
Vállaltuk ezt az áldozatot, mert a magyar erdőgazdaság minden munka
területét be akarjuk kapcsolni a szakirodalom ápolásába, s mert bízunk tag
társaink megértésében és segítségében. 

Az alapszabályok. 11. §-a értelmében az évközben belépő tagok kötele
zettsége ugyanannak az évnek az elejével kezdődik. Vagyis erre jaz évre is 
az egész évi tagdíj1 befizetését kell kérnünk. Nem'csak mert az alapszabályok 
így rendelik. Hanem mert a tagdíjjöv cdelcm az «Erdészeti Lapok* fenn
tartásainak egyetlen anyagi alapja. 

Az Egyesület mindent elkövetett, hogy folyóirata újból megjelenhessen, 
az első füzettel talán azt is sikerült igazolnia, hogy hasznos szolgálatra vállal
kozott, érdemes munkát tud végezni. További útfal a tagok tnugatartá a hatá
rozza meg, anyagi tekintetben is. 

Bízunk benne, hogy t. Tagtársaink tisztán látnak s nem hagyják cser
ben 84. évébe lépő folyóiratunkat, amelynél csak egyetlenegy idősebb az egész 
világon! 

Mostani számunk minden példányához 1 db postatakarékpénztári be
fizetési lapot is mellékelünk, reméljük neirt hiába! 

Az előbb közölt táblázatból mindenki megállapíthatja, mennyi tagdíj 
terheli; azoktól, akik első felhívásunkra e'.ő'eget küldtek be, csak a különbözet 
szíves átutalását kérjük. De me t szegények vagyunk nagyon, esetleges felül
fizetéseket hálás köszönettel nyugtázunk. 

Dr. Mihályi Zoltán 

Irodalom 
Kövesi Antal: Hidraulika. (A «Népszava* kiadása, Budapest, VII . . Erzsé-

bet-krt. 17. 1947. 252 oldal. Ara fűzve: 80 Ft.) I 
4. « Népszava* valóban igen hasznos feladatra vállalkozott, amikor 

műszaki könyveinek sorozatában Köve i professzor mwnkájá|t is a mérnöktársa
dalom rendelkezésére bocsátotta. 

Akik méltányolhatták Kövesi Antal kimagasló pedagógiai értékét — már
pedig a magyar erd'őménnököknok egész nemzedékét <» tanította mechanikára, 
géptanra — azok nemcsak átfogó, mely tudását becsülik nagyra, (hanem világos 
fogalmazását és szabatos meghatározásait is. Mert ezek olyan előnyök, ame
lyek egy nehéz, mennyiségtanon alapuló tudományági ismereteinek a közvetí
tésekor kétszeres súllyal esnek latba. 

A «Hidraulika» már ezért is nagy nyeresége műszaki irodalmunk
nak, mert hiszen a bánya-, kohó- és erdőménlöki kar hallgatót és a gya-
Ikorlat emberei számára készült, tanítani kíván, tehát elsősorban az akadálytalan 
érthetőség útján kellett célja felé igyekeznie. 

De Kövesi professzor 4 évtizedes tanári pályáján alaposan megismerte 
»tz ábrák és példák didaktikai értékét is és most is bőségesen él az ered
ményes magyarázatnak ezekkel a fegyevereivel; a szöveget 232 ábra kíséri 
és a nehezebb tételek megvilágítására több példáit is ad, összesen J35-öt! 

Könyve 6 fejezetre oszlik. Ezek: I. Hidrosztatika, II. Hidrodinamika, 
III. Csővezetékek, IV. Csatornák, V. Hidrometria és V I . A hid'romechanika 
gyakorlati alkalmazásai. Részletesebben — sajnos — nem foglalkozhatunk 
velük, csak azt kívánjuk még megjegyezni^ hogy a szerző a lehetőség isze-
rint a bonyolult mennyiségtani levezetéséket is mellőzte ós inkább grafikus 
eljárásokkal, mtegrálgörbék szerkesztésével állapította meg eredményeit. 

A kitűnő munka méltán sorakozik a szerző régebbi művei: a «Szi
lárdságtan* és «Grafosztalika» mellé és a magyar mérnöktársadalom, — 



amelynek alig vau gyakorlati célokat szolgáló hidraulikai .szakmunkája — 
őszintén hálás lehet érte az érdemes szerzőnek; M. 

ür. Torday Ervin: Erdőgazdasági a'apismeretck. ( III . átdolgozott és 
bővített kiadás. A szerző tulajdona.' Készült dr. Móricz Miklós könyvnyom
dájában, Budapest, 1948.) 

A munka I. kiadása 1940-ben, a I I . 1942-ben látott napvilágot. 
A most megjelentet a szerző már 1944-ben akarta nyilvánosságra hozni, 
ebben azonban a háborús nehézségek a folyó év nyaráig megakadályozták. 

A könyv újranyomását a földreformmal kapcsolatban állami szolgá
latba átvett, szakvizsgával még nem rendelkező erdőgazdasági alkalmazottak 
tanulásának a megkönnyítése tette fürgő sé, mert ezek különben a reájuk nézve 
.életbevágóan fontos vizsgára nem tu'.tak \olna kellően felkészülni. A szerző tehát 
a kiadással járó, nem csekély anyagi kockázatot kizárólag szakérdekből vállalta.. 

A munka felöleli az összes erdészeti ismereteket. Az <Erdőgazdaság* 
f. évi 17. száma már részletes méltatást adott róla. Ezért itt csak azt kívánjuk 
még hangsúlyozni, hogy a könyvnek nemcsak a szakvizsgára készülő kartársak, 
hanem a közbirtokossági és községi erdők kezelői, a magánérdek tulajdonosai, 
erdőgazdasági tájékoztatást szerezni kívánó tanulók ós felnőttek, sőt azok ds 
egyaránt kitűnő hasznát veszik, akik gazdasági fásításokkal vagy kertészettol 
foglalkoznak. 

Értékét igen emeli egyszerű, világos és könnyen érthető fogalmazása, 
a szöveg közé helyezett számo3 szemléltető rajz és fénykép, mert ezek még 
a nem szakember részére is élvezhetővé teszik a munkát. 

Kelendőségét mi sem bizonyítja jobban, mint, az, hogy rövid1 idő alatt 
már harmadik kiadását érte el; ilyesmi erdészeti irodalmunkban az utolsó 
félévszázad alatt is alig fordult elő. 

A 268 oldal terjedelmű, 33 tábla rajzzal és 44 ,fényképpel díszített, 
szép kiállítású könyv ára fűzve 40, félvászon-kötésiben 45, egészvászon
kötésben 50 forint. C omagolás, \ a'amint szállítást címón még 5 forintot kell 
a szerző nevén a 31.247 sz. postatakarékpénztári csekkszámlára befizetni. 

KÜLFÖLDI LAPSZEMLE 

REVISTA PADUBILOB 1948. 1—2. sz. 

Radulescu: A kanadainyár dugvá-iyozád távolsága csemetekertben. — 
A kísérletek szerint 40 em sor- és 30 cm dugványtávolság bizonyult leg-
meg felelőbbnek. 

lángod: Fatermíe'és és faipar 1947-ben. Románia crdó'terü'ete összesein 
6,326.856 ha. Ennek már 84o/o-a állami tulajdon, 8<y0 jogi és 8o/o magán
személyek birtokában van. 4.5 millió hla a szálerdő. A fenyvesek területe 
kb. 1,500.000 ha, ezek évi 3 mid ó mj' faíermést iádnak, a lomberdők pedig 
ikb. 10 millió m 3-t , amelynek azonban csak 16o/o-a szerfa. A jelanleg dol
gozó 1300 fűrésztelep teljesítőképessége sokkal több, mint az ellátásukra 
termelhető famennyiség. Ez a kérdés sürgős intézkedést kíván. 

Radulescu: Az erdőtabij ápolása. A fekete- és erdeifenyő ismert talaj
javító hatását, a nyárfélék fokozódó jelentőségét és román állami erdészet 
talajjavító törekvéseit ismerteti. 

Colta—Popescu—Witling: Az erdészeti alkalmazottak puskája. — Szol
gálati fegyvernek a «drilling» a legmegfelelőbb. 

Baroncea: Két főim törtérütte a Keleti-Kárpátokban, Részletes időjárási 
adatokkal és térképekkel is megvilágított érdekes tanulmány. 

Popescu: Bmszólával mért ferde hosszak átszámításai vízszintesre, gra
fikus úton. A szerző szerkesztette vonalas ábrával gyors a munka. 
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Víati: Az aszály hálása az erdőtenyészetre. A Baragan nevű s a mi 
Alföldünkhöz hasonló steppén 1945-ben, 1946-ban végzett megfigyelések adatai. 
Csemeték, külföldi fafajok szenvedtek leginkább, gomba- és rovarkárósítók 
nagyobb mértékben jelentkeztek. 

Comss: A szabédi erdészeti kísérletek. A Mezőség kopárainak legmeg
felelőbb erdősítési módját kutató állomást még boldogult emlékű Vadas Jenő 
.professzorunk létesítette 1893-ban. A román szakembered folytatták a mim
ikát s ma már 50 év adatai alapján tervezik intézkedéseikel. 

LESNICKA PRACE. 1948. 1—4. sz. 

ür. Parpanek—Dr. Jurga: Üf sodronykőit!1 pályák. A Svájcban gyártott 
ÁWyssen* és nLasso Kábel» nevű szabadalmazott szállítóberendezéseket igen 
j ó eredménnyel alkalmazzák Csehszlovákiában. A szerzők részletesen ismer
tetik a telepítés legjobb műszaki miejgöMásait és leggazdaságosabb használati 
módját. 

Svec: Az eszményi szálalóerdő elmélete. A folytatólagosan, 4 füzet
ben közölt tanulmány összefoglalásaként a szerző maga is megállapítja, 
hogy az elképzelt ideális állapotot a gyakorlat aligha tudja megvalósítani. 

Drovacek: Erdészeti dokumentáció. Az erdőgazdálkodás a fa termelés 
mennyiségi, minőségi és üzleti eredményeinek tartós növelésérc törekszik. 
Ehhez az összes természeti, műszaki és gazdasági tényezők ismeretére, vál
tozásuk, egymásrahatásuk mértékének állandó ellenőrzésére van szükség. Azt 
a tevékenységet, amely az adatok összegyűjtésével, rendszerezéséivel és tárgyi
lagos kiértékelésével foglalkozik dokumenláciá-na\i nevezzük. Űj' tudományág, 
j ó magyar szó még nincs is rá, talán tdnnányozás-níát mondhatnók (mert 
valóságos, ellenőrzött adatokra kell épülnie). Tágabb értelemben az erdővel, 
imáin* felette sokrétű életközösséggel űzött gazdálkodás elemeit s ezek kialaku
lását kutatja, szűkebb értelemben az erdőgazdaság egyes ágainak a végső 
lurcd'ményét elemzi. Hogy ilyen vizsgálatoknak egyre fokozódik a jelentőségük, 
nem szorul bővebb1 magyarázatra. 

Dr. IJiota: A -parketta víz felvevőképességének jelentősége. Mind a fél
gyártmány (fríz), mind pedig a kész parketta nagymennyiségű vizet vehet 
fel a levegő páratartalmából. Különösen földszinti helyiségekben okoz ko
moly bonyodalmakat a beépített parketta dagadása. A szerző errevonatkozó 
beható tanulmányai alapján ezért szükségesnek látja a levegő viszonylagos 
páratartalmának a megállapítását a szóhajövő helyiségeikben és a parketta-lécek 
nagy nyomás alatt történő (kompressziós) kiszárítását olyan nedvcsségtokra, 
innely a helyiség páratartalmának meglfelel. A kompressziós szárítás a fa 
edényeiben eltorzulásokat idéz elő és megnehezíti a további vízfelvételt. 

Masková: Az évgyűrűk és a hormonelmélet. A fák vastagsági növe
kedését nem csupán a tápanyag mennyisége szabja meg, hanem azt — mint 
Sitow vizsgálatai (1935) kiderítették — elsősorban egy auxin nevű hormon 
szabályozza, amely a oambium terméke. A mesterségesen előállított «hcfero-
<auxim» nevű készítménnyel végzett kísérletekről a szerző fényképekkel kísért 
érdekes adatokat közöl. 

iLLG .FORST- UND HOLZWIRTSCHAFTLICHÉ ZEITUNG. 1948. 1—6. sz. 

llarlniatin: A termőhely megítélése a t.'-rntelést növelése érdekében. — 
Gyakorlati példával igazolja, mennyire fontos az összes tényezők pontos 
ismerete, mert az erdő rendező is csak abban az esetben 'készíthet1 j ó üzemtervet., 
ha hiánytalan termőhelyi értékelésre épített erdőművelési tervezésre alapítja. 

Fu'terer: Építmények tervezése, lavináknak az utakról való elhárítására. 
- Néhány igen .szép fényképen mutatja We a megoldás leghelyesebb módjait. 



Wunner: Az üzemtervek hibái. — Sorravoszi, melyek azok a tévedések, 
atmelyek az állomány korának, a termőhelyi n i i ő é y é e'<, az e-dőültség mér-
(tékének, valamint az elegyaránynak a megállapításakor leggyakrabban elő
fordulnak és néhány jótanáecsal szo'gál ar. ü s m e r v ö szeájllítáiának, a Iköztes-
használalnak. a tisztások erdősítésének stb. kérdésében. 

I/afner: Az erdei úthálózat fejlesztése. — A helyes erdőművelésnek, 
a jövedelmezőbb használatnak a fokozottabb feltárás az előfeltétele, különösen 
hegyvidéken. A szállítás céljairól létesített egyej építmények (csúsztatok stb.) 
(nem helyettesíthetik mindenült az utakat. Viszont ezek gazdaságosságát nagy
iban emeli a korszerű szállítóeszközök (traktorok, kötélvontatók stb.) alkal
mazása. Az utak tervezésekor tehát ezeket is figyeloml>e kell venni. 

Különfélék 

E r d ő g a z d a s á g i k ö z é p i s k o l á n k 

llégí igazság, hogy minden gazda-ági ág fejlődése során' a gyakoriul 
kívánalmai újabb és újabb intézmények létesítéséhen jutnak kifejezésre. 
Minél terméke ív chb a talaj s minél szorgalmasabbak a művelői, annál több 
és változatosabb a gyümölcs. 

A magyar erdők szakszerű kezelése már az I. világháború előtt kellő 
felkészült égfi üzemi tisztvie 'ők szolgálatbaállíiésát követelte fgy született 
meg — éppen 30 évvel ezelőtt - Kaán Károly iclgondolá-a alapján 1918-ban 
a Temesvár melletti Vadászerdőn az c'ső magyar középfokú, erdészeti szak
iskola. Ennek a célja az volt, hogy főleg) a kincstári erdőgöndinokságokbaa 
érzett szakemberhiányon segítsen. A trianoni l>ékeszerződés azonban az állam
nak csak 80.000 k. hold erdőt hagyott meg, a (magángazdaságok idegenkedtek 
a Vadászerdőről Tatára áthelyezett iskola neveltjeinek az alkalmazásától, s 
ezért történt, hogy nyolc évi működés után bs kellett csuknia kapuit. 

Ma azonban a magyar erdők 75«/o-a az állam tuljdoua, felügyeleti 
joga a többiekre is kite.-jc.l és; — nem utolsó sorban — a gazdálkouas is 
egyre belterje-eblvé válik, eljött tehát az i d e e árnak, hogy intézményes* 
formában biztosítta-sék az erdészeti üzemi tisztek kiképzése és állandó pótlása. 

A földmívelésügyi minisztérium erdészeti osztálya dicséretre méltó buz
galommal, soronkívül végezte el — Pető János főerdőtanácsosnak, a szeged— 
királyhalmi erdész-szakiskola igazgatójának odaadó közreműködésével — a szük
séges előmunkálatokat. Ennek eredményeként látott napvilágot a 187,300/1948 
F. M. sz. rendelet, amely megajándékozta szakunkat az új iskolával. 

Ünnepélyes megnyitása október hó 17-én valóban ünnep volt. Nemcsak 
azoknak, akik sokat harcoltak és fáradtak a megváló ulása érdekében,hanem 
azok részére is, akiket ez az iskola késtít majd elő a népi demokrácia 
közösségi szellemében a magyar erdők önzetlen szolgálatára. 

Ezért volt komoly súlya mindannak, amit nekünk Esztergom adott: bírá
latban, programmban és . ígéretben egyaránt. A földmívelésügyi minisztert 
dr. liencsik István államtitkár, a Mállrrd Központi Igazgatóságát Osválk István 
min. tanácsos, a Műegyetem bánva-, kohó- és erdőmérnöki karát Sébor Já.os 
prodékán képviselte. De résztvettek az ünnepélyen őszinte meleg érdek
lődéssel szakmánk valamennyi ágazatának és szakszervezetünk csoportjainak 
a kiküldöttein kívül Esztergom vármegye és váro3 hatáságai, valamint |Siz 
iskolák, politikai pártok és a sajtó képviselői is. 

Jablámzy Sáüdor igazgató rövid megnyitója után Madas András é l -
nitinkás-erdőnrernök méltatta a nap jelentőségét. És a nagyobbrészt laiku-


