régi munkaadó a cselédlakás élvezetében a bevonult cseléd családját 
továbbra is meghagyná, vagy pedig a cselédlakás az újonnan felfogadott 
cseléd, illetve családja számára szükséges, s a gazdaságban más nélkü
lözhető cselédlakás nincs. 

Ha a munkaadó gazdának különösebb nehézség nélkül módjában 
áll a bevonult gazdasági cseléd családjának hajlékáról gondoskodni, a 
hatóság igyekezzék őt méltányosság gyakorlására bírni. 

Ha pedig a bevonult cseléd családjának elhelyezését ekként nem 
lehetne biztosítani, minden rendelkezésre álló eszközzel igyekezzék elő
mozdítani, hogy a család megfelelő, s olyan hajlékhoz jusson, aminek 
esetleges bérét — egyéb elsőrendű életszükségletein felül — fedezheti a 
hadisegélyből. 

A gazdasági munkásokkal kapcsolatos kérdések. 
A mezőgazdasági munkások, napszámosok, erdőmunkások, dohány

kertészek és egyéb, gazdatisztnek vagy gazdasági cselédnek nem minő
sülő gazdasági munkavállalók bevonulása esetében az a jogi helyzet, 
hogy a szolgálati jogviszony (munkaviszony) a bevonulással azonnal 
megszűnik. Ennélfogva a munkaadót a szóbanlevő munkavállalókkal 
szemben a bevonulástól kezdve kötelezettségek nem terhelik. Egyedüli 
kivétel az, amelyet a 4.760/1940. M. E. számú rendelet 5. §-a megállapít: 
„Ha a munkaadó az aratást egészen, vagy részben aratógéppel végez
teti, köteles bevonult munkásainak kiszolgáltatni annak az aratórésznek 
40°/o-át, amelyet a bevonult munkás az aratási szerződés teljesítése ese
tében keresett volna." A 163.000/1940. F. M. számú rendelet 6. pontja 
szerint a most idézett rendelkezést csak annyiban lehet alkalmazni, 
amennyiben a munkaadó bevonult aratójának munkáját aratógéppel pó
tolta. Ez azt jelenti, hogy a munkaadónak eredetileg nem volt szándé
kában géppel arattatni, de miután leszerződtetett aratói, vagy azok kö
zül egyesek bevonultak, mégis aratógépet vesz használatba. 

A 4.760/1940. M. E. számú rendelet 3. §-a az aratási, hordási és 
cséplési rész megosztására vonatkozóan a következőképpen rendelkezik: 
„Ha a közös munkára ugyanazzal a szerződéssel elszerződött munkások 
a bevonult munkástársukra eső aratási, hordási és cséplési munkát he
lyettes nélkül maguk végzik el, a részbért, vagy más együttesen köve
telhető munkabért a munkások egymás közötti viszonyában úgy kell 
megosztani, mintha a bevonult munkás is teljesítette volna a munkát. 
A bevonult munkás azonban az ekkép reá eső munkabérnek csupán 
felét kapja; a másik fele a munkát valóban végző munkásokat illeti. 
A munkaadó felelős azért, hogy a bevonult munkás kielégíttessék." 

Látható tehát, hogy a megosztás csak annyiban kötelező, ameny-
nyiben! a munkát a± otthonmaradtak helyettes nélkül végezték el s ez
által több keresethez jutottak. Amint a 163.000/1940. F. M. számú ren
delet 2. pontja megállapítja, „ha a munkaadó az aratási, hordási vagy 
cséplési munkára szerződtetett, de bevonult munkásainak pótlására leg
alább annyi helyettest fogadott fel, mint amennyi munkás bevonult, a 
szóbanlevő szakaszt egyáltalán nem lehet alkalmazni, mert nincsen 
olyan munka, amelyet a közös munkára ugyanazzal a szerződéssel el
szerződött munkások bevonult munkástársuk helyett végeztek volna el." 

A 199.500/1941. F. M. számú rendelet szerint a 4.760/1940. M. E. 
számú rendelet ezidőszerint is teljes egészben hatályban van. Így külö-



nősen hatályban vannak a bevonult munkások helyettesítésére vonat
kozó alábbi szabályok. 

Ha a munkás a munkaszerződést bevonulása miatt nem teljesít
heti, elsősorban azt kell helyettesül felfogadni, akit a bevonult munkás 
ajánl a munkaadónak, feltéve, hogy az ajánlott helyettes munkaképes 
és megbízható és ellene a munkatörvény (1898. évi II. t.-c.) 22. §-ában 
meghatározott felmondási ok nem áll fenn. A bevonult munkás által 
aratásra ajánlott helyettes felfogadása csak akkor kötelező, ha az aján
lás a munkaadónak legkésőbb az aratást 48 órával megelőzően tudomá
sára jutott. (4.760/1940. M. E. sz. r. 1. §. (1) bek.) 

A közös munkára ugyanazzal a szerződéssel elszerződött munkások 
helyettest a munkaadónak csak akkor ajánlhatnak, ha a bevonult mun
kás kellő időben megfelelő helyettest nem ajánlott. Ezzel a jogukkal 
legkésőbben az aratást 24 órával megelőzően élhetnek. (4.760/1940. M. E. 
sz. r. 1. §. (2) bek.) 

Ha az aratási, hordási vagy cséplési munkára szerződtetett, de be
vonult munkás pótlására a munkaadó helyettest fogadott fel és az ere
detileg szerződtetett munkás utóbb munkára jelentkezik, a helyettesül 
felfogadott munkás jogosult munkaszerződését felbontani és más munkát 
vállalni. Ha a helyettesül felfogadott munkás a munkaszerződés fenn
tartását kívánja, a munkaszerződés mind a helyettesített, de visszatért, 
mind a helyettes munkással szemben fennmarad. Ebben az esetben az 
arra a munkára szerződött munkások nem igényelhetnek kárpótlást 
amiatt, mert a munkáslétszám növekedése következtében az egy-egy 
munkásra eső munkamennyiség és munkabér csökkent. (4.760/1940. 
M. E. sz. r. 2. §. (1) bek.) 

A helyettesül felfogadott munkás ezen az alapon csak akkor bont
hatja fel a szerződést, ha ezt az elhatározását a munkaadóval a bevonult 
munkás munkára jelentkezésétől számított 24 óra alatt élőszóval, vagy 
ez idő alatt feladott ajánlott levélben közli; a közlés elmulasztása ese
tében a szerződést utóbb ebből az okból fel nem bonthatja. (4.760/1940. 
M. E. sz. r. 2. §. (2) bek.) 

Budapest, 1942. május 15-én. 
Báró losonczi Bánffy Dániel s. k. 

(720. sz. Dt.) m. kir. földmívelésügyi miniszter. 

A m. kir. iparügyi miniszter 33.50011942. Ip. M. számú ren
delete egyes faanyagok forgalmának a szabályozása tárgyában.* 

Az ipari nyeranyagok és termékek előállításának, forgalmának és 
felhasználásának szabályozásáról szóló 12.112/1939. M. E. számú rende
letben, továbbá az egyes faanyagkészleteknek a termelőnél zár alá 
vételéről szóló 980/1942. M. E. számú rendelet 1. és 5. §-ában, végül — 
mint a 4500/1940. M. E. számú rendelettel kijelölt illetékes miniszter — 
a honvédelemről szóló 1939. II. t.-c. 113. és 114. §-aiban foglalt felhatal
mazás alapján a földmívelésügyi és a honvédelmi miniszterrel egyet
értve a következőket rendelem. 

1. §. A jelen rendelet hatálya kiterjed: 
1. a döntött lúc- és jegenyefenyőszálfának kérgezve legalább 

8 cm és legfeljebb 24 cm. valóságos (nem közép-) átmérőjű részéből ki
termelhető gömbölyegf a-anyagra; 

2. a döntött erdei- és feketefenyőszálfának, továbbá a döntött 
tölgy-, cser-, bükk-, akác-, gyertyán- és szilfának kérgezve legalább 
10 cm. és legfeljebb 24 cm. valóságos (nem közép-) átmérőjű részéből 
kitermelhető gömbölyegfa-anyagra. 

* M e g j e l e n t a B u d a p e s t i K ö z l ö n y 1 9 1 2 . é v i m á j u s 2 1 . - i 1 1 5 . s z á m á b a n . 
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2. §. A jelen rendelet 3. §-ában szabályozott bejelentési kötele
zettség terheli: 

a) az ingatlan tulajdonosát, birtokosát, haszonbérlőjét és a fater-
melőt (az alábbiakban: fatermelő) az 1. §-ban említett gömbölyegfa-
anyagokból (az alábbiakban: gömbölyegfa-anyag) a jelen rendelet ha
tálybalépése napján birtokában lévő, valamint az azután kitermelt 
készletére vonatkozóan; 

b) a fakereskedőt és a fürésztelepest a jelen rendelet hatályba
lépése napján birtokában lévő gömbölyegfa-anyagra vonatkozóan; 

c) a fakereskedőt és a fürésztelepest, ha a jelen rendelet ha
tálybalépése után olyan gömbölyegfa-anyagokat szerez meg, amelyet a 
fatermelő a következő bekezdés szerint bejelenteni nem köteles, erre a 
készletre vonatkozóan. 

• Az előző bekezdés a) pontjában említett bejelentési kötelezettség 
nem vonatkozik arra az esetre, ha a jelen rendelet hatálybalépése nap
ján a fatermelő birtokában lévő gömbölyegfa-anyag, továbbá, ha a jelen 
rendelet hatálybalépése után ugyanabban a naptári évben kitermelt 
gömbölyegfa-anyag mennyisége a 30 m 3-t nem haladja meg. Az erdő
birtokossági társulat vezetője azonban az említett bejelentést akkor is 
köteles megtenni, ha az erdőbirtokossági tagok által az ugyanabban a 
naptári évben egyenként kitermelt gömbölyegfa-anyag mennyisége a 
30 m 3-en alul marad, de az évi vágásterületről (ideértve az engedélye
zett rendkívüli használati területet is) vagy a gyérítés során ugyan
abban a naptári évben kitermelt gömölyegfa-anyag mennyisége együtt 
a 30 m 3-t meghaladja. 

3. §. A 2. §-ban említett bejelentést a M. Kir. Ipari Anyaghivatal
hoz (Budapest, II., Fazekas-utca 4., Faosztály) címzett ajánlott levélben, 
a jelen rendelet 1. számú mellékletében megállapított bejelentési minta 
szerint, fanemenkint külön-külön, két példányban kell megtenni, még
pedig a következő határidők alatt: 

1. a 2. §. első bekezdésének a) pontja esetében a jelen rendelet 
hatálybalépése napján meglévő készletre vonatkozóan a jelen rendelet 
hatálybalépésének napjától számított tizennégy nap alatt, — a jelen 
rendelet hatálybalépése után kitermelt készletre vonatkozóan pedig a 
kitermelés befejezése után haladéktalanul; hosszabb ideig tartó kiter
melés esetében ezenfelül a minden év február, május, augusztus és no
vember hó 1. napjáig kitermelt részmennyiségre vonatkozóan az emlí
tett hónapok 14. napjáig; 

2. a 2. §. első bekezdésének b) pontja esetében a jelen rendelet 
hatálybalépése napjától számított tizennégy nap alatt; 

3. a 2. §. első bekezdésének c) pontja esetében a gömbölyegfa 
megszerzésétől számított tizennégy nap alatt. 

Az előző bekezdés 1. pontjának az alkalmazása szempontjából a 
kitermelést akkor kell befejezettnek tekinteni, amikor a döntött göm
bölyegfa-anyag felmérése megtörtént. 

4. §. A 2—3. §-okban meghatározott bejelentést az olyan gömbö
lyegfa-anyagra vonatkozóan is meg kell tenni, amelyeknek a raktározá
sára, felhasználására, feldolgozására vagy forgalombahozatalára az ipar
ügyi miniszter a földmívelésügyi miniszterrel egyetértve, a 980/1942. M. E. 
számú rendelet 1. §-ának első bekezdése alapján már engedélyt adott, 
kivéve, ha az említett engedély a m. kir. államvasutaknak, a m. kir. 
postának, hazai bányavállalatnak vagy hazai papiros- és cellulózegyár-
nak eladott gömbölyegfa-anyagra vonatkozik. 

Ha az előző bekezdésben említett engedély alapján a fatermelő 
a gömbölyegfa-anyagra vonatkozóan a 8. §-ban említett átengedési köte
lezettség a vevőt terheli. 



5. §. A fatermelő köteles a termelés megkezdésekor a M. Kir. 
Ipari Anyaghivatalnak ajánlott levélben, a jelen rendelet II. számú mel
lékletében megállapított bejelentési minta szerint bejelenteni a kiter
melés alá kerülő erdőterület helyét, nagyságát, a vágásra kerülő faállo
mány korát, a kitermelés befejezésének előrelátható idejét és a kiter
melésből várható gömbölyegfa-anyag hozzávetőleges mennyiségét. 

Az előző bekezdésben említett bejelentési kötelezettség nem vo
natkozik az olyan kitermelésre, amelynél a kitermelendő gömbölyegfa-
anyag mennyisége egy naptári évben a 30 m 3-t előreláthatólag nem 
haladja meg. 

6. §. A 2—5. §-okban meghatározott bejelentési kötelezettség a 
bejelentésre kötelezett személynek a 990/1939. M. E. számú rendeleten 
és a 3000/1941. M. E. számú rendelet 2. §-án alapuló bejelentési kötele
zettségét nem érinti. 

7. §. A bejelentésre kötelezett személy a bejelentési kötelezettség 
alá eső gömbölyegfa-anyag raktározása, felhasználása, feldolgozása és 
forgalombahozatala tekintetében — a 9. §. második bekezdésének esetét 
kivéve — csak a M. Kir. Ipari Anyaghivatal engedélye alapján ren
delkezhetik. 

8. §. A bejelentésre kötelezett személy a közszükséglet biztosítása 
céljából abból a gömbölyegfa-anyagkészletéből, amelyet a 2. §. szerint 
be kell jelentenie, hatóságilag megszabott áron készpénzfizetés ellené
ben, a M. Kir. Ipari Anyaghivatal felhívására átengedni köteles azt a 
mennyiséget, amely a saját házi vagy gazdasági szükségletének a M. 
Kir. Ipari Anyaghivatal által megállapított mértékét meghaladja. 

9. §. A M. Kir. Ipari Anyaghivatal a bejelentésre kötelezett sze
mélyt — az ország ipari gömbölyegfa-anyagszükségletére figyelemmel — 
a gömbölyegfa-anyagnak a 8. §, szerinti átengedésére, a bükkfából ki
termelt gömbölyegfa-anyagra vonatkozóan a bejelentés kézhezvételétől 
számított 8 nap alatt, egyéb gömbölyegfa-anyagra vonatkozóan pedig a 
bejelentés kézhezvételétől számított harminc nap alatt hívja fel. A fel
hívásban — a bejelentő által megadott szállítási viszonyok figyelembe
vételével — megjelöli azt a helyet és azt az időpontot, ahova és amely 
időpontra a gömbölyegfa-anyagot el kell szállítani. 

A fakereskedő és a fűrésztelepes azzal a gömbölyegfa-anyag-
készlettel, amelynek az átengedésére a M. Kir. Ipari Anyaghivatal az 
előző bekezdésben említett határidők alatt fel nem hívta, — szabadon 
rendelkezik. 

10. §. A bejelentésre kötelezett személynek azt 'a gömbölyegfa-
anyagkészletet, amelynek a 8. §. szerinti átengedésére a M. Kir. Ipari 
Anyaghivatal felhívta, elküldéséig (feladásáig) meg kell őriznie és a 
gömbölyegfa-anyagkészlet elküldésénél (feladásánál) kellő gondossággal 
kell eljárnia. 

A fatermelő az árút a feldarabolás (hossztolás) helyére, továbbá a 
termelés helyéhez legközelebb eső úthoz, illetőleg vasút- vagy hajóállo
másra elszállíthatja (leközelítheti). 

11. §. Ha a fatermelő a döntött erdei- és feketefenyőszálfának, 
továbbá a döntött tölgy-, cser-, bükk-, akác-, gyertyán- és szilfának 
a 24 cm-nél vastagabb részét feldarabolni (hossztolni) kívánja és a fa
anyag 24 cm-nél vastagabb részéből egész méteres méretű rönkőanyag 
feldarabolása (hossztolása) —nem lehetséges, — a hiányzó részt a fa
anyagnak a 24 cm-nél vékonyabb részéből lehet pótolni. A 24 cm-nél 
vékonyabb anyagból pótolt rész azonban 1 m-nél hoszabb nem lehet. 

12. §. Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés, 
különösen az 1939:11. t.-c. 206. §-a, vagy amennyiben a cselekmény az 



1939:11. t.-c. 207. §-a alá nem esik, kihágást követ el és két hónapig, 
háború idején hat hónapig terjedhető elzárással büntetendő az, aki a 
jelen rendeletben foglalt rendelkezések valamelyikét megszegi vagy 
kijátssza. 

Az előző bekezdésben meghatározott kihágás miatt kiszabható 
pénzbüntetésre az 1928:X. törvényekik rendelkezései irányadók. A pénz
büntetés legmagasabb mértéke nyolcezer pengő, olyan esetben pedig, 
amikor megállapíható annak a nyereségnek a mennyisége, amelyet a 
kihágás elkövetője a cselekménnyel illetéktelenül elért, a nyolcezer 
pengőnek a megállapított kétszeresével felemelt összege. 

A pénzbüntetés átváltoztatására, valamint a kihágás elévülésére 
az 1939:11. t.-c. 212. §-ának (4) és (5) bekezdésében, a befolyt pénzbün
tetés hovafordítására nézve pedig az 1939:11. t.-c. 218. §-ának (1) bekez
désében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. 

Arra a készletre (készletrészre), amelyre nézve az első bekezdés
ben meghatározott kihágást elkövették, elkobzásnak van helye. Az el
kobzott dolog értékesítése és értékének hovafordítása tekintetében a 
6110/1941. M. E. számú rendelet rendelkezései az irányadók. 

Az első bekezdésben meghatározott kihágás miatt az eljárás a 
közigazgatási hatóságnak, a m. kir. rendőrség működési területén a m. 
kir. rendőrségnek, mint rendőri büntetőbíróságnak hatáskörébe tarto
zik. Az 1929:XXX. t.-c. 59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt 
rendelkezés alkalmazása szempontjából szakminiszternek az iparügyi 
minisztert kell tekinteni. 

13. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1942. évi május hó 20-án. 

Dr. Varga József s. k. 
(Di.) m. kir. iparügyi miniszter 

I. számú melléklet a 33.500 1942. Ip. M. számú rendelethez. 

GÖMBÖLYEGFA-BEJELENTES. 
1. A bejelentésre kötelezett neve (cége) és lakó- (telep-) helye: . . . 
2. A fa neme (lúc-, jegenye-, erdei fenyő, bükk, tölgy, akác, stb.): . . 
3. A faanyag mennyisége m 3-ben:* 
4. A fa túlnyomó részének az átl. hossza és felső átmérője: 
5. A fa tárolási helye: , , 
6. A fa elszállítása szempontjából számbavehető vasútállomás: . . . . 
7. A vasútállomás távolsága a tárolási helytől és az út minősege: . . . 
8. Ha a bejelentő a fát már eladta, a vevő neve és lakcíme: 
9. Ha a fa már hossztolt állapotban van, milyenem a méretei: . . . 

10. A szállítás várható kezdete és tartama: 
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti ada

tok a valóságnak megfelelnek. 
194 . . évi hó . . . .-n. 

bejelentő neve (cége). 

• Megjegyzés: A 3. pontot pontos adatok felvételének nehézsége esetében, 
hozzávetőleges becslés alapján kell megválasztani. 



II. számú melléklet a 33.500/1942. Ip. M. sz. rendelethez. 

FAKITERMELÉS BEJELENTÉSE. 
1. A bejelentésre kötelezett neve (cége) és -lakó- (telep-) helye: . . . 
2. A fa neme (lúc-, jegenye-, erdei fenyő, bükk. tölgy, stb.): 
3. A faanyag előrelátható mennyisége m 3-ben: 
4. A kitermelés helye (pontos megjelöléssel dülő szerint): 
5. A kitermelésre kerülő terület nagysága: 
6. A vágásra kerülő állomány kora: 
7. A kitermelés előreláthatólag kezdődik, ill. végződik: 
8. A fa elszállítása szempontjából számbevehető vasútállomás: . . . 
9. A vasútállomás távolsága a tárolási helytől és az út minősége: . . 

10. Ha a bejelentő a fát már eladta, a vevő neve és lakcíme: . . . . 
Büntetőjogi felelőségem tudatában kijelentem, hogy a fenti ada

tok a valóságnak megfelelnek. 
, 1942. évi hó . . .-n. 

bejelentő neve (cége). 

A m. kir. közellátásügyi miniszter 80.100/1942. K. M. számú 
rendelete a tűzifa legmagasabb árának a megállapításáról szóló 
108.900/1941. Á. K. számú rendelet újabb módosítása tárgyában.* 

A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában kapott felhatalmazás 
alapján a következőket rendelem: 

1. §. A 108.900/1941. A. K. számú rendelet (megjelent a Budapesti 
Közlöny 1941 június 11-i, 131. számában) 1. számú mellékletében' az 
1940/41. gazdasági évben kitermelt tűzifára megállapított legmagasabb 
leadóállomási árak az 1941/42. gazdasági évben kitermelt tűzifára is 
érvényesek. 

2. §. A 108.900/1941. A. K. számú rendelet 2. §-ának (4) bekezdésé
ben foglalt rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek: 

Az 1942. évi október hó 1. napja után kitermelt és a kitermeléstől 
számított 6 hónapon belül szállított tűzifa (friss fa) ára — az akácfa ki
vételével — az 1. §. szerint érvényes áraknál métermázsánként 40 fillér
rel alacsonyabb. 

3. §. A jelen rendelet a kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1942. évi május hó 30-án. 

A miniszter helyett: 
Rozváczy Lajos s. k., 

(Dt.) államtitkár 

A m. kir. minisztérium 3.370/1942. M. E. számú rendelete a 
gubacstermés összegyűjtése, valamint a tölgykéreg és a lúcfenyö-
kéreg kitermelése tárgyában.** 

A m. kir. minisztérium a honvédelemről szóló 1939: II. t.-c. 112. és 
212. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli: 

1- §• 
(1) Minden — akár erdő-, akár mezőgazdasági — ingatlanon kép

ződött gubacstermést, ha az öt métermázsát meghaladja, össze kell 
gyűjteni. 

* Megjelent a Budapesti Közlöny 1942. évi május hó 31-i 123. számában. 
** Megjelent a ,.Budapesti Közlöny" 1942. évi június hó 3-i 125. számában. 



(2) Ha az ingatlan tulajdonosa (haszonélvezője, haszonbérlője, 
használója, a kitermelésre jogosult, az alábbiakban: birtokos) a gubacs 
összegyűjtését és elszállítását saját üzemében elvégeztetni nem kívánja, 
arról az iparügyi miniszter által kijelölt szerv köteles gondoskodni. 

(3) A várható gubacstermésről, ha az öt métermázsát meghaladja, 
a birtokos köteles minden évben augusztus hó 31. napjáig a kijelölt 
szervet ajánlott levélben értesíteni és ha a gubacstermés összegyűjtését 
és elszállítását saját üzemében elvégeztetni nem kívánja, ezt az értesí
tésben szintén bejelenteni (nemleges bejelentés). 

(4) Nemleges bejelentés esetén a birtokos tűrni köteles, hogy ingat
lanán a kijelölt szerv a gubacstermést összegyűjtse. 

(5) Ha a birtokos nemleges bejelentést nem tesz. őt terheli a 
gubacstermés összegyűjtésének, megőrzésének és elszállításának köte
lezettsége. 

2. §. 
(1) A tavasszal és nyáron az erdőterületeken kitermelésre kerülő 

tölgyfák és lúcfenyőfák kérgének szakszerű lehántásáról (cserhántásról) 
és a lehántolt kéreg megőrzéséről á birtokos gondoskodni köteles. A cser
hántás alá eső faállományra az erdőgazdasági üzemterv (ideiglenes terv, 
használati engedély) előírásai irányadók. 

(2) Ilyen előírások hiányában a cserhántás alá eső faállományt —• 
a tavasszal és nyáron kitermelésre kerülő állományból — a birtokos, 
illetőleg a k'jelölt szerv kérelmére, szükséghez képest az illetékes m. kir. 
erdőigazgatóság állapítja meg. 

(3) Ha a birtokos á lehántolt kéreg elszállítását saját üzemében 
elvégeztetni nem kívánja, arról a kijelölt szerv köteles gondoskodni. 

(4) A cserhántással kihasználható vágás területét a birtokos köte
les a kijelölt szervvel a jelen rendelet, hatálybalépésétől vagy a jelen § 
(2) bekezdése esetében az erdőigazgatóság megállapítására vonatkozó 
értesítés vételétől számított nyolc nap alatt ajánlott levélben közölni és 
ha a lehántolt kéreg elszállítását saját üzemében elvégeztetni nem kí
vánja, ezt az értesítésben szintén bejelenteni (nemleges bejelentés). 

(5) Ha a birtokos nemleges bejelentést nem tesz, őt terheli a lehán
tott kéreg elszállításának kötelezettsége. 

v 3. §. 
A gubacs és cserkéreg árát a közellátásügyi miniszter rendelettel 

állapítja meg. 
.4. §. 

A jelen rendelet értelmében összegyűjtött gubacs, tölgykéreg- és 
lúcfenyőkéregkészletek felajánlására, átadására és átvételére, valamint 
a kijelölt szervnek a jelen rendelet alapján folytatott tevékenységére 
vonatkozó szabályokat az iparügyi miniszter rendelettel állapítja meg. 

5. §. 
(1) Ha a gubacs összegyűjtését és elszállítását, illetőleg a lehántolt 

kéreg elszállítását a kijelölt szerv végzi, köteles a munka megkezdésének 
időpontját lehetőleg öt nappal megkezdése előtt, annak elvégzését pedig 
legkésőbb három nappal a munka befejezése után a birtokosnak tudo
mására hozni. 

(2) A kijelölt szerv a gubacsszedés és szállítás, illetőleg kéregszállí
tás során az általa, illetve megbízottai által okozott kárért a birtokosnak 
kártérítéssel tartozik. A birtokosnak kárigényét a munkálatok befejezé
séről nyert értesüléstől számított tizenöt nap alatt az elsőfokú erdőren
dészeti hatóságnál kell bejelentenie. Ha a birtokos kárigényét e határidő 
alatt nem jelenti be kártérítésre igényt, nem tarthat. 



(3) A bejelentett kórigény jogosságát, a kártérítés összegét és 
módozatait az elsőfokú erdőrendészeti hatóság állapítja meg. 

(4) Amennyiben a birtokos, illetőleg a kijelölt szerv az elsőfokú 
erdőrendészeti hatóság megállapítását nem fogadja el, igényét bírói úton 
érvényesítheti. 

6. §. 
(1) Amennyiben a cselekmény súlyosabb büntető rendelkezés alá 

nem esik, kihágást követ el és két hónapig, háború idején hat hónapig 
terjedhető elzárásai büntetendő az, aki a jelen rendeletnek a gubacs, a 
tölgykéreg és a lúcfenyőkéreg összegyűjtésére, lehántolására, megőrzé
sére és elszállítására, valamint az értesítési és bejelentési kötelezettsé
gére vonatkozó rendelkezéseit megszegi vagy kijátsza. 

(2) A pénzbüntetésre az 1928:X. t.-c. rendelkezései az irányadók 
azzal az eltéréssel, hogy a pénzbüntetés legmagasabb összege az 1939:11. 
t.-c. 212. §-ának (1) bekezdésében meghatározott mértékig terjed. 

(3) A gubacsot, a tölgykérget és a lúcfenyőkérget, amelyre nézve 
a kihágást elkövették, el lehet kobozni. Az elkobzott gvibacs és kéreg 
értékesítéséből befolyó összeg teljes egészében az államkincstárt illeti. 

(4) A kihágás miatt az eljárás a közigazgatási hatóságnak, a rend
őrség működése területén a m. kir. rendőrségnek, mint rendőri büntető
bíróságnak hatáskörébe tartozik. Szakminiszternek az 1929 : X X X . t.-c. 
59. §-a (1) bekezdésének 3. pontjában foglalt rendelkezések szempontjá
ból a földmívelésügyi minisztert kell tekinteni. 

7. §. & 
A jelen rendelet kihirdetésének napján lép hatályba; hatálya az 
évi december hó 31. napjával megszűnik . 
Budapest, 1942. évi június hó 3-án. 

Dr. Kállay Miklós s. k. 
sz.) (90.151/1. A—2/1942. sz.) m. kir. miniszterelnök. 

A in. kir. közellátásügyi miniszter 65.643/1942. K. M. számú 
rendelete a hazai termelésű tölgy- és lúcfenyő-cserzőkéreg, továbbá 
a cserzési célokra alkalmas gubacs ármegállapítása tárgyában.* 

A 9.280/1941. M. E. számú rendelet 1. §-ában foglalt felhatalmazás 
alapján a következőket" rendelem: 

1. §. (1) A hazai termelésű feldolgozatlan, kötözött tölgy-cserző-
kéreg legmagasabb ára, feladóállomáson vasúti kocsiba rakva, illetve 
cserfeldolgozó telepre (cserőrlő malomba) beszállítva, q-ként 11.— pengő. 

(2) Az (1) bekezdésben megszabott ár az úgynevezett „originál" 
minőségű (50°/c-ban I. osztályú, öOVo-ban II. osztályú) tölgy cserzőkéregre 
vonatkozik. Amennyiben a feladóállomáson, illetve cserfeldolgozó tele
pen (cserörlő malomban) átadott tölgy-cserzőkéregben 70%-nál több a 
tükörcser (színkéreg), a fenti árakhoz közös megegyezéssel legfeljebb 
5°/o felár számítható. Az ilyen felárral történt vásárlásokat azonban a 
vevő kereskedő (bizományos) a körülmények részletezésével minden hó
nap végén a M. Kir. Közellátási Hivatalhoz (Budapest, VI., Nagymező
utca 1.) bejelenteni köteles. 

(3) Ha a tölgy-cserzőkéreg átadása nem a feladóállomáson vasúti 
kocsiba rakva történik, hanem pl. erdőn tő mellett, vagy erdei rakodón 
stb., a feladóállomási árból le kell vonni azokat a költségeket, amelyek 
az árunak az átadás helyétől a feladóállomásig történő szállításával és 
vasúti kocsiba rakásával kapcsolatban felmerülnek. A levonás összegét 

* M e g j e l e n t a B u d a p e s t i K ö z l ö n y 1 9 4 2 . m á j u s 2 4 . - 1 1 1 8 . s z á m á b a n . 



a tényleges költségeknek megfelelően az eladó és vevő közösen állapít
ják meg. 

(4) Abban az esetben, ha a termelési hely a feladóállomástól oly 
távol van, hogy a tölgy-cserzőkéregnek a feladóállomásig történő fuva
rozása az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosának 122.100/1941. A. K. 
számú rendeletében foglalt felhatalmazás alapján a törvényhatóságok 
első tisztviselői által megállapított fuvarozási díjaknak és a rendes 
munkamenetben átlagosán elszállítható mennyiségnek figyelembevéte
lével q-ként 3.— P-nél többe kerül, a fuvarköltségeknek a 3.— P-t 
meghaladó részét a feladóállomási árhoz külön hozzá lehet számítani; 
ez az ártöbblet azonban a feladóállomási ár 10"/o-át nem haladhatja meg. 
A vevő köteles az ilyen ártöbblettel vásárolt tételekről a M. Kir. Köz
ellátási Hivatalnak a (2) bekezdésben tárgyalt bejelentéssel együtt jelen
tést tenni. A bejelentéshez a helyi körülmények részletes ismertetése 
mellett az ártöbblet felszámítását indokolandó és az eladó által is aláírt 
árvetést kell csatolni. 

2. §. (1) A hazai termelésű, feldolgozatlan, légszáraz, jól kezelt — 
nem penészes — nem erősen mohos, sima, pikkelyektől mentes, kötözött 
lúcfenyő-cserzőkéreg legmagasabb ára feladóállomáson vasúti kocsiba 
rakva, q-ként 14.— P. 

(2) Ha a lúcfenyő-cserzőkéreg átadása nem a feladóállomáson 
vasúti kocsiba rakva történik, az 1. §. (3) bekezdésében foglalt rendel
kezéseket a lúcfenyő-cserzőkéregre is alkalmazni kell. 

(3) Az 1. §. (4) bekezdésében foglalt rendelkezések a lúcfenyő-
cserzőkéregre azzal az eltéréssel alkalmazhatók, hogy a feladóállomási 
árhoz a fuvarköltségnek q-ként 5.— P-t meghaladó része számít
ható hozzá. 

(4) Amennyiben a lúcfenyő-cserzőkérget űrköbméterekben adják, 
illetve veszik át, 1 űrköbméter szabványosan rakott, feldolgozatlan lúc-
fenyő-cserzőkérget 110 kg-mal kell egyenlőnek venni. 

3. §. (1) A cserzési célokra alkalmas gubacs legmagasabb ára a 
következő: 

I. oszt. II. oszt. 
P/q. 

1. tőár . . . . , , , 3.— 2.— 
2. a beváltó telepére beszállított zöld áruért a gyűj

tőknek fizetendő ár 20.— 17.— 
3. a gyűjtőktől vásárló beváltó részére fizetendő ár 

(feladóállomáson, vasúti kocsiba rakva) . . . 29.50 26.50 
(2) Az (1) bekezdésben 2. pont alatt megjelölt eladásoknál I. osz

tályú gubacsnak tekintendő a fülledéstől, továbbá nedvességokozta mi
nőségi romlástól és idegen anyagoktól mentes, nyers (zöld) áru, leg
feljebb 2—3% penésszel, II. osztályúnak pedig az I. osztályúnál gyen
gébb minőségű (nedvességtől, vagy más okból legfeljebb harmadrészben 
sérült) áru, legfeljebb 10% penésszel. A 3. pont alatti eladásoknál I. osz
tályú gubacsnak tekintendő a fényes, nedvességokozta minőségi romlás
tól és idegen anyagoktól mentes, szabványosan kezelt áru, legfeljebb 
2—3% penésszel, II. osztályúnak pedig az I. osztályúnál gyengébb mi
nőségű (nedvességtől, vagy más okból legfeljebb harmadrészben sérült) 
áru, legfeljebb 10% penésszel. 

(3) Erdőbirtokosok (termelők stb.), ha a gubacs gyűjtését, szárítá
sát és kezelését maguk végzik, a beváltó telepére beszállított gubacsért 
az (1) bekezdés 2. pontjában, a Magyar Bőripari Nyersanyagbeszerző és 
Elosztó Részvénytársaság, vagy bizományosa részére feladóállomáson, 
vasúti kocsiba rakva átadott gubacsért az (1) bekezdés 3. pontjában 
megszabott árat számíthatják. 



4. §. (1) A Magyar Bőripari Nyersanyagbeszerző és Elosztó Rész
vénytársaság által feldolgozó üzemek részére történő eladásnál a cserző-
kéreg és a gubacs legmagasabb ára, feladóállomáson, vasúti kocsiba 
rakva, a következő: 

1. zúzott (tört) tölgy cserzőkéreg q-ként 16.75 P 
2. zúzott (tört) lucfenyő cserzőkéreg q-ként . . . 19.50 P 
3. I. osztályú gubacs q-ként 32.— P 
4. II. osztályú gubacs q-ként 29.— P 
(2) Az (1) bekezdésben megállapított árak az 1942. évi augusztus 

hó 1. napjától az 1943. évi május hói 1. napjáig bezárólag q-ként és havon-
kint 10 fillérrel emelkednek. 

(3) A zúzott (tört) tölgy- és lucfenyő cserzőkéreg minősítésére 
általában a Fakereskedelmi Szokványokban foglaltak irányadók. 

(4) A Magyar Bőripari Nyersanyagbeszerző és Elosztó ' Részvény
társaság a cserzőkéreg és a gubacs vásárlásával megbízott bizományo
saitól átvett tölgy- és lucfenyő cserzőkéregért az (1) és (2) bekezdésben 
mer/határozott áraknál q-ként 25 fillérrel, a gubacsért pedig q-ként 
40 fillérrel alacsonyabb árat köteles fizetni. 

5. §. A rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. 
Budapest, 1942. évi május hó 19-én. 

A miniszter helyett: 
Rozváczy Lajos s. k. 

(Dt.) államtitkár. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 113.464/1942. számú fel
hívása a facipő fokozott használata tárgyában. 

T. 
Országos Erdészeti Egyesületnek, 

Budapest. 
A közellátásügyi miniszter úr a hozzám intézett átiratában a 

következőket közölte: 
„A háború következtében a polgári lakosság ellátásának céljaira 

csak korlátozott mennyiségben áll bőranyag rendelkezésre. Ez a körül
mény a lábbeligazdálkodás terén a legszigorúbb takarékosság érvényesí
tését követeli meg. Súlyt kell helyeznem ennélfogva arra, hogy a láb
belivel való takarékosság a mezőgazdasági munkásság körében is biz
tosíttassák. Ezért kívánatosnak tartom, hogy a mezőgazdaságban foglal
koztatottak minden olyan munkahelyen, ahol az lehetséges, bőrtalpú 
lábbeli helyett facipőt viseljenek. 

A facipők terjesztésével a Lábbeli Központot (Budapest, V., Falk 
Miksa-u. 30. sz.) bíztam meg. A facipők megrendelése ügyében a Lábbeli 
Központhoz kell fordulni, amely a megrendelést a facipők előállítóihoz 
továbbítja." 

Tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági munkásság lábbelivel való 
ellátását a szóbanlévő akció lehetővé teszi, felhívom Címet, hogy a fa
cipők beszerzésének lehetőségéről az érdekképviselet tagjai között minél 
szélesebb körben felvilágosító munkát kifejteni és egyúttal a facipő 
használatát a háborús anyaggazdasági érdekekre tekintettel messze
menően propagálni szíveskedjék. 

Budapest, 1942. évi május hó 22-én. 
A miniszter rendeletéből: 

(737. sz. Dt.) 
Herkély Tibor s. k., 
miniszteri tanácsos. 



A m. kir. födmívelésügyi miniszter 888.947/1942. számú fel
hívása az Államerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését 
Segélyező Alapból az 1942/43. tanévben kiosztható segélyek 
ügyében. 

A m. kir. földmívelésügyi minisztérium szolgálati ügyköréhez tar
tozó államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyező 
Alapból az 1942/43. tanévre szóló segélyek az 1915. évi 104.197. szám 
alatt jóváhagyott szabályzat 8. §-ának 4. pontja értelmében az 1942. évi 
augusztus havában kerülnek kiosztásra. 

Az idézett Szabályzat értelmében segélyben részesülhetnek az 
állami erdészetnél (kincstári erdőknél — állami ellátásba vett községi 
stb. erdőknél, — az Erdészeti Kutató Intézetnél, — és a m. kir. alerdész 
szakiskoláknál) alkalmazott tényleges szolgálatban álló, nyugdíjazott és 
elhalt tisztviselőknek (erdőtiszteknek, erdészeti tanároknak, erdőszám
vevőségi tisztviselőknek, üzemi tiszteknek, irodatiszteknek, valamint 
a nem rendszeresített állásokban alkalmazott erdőmérnököknek) mind
két nembeli gyermekei, illetőleg árvái, ha az alább felsorolt belföldi in
tézetek valamelyikének rendes tanulói közé az 1942/43. tanévre felvé
tettek, továbbá, ha az 1941/42. tanévben a tanulmányi előmenetelt iga
zoló bizonyítványaiban kitüntetett összes osztályzatuknak legalább fele 
kitűnő, jeles vagy jó. 

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

ból nyert osztályzat az igényjogosultság megállapításánál nem jön szá
mításba. 

A kérvényhez az 1941/42. tanévről szóló iskolai végbizonyítványt 
kell csatolni, kivéve azt az esetet, ha a gyermek erről a tanévről ilyen 
bizonyítványt a saját hibáján kívül nem kaphatott, amely esetben kellő 
megokolással a még előbbi évi iskolai végbizonyítványt kell csatolni. 

Azok a fanintézetek, melyeknek rendes tanulói a „Szabályzat" 
21. §-a szerint segélyben részesíthetők, a következők: 

A) Fiúgyermekek részére: 

1. a műegyetem erdőmérnöki szakosztálya, 2. gimnáziumok, 3. reál
iskolák, 4. a felső kereskedelmi iskolák, 5. tanítóképzők, 6. felső ipar
iskolák, 7. polgári iskolák, 8. tejipari szakiskolák, 9. földmívesiskolák, 
és 10. kertészeti tanintézet. . . . . . . 

B) Leánygyermekek részére: 

1. leánygimnáziumok (líceumok), 2. országos magyar iparművé
szeti iskola, 3. tanító-óvónő és nevelőképzők, 4. női kereskedelmi tan
folyam, 5. felső női ipariskola, 6. felső leányiskolák, 7. polgári leány
iskolák és 8. kertészeti tanintézet. 

C) Mindkét nembeli gyermekek részére: 

1. az elemi iskolák azzal a korlátozással, hogy az azokat látogató 
gyermekek segélyben csak akkor részesülhetnek, ha megfelelő helybeli 
tanintézet hiányában házon kívül másutt kénytelenek tanulni. Atyátlan, 
anyátlan árvák minden esetben szülői házon kívüli tanulóknak tekin
tetnek. 



2. Siketnémák, vakok stb. oktatására szolgáló gyógypedagógiai 
intézetek éspedig tekintet nélkül a gyermekek életkorára és elő
képzettségére. 

3. Az Intéző Bizottságnak a Szabályzat 21. §. 3. pontja alapján 
hozott határozata értelmében az 1942/43. tanévben bármely egyetem 
és főiskola. 

Más intézetek tanulói, — a fentebb felsorolt tanintézetek rendkí
vüli vendég és magántanulói, nemkülönben a különböző időszaki (téli, 
esti, stb.) tanfolyamok hallgatói segélyben nem részesíthetők. 

* 
A segélyek adományozása a folyamodó tisztviselő, illetőleg árva 

vagyoni viszonyainak számbavételével történik. Egyenlő igényjogosult
ság mellett előnyben részesülnek az árvák és azok a tisztviselők, kik
nek több ellátatlan gyermekük van, vagy akiknek hivatali székhelyén 
tanintézet nincsen. 

A tisztviselők indokolt esetben nemcsak egy, hanem két vagy 
több gyermek után is részesülhetnek segélyben. 

A segély a Szabályzat értelmében mindenkor csak egy-egy tan
évre szól. A segélyben részesülő a következő tanévben is részesülhet 
segélyben, de csak új kérvény alapján. 

Az alap a segélyeket két félévi részletben szolgáltatja ki, de csak 
abban az esetben, ha a gyermek tényleg a fent elősorolt tanintézetek 
valamelyikében tanul és ha a gyermeknek az illető tanintézetben történt 
felvétele megfelelően igazoltatik. 

A segélyezés iránt benyújtott kérvényben okvetlenül ki kell tün
tetni a folyamodó évi fizetését, illetőleg nyugdíját, összes ellátatlan 
gyermekeinek számát és korát, a tanintézetet, melyet látogatni fognak, 
az esetleg élvezett ösztöndíj, vagy más ilynemű állandó segélyek össze
gét s a kérvényhez csatolni kell a segélyezendő gyermekek legutolsó 
iskolai bizonyítványait, nemkülönben a szülők vagyoni állásáról szóló 
hatósági bizonyítványt, illetőleg atyátlan-anyátlan árváknál az árva
szék igazolványát. 

Ha a kérvényekhez szükséges iskolai bizonyítványok, vagy egyéb 
okiratok, illetve azoknak közjegyző, vagy valamelyik államerdészeti 
hatóság által hitelesített másolatai valamely körülmény miatt egyide
jűleg csatolhatok nem volnának, a kérvényt az alább kitűzött határ
időre iskolai bizonyítvány stb. nélkül is feltétlenül be kell nyújtani és 
az iskolai bizonyítványt vagy egyéb okiratot azoknak megszerzése után 
pótlólag bemutatni. A határidőn túl beérkező kérvények a Szabályzat 
31. §-a értelmében figyelembe nem vétetnek. 

Felhívom az érdekelt szülőket, illetőleg gyámokat, hogy az alap
ból nyerhető segélyek adományozására irányuló bélyegtelen kérvényü
ket: „Államerdészeti tisztviselők gyermekeinek nevelését segélyző Alap 
Intéző Bizottságához" (Bpest, V. ker., Kossuth Lajos-tér 11. sz., III. em.. 
314. ajtó) címezve továbbítás céljából a lakóhelyükön lévő, vagy ehhez 
legközelebb fekvő valamelyik állami erdészeti hatóságnak adják át, 
vagy közvetlenül postán maguk küldjék el, de mindenesetre oly idő
pontban, hogy a kérvény legkésőbb július hó 9-én Budapesten rendelte
tési helyén legyen. 

Budapest, 1942. évi május hó 15-én. 

(721. sz. Dt.) M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 



Az Allamerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyző 
Alap zárószámadása az 19401941. évről. 

I. Zárókimutatás. 
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II Az 1939/40. évi tiszta jövedelem s az alap- és tartalék
tőkét megillető 'U-öd rész kiszámítása. 

a) Valódi bevétel 19.89. VII. 1—1940. XII. 31.-ig: p 
1. Járulékok és adományokból befolyt 61,01H "81 
2. Gyümölcsöző tőkék kamataiból befolyt ' 1,840*80 
3. Vegyes bevételekből befolyt — 

Valódi bevételek összesen... — 62,857-61 
b) Valódi kiadások: 

1. Kezelési kiadások - - — 2,134- 40 
2. Segélyek ... ._ _ _ 16,670--

Valódi kiadások összesen 18,804-40 

Összehasonlítás: 

Valódi bevételek összege 6?,857-61 
Valódi kiadások összege- - 18,804-40 
Tiszta jövedelem - 44,053-21 

A tiszta jövedelem V 6-e 44,053-21 : 5 = 8,810-64 P. 
Maradna tehát kiosztható 44,053-21 - 8.810-64 = 35,242*57 P. 

Mivel pedig a segélyek csak egész pengőkben osztatnak ki, az 57 fillér 
is a tőkésítési összeghez csatolandó, ennélfogva az alap- és tartaléktőkére esik 
ebben a költségvetési évben a szabályzat 17. §-a alapján 8,811-21 P. 



IS 

III. Az alaptőke nyilvántartása. p 
Maradvány 1938/89. évről (1939. VII. 1.)... 18,667-81 
Hozzá az 1939/40. évi jövedelem 1/ 6-öd részének az alaptőkére 

eső része _ __ '. _ 8,732-69 
Összesen 27,400- — 

Mivel azonban a segélyösszegek az 1940. évi június hó 1-től 
kezdve csak félévenkint osztatnak ki, az 1940/41. tanév 
második félévi segélyeire fenntartott összeg levonása után 
fennmaradó összegből az alaptőkéhez csatoltatik ... . . ... 5,600" — 

Az alaptőke maradványa az 1939/40 év végén 33,000• — 

IV. A tartaléktőke nyilvántartása. 
Maradvány 1938/39. évről (1939. VII. 1.)- _ — 16,948-13 
Hozzá az 1939/40. évi jövedelem */, részének a tartaléktőkére 

eső része .. . 1 78-52 
Hozzá az 1939/40. évben megszüntetett segélyek összegét 430 • — 

Összesen 17,456'65 
Az 1940/41. tanév II. félévi segélyeire fenntartott összeg levonása 

után fennmaradó összegből a tartaléktőkéhez csatoltatik 15,038- — 
A tartaléktőke maradványa az 1939/40. év végén 32,494 - 65 

V. Folyó kezelés. 
Saját tőke, mely egyben tiszta vagyon, 1939/40. év végén .. . . . . 79,668-65 

levonva az alaptőkére eső részt (III. szerint) 33,000" — 
és a tartaléktőkére eső részt (IV. szerint) 32,494 "65 65,494"65 

Marad folyó kezelésre.. 14,174 — 

VI. A segélyek nyilvántartása. 
Az 1939/40 évben engedélyeztetett (3. félévre) . . . ._• 1-7,730- — 
Megszüntetés az óv folyamán 430" — 

Marad 17,300- — 
Kifizetés 1939. július 1-től 1940 deo. 31-ig ... 16,670- — 

Marad hátralék 1939/40. év végén .. . 630" — 
Az 1940/41. tanév II. félévére kiosztható... 14.174" — 

E zárszámadást megvizsgáltuk, s az alap főkönyvével, számlakönyvével, 
valamint a számadási okmányokkal egyezőnek és helyesen összeállítottnak 
találtuk. 

Budapest, 1941. évi február 28. 

(673. sz. Dt.) 



HIRDETMÉNY 
xi állami erdei facsemete- és suhángkiszolgáltatás feltételeiről. 

Az államerdészeti csemetekertek facsemete- és suhángfeleslegei 
:.iz 1942. év őszén és az 1943. év tavaszán az ezeket igénylő birtokosok
nak az alábbi feltételek mellett fognak kiszolgáltatni: 

I. alföldi erdők, fasorok, szélfogópászták és facsoportok telepíté
sére, továbbá az ország bármely részén lévő kopár és vízmosásos terület 
heerdősítésére és végül a Balaton közvetlen környékének fásítására 
erdei facsemete és suháng az államerdészeti csemetekertekből a kisze
dési, indokolt esetben a csomagolás és vasúti állomásra való szállítás 
költségeinek elengedésével ingyen, 

II. erdőterületek vágásainak és. tisztásainak beerdősítésére, to
vábbá egyéb fásítási célra erdei facsemete és suháng a megállapított ár, 
valamint az esetleg felmerülő csomagolási és vasúthoz való szállítási 
költségek megtérítése ellenében, 

III. az 1935. évi IV. t.-c. 294. §-ának hatálya alá tartozó önkéntes 
erdőtelepítésekre, ha a földtulajdonos a beerdősíteni kívánt területnek 
a törvény hatálya alá tartozó erdőkénti törzskönyvezéséhez előzetesen 
hozzájárul, erdei facsemete az államerdészeti csemetekertekben kiszedve 
teljesen díjmentesen, 

IV. méltánylást érdemlő esetekben az I. alatt részletezett terüle
tek erdősítéséhez és fásításához szükséges erdei facsemete és suháng a 
vasúti szállítási költségek elengedésével szolgáltatnak ki! 

F A F A J 

E Z E R D A R A B EGY DARAB 

1 é v e s j 2 éves1 8 - 4 é v e s 2 é v e s 13 é v e s 1. osztályú III. osztályú 

iskolázatlan magágyi csemete iskolázott csemete s a l l a n g 

Á R A P E N G Ő B E N 

14. 

15. 

Erdei-, feketefenyő... ... 
Luc-, vörösfenyő ._. . . . 
Tölgy, cser . . . . 
Akác 
Gledicsia, sophora, opi-rfa 
Juhar, kőris, szil, nyír 
Celtisz, koelrentheria . . . 
Hárs 
Amerikai dió . . . 
Vadgesztenye ... . . . . . . 
Szelíd gesztenye, szelíd 

dió, gyümölcsvadoncok 
Maciura ... 
Fűz-, nyár-, eleagnus és 
tamariska-dugvány, 
sima .. .... . . . 

Fűz-, nyár-, eleagnus- és 
tain;iriska-dugvány, 
gyökeres . . . 

Egyéb fafajok . . . . . . . . 

6 — 
8 — 

12 — 
9 — 
9-— 

10 — 
10 — 
25-— 
14 — 
10 - -

3 0 -
15-— 

10-
20' 

14-
30-

1 2 - - 12-— l e  — — 
1 3 - 18 — ír— 

— 

— 

— 
• 0'50 0-30 

— 

— — 
1-00 0-60 

A fenti árakban a csemete és suháng kiszedési költsége, mely 
ezer darabonként fenyőcsemeténél 2.50 P, lombfacsemeténél 3.50 P, su-
hángoknál darabonként 15 fillér, már bennfoglaitatik. 



Csomagolási és a felvevő vasúti állomáshoz' valő fuvarozási költ
ség ezer darab csemete után 3.— P, egy csomag suháng után 4.— P (a 
fenti árakban nem foglaltatnak benn). 

Az 1942. évi őszi erdősítésekhez szükséges facsemetét és suhángot 
'egkésőbb 1942 évi július hó végéig, az 1943. évi tavaszi ültetésekhez 
szükséges facsemetét és suhángot pedig legkésőbb 1942. évi október hó 
végéig az ültetés helyére illetékes m kir. erdőigazgatóságnál, vagy a m. 
kir. erdőfelügyelőségnél szóban vagy írásban kell igényelni. Alföldfásí
tási célra 5000 darabot meg nem haladó csemetemennyiséget a községi 
elöljáróság útján is lehet igényelni. 

Az igénylésben meg kell jelölni a beültetendő terület helyét (köz
ség, dűlő), minőségét (kopár, vízmosásos, futóhomokos terület, vágás, 
tisztás, stb.), kiterjedését, a szükséges csemete, illetőleg suháng faját, 
korát és mennyiségét, az ültetés idejét (1942. év ősz, vagy 1943. év 
tavasz), a jelentkezőnek vagy megbízottjának pontos címét (lakóhely,, 
utolsó posta) és végül, hogy a csemete, illetőleg suháng a közölt (I—IV.j 
feltétel melyike szerint volna kiszolgáltatandó. 

Elkésetten, valamint a földmívelésügyi minisztériumhoz közvet
lenül, vagy más hatóságokhoz benyújtott igénylések figyelembe vétetni 
nem fognak. 

Azok, akik a kiutalványozott csemetét, vagy suhángot ok nélkül 
visszautasítják, vagy nem arra a célra használják fel, amelyet megjelöl
tek, a jövőben állami csemetét nem kaphatnak. 

Az 1935. évi IV. t.-c. alapján állami ellátás alatt álló erdő- és 
kopár területek birtokosai részére szükséges facsemete kiutalványozása. 
iránt a m. kir. erdőigazgatóságok ezentúl is hivatalból intézkednek. 

A csemeték és suhángok tavasszal, március és április hónapban, 
ősszel pedig október és november hónapban fognak kiadatni, illetőleg 
szétküldetní. 

Budapest, 1942. évi május hóban. 
M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

061. sz.) 89.000/1942. I/B.—3. szám. 

HIRDETMÉNY* 
A 44.000 1941. F. M. számú rendelet alapján az 1941/42. évi fűtési idényre 
kiadott zöldnyomású tűzifaszállítási igazolványok érvényességi határ

idejének a megállapítása tárgyában. 
Közhírré teszem, hogy a 44.000/1941. F. M. számú rendeletem alap

ján az 1941/42. évi fűtési idényre kiadott zöldnyomású tűzifaszállításí 
igazolványok érvénye 1942. évi július hó 31-ével megszűnik. 

Az említett határidő letelte után tehát a közforgalmi, valamint 
fuvarozási vállalatok és vállalkozók tűzifaszállítását csak az 1942/43. évi 
fűtési idényre 1942. évi május 20-tól érvényessé váló új kéknyomású 
tűzifaszállítási igazolvánnyal vehetik át. 

A fel nem használt zöldnyomású tűzifaszállítási igazolványok he
lyett kéknyomású tűzifaszállításí igazolványt díjmentesen csak abban 
az esetben adok ki, ha az illetékes m. kir. erdőfelügyelőség igazolja, 
hogy a fatermelő a kicserélni kért tűzifaszállítási igazolványon feltün
tetett mennyiségű régi (1940/41. évi) termelésű tűzifával rendelkezik. 

Budapest, 1942. évi május hó 19-én. 
M. Kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

(695. sz.) (25.341/1942. I/B.—2. szám.) 
* M e g j e l e n t a B u d a p e s t i K ö z l ö n y 1942. évi m á j u s hó 20 - i 114. számában. 

Felelős kiadó: dr. Mihályi Zoltán. 



vi téz N a g y b á n y a i H o r t h y Mik lós , 
Magya ro r szág K o r m á n y z ó j a . 

i A z Országos Erdészeti Egyesület részére — alapításának a 75. évében 
festette Némay Ferenc) 





Az „Erdészeti Lapok" 1942. évi VI. füzetének a tartalma: 
(Inhalt. — Sommaire. •— Contents.) 

Elnökünk — a Vitézi Rend tagja 251 
Modrovich Ferenc: Karunk térbeli fejlesztése. — (Die raumliche 

Entwicklung unserer Fakultat. — Les agrandissements de 
notre Faculté. — Expansion of the Facidty for Mining and 
Forestry) 252 

Dr. Aujeszky László: Az erdőségek esőkeltő hatása az újabb meteo
rológia megvilágításában. — (Der regenbildende Einfluss der 
Walder im Lichte der neuzeitlichen Meteorologie. •— Le role 
des foréts dans la genése des pluies á la lumiére de la me
teorologie moderné. — The Effect of Forests on the Rainfall 
According to the Latest Meteoroligical Observations.) . . . 257 

Szeless István: A gyérítések erdőhasználati és üzemtani vonatko
zásai.— (Die Durchforstungen im Lichte der Forstbenutzung 
und Betriebsführung. — Les produils des éclaircies et leur 
röle dans l'exploilalion sylvicole. — Thinning in Relation to 
Forest Ulilization and Management) 26 4 

Vadászat. (Jagd. — Chasse. — Hunting and Shooting.) 
Szederjei Ákos: Kormeghatározás: — A szarvas. (2., bef. közi.) 

Értesítés a következő hivatalos közleményeknek külön kiad
ványként való megküldéséről: 
1. A m kir. földmívelésügyi miniszter 114.000/IX. 1/1942. számú kör

rendelete a munkaadónak katonai szolgálatra bevonult gazda
tiszttel, gazdasági cseleddel és gazdasági munkással, illetőleg el
tartottakkal szemben fennálló kötelezettségei tárgyában. 

2. A m. kir. iparügyi miniszter 33.500/1942. Ip. M. számú rendelete 
egyes faanyagok forgalmának a szabályozása tárgyában. 

3. A m. kir. közellátásügyi miniszter 80.100/1942. K. M. számú rende
lete a tűzifa legmagasabb árának a megállapításáról szóló 108.900 
1941. A. K. számú rendelet újabb módosítása tárgyában. 

4. A m. kir. minisztérium 3.370 1942. M. E. számú rendelete a gubacs-
termés összegyűjtése, valamint a tölgykéreg és lúcfenyőkéreg ki
termelése tárgyában. 

5. A m. kir. közellátásügyi miniszter 65.043/1942. K. M. számú ren
delete a hazai termelésű tölgy- és lúcfenyő-eserzőkéreg. továbbá 
a cserzési célokra alkalmas gubacs ármegállapítása tárgyában. 

6. A m. kir. földmívelésügyi miniszter lld.464 1942. számú felhívása a 
íacipő fokozott használata tárgyában. 

7. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 838.947/1942. számú felhívása 
az Allamerdésíeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező 
Alapból az 1942/1943. tanévben kiosztható segélyek ügyében. 

8. Az Allamerdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező , 
Alap zárószámadása az 1940/1941. évről 2 /0 

Egyesületi közlemények. — (Vereinsnachrichten. — Nouvelles de 
l'Association. — Society notes.) 
Választmányi ülés (május hó 19-én) 277 

irodalom. — (Literatur. — Bibliographie. — Reviews.) 
Backmund: Der Wandel des Waldes im Alpenvorland. (M.) 283 
Székács Vince: Vadászemlékeimből. (M.) 283 
Hazai folyóiratok 284 
Külföldi lapszemle 287 

Különfélék. — (Verschiedenes. — Divers. — Notes.) 
Halálozások: Dr. zichi és vásonkeöi Zichy Gyula gróf f . . 292 

Kondor Vilmos f 292 
Jamniczky Antal f 292 

Személyi hírek 292 
A Magyar Gazdatisztek Országos Egyesületének a jubileumi 

közgyűlése. (M.) 293 
Tanulmányi hír 291 
Elmarad az Erdőmérnök-Továbbképző Tanfolyam . . . . 294 
Olcsó, teljes kényelmű erdei lakás 294 
Hírek a Nemzetközi Erdészeti Központból 295 
Az irtógép alkalmazása. (Zóíomy Imre.) 295 

tnnas7talritok. (Alaksza Gyula.) 296 ' .c i íyci 



ELVESZETT BIZONYÍTVÁNY 
Az esztergomi m. kir. alerdész-szakiskola igazgatósága Pap István 

budapesti lakos számára, aki az esztergomi m. kir. erdőőri és vadőri 
iskola egyéves tanfolyamát az 1924/25. tanévben végezte el, a szabály
szerű meghirdetési- eljárás lefolytatása után 37 törzskönyvi számmal az 
eredeti elveszett erdőőri és vadőri bizonyítvány helyett másodlatot állí
tott ki. 

Esztergom, 1942. évi május hó 9-én. 
A szakiskola igazgatója: 

Ágfalvi s. k., 
m. kir. erdőtanácsos. 

(738. ss. Dt.) (1371/1942. sz.) 

ELVESZETT SZAKISKOLAI BIZONYÍTVÁNY. 
Közhírré teszem, hogy Strumberger István erdőőr, kölkedi lakos 

részére, aki 1909. évben, Vájta községben született, elveszett erdőőri és 
vadőri bizonyítványa helyett az eredetivel egyenlő értékű másodlatot 
adtam ki. 

Királyhalom, 1942. évi május hó 23-án. 
Erdődy Miklós s. k , 
m. kir. erdőtanácsos, 

a királyhalomi m. kir. alerdész-szakiskola 
(722 sz. Dt.) igazgatója 

VERSENYTÁRGYALÁSI HIRDETMÉNY. 
A besztercei m. kir. erdöigazgatóság Besztercén, 1942. évi július 

hó 2-án d. e. 10 órakor nyilvános írásbeli árverés útján eladja Orosz-
borgó község saját használatára kihasított „Panu" nevű erdejében lévő, 
8 évi vágásterületen visszamaradt lábon álló bükktörzseket. 

Az eladásra kerülő erdőterület leírása: Területe 70 k. hold, kora 
80—120 év, sűrűsége 0.1—0.3, fafaja: bükk, 1.0, enyhe lejtésű talaj. 

Az erdőterület Borgóbeszterce—Kolobicza község határában fek
szik, a MÁV-állomástól 17 km-re, iparvasúttói 5 km-re. 

Az árverési feltételek a besztercei m .kir. erdőigazgatóság segéd
hivatalában, a borgói alsó és a borgói felső m. kir. erdőhivataloknál, 
továbbá Oroszborgó és Alsóborgó községek elöljáróságánál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. 

Az ajánlattevők zárt borítékban lepecsételt ajánlataikat 1942. évi 
július hó 2-án d. e. 9 óráig adhatják be a besztercei m. kir. erdőigaz
gatósághoz. 

A bánatpénz 500, azaz Ötszáz pengő, amelyet a fent jelzett idő
pontig a besztercei m. kir. erdőigazgatóság házipénztárába, vagy postán 
az erdőigazgatóság letéti csekkszámlája javára ,,161.356. sz. Erdőigazg. 
let. számla Beszterce" kell befizetni. 

Az ajánlattevők tudomásul veszik, hogy a megajánlott vételáron 
felül 3°/o-ot az erdőigazgatósági nyugdíj, 0.2°/o-ot az erdőtiszti gyermek
nevelési alapra kötelesek fizetni. 

Mivel a hozzájuttatás felett a m. kir. földmívelésügyi és az ipar
ügyi miniszterek döntenek, a vétel idejében való engedélyezésének a 
megszerzése a vevőt illeti. 

M. Kir. Erdőigazgatóság. 
(687. sz.) (2457/1942.) 




