
É R T E S Í T É S . 

Értesítjük t. olvasóinkat, hogy külön-kiadványként küld
jük meg a következő hivatalos közleményeket. 

1. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 155.000/1943. 
F. M . számú rendelete a tüzifaellátás biztosításával kapcso
latos kérdések ú j a b b szabályozásáról. 

2. A m. kir. közellátásügyi miniszter 20.100/1943. K . M . 
számú rendelete a hazai termésű tölgy- és lúcfenyő-cserző-
kéreg árának a megállapítása tárgyában. 

3. A m. kir. iparügyi miniszter 24.600/1943. Ip . M . 
számú rendelete a fűzfakéreg kitermelésének és forgalmának 
szabályozásáról. 

4. A m. kir. közellátásügyi miniszter 28.700/1943. K . M . 
számú rendelete a cserzési célokra alkalmas fűzfakéreg leg 
nagyobb árának a megállapításáról. 

5. A m. kir. közellátásügyi miniszter 15.998/1943. K . M . 
számú leirata a tűzifa ármegállapításáról. 

6. A m. kir. földmívelésügyi miniszter 127.644/1943. 
F. M . számú felhívása az Államerdészeti Tisztviselők G y e r 
mekeinek Nevelését Segélyező Alapból az 1943/44. tanévben 
kiosztható segélyek ügyében. 

IRODALOM 
j 

Eirimann: Főfajaink gyökérlégzésének és párologtatásának a vizs
gálata. (Untersuchungen über die Wurzelatmung und Transpíration 
nnsere»- Mauptholzarten.) J. D. Sauerlander kiadása, Frankfurt a. M. 
1943. Ara fűzve: 5 RM. (Külföldön 25<% engedmény.) 

A Porosz Erdészeti Kísérleti Állomás I V . osztályán készült munka, 
mint a Göring Hermann Német Erdészettudományi Akadémia Kiadvá
nyainak 5. kötete hagyta el nemrégen a sajtót, és igen értékes adatokká! 
gyarapítja az erdő életére vonatkozó ismereteinket. 

A korszerű erdőművelés tudománya a mult világháború vége óta 
tokozott figyelmet'fordított a fa földalatti részeire. Ennek folytán első
sorban a kérdés környezettani (ökológiai) vonatkozásai kerültek élesebb 
megvilágításba, mert a talaj- és éghajlattan, valamint a növényszövet
kezettan terén végzett beható kutatások számos új felfedezéshez vezet
tek. Az élettér és a gyökérrendszer között fennálló kölcsönhatások helyes 
elbirálása azonban még mindig nagy nehézségekbe ütközött, mert a 
gyökér élettani működésére vonatkozó tudásunk eddig hiányos volt. 

A szerző munkája különösen azért érdemel figyelmet, mert á jó
formán ismeretlen terület felderítésére tette meg az első kezdeményező 
lépéseket. Kutatásai még a Jáva szigetén töltött szolgálati idejére nyúl
nak vissza; az ott gyűjtött adatokat igen hasznosan egészítette ki a 
németországi beható vizsgálatokkal. Ezek főleg különböző erdőművelési 
eljárásoknak a gyökérversenyre kifejtett hatását boncolgatták, és szük
ségessé tették a gyökérrendszer gázanyag-csereforgalmának a pontos 
lemérését. 



Eberswaldeben a szerző tervei szerint megállapított eljárás volt a 
vizsgálat eszköze, ennek segélyével sikerült is a rendes fejlődésü 
növény két . fontos életjeleriségét — a gyökérlélekzést és az elpárologtatást 
— egyidőben megfigyelni és számszerűen értékelni. Sőt ez a módszer 
a növény ányagtermelésére vonatkozólag is értékes adatokat szol
gáltatott. 

A vizsgálatok 10 lomb- és 5 tűlevelű fafajt öleltek fel. A z ered
mények egészen új alapot teremtettek fafajaink termőhelyi igényei 
megítéléséhez, és első -ízben adtak felvilágosítást arról, hogy igen kü
lönböző mértékű szénsavtermelésük miként befolyásolja a talajéletet. 

A 144 oldalra terjedő kötet bevezetőül a megoldandó feladatot 
körvonalazza világosan, majd részletesen. leírja a vizsgálati módszere
ket, és azután mintegy 70 oldalon ismerteti — számos ábra kíséretében 
— a táblázatokba is összefoglalt eredményeket. 

Az ezekből adódó következtetések a gyakorlati erdőgazda számára 
is nagyjelentőségűek. • • M. 

Faber György: A 4 éves mezőgazdasági főiskolák. ( A Magyar 
Gazdatisztek Országos Egyesületének kiadása, Budapest, 1943. Ara: 1.50 P.) 

A 48 oldalas füzet a szerzőnek az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület irodalmi és tanügyi szakosztályában a mult év őszén tartott 
és általános érdeklődéssel fogadott előadását ismerteti meg a legszéle
sebb nyilvánossággal. 

Erre a nyilvánosságra — merjük állítani — a kérdésnek feltét
lenül szüksége van, mert a mezőgazdasági oktatás mai széttagoltsága, 
az ezzel kapcsolatban támadt nehézségek, félreértések, hatásköri viták 
stb. sajnos, elég hátrányosan befolyásolják mezőgazdaságunk fejlődését. 

A szerző, aki érdekképviseleti munkakörénél fogva igen alapos 
ismerője az összes panaszoknak.es kívánságoknak, csak szakmája iránt 
érzett szeretetének a parancsszavát követte, amikor a gyakorlati ember 
szemével vizsgálta a mezőgazdasági akadémiák átszervezésével előállott 
helyzetet, és a legteljesebb őszinteséggel tárta fel aggályait. 

Tanulmányát melegen ajánljuk mindazok figyelmébe; akik okta
táspolitikai kérdésekkel foglalkoznak: bátor, helyenkint kemény, de 
mindvégig tárgyilagos, tehát valóban építő bírálat, amelyért az iskola 
és a gyakorlat csak egyformán hálás lehet, Faber Györgynek. 

Ez a hála már az előadás után is megnyilvánult, amikor a fő
iskolai tanárok éppen olyan szeretettel és elismeréssel köszönték meg 
fejtegetéseit, mint á nagy mezőgazdaságok vezetői. Nyilván, mert 'tud
ják, hogy az iskola van a gyakorlatért és nem fordítva! M. 

H A Z A I F O L Y Ó I R A T O K 

A Magyar Mérnök- es Építész-Egylet Közlönye. (77. kötet. 1943.) 
8. sz. — Keöpeczi-Nagy Z.. dr.: Folyóink jégállapota az 1941— 

1942. év telén (2., bef. közi.). 
S. sz. — Baskai E. dr.: A művészi falfestmények értékelése. 

A Műszaki Világ. (VII . évf. 1943.) 
8. sz. : Krúdy Ferenc előadása a Mérnökegyletben a gaz

dasági nacionalizmusról és az árkérdésről. — Salánky E.: Hatósági ren
deletek és az érdekeltek tájékoztatása. 

8. sz. : A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet közgyűlése. — 
V. Görgey V.: Elsüllyedt haditengerészeti- és kereskedelmi hajóegysé
gek kiemelésének technikai megoldásai gyakorlati példák. alapján. 
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A Vadászkutya, ( IV. évi. 1943.) 

4. sz. — Punligam J.: A magyarvizsla íajtajellege. — Fórti J. dr.. 
A tacskó (2. bef. közi.). — Tanka S. dr.: A z én cimborám. — Reinisch 
M. dr.: Kutyák meghűléses bántalmai. — Félix E.: Vizslák a hadiszol
gálatban (5. bef. közi.). 

Az Időjárás. ( X L V I I . évf. 1943.) 

1—2. sz. : Marczell György t — Aujcszky L. dr.: Látszat és 
valóság a meteorológiában. — Berkes Z. dr.: A magyarországi északi
fény-jelenségekről. — Zselyonka L. dr. és Predmerszky T.: „ A föld
sugárzás" újabb fizikai bizonyítéka. — Bacsó IV. dr.: A z 1941. év hűvös 
és csapadékos időjárása a Nagyalföldön. — Bacsó N.. dr.: Magyarország 
időjárása 1942 november és december havában. 

Bányászati és Kohászati Lapok. ( L X X V I . évf 1943.) • 
8. sz. — Reményi V.: Mély bányák szellőztetése: — Tenk B. ür.-

A M. Kir . Pech Antal Bánya-, Kohó- és Mélyfúró-ipari Középiskola 
új székházának megnyitó ünnepélye. 

£. sz. — Pethe L.: „ A végvári ünnep." 
Botanikai Közlemények. (XL. kötet, 1943.) 

1—2. sz. — Szabó Z.: A növényrendszertan korszerű irányai. — 
Horvát A. O. és Boros Á.: Ranuculus illyricus x bulbosus nov. sp. 
hybr. — Nyáráday E. Gy.: Adatok a hazai Centaureák „Jacea" és 
„Phrygia" csoportjainak bővebb ismeretéhez, különös tekintettel K o 
lozsvár környékének flórájára. — Szemére L.: A rózsás tölcsérgomba. 
Clitocybe subrosella Schlz. — Uhelyi J.: Ujabb adatok a" Gyergyói 
Havasok, különös tekintettel a Vithavas flórájához. I I . — Ubrizsy G.: 
Kísérleti növénytársuláskutatások. — Krenner J. A.: Tanulmányok az 
alsóbbrendű gombák köréből. — Hortobágyi T.: Adatok Magyarország 
moszataihoz. I. — Bánhegyi J.: Adatok Magyarország nyálkagombáinak 
ismeretéhez. — Sárkány S.: Kartotékrendszerű növényszövettani hatá
rozó. — Horvát A. O.: Pótlások „a Mecsekhegység és környékének fló-
rájá"-hoz (1941.). 

Fás Tudósító. ( I I . évf. 1943.) 
15—16. sz. — Popovits J.: A magyar fűrészipar földrajzi fekvése. 

s. —r.: A tűzifa kezelése. 
17—18. sz. — „Stefa": A bükkfa telítéséről. 

Gazdatisztek Lapja. ( X L V I I évf. 1943.) 
5. sz. — —: Betegségi biztosítás, vagy uradalmi gyógykezelés? 

— —: Szélhámos ál-gazdatisztek. 
Halászat. ( X L I V . évf. 1943.) 

4. sz. — Szlezák L. dr.: Egy korszerű halászati törvény jogi alap
jai. (4. közi.). — Uzoni L.: A húsjegy és halfogyasztásunk. — Mika 
F. dr. és v. Varga L. dr.: A pénzes pér (1. közi.). — Khin A.: A csalló
közi halászélet (1. közi.). 
Kertészeti Szemle. (XV. évi . 1943.). 

5. sz. — Schneidér J.: Ginkgo biloba. — v. cs. Szabó I.: Hajta
tásra alkalmas négy uborkafajta összehasonlító kísérlete. — Kadocsa 
Gy. dr.: A növényvédelmi ápolás közgazdasági jelentősége. — Keller 
O. dr.: A bundásbogár. 



Kémikusok Lapja. ( IV. évf. 1943.) 
i>. S Í . — aauenegger R. dr.: A gyümölcsfák táplálásának agro

kémiai és talajtani vonatkozásai. — Sarló K. dr.: A budapesti hőfor
rások* kéntartalma. — Sándor J.: Növényi eredetű hulladékok értéke
sítése. (1. közi.) 
Kiserletügyi Közlemények. ( X L V . kötet. 1942.) 

1—3. sz. — Villax Ö. dr.: Magyarország ökológiai beosztása, kü
lönös tekintettel a növényfajtákra és a hövénynemesítésre. — Jakobey 
1.: A rostlen tápanyagfelvétele. — Koczor F.: és dr. Pozsonyiné Lovas 
L: Az 1941. évi hazai termésű rizsek laboratóriumi vizsgálata. — Gruzl 
F. dr.: „Labogruf" búza-, ül. lisztminősítő készülék és eljárás. — Csu
kás 2. dr.: A környezeti tényezők befolyása a legeltetés hatásosságára. 
— Rom P. dr.: Üzemi borsosmentaolajgyártás Magyarországon 1941-ben. 
—- Rom P. dr.: A lenyógyanta nyerése és megkülönböztetése a mű
gyantától. — Sós J. dr.: A mák gazdasági- és tápértéke. — Szabó E. dr.: 
A búza és a belőle őrölt liszt minőségváltozásai a raktározás alatt. — 
Szoraolányi Gy. dr.: A z egységes mosószappan zsírsavtartalmának meg
határozása. — Bacsó N. dr.: Földművelési meteorológiai feladatok •— 
Vbrizsy G. dr.: A íüveshere-keverékek társulásviszonyának laborató
riumi és szabadföldi kísérletei. — Jakobey I.: A refraktometrikus zsír
meghatározás helyes végrehajtása és számítása. — Brecher Gy. dr.: Mi 
az értéke a zsizsikes borsóvetőmagnak? 
Kőztelek. ( L I I Í . évf. 1943.) 

15. sz. — Nagy L. dr.: A magyar mezőgazdaság fejlesztésének 
előfeltételei. — —r —ő: Életfenntartási költségek és mezőgazdasági 
termelés. — Ifj. Wührl J.: Jövedelmező kendertermesztés egy műtrá
gyázás! kísérlet tükrében. — Kulin S. dr.: Legeltethető-e a lucerna. — 
Laczkó A.: Tájékoztatás a hazai olajlentermesztés és vetőmagellátás 
kialakulásáról. —• v. Antalffy S. dr.: Széljegyzetek a berlini növény
egészségügyi ülésszak margójára. — Nagy L. dr.: A háborús mezőgaz-" 
dasági üzemszervezés és üzemvezetés időszerű kérdései. I . —; Bur
gonyatermesztésünk lehetőségei. 

16. sz. — Várallyay Gy.: Meszezési kísérletek második évi ered- . 
menyei. — Székács J..: Néhány adat ricinusnemesítésünkhöz és ricinus-
fajtáinkhoz. •— Tangl H. dr.: A borjú vagy a baromfi hasznosítja-e 
jobban a takarmányt? — Almási G.: A repce és repcebogár. — Nagy 
L. dr.: A háborús mezőgazdasági üzemszervezés és üzemvezetés idő
szerű kérdései. I I . 

17. sz. — Reichenbach B. dr.: A mezőgazdasági termelés háborús 
terhe és kockázata. — Surányi J. dr.: Hogyan termesszük az új cukor
vagy édescirkot? — v. Radnay A.: A konyhakerti magvak tömeg- és 
minőségi vetőmagtermesztése, különös tekintettel a szerződéses mag
termesztésre. — Horn A. dr.: A formalizmus szerepe és jelentősége a 
szarvasmarhatenyésztésben. — Kársai L. és Kotlán S. dr.: Gyakorlati 
tapasztalatok a juhok féregbetegségeiről. — Ferenczy S.: A z öntözött 
herefüvesek meghonosítása hazánkban. — Herke S.: A szikes talajok 
javításának és hasznosításának lehetőségei. — Nagy L. dr.: A háborús 
mezőgazdasági üzemszervezés és üzemvezetés időszerű kérdései. I I I . — 
Rázsó I.: A Rima-Klausing két rétegben dolgozó eke a többtermelés 
szolgálatában. 

18. sz. — Ujvárosy I.: Kisgazdák talajművelési rendszerének 
megváltoztatása. — Fleischmann R. dr.: Kísérletek a bab virágtalaní-
tásával. — Baranyovits F. dr.: A z idei lenbolha veszedelem. — Nagy 
L. dr.: A háborús mezőgazdasági üzemszervezés és üzemvezetés idő
szerű kérdései. IV . 



Magyar Méh. (64. évf. 1943.) 
5. sz. — . Bánhegyi F. és Csajághy K.: Érdemes-e serkenteni a 

méheket? 
Mezőgazdasági Közlöny. ( X V I . évf. 1943.) 

4. sz. — Halács Á. dr. és Csiky J. dr.: A kísérletező körzetek a 
termésfejlesztés szolgálatában. — Guoth E. dr.: Szervezett értékesítés 
— több tejtermelés. — M. B.: A nemzetközi kereskedelem rendszer
változása. — o: A z irányított gazdálkodás Belgiumban. 
Nimród Vadászlap. (IV. évf. 1943.) 

11. sz. — Zsindely E.: A z 1942. évi vadásztrofeák bemutatása. — 
Eidenpenz K.: Sas a hegyek felett. — Torontáli: Három golyós fegyver. 
— Gresznáryk L.: Drótszőrű magyar vizsla. 

12. sz. — Nagy Gy. dr.: Hozzászólás Szederjei Ákos cikkével kap
csolatban a nagykakas vadászatához. — Potoczky B.: Messzelátókról, 
puskákról. — Bástyai-Holtzer L.: Szarka-pedzés. 

13. sz. — Beretzk P. dr.: Természetvédelem—Természetpusztítás. 
— Sólyom: Végre! — Thuroczy T. dr.: A sárga drótszőrű. — G. Lelo-
vich Gy.: Vadászlovak szerepe az európai solymászatban. 
Technika. (24. évf. 1943.) 

4. sz. — Cziegler G.: Hadsereg, haditechnika és a mérnök. —-
Schimanek E. dr.: A gázmotorokról. — Kováts A.: Hozzászólás dr. 
Ruzitska Lajos: A budapesti gyorsvasúti hálózat kialakításáról szóló 
ismertetéséhez. — Pattantyús Á. D.: Kiegészítő számítások a Maag-
féle fogazáshoz. — Kotsis E. dr.: Művészet és mesterség az építészetben. 
— Ifj . Szikszay G.: A zürichi műegyetem új gépterme Műemlékvédelmi 
szemle 17. — Milasovszky B.: A kiegyenlítő egyenes szabatos megha
tározása (2. bei. közi.). — Bányai J. dr.: Az ásványvizes források hasz
nosításával járó műszaki munkálatok. — br. Puchner E.: Vasúti kocsi 
gépjáróművek szállítására. 

Természettudomá.iyi Közlöny. (75. kötet, 1943.) 
4. sz. — Zimmermann Á.: A öregedésről. — Goetscfi W.: Han-

gyaállamok újszerű kapcsolatainak megfigyelése és értelmezése. — 
Kieselbach Gy.: A súlyom. — Csáky T.: A viszketés és csiklandás. — 
Z. Á. dr.: Magyarországon védőoltással sikerült a veszettséget kiirtani. 
— T. L. dr.: A mikanit. — Kieselbach Gy. dr.: Paraffinolaj mint sütő
olaj. — Rapaics R. dr.: Állati szövetek ellenállása szárazsággal és hideg
gel szemben. 

Vadászat-Halászat. (XI. évf. 1943.) 
7. s z . ; A Hubertus Országos Magyar Vadászati Védegylet 

65. évi rendes közgyűlése. — a. Balogh A.: Különböző célzási módok. 
— K. Benkő P.: Sporthorgászat. — Orday R.: A pisztrángászat örömei. 

8. sz. — a. Balogh A.: A hatszoros nagyítású Kahles céltávcsőről. 
— Péchy-Horváth R.: Sporthorgászatról. 

Vadászújság. (III. évf. 1943.) 
11. sz. — Mészáros P.: Kivesző vadjaink. — Révay Gy.: Ráká

szat. — Szentlőrinci: Szarvasok, farkasok. — Panka K. dr.: Híres 
gömöri vadászok és vadászterületek. — Vásárhelyi. I.: Pézsmapocok a 
borsodi Bükkben. — Kocsis A.: A vízityúk. : Agancskiállítás. 

\ 



12. sz. — Szent-Ivány G. dr.: Laetare! — Péczeli P, dr.: Mit 
adjunk „ponyva" helyett. — Mészáros P.: „Vadászható", vadak. 

13. sz. — K. Benkő P.: A z egységes eb kérdése. — Forti J. dr.: 
Márai Sándor a vadászatról. — Mészáros P.: A magyarság Európa leg
régibb vadásznemzete. — Panka K. dr..: Fogolyszámlálás és nyilvántartás. 

K Ü L F Ö L D I LAPSZEMLE. 

C E N T R A L B L A T T FÜR DAS GESAMMTE FORSTWESEN. 1943. 3. sz. 
Svoboda: Fafajváltozás a pürglitzi erdőben. (Holzartenwechsel im 

Pürglitzer Walde.) 65—87. old. 
A Fürstenberg hercegek tulajdonában lévő, Prága melletti, mint

egy 50.000 k. holdra terjedő erdőség a X V I I I . század végén még közel 
80%-ban lombfafélékből állott. Ma viszont a terület 78%-át fenyőfélék 
foglalják el. 

Gazdaságtörténeti és erdőművelési szempontból egyaránt érdekes 
tehát, milyen okok folytán és milyen iramban következett be a változás. 

Erre a kérdésre ad kimerítő feleletet a szerző, aki részint régi 
okmányok adataiból, részint saját vizsgálatai alapján vonta le minden 
tekintetben helytálló következtetéseit. 

Tischendorf: A törzskeresztmetszet külpontosságának a befo
lyás?, az állományok fatömegének átlalózással történő megállapítására. 
<Der Einfluss der Exzentrizitát der Schaitquerfláchen auf. das Messungs 
ergebnis bei Bestandesmassenermittlungen durch Kluppung.) 87—94. old 

A lapunk f. évi füzetében (185. old.) ismertetett tanulmánya alap
ján a szerző a gyakorlat részére további fontos megállapításokhoz jut. 

Két táblázatban foglalja össze a különböző égtájak szerint végzett 
átlalózások eredményeit, és megadja az átlagos eltéréseket is. Külön 
figyelmeztet bennünket azokra a gyakran elkövetett hibákra (a legna
gyobb és a legkisebb átmérő irányában végzett mérés, stb.), amelyek a 
fatömegfelvétel ereményét lényegesen befolyásolják. 

SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR FORSTWESEN. 1943. I V sz. 
Janett: Az erdő és a legelő szabályozása. (Über die Regelung von 

Wald und Weide.) 105—117. old. 
Svájc falusi lakosságának legnagyobbrészt az állattenyésztés a 

főfoglalkozása, a legelőtől tehát semmiképpen sem lehet megfosztani. 
A szerző azonban nyomós érvekkel mutat rá, mennyire szükséges, 

hogy a legelőt mindenütt elválasszák az erdőtől, mert ellenkező esetben 
az erdő gyors pusztulásával az állattenyésztés is feltétlenül hanyatlani 
fog. A megoldás helyes módja nézete szerint megfelelően kiválasztott 
és gondosan karban tartott fás legelők alakítása lenne. 

De feltétlenül szükségesnek véli, Hogy a háztartásonkint tartható 
kecskék számát korlátozzák, és a- kecskelegeltetést is pásztorok felügye 
lete alá helyezzék. Befejezésül egy példával is megvilágítja, hogy a 
szabályzóit legeltetés milyen hasznosan szolgálja mind az erdőgazdaság, 
mind pedig az állattenyésztés ügyét. 

Knuchel: 100 év előtt. (Vor hundert Jahren.) 117—126. old. 
A korlátlan erdőpusztítás a X I X . század elején Svájcban árvíz

károkat vont maga után. Ezért a szövetségi kormány alapos megfonto
lások után egy küiön bizottságot küldött ki a magashegységi erdők álla
potának a felülvizsgálatára, különös tekintettel a vízrendőri, geológiai 
és erdőgazdasági követelményekre. 



A z utóbbiakra vonatkozólag Ladoldt proíesszor terjesztette elő 
1862-ben szakvéleményét, amely gazdaságtörténeti szempontból felbe
csülhetetlen értékű munka. A szerző ebből közöl néhány igen érdekes 
részletet. 

DER DEUTSCHE FORSTWIRT. 1943. 27/28—37/38. sz. 
Wobst; A nBvedék- és faterméstan kérdései. (Probleme der 

Zuwachs- und Ertragslehre. 121—124. old. 
Neves német szakírók (Mantel, Vanselow, Krutsch) között hosz-

szabb idő óta állandó vita tárgya, vájjon az egykorú elegyetlen állo
mányok vagy pedig a természetes összetételű elegyes erdők fatömeg-
beli teljesítőképessége nagyobb-e ' 

A szerző nézete szerint az utóbbira példát szolgáltató híres baren-
thoren-i erdőgazdaság több méltánylást érdemelne, mert az a hektáron
kinti 1.1 m 3 többlet, amelyet az egykorú állományokkal szemben fel
mutat, különösen a mostani fokozott igénybevétel idejében nagyjelen
tőségű még akkor is, ha nem pusztán erdőművelési, hanem részben 
talajjavítási eljárások eredménye. 

Amíg pontos adatok nem állanak rendelkezésre arról, mit tudna 
a természetes állapotba visszavezetett német erdő nyújtani, a törekvést 
nem szabad előre elítélni. 

Bühler: A bevétel fogalma és a rendkívüli fahasználatok. (Ein-
kommensbegriff und ausserordentliche Waldnutzungen.) 153—156. és 
162—164. old. 

A bonyolult adózási rendszer a német erdőgazdaságoknak is sok 
gondot okoz. A szerző a fogalmak tisztázásával és a vonatkozó törvé
nyes intézkedések magyarázatával próbál útmutatással szolgálni szak
társainak. 

I N T E R N A T I O N Á L E R H O L Z M A R K T . 1943. 14/15—18/19. sz. 
Schober: Az európai fatermelés és faellátás alapjai. (Grundlagen 

der europáischen Holzerzeugung und Holzversorgung.) 14/15. sz.. 15—18.. 
16. SZ . 14—20. és 17. sz. 14—17. old. 

A z erdőterület, az erdősültségi százalék, az egy lélekre eső fa-
termés, valamint az állományok fafajmegoszlása alapján állítja szembe 
Európa országainak a faellátását, különös tekintettel arra az égető kér
désre, miként tudja Németország az összes lehetőségek felhasználásával 
a háború folytán óriásira megnövekedett faszükségletét fedezni. 

Pauli: A bükk és egyéb lombfafélék korhadásának a megakadá 
lyozása. (Die Bekámpfung der Stockfáule bei Rotbuche und andereu 
Laubhölzern.) 16. sz. 40—42. old. 

A z erdőgazdaságnak ma is nagy gondja a kevésbbé ellenálló 
1 fafajok rönkőinek — különösen a bükkének — a fülledéstől és az azt 

követő gyors pusztulástól való megóvása. A tapasztalat szerint a fatestet 
pusztító gombák tenyészetéhez egy bizonyos kedvező mennyiségű v íz
tartalom szükséges. Ha tehát a rönköket vízben tároljuk vagy kiszára
dásukat mesterségesen gyorsítjuk, pusztulásuknak elejét vehetjük. A 
bütüknek vegyi szerekkél történő bevonása nem elégséges; a legbizto
sabb és legolcsóbb eljárás a rönköket mielőbb kiszállítani az erdőből. 

Müller; A motoros fűrész az erdőben. (Motorságen im Wald.) 13/19 
sz. 12—15. old. 

A Bukarestban szolgálatot teljesítő kiváló német kartársunk a 
román erdészet magasrangú képviselői előtt mutatta be^ a német ipar 
különleges erdőgazdasági motoros fűrészeit; kezelésüket 8 fényképpel 
is megvilágítja. 



Geiger: A száraz és nedves fa hőmérsékletének időbeli ingado
zása és fajhője. (Der zeitliche Temperaturverlauf und die spczifische 
Warme trockener and feuchter Hölzer.) 18/19. sz. 29—32. old. 

A fának, mint kitűnő és sokoldalú' nyersanyagnak a felhasználási 
köre napról-napra bővül. Érthető tehát, hogy a kutatás egyre több 
figyelmet szentel műszaki tulajdonságai vizsgálatának. A fa fajhőjéről 
és hőmérsékleti ingadozásairól eddig igen keveset tudtunk; a szerző 
kutatási eredményei tehát különös figyelmet érdemelnek. 

Vogel: Hogyan kíméljük a légtömlőket. (Wie kann man Luftreifen 
einsparen?) 18/19. sz. 35—37. old. 

A motoros járóművek kerekeinek a légtömlőit főleg a nagy me
netsebesség, a tömlő egyenlőtlen légnyomása, a járómű túlságos meg
terhelése, az út rossz állapota teszik tönkre. A kímélet tehát csak 
ezeknek az okoknak a megszüntetésén alapulhat. 

Ostwald: Hajtóerő-gáz. (Kraftgas.) 18/19. sz. 37—39. old. 
A fagázhajtású motorok térhódítása az üzemanyag tüzetes vizs

gálatát teszi szükségessé. Ezért a szerzőnek a különböző fafajok szol
gáltatta gázra vonatkozó és a generátor-üzemet ismertető rövid tanul
mánya is hasznosan szolgálja a gyakorlat érdekeit. 

H R V A T S K I S U M A R S K I LIST. 1943. 3. sz. 
Skoric: A szilfák hollandi betegsége. (Hollandska botest brie-

stova.) 65—73. old. 
. A z összes azonos tárgyú külföldi szakmunkák felsorolása s több 

ábra bemutatása alapján foglalkozik a tárggyal. A betegséget Hollan
diában észlelték legelőször 1919-ben s onnan terjedt el tovább kelet felé 
egész Európában, 1930-ban pedig már az Amerikai Egyesült Államokba 
is eljutott. A szerző részletesen leírja a tüneteit, a fatestben okozott 
pusztításait, a vész mikénti terjedését s az ellene való védekezést. 

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

Krassay Ágoston.f 
A magyar államerdészetnek ismét nagy gyásza van. 
Május hó 8-án reggel hirtelen elhunyt Krassay Ágoston m. kir. 

főerdőtanácsos, kerületi erdőrendező, a gödöllői m. kir. állami és korona
uradalmi erdőigazgatóság tisztikarának általánosan ismert és nagyra
becsült tagja. 

Mélységes megdöbbenéssel állunk frissen hantolt sírjánál, mert a 
kérlelhetetlen halál életének delén — 56 éves korában — és alkotó
erejének teljében ragadta el körünkből szeretett kartársunkat. 

Róla valóban elmondhatjuk, hogy hivatásának lett az áldozata. 
Pályája kezdete óta nem ismert mást, csak legszigorúbb kötelességtel
jesítést, és lángoló szakszereteté még azokat is őszinte tiszteletre, elis
merésre kényszerítette, akik az erdőrendezés elvi kérdéseiben nem v o l 
tak vele egy nézeten. 

A Megboldogult Szepesmindszenten született 1886-ban, és a lőcsei 
főgimnázium, majd főiskolánk elvégzése után 1908-ban Csáky Albin 
grój uradalmában kezdte meg pályáját. 

1911-ben állami szolgálatba lépett, és a kolozsvári m. kir. erdő
igazgatóságon működött egészen Erdélynek a trianoni békeszerződéssel 




