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A tűzifa árkérdése. 
Bár a bizonytalanság, amelyről augusztusi lapszá

munkban írtunk, egyáltalán nem szűnt meg, szükségesnek 
tartjuk olvasóinkat ;t mai helyzetről tájékoztatni. 

Augusztus hó 24-én félhivatalos közlemény jelent meg 
az összes napilapokban a következő szöveggel: 

„ A m. kir. kormány a tűzifára vonatkozólag a mai 
napon életbeléptetett fuvardíjvisszatérítéssel lehetővé tette, 
hogy az I . o. bükk hasáb tűzifa ára vagóntételben, budapesti 
paritásban 300.— pengőben alakuljon ki. 

A bükk hasáb tűzifa ára irányítólag hat az egyéb fa
nemek áraira is és így szükségesnek látszik, hogy úgy az 
erdőbirtokosok, mint a kereskedelem és a fogyasztóközönség 
tájékozódást szerezzenek a bükk hasábfa árcsökkenése kö
vetkeztében az egyéb fanemekben előálló aránylagos árkiala
kulásról. 

Ezek az árak az egyéb fanemekre a következők: 
Hasáb és hasi- Dorong Vékony , . 

tott dorong és tuskó dorong H ' t n t , , l t 1 : 1 

Bükk és gyer tyán 300 280 250 
Cser, tö lgy, kőris és akáe . . 200 270 230 — 
Egyéb keményfa 270 250 220 
T ö l g y és cser hántolt fa . . — 300 
Fenyő , 2 7 0 240 
Egyéb lágy lombfa . . . . 250 220 



A felsorolt árak vagóntételekben vásárolt elsőosztályú 
tűzifára vonatkoznak budapesti paritásban. A másodosztá
lyú tűzifa ára 10%-kai alacsonyabb. 

A m. kir. kormány a tűzifa árának a fentebbi árnívón 
való kialakulása útján a fogyasztóközönség széles rétegeinek 
érdekében hozott intézkedéseinél természetesen számít arra, 
hogy az érintett termelők és kereskedők részéről is a komoly 
cél érdekét megbecsülő közreműködést fog tapasztalni a gaz
dasági körülmények által minden tekintetben indokolt fen
tebb jelzett árnívó kialakulása körül s ezért egyelőre nem 
szándékozik kényszerítő rendelkezésekhez nyúlni." 

A félhivatalos közlemény nem rendelet és csak annak 
utolsó bekezdése tartalmaz némi utalást az esetleges kény
szerítő rendelkezésekre. 

A tüzifaárakat érintő másik rendelkezés a m. kir. 
minisztériumnak a hivatalos lap szeptember 2-i számában 

megjelent 8300/1939. M. E . sz. rendelete, amelynek szövege a 
következő: 

„ A m. kir. minisztérium az 1939:11. t.-c. 112., 113. és 
114. §-ai, valamint az 1920:XV. t.-c. 9. és 11. §-ai és a 

2220/1938. M . E . számú rendelet 3. §-a alapján a. következő
ket rendeli: 1. §. A következő §-okban foglalt korlátok 
között iparcikkek, valamint gazdasági termények 1 és termé
kek legmagasabb árának (1920:XV. t.-c. 1. §. 1. pontja) az 
1939. évi augusztus hó 26. napján fennállott árat kell tekin
teni, feltéve, hogy az illetékes hatóság ennél magasabb árat 
nem engetlélyez. 

A z első bekezdésben említett árat kétség esetében az 
Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa állapítja meg. 2. §. 
A z 1. §. hatálya az iparcikkek, valamint a bányászat ós az 
erdőgazdaság termékei közül minden közszükségleti cikkre 
kiterjed. 3. §. A mezőgazdasági termények és termékek közül 
az 1. §. hatálya a következőkre terjed ki : 1. búza, rozs, két
szeres árpa, zab, tengeri; 2. az 1. alattiak őrleményei; 3. ser
tészsír, háj és szalonna; 4. szárazfőzelék, még pedig: bab, 
borsó és lencse; 5. burgonya; 6. tej, v a j ; 7. korpa, takarmány
liszt, répaszelet, melasz, olajpogácsa; 4. §. Azt, hogy vala
mely iparcikket közszükségleti cikknek kell-e tekinteni, két-



ség esetén az Árellenőrzés Országos Kormánybiztosa álla
pítja meg. 5. §. A jelen rendelet kihirdetésének napján lép 
hatályba. Budapest, 1939. évi szeptember hó 2-án. Gróf Teleki 
Pál s. k., m. kir. miniszterelnök." 

Ez a rendelet az erdőgazdaság közszükségleti cikknek 
tekintendő termékeire az augusztus 26-án érvényben volt 
árat jelöli meg legmagasabb ár gyanánt. 

Amint előző lapszámunkban is jeleztük, kértük a föld
mívelésügyi minisztériumtól annak a közlését, hogy az erdő
gazdaság mely termékeit kívánja közszükségleti cikknek 
minősíteni. 

Válasz ezideig nem jött. 
Kétségtelen azonban az, hogy a tűzifát a kormányzat 

eddig is közszükségleti cikknek minősítette. 
Erre tehát feltétlenül érvényesek az augusztus hó 

26-i árak. 
Mivel ezek az árak köztudomás szerint nem egyeznek 

az augusztus hó 24-én kiadott félhivatalos közlönyben fog
lalt ártételekkel, egyesületünk a kormány-rendelet 1. §-ának 
(2) bekezdése értelmében megkereséssel fordult az Árellen 
őrzés Országos Kormánybiztosához. 

Választ még erre a megkeresésre sem kaptunk. 
Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a rendelet szövege

zése egyáltalán nem tiszta, mert pl . sehol sem mondja meg 
azt, ki állapítja meg valamely erdőgazdasági termékről, hogy 
az közszükségleti cikk-e vagy sem. A 4. §. ugyanis csak az 
iparcikkekre vonatkozólag adja meg az Árelemzés Országos 
Kormánybiztosának ezt a jogot. 

Ugyancsak hiányzik a rendeletből annak a megjelö
lése, hogy az 1. §. (1) bekezdése értelmében előfordulható 
magasabb ár megállapítása tekintetében kit kell illetékes 
hatóságnak tekinteni. 

Véleményünk szerint a rendeletnek megfelelően, min
den birtokos és termelő teljes joggal tarthatja eladásainál azt 
az árszintet, amit augusztus hó 26-án elért. 

Érthetőnek tartjuk, hogy ez a rendezetlen és bizony
talan állapot nem lelkesíti túlságosan a gazdaságokat a ter
melés fokozására. 



És rni mégis azzal a kéréssel fordulunk összes tag
jainkhoz és olvasóinkhoz, méltóztassanak elkövetni mindent, 
hogy a termelésben visszaesés ne álljon elő. 

Nem merjük biztosan állítani azt, hogy a termelés fel
tétlenül jövedelmező lesz, mert hiszen az elkövetkező intéz
kedéseket, a várható helyzetet nem ismeri senki. 

Egye t azonban érzünk s ez az, hogy a termelés fenn
tartása, sőt lehető fokozása ma elsőrendű nemzeti és hazafias 
kötelesség. 

Kötelességünk elsősorban a téli időn át munkát adni 
annyi kéznek, amennyinek csak lehet. 

Kötelességünk ezen kívül gondoskodni arról is, hogy 
az ország tűzifa ellátását a magunk részéről, amennyire 
csak lehet, biztosítsuk. 

Elismerjük azt, hogy a félhivatalos nyilatkozatban 
megállapított árak keretén belül a termelések egy része a 
maga számadását csak nehezen, vagy egyáltalán nem találja 
meg. 

Bizunk azonban abban, hogy a kormányzat módját 
fogja ejteni annak, hogy az erdőgazdaság jogos igényét ki
elégítse különösen akkor, ha meggyőződik arról, hogy az 
erdőgazdaság áldozatot nem kímélve, iparkodik a közellátá
sából kivenni a maga részét. 

Biró Zoltán. 
* 

Die Preisfrage des Brennholzes. V o n Z. Biró. 

Verf. spricht oib der Unsieherheit des Manktes — die aucli 
dureh die letzten Regierungsschri t te nieht behoben wurde — seine 
Bedenken aus und betont die Wicht igke i t der störungslosen Ver-
sorgung. 

* • 1 

La queistion du prix du bois de chauffage, par Z. Biró. 

Analyse succincte de la situafcion actuelle. 

# 

The Price of Fire-Wood. B y Z. Biró. 

A short discussion of the present posit ion. 



Az akác tenyésztése a nyirségl 
futóhomokon.* 

Irta: Dr. gróf Forgách Balázs. 

Egyesületünk vezetőségének megtisztelő felszólítása 
folytán előadásom keretében az akácerdő telepítésének és 
művelésének a gazdaságomban bevezetett olyan újabb rend
szerét ismertetem, amely — a gazdasági és szociális életün
ket érintő számos egyéb előnyös és nagyjelentőségű kihatása 
mellett — elsősorban is magának az akácerdőnek biztosítja, 
az eddigi szokásos eljárásokat felülmúlóan, a lehető leg
előnyösebb növekedési és fejlődési lehetőségeket, egyúttal 
azonban az erdőbirtokosnak is az elérhető legmagasabb köz
vetlen és közvetett jövedelmezőséget. 

A z eljárás lényege: az akácnak olyan tág kötelékben 
és ezen belül olyan megfelelő csoportosításban való ültetése, 
amely a talaj rendszeres mezőgazdasági megművelését lehe
tővé teszi mindaddig, amíg a csemeték, illetőleg fácskák 
gyökerei annyira erőteljesekké nem válnak és olyan mélyre 
le nem hatolnak, hogy a talaj tápanyag- és főleg nedvkészle
iét a megtelepülő gyomnövények már nem vonhatják előlük el. 
A fiatal akáctelepítésnek ngyanis, — amely egyébként a 
gyümölcsöshöz hasonlóan a legcsekélyebb károsodás nélkül 
eltűri maga alatt a legtöbb kultúrnövény termesztését — 
ezek a gyomok szinte egyedüli növényi ellenségei, úgy hogy 
a sikeres telepítés legfontosabb előfeltétele: a talajnak a 
telepítés első éveiben a gyomnövényektől való tisztántar
tása! Ezeknek megtelepedését és rohamos elterjedését egy
magában véve semmiféle sűrű hálózatban való ültetéssel 
nem tudjuk megakadályozni, (még a kefesűrűen növő sarj
fiatalosokban is sűrű gyep szokott megtelepedni) •— hanem 
egyedül a talaj gyakori és rendszeres megmunkálása által. 

A z akác a talaj tápanyagkészletével szemben meg
lehetősen igénytelen. Nitrogénszükségletét tudvalevően a 
levegőből vonja ki, sőt azzal még a talajt is dúsan telíti, 
bámulatosan élelmes gyökérzetével pedig még a silány 

* A szerzőnek az Országos Erdészeti Egyesület debreceni közgyűlésén 
tartott előadása. 



homoktalajokban is — a saját szükségletét messze felül
múlóan — kálit, foszfort és egyéb talaj sókat tár fel. A talaj
nak tápanyagokban i lymódon való gazdagítása már a telepí
tés harmadik-negyedik évében is szembetűnően meg
állapítható. 

Nagyon igényes ellenben az akác a talaj víztartó
képességével és mikroorganikus életével szemben! Ilyen 
irányú kívánalmát ismét csak a talaj minél gyakoribb for
gatásával és megmunkálásával tudjuk kielégíteni. Homoki 
gazdák előtt már rég ismeretes, hogy egy kapálás felér egy 
esővel! A mikroorganikus élet kifejlődésének pedig szintén 
a talaj minél alaposabb szellőztetése az egyik legfontosabb 
előfeltétele. 

A feltalaj i lyen rendszeres megművelésével, a szántás
sal, kapálással az akácot kényszerítjük, hogy a telepítés 
első éveiben gyökérzetével a száraz, poros legfelső talaj
réteg helyett a mélyebb és üdébb alsóbb rétegekben helyez
kedjék el; ez igen fontos körülmény! Végül pedig — különö
sen dombosabb vidéken, ahol az esővíz az oldalakon egy
szerűen leszaladna — éppen ez a talajmegmunkálás teszi 
lehetővé, hogy a lehulló csapadék ez alsóbb talajrétegbe 
egyáltalán behatolhasson. 

A talajnak az első években való szántóföldi megműve
lését lehetővé teszi elsősorban magának az akácnak az a ter
mészetes igénye, amellyel rohamosan terjedő gyökérzetének, 
úgyszintén az igen sok levegőre és napfényre éhes lomboza
tának — amely még a saját beárnyékolását sem tűri — tág 
teret követel. 

Ne tévesszen meg bennünket ebben a tekintet
ben a fiatal akác-sarj erdők feltűnően erőteljes fejlődése. 
Ezeknél ugyanis az egész talajt behálózó és mélyreható erő
teljes gyökérzet már meg van, kifejlesztése céljából tehát 
nem kell a talajt megmunkálnunk és a gyomoktól tisz
tán tartanunk. Ez az erőteljes növekvés azonban csak az 
első években tart, mert már a 4—5. évtől kezdve csak foly
tonos és igen gyakori áterdőlésekkel tudunk az egyes fa
egyedeknek kellő növő-teret és az egész állománynak meg
felelő növekvést biztosítani. A z előhasználatoknál így 



jelentkező bevételi többlet viszont nem kárpótol azért a 
jövedelem-csökkenésért, amely a sarjeredetű állományoknál 
mindig beáll, mert a törzsek görbén nőnek, bélkorhadtak 
lesznek, míg az ültetett és jól ápolt akácerdők egészségesek, 
szépnövésűek maradnak. 

A Coburg-íéle akáctermési táblázat kimutatása sze
rint is a fatömeg évenkénti növekedése következetesen fordí
tott arányban áll az egy holdon lévő faegyedek számával! 
Mindenki, aki figyelte hazánk akácerdeit, tapasztalhatta azt 
is, hogy a sűrű hálózatban ültetett és meghagyot t erdők szé
lein álló fák mennyire erőteljesebben nőnek, mint a csak pár 
méterrel beljebb lévők, ahol a fák egymást akadályozzák fe j 
lődésükben. 

Már ez a néhány kiragadott gyakorlati példa is iga
zolja, hogy az akácfa természete az erőteljes növekvéshez 
szabad állást kívá,n. Csak ilyen viszonylagos szabad állás
ban építhet megfelelő alakú egészséges koronát, egyenesen 
felfelé törő vezérággal, a levegő s napfény után messze ki
nyúló oldalágakkal, amelyekkel önmagát nemcsak biológiai, 
de fizikai értelemben is egyensúlyban tudja tartani. 

Arra vonatkozóan, hogy az elmondottak alapján vég
eredményben milyen tág kötelékben ültessük az akácot, 
általános irányelvként kimondhatjuk: helyes az az eljárcis, 
amelynél állományápolás céljából tisztítást, vagy áterdőlést 
mindaddig nem kell végeznünk, amíg a kiveendő faanyag 
komolyabb gazdasági értéket nem képvisel. 

Fél évszázadot is meghaladó gyakorlati megfigyelés 
eredményeként megállapítható, hogy a Nyírség futóhomok
ján a legjobban az a hálózat vált be, amelynél 1—1 elülte
tett csemetének már az első évtől kezdődően is 1 négyszög
ölnyi növőtere van. I lyen ültetés mellett a teljes korona
záródás a 4—5., az első áttisztítás szükségessége pedig a, 
7—8. évben áll be, amikor kat. holdanként már 2 ürm. fa 
értékének megfelelő jövedelem szokott jelentkezni. 

Néhai gróf Forgách László nagybátyám mándoki ura
dalmában, amelynek akkoriban az én jelenlegi birtokom is 
tartozéka volt, már a mult század 70-es évei óta öles hálózat
ban telepítették és nyitották fel a több ezer holdat kitevő 



akácerdőket. A közökben az ültetés első 3 évében és részes 
munkásokkal — akiknek egyúttal a csemeték gondozását is 
el kellett vállalniok — főleg kapásnövényeket termeltek. 
Az egyes erdőrészeket, a tarvágás útján történő kitermelé
sük és a tuskók teljes kiszedése után, 3 évig tisztán mező
gazdaságilag használták, majd pedig az előbb leírt módon 
és köztes használattal akáccal újból beerdősítették. 

Ez az ültetési és erdőművelési rendszer, amely az 
1911-ben készült uradalmi üzemtervnek is mindenben alap
jául szolgált, igen jól bevált. A z erdő fejlődése és jövedel
mezősége általában jóval túlhaladta az ország többi részein 
más eljárással kezelt, de hasonló termőképességű tala
jokon levő akácerdők fejlődését és jövedelmezőségét. 
Kellő gondos kezelés mellett még a leggyengébb, V . osztályú 
termőhelyek is átlagban 6 ürm. évenkénti fa tömegnöveke
dést hoztak kat. holdanként! 

H o g y ez az újszerű elveken nyugvó erdőművelési el
járás, amely a szabványos és addig szokásos rendszerek 
alapelveitől („minél sűrűbb hálózatban való ültetés, a talaj 
megkötése és mielőbbi teljes beárnyékolása, talajnyugaloni 
stb.") annyira eltér, kipróbálás alá került és egy nagyobb 
uradalomban tartósan, majd üzemtervi alapon is, rendszerré 
vált, az uradalom régi erdőtisztjein kívül, tudomásom sze
rint Kiss Ferenc Őméltóságának, továbbá az uradalmi erdő
üzemtervet készítő néhai Kallivoda Andornak az érdeme. 

Az t pedig, hogy e rendszer mellett nemcsak az erdő
birtokos egyoldalú és néha talán rövidlátó gazdasági és 
pénzügyi szempontjai, hanem legalább is egyenlő mértékben 
a tudományos erdőmívelés kívánalmai is érvényre jutnak, 
néhai Vadas Jenő professzor munkájával igazolhatom. „ A z 
akác monographiája" című művében ugyanis az akácerdő 
helyes telepítésének és kezelésének előfeltételeiül ugyan
azokat a körülményeket sorolja fel pontról-pontra, amelyekre 
fentebb rámutattam, kezdve a talajnak 2—3 évi köztes-műve
léssel nyújtott szellőztetésétől egészen az 1 négyszögölnyi cse-
metekénti növőtér szükségességéig. 

Magam is, midőn ezelőtt 20 évvel birtokomat és azon né
hány száz hold közepes korú akácerdőt átvettem, azonnal hoz-



záláttam, hogy a haszonbérlőtől visszaváltott legsilányabb mi
nőségű, több száz holdra rugó futóhomokon akácerdőt tele
pítsek, még pedig a kipróbált módszer szerint, amelynek 
helyességét mind a gyakorlati tapasztalat, mind a tudomá
nyos megállapítás igazolták. Amennyire csak lehetett, min
dig személyesen irányítottam és ellenőriztem a telepítési és 
kezelési munkálatokat és ezt a gondosságomat bőségesen meg 
is jutalmazta a feltűnően erőteljes növekvésű erdő. 

A z éveken át tartó, állandó mefigyelések és a jelent
kező hiányok folytonos kiküszöbölése közepette azonban meg 
kellett állapítanom, hogy ebben az évtizedes rendszerben a 
további tökéletesítésnek még igen sokféle lehetősége, sőt 
szükségessége is rejlik! A z öles hálózatban való ültetés 
ugyanis csak a telepítést megelőzően tette lehetővé a talaj 
felszántását. A második évben a burgonyát már csak kézi
kapával kissé megbolygatott földbe raktuk, a harmadik év
ben pedig minden előkészítő talajmunka mellőzésével a ki
szedett burgonya helyére rozsot vetettünk és azt csak kissé 
elgereblyéztük. A tengeri és burgonya kapálása és töltöge-
tése az első két évben némileg tisztította és szellőztette 
ugyan a talajt, de a legfontosabb, a talajnak ekével való 
tényleges átforgatása, elmaradt. Azonkívül pedig ez a hiá
nyos talajművelés is csak az első két évre szorítkozott, holott 
az ültetés szemmelláthatóan még a harmadik évben is na
gyon megkívánta volna azt, amikor pedig már csak rozsot 
vetettünk közéje. 

Ebből a felismerésből kiindulva olyan ültetési hálózat 
megvalósítására és kipróbálására törekedtem, amely egyrészt 
lehetővé teszi a csemeték közeinek ekével való megszántását, 
másrészt pedig a kapás köztes-termelésnek legalább még egy 
évvel való meghosszabbítását. 

í g y jutottam el ahhoz a megoldáshoz," hogy az eddigi 
2 m sor- és 2-m csemetetávolság' helyett, 4 m sortávolságot és 
csak 1 m csemetetávolságot vettem. Számszerint tehát pon
tosan ugyanannyi csemetét öletettem el holdankint, mint a 
régi bevált rendszernél; a 4 méteres sorközök azonban lehe
tővé tették a rendszeres szántást az ültetést követő években is. 

Ha egyáltalán még kétség merülhetne fel aziránt. 



hogy az akáctelepítés talajának megművelése célszerű és 
szükséges-e, úgy azt ennek a kísérletemnek gyakorlati ered
ménye feltétlenül eldöntötte. A telepítés első évében a cse
meték épp úgy fejlődtek, mint a régi rendszer mellett. 
(l. sz. kép) A második évben végzett talaj forgatás, illetve 
szántás által azonban a csemeték már kétszeres növekvést 
értek el. (2. sz. kép) Ugyanez ismétlődött, sőt fokozódott a 
harmadik évi szántás és kapálás után is, amennyiben egye
nesen a magasba törő, sudár és erőteljes törzsképződés mel
lett a szépen fejlett koronák a 4 méteres sorközök felett zá
ródni kezdtek! (3. sz. kép) E g y i k 1936 tavaszán ilyen eljá
rással telepített fiatalos ma már szinte teljes koronazáródást 
mutat és egy sokkal jobb minőségű talajon álló, jó l kezelt, 
7—8 éves akácerdő benyomását kelti. 

A z 1937. év tavaszán már némileg módosítottam és 
úgy látom, ezáltal még tovább tökéletesítettem ezt az ültetési 
módot, amennyiben ettől az évtől kezdve már nem egyes, 
hanem páros sorokat ültetek. Ezeknek a páros soroknak a 
belső szélessége fél öl, a csemetetávolság — hármas kötés 
mellett — 1.5 m, egymástól pedig ezek a kettős sorok 2 ölnyi 
távolságra vannak. A csemeték száma így valamivel még 
több, mint az öles hálózatban való ültetésnél, a csemeték nö
vekedése pedig látszólag még fokozódott, úgyhogy egyelője 
ezt a köteléket kell olyannak tekintenem, amely a kitű
zött célt a lehető legjobban megközelíti. A z öles hálózatban 
való ültetéshez viszonyítva az új módszer már az első évek
ben is legalább 50%-kcd erőteljesebb és egyenletesebb növe
kedést mutat. Miután az akác növekedésére az első évek erő
teljes fejlődése egészen a vágásra érett korig igen nagy ki
hatással van, a j ó növekedés remélhetőleg mindvégig meg 
is marad. 

A z eddig kifejtettek természetesen csak azt a keretet 
ismertették, amelyen belül rendszeres munkával és gondos 
kezeléssel a legöbbet kihozhatjuk. A lényeg maga éppen a 
kitartó, gondos munka, amellyel más erdőművelési eljárások 
mellett is nagyon jelentős és szép eredményt érhetünk el, 
míg anélkül, a legtökéletesebb rendszer mellett is, csak silány 
állományt nyerünk. 



2. sz. kép. Kétéves akácos. (Telepítése: 3. sz. kép. Hároméves akácos záró-
1937 III., a felvétel 1939. május hó- dása. (Telepítése: 1936. III., a felvétel 

bari készült.) 1939 május hóban készült.) 



E z a rendszeres és gondos munka már a beültetendő 
terület kellő előkészítésével kezdődik. Ha a terület már elő
zően is akácerdő volt, úgy a kitermelés után legalább és fel
tétlenül 4 év szükséges, míg a talaj a kizárólagos mezőgazda
sági művelés útján a gyökérmaradványoktól és sarjhajtások
tól annyira megtisztul és átszellőződik, hogy a rákövetkező 
akácültetés ismét szépen és tartósan fejlődhetik. Ennek az 
erdőtörvény által is elfogadott váltógazdaságnak a segítsé
gével elérjük azt, hogy az akác ne fárassza, ne élje ki maga 
alatt a talajt, amire az akácerdő ellenesei olyan szívesen 
szoktak hivatkozni. Ugyanakkor azonban már a 15—20 éves 
akácerdő is annyira megjavítja még a legsoványabb homok
talajt is, hogy az 6—8 éven át szinte bácskai terméseket ad. 
A helyes erdőművelés szempontjai itt tehát ismét találkoznak 
az erdőbirtokos jogos gazdasági érdekeivel. 

Ha olyan, előbb csak mezőgazdasági célt szolgáló, 
területet szándékozunk akáccal betelepíteni, amely annyira 
kizsarolt, vagy eredetileg is annyira silány minőségű, hogy 
már burgonyát és rozsot sem terem kielégítően, úgy az 
ilyen teriiletet a telepítést megelőzően legalább annyira meg 
kell javítanunk, hogy az akác legelemibb létszükségleteit — a 
talaj bizonyos fokú víztartóképessége és mikroorganikus 
élete által — biztosítani tudja. 

Szerencsére egyetlen talajféleség nem javítható olyan 
könnyen és gyors eredménnyel, mint éppen a homok. A leg
j o b b trágya erre a célra természetesen az istállótrágya lenne, 
amelyet az akác nemcsak közvetlenül hálál meg csodás fejlő
déssel, még a legmagasabb homokbuckák tetején is, hanem 
azzal is, hogy ez a kedvező-hatás — éppen a talaj mikroorga
nikus életének erőteljes és tartós megindítása által — tartó
san meg is marad. Istállótrágya azonban, különösen homoki 
gazdaságban, soha. sincs elegendő mennyiségben, és ezért a 
különböző természetű homokok igényeinek megfelelő zöldtrá
gyázással javíthatjuk meg legkönnyebben talajainkat. A 
Nyírségen természetesen a csillagfürt, teljes virágában alá 
szántva, jön elsősorban tekintetbe. A legszegényebb homoko
kon még ezt megelőzően, korán és ritkán vetett rozsnál; 
zölden való alászántásával kell a talajt a hatékonyabb zöld-



trágya-növények számára (csillagfürt, mézkerep, szöszös-
bükköny stb.) előkészíteni. 

A talaj megjavítására fordított befektetés csak látszó
lag tűnik fel soknak és feleslegesnek. A hegyvidéki erdők 
felújítása rendszerint jóval nagyobb befektetést igényel és 
azt csak igen hosszú idő múlva szolgáltatja vissza. Itt pedig 
elsősorban is olyan sivár és terméketlen talajokról van szó, 
amelyeken rendes mezőgazdasági művelést is igen nagy 
költséggel, vagy egyenesen ráfizetéssel lehet csak végezni. 
E g y erőteljesen növő akácerdő telepítése által viszont a 
birtokos már 15 év után is a legjobb minőségű búza- és répa
termőföldek jövedelmét érheti el, de egyúttal a földjei érté
két is — nagyon óvatosan becsülve — legalább meghárom
szorozza. A trágyázás költségei azonfelül, a köztes termelés 
útján, már a telepítés első éveiben megtérülnek. Mind
ezekre való teikntettel és figyelemmel arra is, hogy az akác 
milyen bámulatos növekedési többlettel hálálja meg a jobb 
termőerőben lévő földeken való 'telepítést, megállapítható, 
hogy még a közepes termőerejű földek talajjavító előkészí
tése is bőséges haszonnal jár. 

A z istálló-, vagy zöldtrágya útján való talajelőkészí
tést azonban ajánlatos még a telepítést megelőző évben 
vetett termény alá adni, amely lehetőleg rozs legyen. Ennek 
a tarlóját minél korábban buktassuk alá, de mindenesetre 
még az ősz folyamán szántsuk meg, hogy a talajbeéredés 
megindulhasson és a téli csapadék minél mélyebbre hatol
hasson a talajba. Tavasszal, amint a föld fagya, felenged, 
már megkezdhetjük az akác telepítését, de csak egészséges, 
erőteljes növésű, dús gyökérzetü, válogatott csemetéket 
ültessünk. 

A z ültetés a zsinórral előre kijelölt vonalon legalább 
2 ásónyom mélységre és kellő bőségű gödörbe történjen, úgy 
hogy a gyökerek szabadon lóghassanak lefelé és olyan 
mélyre kerüljenek, ahol a talajt a szelek nem száríthatják 
ki egykönnyen. A fagyok teljes elmultával a csemetéket a 
föld felett 2—3 rügyre vissza kell metszeni. A •sorközökbe 
— az ültetés megtörténte után és legfeljebb 4—5 sorban — 
tengerit vetünk, amelyet a részes vállalkozók legalább 3-szor 



kötelesek megkapálni, hogy ezáltal a talajt a gyomoktól 
megtisztítsák. A termés teljesen a talaj termőerejéhez igazo
dik, úgy hogy abban az akáccsemeték jelenléte semmiféle 
csökkenést nem okoz. 

Már a tengeri betakarítása után — ismét a talajbeére-
dés fokozása céljából — és még az ősz folyamán újra fel
szántjuk a 4 m-es sorközöket, a páros sorok fél öles közeit 
pedig felkapáitatjuk. Ugyancsak még a késő ősz, vagy a tél 
folyamán a telepítés egyik felét fészek-trágyázással tök alá 
készítjük elő, míg a másik felébe tavasszal burgonyát vetünk, 

A harmadik évben, az ugyancsak még ősszel felszán
tott föld azon felébe, amelyben tök volt, burgonya kerül, míg 
a burgonyával bevetett másik részbe, ismét előzetes fészek
trágyázás után, tököt vetünk. Mindkét évben persze, a ter
mények rendszeres kapálása által, a talajt gyommentesen 
tartjuk. 

A tök és burgonya letakarítása után — amikor már, 
mint említettem, a 4—5 m magas fácskák koronái a 2 öles 
közöket általában áthidalják — a közöket ismét felszánt
juk és rozzsal vetjük be. A rozs gyökérzete az ilyen 
korú és erősségű akácfák elől már nem tudja a szükséges 
tápanyagot és nedvességet elvonni és az akác kései lombo-
sodása folytán rendes időben be is szokott érni. A z aratás 
után a rozstarlót is azonnal alábuktatjuk (ezáltal a nyár 
folyamán az erdőtalajt szellőztetjük) és ősszel újból bevet
hetjük azt takarmányrozzsal, vagy szöszös bükkönnyel, ame
lyet a következő évben még zölden, tehát mielőtt az akác 
teljes vegetációja megindulna, lekaszálunk. 

A z utolsó évi takarmánytermény learatása után a 
nitrogénnel telített' és a lehulló lombozattal is trágyázott 
erdőalján hamarosan igen jóminőségű gyep szokott meg
jelenni. E z szintén nem árt már a fáknak, ellenben eleinte 
kaszáitatás, majd később mérsékelt legeltetés útján igen 
értékes gazdasági jövedelmet biztosít a homoki birtokosnak, 
akinek ép a takarmány és legelőhiány okozza a legnagyobb 
gazdasági nehézséget. A z erdő a minden körülmények között 
megtelepülő gyep gazdasági felhasználása által semmit sem 
veszít, sőt annyiban még előnyére is válik, hogy a fűtermés 



hasznosításából nyert trágyát fordítja a birtokos az első 
években a telepítések talajjavítására. Én legalább így cse
lekszem. 

A legfontosabb, de egyúttal a ldgháládatosabb feladat 
az akácerdőnél: a fiatal csemeték kellő gyámolítása és meg
erősítése az első években, egyszóval „a j ó gyermekszoba!" 
Az előbb felsorolt köztes-termelés útján elérendő talajtisztí
tási és szellőztetési munkálatokon kívül ez a gyámolítás 
elsősorban maguknak a csemetéknek a kellő és állandó gon
dozásából áll. Már a telepítés első évében is, a nyár derekán, 
a csemetéket egy erőteljes főhajtásra kell megmetszeni. 
A második év tavaszán ismét csak egy főhajtást hagyva, 
minden oldalvesszőt le kell metszeni és ezt még a nyár folya
mán megismételni. A harmadik évben már csak néhány 
oldalhajtástól kell a rendszerint sima és erős törzseket meg
tisztítani és a koronának szabad terjeszkedést kell bizto
sítani. 

Így érjük el az akácnál a kívánatos sudár és egészsé
ges törzsképződést, még ilyen aránylag szabad állás mellett 
is. Miután a következő években már teljes koronazáródás 
szokott ennél az újabb ültetési módszeremnél is beállani, a 
törzsnek a felesleges ágaktól való megtisztításáról maga az 
akác gondoskodik, mert összes árnyékba jutó ágai elhalnak. 

A kellő nagyságú és kiterjedésű korona elérése céljá
ból azonban már a 7. és 8. évtől kezdve nagyon fontos az 
akácerdőnek minden 2—3 évben való áterdőlése. A z erdő 
fejlődése akkor a legjobb, ha a záródása nem haladja meg 
a 0.7—0.8-at. Ennyi szabad térre mindig szüksége van a 
rohamosan növő akácnak, hogy koronája, tehát tüdeje, erő
teljesen tovább fejlődhessen. A kiveendő fák kijelölését 
tulajdonképen maga az állomány végzi el, amennyiben min
den a szomszédjaitól túlnőtt, beárnyékolt fa a fejlődésében 
teljesen megáll, élő-halott lesz, fészke mindenféle betegség
nek, így elsősorban a pajzstetveknek. A természet ilyen út
mutatásának a szem előtt tartásával, körültekintő gondos
sággal kell azután az egyedenkénti kijelölést elvégeznünk, 
amit az aránylag ritka állomány nagyon megkönnyít . A z 
áterdőlések alkalmával a tuskók kiszedése és ezáltal a talaj 



szellőztetése annyira javára van a fennmaradó állomány
nak, hogy. az az áterdőléssel kitermelt fatömeget már a követ
kező év folyamán hozzánövi a rendes gyarapodásán felül. 

A Nyírség talajviszonyai mellett a legeszményibb 
vágásforduló kétségtelenül 30 év lenne, amelynél a 25 éves 
korában kitermelt erdő nemcsak viszonylagosan a lehető 
legnagyobb fatömeget szolgáltatja, de egyben igen értékes 
épület- és szerszámfát is ad; a további 5 éven át pedig a 
talaj váltógazdaságban kizárólagos mezőgazdasági művelés 
alatt állana. Miután azonban — mint fentebb kimutattam — 
már a régebbi öles rendszer mellett is holdanként! 6—7 ürm. 
évi növekedés érhető el gondos kezelés mellett, az általam 
bevezetett újahb eljárás pedig a növekedésnek még további 
50—60%-kal való gyarapodására enged következtetni, bátran 
lehet — legalább is az első — vágásfordulót 20 évben meg
állapítani, amikor az erdő 15—16 éves korában kerülne 
vágásra (ekkor már 100—150 ürm. tűzifát és valamelyes 
szerfát is ad), a talaja pedig szintén 4—5 évig állana tisz
tán mezőgazdasági művelés alatt. 

A mai nehéz és bizonytalan gazdasági és pénzügyi vi
szonyok mellett döntően esik latba, hogy a gyengébb minő
ségű szántóföldjeit erdővel betelepítő birtokos már 15 év 
múlva visszakapja nemcsak a befektetett tőkéjének és mun
kájának, de az időközben elmaradt mezőgazdasági hasznának 
is a többszörös értékét. Csak a birtokos jogos gazdasági 
szempontjainak ilyen méltányos figyelembe vétele mellett 
remélhetjük ugyanis, hogy az Al fö ld több százezer holdnyi 
futóhomokját, amelyen eredményes gazdálkodás vagy sehogy, 
vagy csak igen nagy küzdelemmel folytatható, valóban beer-
dősítik és ezzel az Al fö ld fásításának kérdése a kissé túl-
drága kísérletezések útvesztőjéből végre a komoly gazdasági 
megvalósulás útjára tér! 

Minden gazdasági üzem csak akkor életképes és józan 
gazda csak akkor hajlandó annak megteremtéséért áldozatot 
is hozni, ha munkájának gyümölcsét biztosítottnak látja. Az 
Alföld homokjain kétségtelenül ez az akácerdő-váltógazdaság 
jelenti nemcsak a legnagyobb jövedelmezőséget, de egyúttal 
a homokvidéken elérhető legmagasabb földkultúrát is! 



A homokon "Való egészséges gazdálkodásunk két leg
főbb és szinte elháríthatatlan akadálya: a takarmány- és 
trágyahiány. Mindkét akadályt szinte önműködően eltünteti 
az akác-váltógazdaság, amely lehetőséget nyújt mind bizo
nyos takarmányféléknek köztes-termelésére, mind pedig a 
köztes-művelés megszűnte után megtelepülő fűnek ka
száló és legelő útján való hasznosítására. Ugyancsak 
bámulatosan gazdagítja az akác a talaját elsősorban a leg
drágábban pótolható tápanyagban: a nitrogénben, de ennek 
megfelelő arányban a többi tápsóban is. A homok tehát 
nemcsak hogy állandóan megmarad termőerejében, hanem 
abban még folyton gazdagodik is. Végeredményben tehát az 
ilyen erdőgazdálkodás mellett a birtokosok több százezer 
terméketlen homokon önmaguknak és az ország közgazdasá
gának is, az eddigit többszörösen felülmúló, hasznos, szük
séges és komoly gazdasági értékeket termelhetnek, azonfelül 
pedig birtokuk gazdasági és forgalmi értékét is megsokszo
rozhatják. 

A telepítés első éveiben történő köztes művelés, úgy
szintén a kitermelés után következő 4—ö évi tiszta mezőgaz
dasági művelés, sajátos természeténél fogva, legcélszerűbben 
csak részes munkavállalás útján végezhető. Én ezen a 
téren azt a rendet vezettem be, hogy a telepítés első 4 évé
ben a köztes-művelés termésének kétharmada, a kitermelést 
követő 5 éven át pedig a tiszta mezőgazdasági művelés ter
mésének a fele a vállalkozó részest illeti. 

Ezeken a földeken az összes gazdasági munkálatok el
végzése, gazdaságom vezetőjének szakszerű irányítása és 
ellenőrzése mellett, a legkorszerűbb gazdasági elvek szerint 
történik. A termésátlag is ennek megfelelően egy színvona
lon áll a szomszédos és szintén korszerűen vezetett nagygaz
daságok termésátlagával! Bár eleinte nehéz volt az egyéni 
gazdálkodáshoz ragaszkodó gazdákat e központilag irányított 
munkálatok elvállalására rábírni, ma már nemcsak készség
gel végzik, de mindannyian kérik is ezt, sőt ezidén már közös 
költségen beszerzett, műtrágyával is előkészített földben 
nemesített vetőmagvakat is termelnek! 

20 éves vágásforduló mellett tehát minden 20 hold akác-



telepítés már megélhetést biztosít 1—7 részes vállalkozó csa
tádnak, mintha csak 4—5 hold jóminőségü szántóföld tulaj
donosa lenne. 

Hozzá kell számítani ehhez még a részében történő 
erdei takarmány- és széna kaszálást, legfőképpen azonban az 
egész tél folyamán adódó magas kereseti lehetőséget, amit 
a gyakori tisztítások, áterdőlések, fakitermelés, tuskókisze-
dés stb. nyújtanak. Talán felesleges is külön kidomboríta
nom, hogy a váltógazdaságban kezelt akácerdőket környező 
falvak és tanyák szegény lakosságának ez az önmagától 
adódó állandó és biztos kereseti lehetősége mennyire egybe
fog a kormány jelenlegi földbirtokpolitikai célkitűzésével. 

Egyik a közelmúltban nálam járt kiváló német erdész-
szakember mondotta: „Az önök homokján ez a termelési 
rendszer az egyedüli igaz és szociális földreform!" 

Ebből a magasabb szempontból, a nemzet termelési és 
szociális munkarendjébe ilyen nagyvonalúan beállítva, kell 
tehát ma elsősorban az alföldi homokokon telepített és telepí
tendő akácerdők művelését néznünk és elbírálnunk. Ekkor 
Táljuk csak egészen világosan,-hogy az ilyen homoki erdő
művelés nem lehet sem erdőgazdasági, sem tudományos, sem 
bürokratikus öncél, hanem az szerves kiegészítő része a ho
moki mezőgazdasági üzemnek, amellyel karöltve és egymást 
kölcsönösen támogatva tudja csak valóban és hatékonyan 
emelni a nemzet termelési és szociális jólétét. 

• 
Robinicnziicht auf den Flugsandböden des „Nyirség"-Gebietes. 

Von Dr. B. Gráf v. Forgách. 

Die bekannte, im nordöstlichein Teil des ungarischen Tief-
landes („Nyinség"), auch praktisch verwertete Erfahrung dass die 
Akazienpflanzung bei weiterem, eog. Klaf ter-Verband und '2 bis 
3 jahr iger landwirtschaft l icber Zwischennutzung (Haekfrüclite) 
— zufolge der viel besseren Bodenlüf tung — gesteigerten Zuwachs 
liefert, wurde voni Verf . auf seinem eigenen Besitz zu einer be-
sonders erfolgreiehen Methode ausgebaut. 

Um eine günstigste Bodenbearbeitung lange Zeit hindurcli zu 
ertnögliehen, werden die kráftigen, einjáhrigen Pflanzen in Ein-
zel-, oder Doppelreihen mit 4 m Abstand ausgesetzt (die Pflanzen-
weite betragt 1.0 m, bei Doppelreihen im Dreierverband 1.5 m) 
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und die Zwischenstreifen wáhrend der mehrere Jahre dauernden 
landwirtschaftlichen Nutzung gepflügt . 

. Dadurch und mit Hilfe der spáteren, sorgfalt igen Düreh-
forstungen wird der Boden an Humus erheblich angereichert, so 
dass wáhrend den, der Kodung des hiebsreifen (25 jahrigen) 
Bestandes folgenden 5 Jahren auch die landwirtschaftliohe Vor-
nutzung Erstannliches zu liefern vermag. 

A n Holz br ingt dieses Verfahren dem altén gegenüber cinen 
Mehr erirag von 80 bis 100 v. H. 

Werden ausserdem auoli die obenerwahnteri landwirtschaft-
lichen, weiters die al lgcmcincn volkswirtschaftichen und sozialen 
Vortei le (Nutzbarmachung der unfruchtbaren Sandböden, bzw. 
standige und gute Erwerbsniöglicbkcit für dic Bevölkerung) 
erwogen, so ist dicsér Akazienzucht eine. die w-aldbaulichcii 
Belange weit übertreffende Bedeutung beizunicsscn. 

La culture des robinlers sur le sol sablonneux du Nyírség, 
par le comte Di B. de Forgách. 

Le traitement appliquc par l 'Auteur dans sa propriété reposc 
sur La préparation soignée du sol, rendűe possible par le large 
eepacement des jeunes plantes et par Fusage agricole. Les avan-
tages de la mcthode, aux points de vue de la sylvioulture, de 
réconomie privée et publique, et du probléme social ont une 
importance extrémé. 

Locust cultivation on shifting sand soils of the „Nyírség" 
B y Dr. Count B. de Forgách. 

The method applied by the author on his own estate is 
based on intensive soil working, which is made pos-sible by 
larger planting distance and carried out by agrieultural utili-
sation. 

The 'Silvicultural, pr iváté and national eeanomioal, as well 
as social advantages of this method are of grcatest importance. 



EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

OLVASÓINK SZÍVES FIGYELMÉBE! 

Az utóbbi időben többször is megtörtént, hogy az Erdészeti 
Lapok-bari névaláírással megjelent közleményeket, v a g y könyv
bírálatokat az egyesület hivatalos állásfoglalásának minősítettek. 

Ezzel szemben szükségesnek tartjuk határozottan rámutatni 
a következőkre: 

A z egyesület állásfoglalásának csak azok a közlemények 
tekinthetők, amelyek az „Egyesület i közlemények" rovatban, vagy 
más helyen ugyan, de az egyesület alapszabályszeríí képviseletére 
jogosul t személyek egj rüttes aláírásával jelennek meg. 

Minden egyéb közlemény csak írójának állásfoglalását, véle
ményét, vagy törekvését tartalmazza, amivel az egyesület, mint 
ilyen, nem foglalkozott , í gy természetszerűleg azzal nem is azono
sította magát. 

Annál inkább áll ez, mert az Erdészeti Lapok mindenkor 
helyet adott és helyet ad a nem személyeskedő ellenvéleménynek 
is, ami nélkül egészséges vita el sem képzelhető. 

Sem a szaklap céljával, sem a gazdasági fejlődés érdekeivel, 
de a legelemibb szólás-szabadsággal sem volna összeegyeztethető 
az, ha a lapban csak olyan közlemények jelenhetnének meg, ame
lyeket az egyesület nevében állásfoglalásra hivatott szervek 
(elnökség, igazgató-választmány, közgyűlés) szabályszerűen letár
gyaltak. 

Különösen a bírálatokra áll az, hogy minden bírálat csak a 
bíráló egyéni véleményét képviseli. 

Hiszen igen gyakran látjuk azt, h o g y egy-egy cikknek vagy 
könyvnek két v a g y több bírálata között a leglényegesebb dolgok
ban is jelentős eltérések mutatkoznak. 

Tudományos munkák bírálatánál pedig egyenesen képtelen
ség volna, h o g y a bírálatot soktagú testületek gyakorolják, ahol 
ugyanabban a kérdésben igen sokféle vélemény és meggyőződés 
alakulhat ki. 

Minden névaláírással megjelent közleményért természetsze
rűleg annak szerzője, az aláírás nélkül megjelent cikkekért pedig 
— amennyiben azoknak íróját meg nem nevezi — a lap szerkesz
tője a felelős. 



Ezeket olvasóink szíves tájékoztatása céljából tartottuk 
szükségesnek közölni. 

Budapest, 1939 október hó. 

Az Országos Erdészeti Egyesület nevében: 

Biró Zoltán s. k. Báró Waldbott Kelemen s. k. 
ügyvezető. elnök. 

V Á L A S Z T M Á N Y I ÜLÉS. 

Az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmánya 
szeptember 9-én ülést tartott, amelynek összehívását a 8300/1939. 
M E. sz. kormányrendelet megvitatása tette szükségessé. 

Jelen vol tak: báró Waldbott Kelemen elnök, if j . g róf Teleki 
József alelnök, Biró Zoltán ügyvezető, Földváry Miksa, Kovács 
Gábor, Vitéz Marsóy Ferenc, dr. Osztroluczky Miklós, őrgróf Palla
vicini A. Káro ly , Papp Béla, báró Prónay György , Schenkengel 
László, Takách Zs igmond és Vuk Gyula választmányi tagok. 

Távolmaradásukat kimentették: dr. Ajtai Sándor, g ró f Es
terházy Móric , vitéz gróf Festetics Kristóf, báró Inkey Pál, gróf 
Károlyi Gyula, Lady Géza, vitéz Lámfalussy Sándor, Lengyel 
Sándor, Molcsány Gábor, dr. Papp-Szász Tamás, Pászthory Ödön. 
Uochütz Béla, Urbánfy Ignác, Véssei Mihály és Zsombory Ignác 
választmányi tagok. 

Báró Waldbott Kelemen rövid elnöki megnyitója után Biró 
Zoltán ügyvezető ismertette teljes részletességgel a rendeletet, 
amelynek 1. §-a nem határozza meg, milyen erdőgazdasági termé
keket kell közszükségleti cikkeknek tekinteni. Jelentést tett a leg
utóbbi választmányi ülés határozata alapján készített felterjesz
tésről és a tüzifaárak tekintetében az árkormánybiztos megkérde
zését javasolta. 

A választmány beható vita után, amelyhez ifj . g róf Teleki 
József, Osztroluczky Miklós dr., báró Prónay Gábor, Schenkengel 
László és Vuk Gyula szóltak hozzá, ú g y határozott, h o g y felter
jesztésben kéri az árkormánybiztostól a tüzifaárak méltányos 
megállapítását és a földmívelésügyi miniszter úrtól a közszükség
leti cikknek tekintendő erdőgazdasági termékek pontos megjelö
lését. 

Az Országos Természetvédelmi Tanács tagjául az egyesület 
képviseletében — miután erről a tisztségről i f j . Teleki József g ró f 
lemondott — a választmány egyhangúan Papp Béla ny. miniszteri 
tanácsost jelöli . 

Az ügyvezető végül jelenti, h o g y a „Lator ica" Gazdasági és 
Ipari Rt. évi 1550 pengő tagdíj mellett az egyesület tagjai közé 
Való felvételét kéri, amihez a választmány bozzájárul. 



HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Az ÁUamerdószeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása 
az 1937—1938. évről. 

I. Zárókimutatás. 
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II. Az 1937 38. évi tiszta jövedelem s az alap és tartaléktőkét 
megillető 1/5 r ® s z kiszámítása. 

a) Valódi bevételek. 

1. Járulékok és adományokból befolyt 7813.90 P 
2. Gyümölcsöző tőkék kamataiból befolyt . . . 1217.79 ,. 
3. V e g y e s bevételekből befolyt — 

Valódi bevételek összege . . - . 9031.69 P 

b) Valódi kiadások. 

1. Kezelési kiadások 538.66 P 
2. V e g y e s kiadások 

Valódi kiadások összege . . . 538.66 P 

összehasonlítás. 

Valódi bevételek összege 9031.69 P 
Valódi kiadások összege 538.66 „ 

Tiszta jövedelem . . . 8493.03 P 

A tiszta jövedelem i/ 5-e 8493.03 : 5 = 1698.60 P. 
Maradna tehát kiosztható 8493.03 — 1698.60 = 6794.43 P. 

Mivel pedig a segélyek csak egész pengőben osztatnak ki, 
43 fillér is a tőkésítési összeghez csatolandó, ennélfogva az alap 
és tartaléktőkére esik ebben az évben a szabályzat 17. §-a alapján 
II. 1699.03 P. 

III. Tartaléktőke nyilvántartása. 

• Maradvány az 1936/37. évről 17.119.97 P 
Megszüntetett segélyek 175.— ,, 
Hozzá az 1937/38. évi jövedelem i / 6 részének a 

tartaléktőkére eső része 761.80 „ 

A. tartaléktőke maradványa az 1937/38. év végén 18.056.77 P 

A segélyek címén kifizetett összegek mindig az előző évi jövede
lemből fedeztetnek. 
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IV. A z alaptőke nyilvántartása. 

Maradvány az 1937/38. évről 17.120.— P 
Hozza az 1937/38. évi jövede lem 1/5 részének az 

alaptőkére eső része 936.80 ., 

Az alaptőke maradványa az 1937/38. év végén 18.056.80 V 



V. Folyó kezelés. 

Tiszta vagyon az 1937/38. év végén 37.042.43 P 
Levonva az alaptőkére eső részt 

( IV. szerint) 18.056.80 
és a takaréktőkére eső részt 

(III . szerint) 18.056.77 36.113.57 ,. 

Marad folyó évi kezelésre V . . . . 928.86 P 

VI . Segélyek nyilvántartása. 

Az 1937/38. évben az év elején engedélyeztetett 7.990.— P 
Megszüntetés az év fo lyamán 175.— „ 

Marad: V I . . . . 7.815.- P 

Kifizetés az év folyamán 7.815.— P 
Marad bátralék az 1937/38. év végén 

A z 1938/39. évre kioszható . . . 6.794.— P 
Budapest, 1938 július hó. 

Csík Benedek s. k. 
min. számtiszt, az alap számvivője. 

E zárszámadást megvizsgál tuk s az alap főkönyvével , szám
lakönyvével , valamint a számadási okmányokkal egyezőnek és 
helyesen összeállítottnak találtuk. 

Budapest, 1938 jrílius hó. 

Dr. Ajtai Sándor s. k. Zsombory Ignác s. k. 
m. kir. főerdőtanácsos. m. kir. főerdőtanácsos. 

vitéz Simonkay Gyula s. k. 
in. kir. erdőtanácsos. 

39704/1938. sz.-hoz. 
Megvizsgál tatván, helyesnek találtatott. 
Budapest, 1938 december 9. 

L. Nagy s. k. P. H. ürmössy s. k. 
X Í 1 . 1. X I I . 1. 

JELENTKEZÉS A VADÖRI S Z A K V I Z S G Á R A . 

A vadőri szakvizsga, kellő számú jelentkező esetén, 1940. évi 
február hó 12—14. közötti időpontban ismét Gödöllőn, a m. kir. 
Vadászati Hivatalnál fog megtartatni. 

A vadőri szakvizsga letételének megkönnyítése céljából a 
gödöl lő i m. kir. Vadászati Hivatalnál 1940. évi január hó 29-től 
kezdődőleg kéthetes előkészítő tanfolyam nyíl ik meg, melynek 
végeztével a hallgatók szakvizsgára bocsáttatnak. A tanfolyamon 
való részvétel kötelező. 



Azok, akik a vadőri szakvizsgára és tanfolyamra jelentkezni 
kívánnak, eziránti bélyegköteles kérvényüket mielőbb, de leg
később 1939. évi december hó 15-ig a m. kir. földmívelésügyi 
minisztérium vadászati osztályához nyújtsák be. A kérvény és 
mellékletei, ha szegénységi b izonyí tvány van csatolva, bélyeg
mentes, ellenkező esetben a kérvény 2 pengős, minden melléklet 
pedig 30 filléres okmánybélyeggel látandó el. 

A hiányosan felszerelt, valamint az elkésve benyújtott kér
vények figyelembe nem vétetnek. A szakvizsgára, illetve az elő
készítő tanfolyamra csak olyan magyar á l lampolgárok jelentkez
hetnek, akik: 

1. huszadik életévüket betöltötték, 
2. az elemi népiskola legalább ' négy osztályát sikeresen 

elvégezték, 
3. erkölcsileg nem esnek kifogás alá, 
4. legalább három évig megszakítás nélkül vadászatilag 

megfelelően gondozott vadászterületen, vadászati gyakorla t i szol
gálatban állottak. ( A tényleges katonai szolgálat a vadászati gya
korlati idő megszakításának nem tekinthető.) Nyugdí jas csend
őrök, amennyiben legalább tíz évi csendőrségi szolgálattal ren
delkeznek, egy és fél éves vadászati gyakorlat i szolgálattal is fel
vehetők. 

5. Testi és szellemi fejlettség tekintetében kifogás alá nem 
esnek. 

A z 1—5. pont alattiak igazolására a kérvényhez eredetben, 
vagy hitelesített másolatban a következő okmányokat kell csa
tolni : 

ad 1. születési any r akönyvi kivonatot, 
ad 2. iskolai képzettséget igazoló bizonyítványt, 
ad 3. hatósági erkölcsi bizonyí tványt (amely egy évnél 

régibb keletű nem! lehet), 
ad 4. a három éves vadászati gyakorlat i szolgálatot igazoló 

bizonyítványt . 
ad 5. az ép, erős, egészséges testi és szellemi fejlettséget iga

zoló hatósági orvosi bizonyítványt . 

A folyamodóknak, a legalább 3 évi megszakítás nélküli 
vadászati gyakorlat i alkalmaztatást igazoló bizonyí tványt , azon 
vadászterület tulajdonosa (megbízott ja) , illetve bérlője állítja ki, 
akinél alkalmazásban állanak, v a g y állottak. Ezen szolgálati 
bizonyítványban fel kell tüntetni a vadászteriilet nagyságát kat. 
holdban, továbbá, hogy a szóbanforgó vadászterület nagy- v a g y 
apróvadas-e? A bizonyí tványban foglaltakat a vadászterület, 
illetve a szolgálat helyére illetékes járási vadászati tudósítóval, 
vagy szükség esetén a községi elöljárósággal igazoltatni kell. 



A vadőr i szakvizsgát megelőző előkészítő szaktanfolyamra 
legfeljebb 40 hallgató fog felvétetni. 

A felvételnél előnyben részesülnek: 
a) akiknek magasabb az előképzettségük, 
b) kiszolgált katonák (csendőrök) , 
c) akik sokgyermekes családból származnak, 
d) akik korábban jelentkeztek. 
F o l y a m o d ó k a felvételről megfelelő értesítést nyernek. 
A tanfolyam ingyenes, a vizsgadíj 30 (harminc) pengő, 

amely a v izsga napján a, vizsgabizottság elnökének kezéhez fize
tendő. 

A vadőr i tanfo lyam és szakvizsga tananyagának vezér
fonala Illés Nándor nyug. főerdőtanácsos „ A vadőr" c ímű szak
könyve, amely a vezetésem alatt álló minisztérium kiadványa s a 
minisztérium házikönyvtára útján 1 P vételár (és 20 fillér portó
költség) előzetes elküldése mellett megrendelhető. 

A tanfolyam és a szakvizsga tartama alatt a hallgatók díj
mentes elszállásolásban részesülhetnek. Élelmezésükről maguk 
tartoznak gondoskodni . Intézkedés történt azonban, hogy a hall
gatók az önköltségi ár (napi mintegy 1.90—2.10 P ) megtérítése 
ellenében, a tanfolyam étkezdéjében meleg élelmezésben része
süljenek. 

A díjmentes elszállásolást a felvételi kérvényben kell 
kérni. 

A z étkezés tényleges költségeiről a hallgatók a helyszínen, 
a díjmentes elszállásolásról pedig a felvételi értesítésben nyer
nek tájékoztatást. 

A szakvizsga, illetve a tanfolyamra vonatkozó bővebb fel
vi lágosí tásokat — érdeklődés esetén — a m. kir. földmívelésügyi 
minisztérium vadászati osztálya nyújt. 

Budapest, 1939. évi szeptember hó 11-én. 

M. kir\ Földmívelésügyi Miniszter. 
176.910/1939. 

I I I . B. 3. szám. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter 176.817/1939. III. B. 3. számú 
rendelete a vérfelrissítés céljaira szolgáló kedvezményes árú 

tenyésizvad-juttatás tárgyában. 

Valamennyi Vadászati Tudósítónak. 

Hazánk apróvadál lományának minőségi feljavítása céljából 
az elmúlt évekhez hasonlóan, az alább felsorolt kedvezményes 
áru tenyészvadaknak lehetőleg a tavalyinál is szélesebb körökben 
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való kiosztását határoztam el, az azt igénylő vadászterülettulaj
donosok (bérlők) részére. 

A közvetlen hozzám, legkésőbb 1939. évi november hó 20-ig 
felterjesztendő bélyegmentes igénylésnek (űrlap szükség esetén a 
vezetésem alatt álló minisztérium vadászati osztályánál igényel
hető) az alábbi adatokat kell tartalmazni: 

1. A z igénylő nevét, foglalkozását, lakhelyét (megye, város, 
község, utca, házszám), 

2. a vadászterület helyét (megye) és annak nagyságát (kat. 
holdban), 

3. az igényelt é lővad fajtáját, ivararányát, mennyiségét. 
A z igényelhető élővad fajtáját, ivararányát, valamint árát 

az alábbiakban állapítom meg : 
Pengő 

1. Kan-nyúl , darabonként 3.— 
2. Nőstény-nyúl (10 darabnál több nem igényel

hető), darabonként 10.— 
3. Nyúl (1:1 ivararányban) , páronként . . . . 11.— 
4. Fácánkakas, darabonként 4.— 
5. Fácántyúk, darabonként 4.50 
6. Fácántörzs (1 kakas + 3 tyúk) törzsenként . 16.50 
7. Fogo ly , páronként 3.50 

Nyúl, fácán, f o g o l y a fentieknél kedvezőbb ivararányban 
nem igényelhető. 

Előreláthatólag csekély számú kan-nyúl az 1:1 ivararányon 
felül is kiosztásra f o g kerülni. 

Utólagos reklamációk megelőzése céljából az igénylők kér
vényeikben a vérfelfrissítő tenyészvad mennyiségét, nemét és 
ivararányát saját érdekükben mindenkor pontosan tüntessék fel, 
mivel az igénylés egyben átvételi kötelezettséget is jelent. 

A kedvezményes áru tenyésztörzsek kiosztása során előny
ben fognak részesülni az anyaországhoz visszacsatolt területek, 
továbbá azon vadászterületek tulajdonosai és községi vadászterü
letek bérlői, akik a fo lyó évben jégkárt szenvedtek, amennyiben 
igénylésükben ezt a körülményt a járási tudósító, illetőleg a köz
ségi elöljáróság útján igazolják. 

Azok a vadászterülettulajdonosok (bérlők) , akik élővadat 
befognak és ilyet külföldre való szállítás céljából a M A V A D - n a k 
átadnak, kedvezményes áru tenyészvad juttatásban csak abban 
az esetben részesülhetnek, ha az igényelt é lővad mennyiségén 
felül fölös számú tenyészvad áll az akcióm rendelkezésére. 

Előbbiek ugyanis a vérfelfrissítésről, hivatali e lődöm által 
kiadott 24.739/1937. számú rendelet értelmében, tenyészvadcsere 
által (a M A V A I ) útján) erről maguk is gondoskodhatnak. 



Tekintettel arra, Ihogy a vérfelrissítő akció célja, hogy lehe
tőleg minél több igénylő jusson kedvezményes áru tenyészvad-
hoz, az egy-egy igénylőnek juttatható vadmennyiséget , az igény
lések mérvéhez képest előreláthatólag csak a fo lyó év végén lesz 
módomban megállapítani . 

A kedvezményes áru tenyésztörzsek szétosztását megbízá
somból a Magyar Vadtenyésztők Kivi te l i és Kereskedelmi Rt. 
(Budapest, V., Honvéd-utca 16, telefon: 116-750, röviden: M A V A D ) 
eszközli, amely az általam hozzá megküldött kimutatásban sze
replő igénylők részére az abban feltüntetett mennyiségű, fajtájú 
és ivararányú tenyészvadat, a befogadás helyéről, azonos meny-
nyiségb.en és nemben közvetlenül az igénylőnek megküldi . 

A M A V A D a tenyószvad-igénylőket az általam juttatott vad
fajtának mennyiségéről , ivararányáról , áráról, továbbá a szállító 
láda, kosár és csomagolási költség önköltségi áráról, végül előbbi 
összköltségek mikénti befizetéséről értesíti és a szállítást a befize
tési sorrend alapján bonyol í t ja le, az igénylők által közvetlenül 
neki megadandó címre (rendeltetési vasútál lomás). 

A tenyészvad árát az értesítés után azonnal, legkésőbb 
azonban 1940. évi január hó 10-ig kell a M A V A D - h o z befizetni. 
A juttatott é lővad mennyisége és nemben való utólagos változ
tatás iránti kérelem mellőzendő. 

A tenyésznyúlkiosztás előreláthatólag 1940. évi január hó 
29 és február hó 20-a közötti időben, a fácán és fogo ly 1940. évi 
január 29 és március hó 5-e közötti időben kerül lebonyolításra. 
A fenti időkön túl való szállításra i rányuló kérelmek mellőzen
dők, mert nem teljesíthetők. 

A z 1940. évi január hó folyamán való szállításnak azonban 
nincsen akadálya, ha igénylő i ly i rányú kívánságát idejében, 
közvetlenül a M A V A D - n á l bejelenti. 

A szállítási költség (vasút és tengely), a vadszállító láda 
(kosár) és a csomagolás önköltségi ára az igénylőt terheli- A 
tenyészvad — rendkívüli érzékenységre való tekintettel — csu
pán a M A V A D által önköltségi árban szolgáltatott ládában 
(kosárban) szállítható. A csomagolás i dí j , a vadszállító láda 
(kosár) ára és a befogadás helyéről, a feladó vasútállomásra való 
kiszállítás költségei nyúlnál darabonként 1 pengő, fácánnál dara
bonként 50 fillér, fogolynál páronként 50 fillér. 

A tenyészvad kifogástalan voltáért ós élve értcezéséért a 
M A V A D szavatol, amely az elhullott vadat díjmentesen újabb 
élővaddal pótolni tartozik. Amennyiben az elhullott tenyészvad 
fajtánként] mennyisége kettő darabnál nem nagyobb, úgy a 
M A V A D annak fent megállapított , illetve befizetett árát (az ivar 
tekintetbevétele mellett) pénzben köteles megtéríteni. Az elhullás 
lényét és mértékét az érkezési vasúti ál lomásokon az átvételkor 



felveendő hivatalos tényálladéki jegyzőkönyvben kell megállapí
tani s azt haladék nélkül a M A V A D címére kell közvetlenül meg
küldeni. 

Ezen kedvezményes akc ióm keretében juttatott élővadat 
más személyre átruházni, illetve másra, mint tenyésztési célokra 
felhasználni — és arra a kibocsátás helyén a következő tél elejéig 
vadászni — nem szabad. 

Felkérem Vadászat i Tudósí tó Urat, h o g y a hazai vadállo
mány minőségi feljavítását célzó ezen fontos akciómat az érde
kelt vadászterület bir tokosai és bérlői között minél szélesebb kör
ben tegye ismertté, egyiben hasson oda, h o g y az, igénylők a szállí
tási költségek mérséklése céljából ne minden évben kis mennyi
séget, hanem több é lővad igénylése mellett, a kedvezményes 
tenyészvadakciómat inkább másodévenként vegyék igénybe. Ezért 
kívánatosnak tartom, hogy négy darab nyúl, négy darab fácán, 
v a g y végül három pár fogolynál kisebb mennyiségű tenyészvad 
ne igényeltessék. A legkisebb vadszállító láda (kosár) t. i. ily vad
mennyiségre van méretezve. 

Jelen rendeletemmel egy ide jű leg további öt darab kiilön-
lenyomatot, illetve 14 darab (12 egyéni , + 2 darab összesítő) igény
lési űrlapot bocsátok rendelkezésére. 

Felkérem továbbá Vadászat i Tudósí tó Urat, tájékoztassa a 
vadászzterületek birtokosait , különösen pedig a községi vadászterü
letek bérlőit, h o g y amennyiben fenti akc ióm keretében vérfelfrissítés 
céljára, részükre élő tenyészvadat juttatni módomban nem állana 
gondoskodom arról, hogy szükségletűiket a M A V A D a l t ján 
rendes forgalmi ár mellett beszerezhessék. H í v j a fel a községi 
elöljáróságok figyelmét ennek kapcsán arra is, h o g y a vadász
bérleti szerződéseknek a vérifelfrissitésre vonatkozó kikötéseit szi
gorúan ellenőrizzék és o ly i rányú ' bejelentést, miszerint a bérlő
nek tenyészvadat beszerezni módjában nem állott, ügyfelembe 
ne vegy renek. 

Felkérem végül Vadászati Tudósí tó Urat, h o g y a kezéhez 
érkezett igényléseket összegyűjtve, kimutatásba foglalva és 
záradékkal ellátva mielőbb, de legkésőbb 1939. évi november 20-ig 
hozzám juttatni szíveskedjék. 

Budapest, 1939. évi szeptember hó 6-án. 
A miniszter helyett: 

OIvashatatlan aláírás, 
ál lamt i tkár . 



I R O D A L O M 

Véssey Ferenc: Tűzifa árkérdése 1939 tavaszán. 

A fenti c ím alatt közreadtuk az Erdészeti Lapok 1939. évi 
VI I I . sz. füzetében Schwimmer Mihá ly bírálatát. 

Ez Véssei munkáját mint olyant tünteti fel, amely csupán 
„ igyeksz ik" bizonyítani, de nem tartalmaz bizonyító számadato
kat, sőt azt állítja, h o g y alaposabban kellett volna a tárggyal 
foglalkozni. 

Ezzel szemben alulírott, mint az Erdészeti Lapok szerkesz
tője megállapítja, hogy Véssei a l egnagyobb szakszerűséggel, az 
adatok körültekintő és részletes csoportosításával, pontos szám-
szerüséggel vezeti le a tűzifa termelési és ezzel összefüggő összes 
kiadási tételeit. Megál lapí t ja a szerkesztő, h o g y Véssei munkájá
val nagy szolgálatot tett a m a g y a r erdőgazdaságnak. 

A z erdőgazdaság érdekében közreadott dolgozatáért tehát 
Vésseit nem jogosulat lan kritika, hanem ellenkezően, kizárólag 
elismerés illetheti. 

A m i pedig Véssei munkájának nyelvezetére vonatkozó saját 
megjegyzésemet illeti, természetesen távol állott tőlem, hogy ezzel 
dolgozatának értékét csökkenteni szándékoztam volna. 

Dr. Mihályi Zoltán. 

L. Hufnagl: Lehrbuch der Forsteinriehtung. (Erdőrendezés
tan.) .7. Neumann, Neudamm-Bcrl in kiadása 1938. Ára fűzve 5 RM, 
kötve 6 RM. 

Hufnagl, az öreg gyakorlat i erdész tankönyvet írt. Mint 
műve előszavában mondja, 50 évig küzdött a terület szabályozó 
elvének alkalmazása ellen, mert az a német erdőkben rossz ered
ményekre vezetett. Röhrlhez és Wagnerhez csatlakozva azt kí
vánja, h o g y az üzemterv válassza külön a térbeli és az időbeli sor
rendet, a területről térjen át fokozatosan a fatömeg szerinti hoza
dékszabályozásra, helyezzen nagyobb súlyt a fakészlet és a növedék 
meghatározására s a jövedelmezési tényezők megállapítására. 
Szek figyelembevételével írta meg erdőrendezéstani tankönyvét. 



Igyekszik megértetni az átmenetet a szakozásról az ál lománygaz-
daságra s arról az idő-szakozásra. 

Olyan tankönyvet kívánt a közönség kezébe adui, amely a 
gyakorlatnak is minden kérdésre megadja a feleletet s lehetővé 
teszi, hogy a gyakor la t embere az alkalmazni kívánt rendszert 
mindig a gazdaság természete szerint választhassa meg. 

Könyvének első részében az általános fogalmakkal és az 
erdőrendezés alapelemeivel foglalkozik. A második részt a hoza
dékszabályozásnak szenteli, a harmadikban pedig gyakorla t i út
mutatást ad arranézve, hogyan alkalmazhatók az erdőrendezési 
eljárások a különféle üzemmódokra és fafajokra. 

I. rész. T ö m ö r foglalatban tárgyalja azokat a tudnivalókat, 
amelyeket minden erdőrendezéstan .alapvető részében megtalálunk; 
ezeket többé-kevésbbé hasonló értelmezéssel közlik a mi tanköny
veink i.s. innen osak egyetmást emelek ki. 

Szükségesnek tartja például a szerző, hogy rendszerint a 
két legidősebb korosztály, de legalábbis a legközelebbi 10—15 év 
alatt vágásra kerülő ál lományok fatömeget törzsenkint vegyük 
fel s csak ha ez semmiképen nem volna lehetséges, engedhető meg, 
hogy a türzskiszámlálás csak a következő 10—15 év alatt vágásra 
kerülő erdőrószletekre terjesztessék ki. Egyébként főleg a fatö-
megtáblák (Massentafeln) használatát ajánlja. Egyenletes állomá
nyokban a próbateres eljárások és a fatömegtábla is alkalmazást 
nyerhetnek. A vasla f/sági fokok 5—10 cm-es kikerekítesse! alakí
tandók. 

Ebből tanulhatunk! Nálunk ínég általános a páros centi
méretekre való kikerekítés, holott ez a részletesség sem biztosít 
érezhetően pontosabb eredményt, de annál több munkát jelent. 
Ezért a szálerdőben helyes volna nálunk is az egész vonalon át
térni az 5 cm-es kikerekítésre s ennek megfelelően ilyen kikere
kítő átlalót is használni.* 

A növedék meghatározása a fiatalabb ál lományoknál a fater-
mési táblát ajánlja, az idősebbekben azonban a helyszíni becslést 
írja elő. 

Többbször rámutattam arra, hogy nálunk a fatömeg és a 
növedék meghatározásának részleges mellőzése milyen hiányt 
jelent. Mind a gazdaságok érdekében, mind az országos statisztika 
szempontjából szükséges volna ezen az állapoton sürgősen vál
toztatni. 

A minőségi és értéknövedékre, valamint a mutatószázalékra 
vonatkozó rész igen rövid . Igaz, h o g y ez nem vág szorosan az 
erdőrendezés körébe, hanem azért mégis kívánatos lett volna 

* Készíti Prrífjrr Zoltán asztalos Tóvdfoson (Komárom vm.). 



ehhez kissé bővebb magyarázatot adni. Pressler elavult képletének 
használata egyébként nem megokolt . 

A vágásfordulók nemeiről szólva (47. az erdőérték leg
magasabb kamatozásának a vágásfordulójáról is említést tesz. Ez 
az a vágásforduló, mely a kamatolási százalék delelési idejének 
„ , , 100 X járadék 
telel meg : p = ——— -

erdoérték 
Nyilvánvaló , hogy ez az eljárás nem vezethet eélhoz, mert 

p a vágásíorduló emelésével állandóan esik s így görbéjének dele
lési pontja nincs. 

A tapasztalati vágásfordulóra vonatkozólag, az állami erdők
ben általánosan alkalmazott vágásfordulókat a következőkben 
adja meg : Hesszen: 80 év, Szászország: 90 év, Poroszország: 100 
év, Wiir t temberg: 110 év, Ausztria, Baden, Bajorország: 120 év, 
Franciaország: 130 év. A magánerdőkre nézve: 

1. Nagyüzemek: 
Síkság ós dombvidék Ktteéphegység Matrashe^ység 

a) Erdeifenyő . . . . 80—120 év 80—120 év 
b) Lucfenyő 80—100 „ 80—120 „ 100—120 év 
e) Jegenyefenyő és bükk 100—120 „ 100—120 „ 

2. Kisüzemek: 
a) Erdeifenyő . . . . 00— 80 év 70— 90 év 
b) Lucfenyő 60— 80 „ 60—100 „ 80—100 év 
c) Jegenyefenyő és bükk 70—100 „ 80—100 „ 

Ezekből a szerző megállapítja, hogy az állami és a nagyobb 
magánerdőgazdaságokban a cél: a legnagyobb erdőjáradék el
érése. Rámutat arra, hogyT Szászországban a 70—80 éves pénzügyi 
vágásforduló szorgalmazása annakidején a „nemzeti vagyon és az 
erdőgazdasági érdekek érzékeny károsodásához vezetett". 

A részletes erdőleírást a nálunk szokásos adatokon kívül a 
tényleges használat rovatcsoport jával is megtoldja. Ez tehát nem 
más, mint a nyilvántartás kivonata. A syors tájékozódás szem
pontjából előnyős lehet, a rovatok szaporítása azonban technikai 
nehézségeket okozhat. 

Fontosnak' tar t ja a szerző az erdőtőke és kamatozásának idő
szaki (10—10 évi) meghatározását. Ezt elvben esak helyeselni lehet, 
nálunk azonban ezidőszerint keresztülvihetetlen, mert hiszen mi 
a jelenlegi rendszer szerint még a fatömeget sem tudjuk kimu
tatni, csakis a legidősebb körosztályra. 

II. rész. Ebben a hozadékszabályozási módszereket ismerteti. 
Ezek közt szerepel a szerző 1895-ből származó különleges eljárása 



is, amelyet régebbi erdőrendezéstanaink nem tárgyalnak s azért 
helyénvalónak találom azt itt bemutatni. A z évi hozadék: 

V{+T( • Zt-Í-

Ebben a képletben V{ a forduló felénél idősebb faál lományok 
együttes fatömege, 1\ az azok által elfoglalt t e r ü l e t , ^ azok összes 
növedékének egy holdra eső átlaga, / a vágásforduló. Ha a Zf-t a 
vágáskori át lagnövedékkel helyettesítjük, akkor a képlet csak a 
véghasználati hozadékot adja, különben az előhasználatit is. Meg
jegyzem, h o g y bár az átlagnövedékkel való számításnak vannak 
gyakorla t i előnyei, hosszabb időre vonatkoztatva többnyire bizo
nyos hibával járnak. (L. Fekete L. ,,Erdőrendezéstan"-át). 

A szerző a jövedelem egyenletessége céljából kívánatosnak 
tartja a hozadék elkülönített kiszámítását minden uralkodó fa
fajra nézve. Különösén akkor szükséges ez, ha piaci áraikban nagy 
eltérések vannak. 

Beszél a szerző az idő-szakozásról is, mint hozadékszabályo
zási eljárásról. A m i n t mondja, ez nem azonos a korosztály-eljárás
sal* amelynek cél ja a szabályos korosztályeloszlás elérése; az 
időszakás olyan összetételű fakészlet elérésére törekszik, amely a 
jövedelem egyenletességét és tartamosságát biztosítja. 

Nézetem szerint ez a korosztályeljárásnak is lehet a célja s 
ezért nem teljesen megokol t az eljárásnak külön nevet adni s még 
kevésbbé olyat, amely az óhajtott i rányban nem is elég kifejező. 
Akkor már találóbb volna a jöevedelem- v a g y nyereség szakozás 
elnevezés. A jövedelmek egyenlőségét és tartamosságát egyébként 
nemcsak a korosztályeljárás rendszerén belül, hanem még a régi 
szakozási módokkal kapcsolatban is célul lelhet kitűzni. 

K ü l ö n tárgyal ja a szerző a törzsosztályok (vastagsági osztá
lyok) szerinti hozadékszabályozást. Ezt főképen a szálaióerdőben 
alkalmazzák. Ismerteti ós példával is megvi lágí t ja azt az eljárást, 
melyet ő a szálalóerdő berendezésére a legalkalmasabbnak tart. 
Biolleyvel és más szerzőkkel szemben a célbavett állapot biztosí
tását a vastagsági osztályok törzsszámának megfelelő szabályozá
sában látja. 

* A korosztályeljárás (Altersklassenmethode) nálunk szokatlan kife
jezés. Mi ezt a tágabb értelemben vett állománygazdaság rendszerébe so
rozzuk be. Ebbe tartozik a Judeich-íéle á l lománygazdaság is. A hozadék-
szabályozási módoknak ezt a csoportját az jel lemzi, h o g y ellentétben a 
szakozási módokkal , nem kívánják az általános vágásterv elkészítését a 
vágásforduló egész tartamára, hanem csak rövidebb időre (10—20 évre), 
vagy legfeljebb két fordulószakra. 



Hufnagl feltétlenül helyes nyomon jár. És ha Fekete 
Lajos rendszerét ismerné, ebben az irányban még - célszerűbb meg
oldást is követhetne ugyanezen az elvi alapon. (A vastagsági 
.osztályok határértékét u, i. tanácsosabb a visszatérési időhöz — 
Umlaufszeit — mérten megszabni. Kipuhatolásuk kísérleti úton 
történhetik. í g y minden vastagsági osztály egyszersmind egy-egy 
korosztályt képvisel s egy visszatérési idő alatt a vastagsági osz
tály minden törzse a fölöttevalóba lép át. Ez a számításokat igen 
megkönnyí t i . A z a körülmény, hogy i lyen módon a vastagsági osz
tályok határértékeiül nem kapunk kerek számú centimétereket, 
nem minősíthető súlyosabb gyakorla t i hiánynak). 

III. rész. A szerző előrebocsátja, h o g y az erdőrendezéstan egy 
évszázadon keresztül nem vol t egyéb, mint a tarvágásos lucfenyő-
gazdaságok berendezésének a tana. Ennek az egyoldalúságnak 
aztán káros következményei lettek. Ezért szükséges megismernünk 
azokat a módokat, amelyek a hozadékszabályozási eljárásokat ösz-
szeegy-eztethetőkké teszik a különféle üzemmódokkal és fafajokkal. 

A gazdaság célját a legtöbb esetben az évi jövedelem egyen
letességének az elve szabja meg s ebben általában nincs eltérés, 
bármilyen üzemmódot alkalmazzunk is; lényeges különbségek áll
hatnak azonban fenn az üzemmód és a fafajok természete szerint 
az üzemrendezés céljában. Fontos feladata tehát az erdőrendező
nek, h o g y az utóbbiakhoz kellően alkalmazkodjék. 

Ezután sorraveszi az erdőalakokat ( így a szálalóerdőt, örök
erdőt, a rendezetlen állapotban lévő szabálytalan erdőt, a sarj
erdőt, közóperdőt) s a hosszú gyakorlat ta l bíró szakember biztos
ságával mutat rá mindeniknél a megoldás legcélszerűbb módjára. 

Foly ta tó lag a középerdőnek és a sarjerdőnek szálerdővé való 
átváltoztatására nézve ad útmutatást. 

Tárgya l ja a törpebir tokok berendezésével kapcsolatos teen
dőket és tanáccsal szolgál üzemtervük alaki kivitelére nézve. 

Megvi lágí t ja a területgyarapodásnak és apadásnak, valamint 
a rendkívüli használatoknak a hatását a hozadékszabályozásra. 

Fogla lkozik az erdőrendezés módszereinek a fafajok termé
szetéhez való alkalmazásával. Sorba veszi a fontosabb fafajokat 
s meggyőző fejtegetések kíséretében fekteti le azokat az elveket, 
amelyeket az erdőrendezőnek az erdőszabályozással kapcsolatban 
szem előtt tartania, i l letőleg gyakorla t i lag érvényesítenie kell 
(vágásforduló, hozadéjksizabályozás, vágássorrend, gazdasági be
osztás, kormeghatározás, ál lományápolás stb.). 

A részletes erdőművelési tervet mellőzhetőnek tartja ott, 
ahol a gazdaság teljesen megál lapodott és a vágásterületek fel
újítása régóta bevált és meggyökeresedet t rendszer szerint törté
nik s ahol számbavehető hátralékok nincsenek. Ellenkező esetben 



el kell azt készíteni, még - pedig- szoros összefüggésben a fahasz
nálati tervvel. 

Mellékhasználati tervre csak akkor van szükség, ha az illető 
erdőben legeltetést <és alomszedést gyakorolnak. 

A z utolsó három fejezet a fahasználatok elkönyvelésére vo
natkozó előírásokról, a gazdasági könyvről (Wirtschaftsbuch) és 
a revízióról szól. A gazdasági könyv a következőket tartalmazza: 
1. A vágások kimutatását erdőrészletek szerint (mint fennebb 
mondtuk, ezt a szerző a részletes erdőleírással is egyesíthetőnek 
tartja). 2. A z előirányzott és a tényleges használatok mérlegét. 
3. A fontosabb események feljegyzését (megfelel a mi nyilvántar
tási j egyzőkönyvünknek) . 4. A mintaál lományokra (Weiser-
bestande) vonatkozó bejegyzéseket. 

A munkát egy térképvázlat és nyo lc számtáblázat egészíti 
ki, amelyekre a könyv szövege többször hivatkozik. 

* 

Hufnagl erdőrendezéstana érdekes, tanulságos könyv. Össze
állítása s tárgyalásának módja egészen eredeti. Többé-kevésbbé 
eltér a tankönyvek megszokott sablonjától. Magán viseli a nagy
tudású, gyakor la t i szakember gondolatvi lágának a bélyegét . 

Ha bírálatot kell mondanom róla, az csak elismerő lehet és 
tisztelettel kell gondo lnom az írójára, aki egy hosszú élet üdvös 
és tartalmas munkája után most újabb értékes nmnkával gyara
pította a szakirodalmat. 

Ennek a munkának minden elméleti és gyakor la t i szakember 
kitűnő hasznát veheti. Előadási modora azonban minden közvet
lensége és vi lágossága mellett is túlságosan tömör ahhoz, h o g y 
egyetemi használatra teljesen alkalmas legyen. Megértéséhez több 
előképzettség és tágabb látókör kell, mint amilyennel az egyetemi 
átlaghallgató rendelkezik. A könyv belső értékéből ez természe
tesen nem von le semmit, csak a c ím nem tökéletesen meg-felelő. 
Jobban fedné a tartalmat ez a c í m : „ A z erdőrendezéstan tan
könyve haladók számára". Fekete Zoltán. 

HAZAI FOLYÓIRATOK.* 

Az időjárás. (XLIII . évf. 1939.) 

5—6. sz. — Dr. Aiijesaky L.: Kísérlet a meteorológiai jelensé
gek korszerű osztályozására. — Winkler L.: A telített v ízgőz nyo
mása levegőben és légüres térben. ;— Dr. Réthly A.: A Meteoroló
giai Intézet jégverési statisztikája. — Dr. Steiner L.: Megjegyzés 

* Je lmagyarázat : (1. k . ) = e l s ő közlemény; (2. b. k.: 17.5/10/4) = má
sodik és befejező, összesen 17.5 oldal terjedelmű közlemény, 10 ábrával és 
•4 táblázattal. 



Dr. Aujeszky László: „ A z 1938. esztendő frontátvonulásai Buda
pesten" c. közleményéhez. — Dr. Keöpeczi-Nagy Z.: A csapadék 
eloszlása Magyarországon az 1938. évben. — Dr. Berkes Z.: A déli
báb. — Bacsó N.: Magyarország időjárása 1939 május és június 
havában. 

Halászat. ( X L . évf. 1939.) 

14. sz. — Dr. Mika F. és Dr. Varga L.: Hazai pisztráng-
tenyésztésünk irányelvei és kilátásai. (2. k.) — lllésy: Kárpátalja 
halászata. — Techet R.: A földlopó mérnök. 

Magyar Statisztikai Szemle. ( X V I I . évf. 1939.) 

8. sz. — Dr. Thirring L.: A visszatért kárpátaljai területen 
végrehajtott népösszeírás előzetes eredményei. — Vitéz Pap L. dr.: 
Külkereskedelmi forgalmunk az 1939. év első felében. — P. Hor
váth M. báró dr.: Magyarország légi forgalma az 1938. évben. -
Dr. Szőnyi Gy.: Nyersanyagárak 1929—1938-ban. 

Magyar Vadászújság. ( X X X I X . évf. 1939.) 

25. s í z . — Dr. Szent-lvány G.: M i a vadászati országos egye
sületeknek mai hivatása és feladata! — Gy. Takách Gy.: Hozzá
szólás az 1939 július 12-ikén 33.000—1939. szám alatt kiadott vadá
szati tilalmi rendelethez. 

26. sz. — Dr. Szent-lvány G.: Nehéz idők — Fokozot t köte
lességteljesítés! — Kontsits P.: Halastavaink faunájáról és a 
pézsmapocok meghonosodásáról . — A. Balogh Aladár: A z 1000 mé
ter kezdősebességű 8 mm-es új német nagyvadtöltémy ismertetése. 

27. sz. — Dr. Szent-lvány G.: M i a vadászati országos egye
sületeknek mai hivatása és feladata? (II. rész.) — Berényi V.: 
Adatok a mezei nyúl életmódjához. : A fácán mezőgazdasági 
jelentősége Magyarországon. 

Mezőgazdasági Közlöny. ( X I I . évf. 1939.) 

9. sz. — Dr. Simoncsics M. és Dr. Szentkirályi M.: A magyar 
búzatermés mennyiségének becslése az időjárási adatok alapján. 
— Dr. Horn A.: Befolyásolható-e az állatok ivararánya? — (B—r.): 
A n g l i a élelmiszerellátása. — Ebner J.: A zürichi állattenyésztési 
kongx -esszus. — (Éö.): Tanulságos nemzetközi üzemstatisztikai ada
tok. — (H. Á.): A jégverések Magyarországon. 

Nimród Vadászújság. ( X X V I I . évf. 1939.) 

25. sz. — Dr. Fenczik J.: A medve védelme Kárpátalján. — 
Fekete 1.: Augusztus. — Bebekvári I.: Ké t szarvasbika. 



26. sz. — Sólyom: A z 1937—38. év i vadászati statisztika. — 
4Jr. Csekonics E.: Dniestermenti bakok. — Marton J.: Védekezés a 
rétihéja kártevései ellen. — —: Hozzászólás „a makk és az agancs" 
c ímű cikkhez. 

27. sz. — Sólyom: Problémák. — Geleta J.: Turuluch-e a 
turulmadár? — Fekete I.: Ölyvem. — Szigligeti Gy.: Mégegyszer 
a serétestöltényről. 

28. sz. — Kunsági: Szarvasbőgés i — vizslázás. — Bebekvári I.: 
Humoros vadászélmények. — Dr. Beretzk P.: Sárjárók, kőforgatók 
és más ri tkább északi vendégek a szegedi Fehórtavon. (1. k.) 

Technika. ( X X . évf. 1939.) 

7. sz. —• Br. Brandenstein B. dr.: Technika és erkölcs. — 
Dr. Gállik I.: Kihaj lási kérdések. — T. Keönch L.: Szerszámgépek 
pontossági vizsgálata. — Dr. Kotsis I.: A műegye tem Aerodyna-
míkai Intézete. — —: Építészeti tanulmányút a Felvidéken. — A z 
Épülettervezési tanszéken készült feladatok gyűj teménye. 

Természettudományi Közlöny. (71. köt. 1939.) 

Győrffy I.: A Tisza forrásainál. — Dr. Vermes M.: Lehetsé
ges-e az a tommag energiájának gyakorla t i felhasználása? — Dr. 
Windisch R.: Fémek hatása élelmiszereinkre. — Dr. Erdey-Gruz 
T.: A hidrogén nagyipar i előállítása. — Dr. Marikovszky Gy.: 
A fogak keféléséről. 

Vadászat — Halászat. (VI I . évf. 1939.) 

16. sz. — Gr. Festetics P.: Szeptember. — Dr. Fenczik J.: 
Kárpátal ja vadászati viszonyai . (2. k.) : Vadászatunk és 
halászatunk a közgazdaság megvilágításában. — k. Benkő P. 
A lőttvad értékesítése. 

17. sz. — Dr. Fenczik J.: Kárpátal ja vadászati viszonyai . (3. 
k.) — Benkő P.: A z idei foglyászát . 

18. sz. — Gr. Festetics P.: Október. — Dr. Fenczik J.: Kár
pátalja vadászati viszonyai . (4. b. k.: 9/-—/—/ 

Vízügyi Közlemények. ( X X I . évf. 1939.) 

1. sz. : Kárpátal ja visszatér t !—Trummer A.: Víziút jaink 
fejlesztése. — Babos Z. és Mayer L.: A z ármentesítések, belvízren
dezések és lecsapolások fejlődése Magyarországon. (Első rész.) — 
Mantuano J.: Vízmosáskötési munkálatok Tolna vármegyében. — 
Bogárdi J.: Hordalékmérési kísérletek a Felső-Dunán. — Dr. Ein-



•wachter J.: Nyomásveszteségek könyökesövekben és szívócsövek
ben (dii ' íuzorokban). 

K Ü L F Ö L D I L A P S Z E M L E . * 

A L L Ü E M E I N E FORST- UND JAGD-ZEITUNU. 1939. 9. sz. 

Reihling: Talajtani vizsgálatok megakadt növésű tölgy -
fiatalosokban. (Bodenkundliche Untersuchung von Eichen-Jung-
wuehsstoekungen im Revier Liebenstein der Hof kammer des Hau-
ses Würtenberg.) 274-291. old. 

A z egykor i würt tembergi kir. birtok Liebenstein nevű erde
jében néhány tölgy-fiatalos növekedése az utóbbi évek folyamán 
feltűnő csökkenést mutat. A z erdészeti kísérleti állomás talajtani 
osztálya azt a megbízást kapta, derítse ki, h o g y ennek a jelenség
nek az okát tisztán bizonyos kedvezőtlen talajviszonyokban kell-e 
keresni, avagy pedig hibák történtek az á l lományok telepítésénél 
is? Ezenfelül a felhasznált tö lgyek fajtabeli különbségeit és a 
vetőmag származását is bírálat tá rgyává kellett volna tenni, de 
ezekre a körülményekre vonatkozólag nem állottak megfelelő ada
tok rendelkezésre és í g y a szerző elsősorban a telepítést megelőző 
talajfordítás hatását igyekezett megállapítani. 

A tanulmány iskolapéldája annak, hogyan kell hasonló 
vizsgálatokat végezni. A talajtani szempontból számbaveendő té
nyezők (1. szemnagyság, 2. a talaj-likacsok összessége, ill. a leve
gővel és vízzel telt l ikacsok mennyisége, 3. a talaj víztartókópes-
sége, 4. vízvezető képessége, 5. savanyúsága, 6. hasznosítható fosz
for-tartalma, 7. kicserélhető alumínium-mennyisége, 8. az összes 
kicserélhető bázisok mennyisége, 9. a hasznosítható, kicserélésre 
alkalmas bázisok összessége, 10. a bázisok telítettségi viszonya és 
11. az összes ni trogén-mennyiség) mind gondos elbírálásban része
sülnek és a szerző a kölcsön-hatások gondos mérlegelése alapján 
építi fel végső következtetéseit. 

A megvizsgál t 6 erdőrész talajpróbáiban a mélységek szerint 
változó mértékben talált kedvezőtlen állapotot (túlságos víz-bősé
get és alacsony hőmérsékletet, ill. levegőben való szegénységet, 
továbbá a tápanyag-tartalom és a nitrogén-háztartás elégtelensé
gét, néhány esetben pedig túlságos savanyúságot és aluminium-
bőséget), de a gyanúba vett talajfordítással kapcsolatosan semmi
féle hátrányos hatásra nem lehetett következtetni. 

* A német és angol folyóiratokat dr. Mihályi Zoltán, a francia-, 
olasz-, spanyol- és románnyelvű közleményeket dr. Luncz Géza, m. kir. 
rrdőtanáesos, i a langyal és cseh szaklapokat Székács Vince, ny. miniszteri 
tanácsos, a  jugosz láv irodalmat pedig Pászthy Ferenc, ny. m. ikir. főerdő-
I ;i n a esős i smerteti. 



Vogel: Rajzábrás bükk-választéktáblázat. (Eine graphische 
Sortentafel für Buche.) 291—301. old. 

A württeimbergi állami erdőrendezőség által készített táblá
zat összeállításának alapelveit, módját és használatát ismerteti. 
A táblázat a Németbirodalomban érvényes szería-termelési elő
íráshoz (Reichshoma) igazodik és ezért b izonyos tekintetben eltér 
a Flury, ül. Wimmer-iéle táblázatoktól, auélkü, h o g y ez a gya 
korlatban számottevő különbségekhez vezetne, amit a szerző 
néhány példával is igazol. 

Bükkösökben gazdálkodó kartársaink körében élénk érdek
lődésre számíthatnak a szerző fejtegetései, aki mondanivalójá t 11 
táblázattal is megvi lágí t ja . 

S C H W E I Z É R I S C H E Z E I T S C H R I F T F Ü R F O R S T W E S E N . 1939. 9. sz; 

Oechslin: Felújítások az Urser-völgyben. (Die Aufforstungcn 
im Urserental.) 253—26;'). old. 

A szélsőségesen nehéz termőhelyi v iszonyok között végzett 
munka minden elismerést megérdemel és egyben kitűnő példa 
arra, h o g y kitartással, igaz szakszeretettel, i lyen szép eredménye
ket lehet elérni. 

Laur: Vödör-ipar Appenzel-ben. (Appenzeller Weissküblerei.) 
265—270. old. 

A svájci háziiparnak egy érdekes ágát ismerteti (hét fény
kép kíséretében), amelynek termékei, a művészi faragványokkal 
értékes favödrök, Svájc értékes különlegességeihez tartoznak. 

Vasiliu: Paraszt faipar Romániában. (Bauerliche Holz-
industrie in Rumánien.) 270—275. old. 

A bükkös-vidékeken űzött sajtár-gyártást és a gúzs készí
tést ismerteti. A z előbbi számottevő anyagpazarlással jár, az 
utóbbinál a fiatalosok szenvednek nagyobbmértékű kárt és í gy a 
szerző mielőbbi megszüntetésüket kívánja, annál is inkább, mert 
a munkásoknak alig néhány fillér jövedelmet juttatnak. 

I N T E R N A T I O N A L E R H O L Z M A R K T . 1989. 31—37. sz. 

Gaber: Javaslatok az épületfa takarékos felhasználására. 
(Vorschlage zur sparsamen Verwendung des Bauholzes.) 34. sz. 
20—23. old. 

A fa műszaki tulajdonságainak vizsgálatánál ma már nem 
elégedhetünk meg a kisebb, hibamentes próbatestek szolgáltat!a 



eredményekkel, hanem a valóságos gyakorla t i felhasználás körül
ményeit (görcsösség, csavartrostuság stb.) is f igyelembe l^ell 
venni. M é g pedig azért, mert csak ezek alapján valósítható meg 
az okszerű takarékosság elve. 

A szerző az általánosan használt fakötési módok (enyvezés, 
szegezés, csavar alkalmazása, csapozás) alkalmazhatóságának és 
értékének rövid ismertetése után részletes leírást ad a német 
építőiparban egyre jobban elterjedő ú. n. üreges gerendákról, ame
lyeket pal lókból ós deszkákból készítenek, leggyakrabban I-tartók 
formájában. Ezeknek a tartóknak a szilárdsága meglepően nagy, 
ü g y h o g y különleges igénybevételeknél is alkalmazást nyerhetnek. 

Nivin: A lekérgelés. (Das Entrinden.) 36—37. sz. 33—36. old. 

A faipar gépesítésének haladásában feltűnő jelenség, hogy 
a rönkök kérgének lehántására még a legkorszerűbben berende
zett lemezgyárak is kézierőt alkalmaznak és a legutóbbi lipcsei 
kiállítás sem mutatott be a rengeteg faipari gép között olyat, ame
lyet a lekérgelés keresztülvitelére szerkesztettek volna. A kérge-
zés művelete nem annyira a kéreg vastagságának, mint inkább 
a fatesttel való lazább v a g y szorosabb kapcsolatának a függvénye 
és ezért fafajonkint más-más megoldást igényel . A lombfák közül 
a legkönnyebb a bükk kérgének az eltávolítása, a legnehezebb a 
nyírfáé. 

R E V Ü K DES E A U X ET F O R E T S . 1939. 7. sz. 

Francois: A z Alpok lúcfenyvesei. — Tenyészetük. — Termé
nyeik. (Les foréts d'épicéas des Alpes. — Leur culture. — Leurs 
produits.) 581—598. old. 

A lucfenyő 1750 m magasságig megy fel a francia Alpok
ban. A tanulmány a talaj- és éghajlati viszonyoknak, valamint a 
kitettségnek az á l lomány fejlődésére gyakorol t hatását fejtegeti. 
Ismerteti az erdők károsítóit, az ellenük való védekezést és az 
erdei legeltetés kérdését is. 

Barrault: A törpe fenyő a Kelet-Pireneusokban. (Le pin á 
croehets dans le département des Pyrénées-Orientales.) 609—619. 
old. 

A Pinus montana var. uncinata pireneusi változata sokban 
eltér a Jurában, a Cevennekben, Vogézekben v a g y Közép-Európá
ban előforduló társaitól. A szerző az érdekes fafajváltozat elter
jedését, életfeltételeit és tenyészetének eredményességét ismerteti. 



Hubault: A Sirex-fajok gombái. (Les champignons des Sirex.) 
620—624. old. 

A hártyás-szárnyúakhoz tartozó Syrex egyik-másik fajtája 
symbiosisban él a Basidiomicetes nevű gombák némelyik fajával : 
a Polyporus-okked, Trametes-ekkel. A bányai 'átselejtezésénél kü
lönösen nagy f igyelmet kell fordítani arra, h o g y a bányába olyan 
fát be ne építsenek, amelyikben a Syrex lárvája él, mert ott a 
gombák gyors elszaporodása kedvez a károsító rovarnak a fa 
gyors tönkretételében. 

J O U R N A L F O R E S T I E R SUISSE. 1939. 10. sz. 

Biolléy: A haszon keresése az erdőművelésben. (La recherche 
de 1'effet utile en Sylviculture.) 197—204. old. 

Tisztán a faállománya viszonyaiból nem állapíthatjuk meg, 
mekkora az erdő által nyújtható l egnagyobb haszon s hogy ezt 
milyen kezelési eljárás eredményeként érhetjük el. Ezekre a kér
déseikre csak abban az esetben tudunk válaszolni, ha számítá
sainknál az erdőt bor í tó növényzet mellett a talaj-, éghajlati és 
egyéb helyi v iszonyokat is f igyelembe vesszük és keressük ezek
nek s a faál lománynak egymásra gyakorol t kölcsönös hatásait. 

A szerző szerint sem helyes az, ha az erdőrendező megelég
szik a „használat tartamosságá"-nak (production soutenue) bizto
sításával. A r r a kell törekednie, hogy a haszonnyujtás összes ténye
zőinek egy r másra gyakorol t hatásában a „viszonylagosság tarta-
mosságá"-t (rapport soutenu) is elérje. Az erdőrendezés legna
gyobb mesterei sem jöttek erre rá. N e m gondol a „rapport sou
tenu" szükségességére sem Cotta, sem Pressler a „Rat ionel ler 
Forstwir t" neves szerzője, de nem gondol tak rá Judeich, Lorentz, 
Parade, Broillard, Boppe, Huffel és Pardé sem. Mindezek a neves 
kutatók összetévesztették a Biolléy által „rapport soutenu"-nek 
nevezett s a fentiekben körülír t követelményt az általuk ismert 
„production soutenue"-vel. K ö n n y e n magyarázható ez a téve- * 
désük azzal a másik alapvető tévedésükkel, h o g y a fa vastag
ságát annak korával tévesztették össze, i l letőleg cserélték fel szá
mításaikban, mintha a fa vastagsági növekedésében az évek szá
mán kívül egyéb tényező nem játszana szerepet. 

A szerző az egyik kísérleti területen 1890 óta vezetett fel
jegyzések ismertetésével és a tanulmányihoz mellékelt táblázat 
segítségével bizonyítja állításainak helyességét. 

Graff: A magánerdők eldarabolása. (Le moreellement des 
foréts privées.) 204—206. old. 

Svájcban igen sok a törpe erdőbir tok. A z író a kicsiny ki
terjedésű erdők kezelésének nehézségeit s a vele járó gazdasági 



hátrányokat sorol ja fel, de rámutat azokra a körülményekre is, 
amelyek ezeknek a kisbirtokoknak egyesítését vagy közös kezelé
sét akadályozzák, megnehezítik. 

L A B I V I S T A F O R E S T A L E I T A L I A N A . 1939. 7. sz. 

Saldarelli: Az erdő kiterjedése a többi művelési ághoz vi
szonyítva. (II bosco in rapporto alle altre colture dei terreni.) 
413-H128. old. 

Olaszország erdeinek közigazgatási egységek és hegyvidékek 
szerinti területi megoszlását leíró, sok statisztikai adatot tartal
mazó ismertetés. 

Friedmann: Az öntözéses talajjavítás. — A hegygazdaság 
jövedelmezőbbé tételének új módja. (La fertirrigazione. — Nuovo 
metodo per inerementare l'economia della montagna.) 433—446. old. 

A magas hegyvidéken a legelők javítása érdekében végzett 
öntözőberendezésekkel kapcsolatos trágyázási eljárásokat írja le 
és mutatja be számos képen. A z öntözéshez a hegyvidéki patakok 
vizét használják fel. 

R E V I S T A P ADUK 1 LOB. 1939. 7—8. sz. 

Lungu: A fűrészáru vastagsági méretének pontossága — 
A fűrészelési hibák mennyiségtani kutatása. (Exactitatea di-
mensionárii in grosime a cherestelei — Analiza matema-
tieá a erorilor de táere). 595—608. old. 

A fűrészelt fánál a legkisebb méretnek (vastagságnak) kell 
a legpontosabbnak lennie. A szerző a méretek gyakorlat i ellenőrzé
sének legcélszerűbb módozatai t írja le. Fejtegetéseit rajzábrákkal 
és számtani levezetésekkel igazolja-

Mosandrei: Erdőültetési új módszerek leromlott talajon. 
(Metode noui pentru plantarea terenurilor degradate.) 609— 
615. old. 

H á r o m új ültetési módo t ajánl és ismertet: a tölcséres, 
lépcsős és a terraszos ültetést (plantatiune in palnii, in trepte és 
in terase.) Mindhárom módszerrel szép eredményeket értek el 
Franciaroszágban, Svájcban és Romániában. 



Vasiliu: Zsindelykészítés. (Drániceritul.) 616—620. old. 

Románia hegyvidéki falvaiban a házakat még ma is gyak
ran fazsindellyel fedik. A z i lyen tetőfedő zsindelyt (dranica) 
lúc- és j egenyefenyőből készítik; kis mennyiségben erdei fenyő
ből és bükkből is. A szerző ismerteti a fazsindely kézigyártását 
s rámutat a mostani eljárás gazdasági lag hátrányos voltára. 
Fűrészárunak alkalmas nagyobb méretű fát is felhasználnak 
erre a célra, holott a zsindelykészítésre hulladékfa is megfelelne. 

Rachieru: Az állami erdők fatermósének ipari és ke
reskedelmi értékesítése. (Industrializarea si comercializarea 
produselor Casei Pádurilor.) 621—625. old. 

A szerző helyteleníti azt a eljárást, h o g y az állami erdők 
fájának ipar i feldolgozása l egnagyobb részben magánosok ipar
telepein, a fa kereskedelmi értékesítése pedig magáncégek s ke
reskedelmi utazók útján történik. — Javasolja, hogy erdőmér
nökök vezetése alatt álló állami fűrészgyárakat létesítsenek s az 
állami erdők fájának kereskedelmét is erdőmérnökök bonyolítsák 
le, amihez azonban az államerdés'zeten belül még egy külön igaz
gatási ágazatot kellene életre hívni . 

Napikérdések — A cellulózé fája. — (Problemele zilei — 
Lemnul de cellulóza.) 6 4 2 - 6 6 8 . old. 

A lap szerkesztőségének felhívásaiéi Prodan, Horia-Manole, 
Moldovan-)un. Paskoviei és Maian szólnak hozzá a kérdéshez. 
Adatokat közölnek a v i lággazdaság cellulózé-termeléséről, fo 
gyasztásáról s a cellulózét szolgáló fafajokról. Romániában ma 
a bükk adja a legtöbb cellulózét, de hamarosan jelentős szerepe 
lesz a lucfenyőnek is. A kérdést erdőrendezési szempontból is 
megvilágí t ják s rámutatnak a cellulózé-gyártás javára a iűré-
szeléssel szemben felhozható gazdasági, műszaki, pénzügyi és 
szociális előnyökre is. 

S U M A B S K I LIST. 1939. 8—9. sz. 

Vajda: Erdőművelési képek Német- és Csehország
ban tett tanulmányutam valkalmából. (Sumsko-uzgojne slike 
sa puta po Njemackoj i Cehoslovackoj.) 4 1 4 — 4 5 2 . old. 

A szerző az erdészeti főiskolák, tudományos intézmények 
munkáján felül a helyszínen tanulmányozott erdőművelési eljá
rásokat ismerteti 54 fénykép kíséretében. Befejezésül Wiedemann 
szavait idézi, h o g y főleg a- porosz erdőkben a következő tíz évben 
a túlhasználat folytán előállott fa tömeghiányt a főhasználat tel-



jes beszüntetésével és a fiatal á l lományok gondos tervszerűség
gel végzett gyérí tésével kell pótolni. 

Vuckovic: Tanulmány a montenegrói nemesi, községi és 
családi közbirtokosságok erdeiró'l. (Prilog proucavanju ple-
menskih, seoskih i bratstvenickih suma u Crnoj Gori.) 453— 
479. old. 

A X I V . századig való történelmi visszapillantással tár
gya l j a az erdőszegény Montenegró még meglévő közös erdeinek 
birtokviszonyait , köz- és magánjogi , gazdasági és szociális szem
pontból . A Jugoszlávia egyéb területein fekvő közös erdők bizo
nyos esetekben feloszthatók, á l lományuk csökkenthető, míg ezek 
a montenegrói közös erdők sem fel nem oszthatók, sem el nem 
idegeníthetők. A közös bir tokosok csak a különböző erdőhaszná
latokat élvezhetik az üzemterv keretein belül, ami feltétlenül 
üdvös intézkedés a még meglévő montenegrói erdők fenntartása 
szempontjából. 

Nenadic: Az osztrák-kamarai erdőbecslési rendszer 
150 éves jubileuma. (Austrijska kameralna taksa i njen 150 
godisnji jubilej.) 484—489. old. 

A rendszer keletkezését, annak történetét és értékét tár. 
gyal ja . A szerző szerint ez a becslési eljárás az erdőértékszámítás 
helyes alapja s az azóta keletkezett összes módszerek ősanyja, 
II. József az egyházi bi r tokok 1782. évi felosztásából kifolyólag 
hívta össze az osztrák tar tományok öt leghíresebb erdész-tudósát, 
h o g y ezek az erdők értékét kiszámítsák. Ezek közül négy meg
egyezett az erdőértókszámítási eljárásban, amelyet II. József 
1788. július 7-én kelt következő legfelsőbb elhatározásával hagyott 
j ó v á : „Ich benehmige die Antráge. der í Cameraladministratoren: 
Lehrbach, Kaschnitz, Érben und Aisner — Joseph." 



K Ü L Ö N F É L É K 

H A L Á L O Z Á S O K . 

Pribnow Pál ny. erdátanácsos szeptember hó 5-ón életének 
69. évében Besztercén elhunyt. 

'Sigmond Elek dr. műegyetemi tanár, az európai hírű tudós 
szeptember hó 30-án elhunyt. 

Nyugodjanak békeben! 

S Z E M É L Y I H l í t E K . 

A magyar királyi földművelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében Egly József m. kir. főerdőtanácsost szolgálattételre a 
minisztérium II . főosztályába osztotta be s egyben Jonásch Kor
nél erdőtanácsost Kirá lymezőről , Benkovits Károly m. kir. főerdő-
mérnököt és Kertész István m. kir. erdőmérnököt Szombathely
ről, Velics Gyula m. kir főerdőmérnököt Diósgyőrből , Holbay Mik
lós m. kir. erdőmérnököt Sopronból , Orbán László m. kir. erdő-
mérnököt Gödöllőről , végül Zoltán János m. kir erdőmérnököt 
Kaposvár ró l Budapestre áthelyezte és szolgálattételre ugyancsak 
a minisztérium II . főosztályába osztotta be. 

• 
A magyar királyi íö ldmíve lésügyi miniszter a szolgálat ér

dekében vitéz Simonkay Gyida m. kir. erdőtanácsost K o m á r o m 
ból Budapestre áthelyezte és szolgálattételre a minisztérium I I . 
főosztályába osztotta be. Egyben a komáromi m. kir. erdőigazga
tóság főnöki teendőinek ellátásával Bárány Károly főerdőtaná-
csosi c ímmel és je l leggel felruházott m. kir. erdőtanácsost bízta 
meg. 

# 

A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében Selmeczy Mihály m. kir. főerdőmérnököt Léváról áthe
lyezte Szombathelyre a m. kir. erdőigazgatósághoz, továbbá 
Rohosy Soma m. kir. főerdőmérnököt Szombathelyről áthelyezte 
Lévára és megbízta a m. kir. erdőfelügyelőség vezetésével. 



A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében áthelyezte Marói hy Emil m. kir. főerdőtanácsost Győr
ből Ungvár ra és megbízta az újonnan szervezett ungvári m. kir. 
erdőigazgatóság főnöki teendőinek ellátásával. 

* 

A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében Terényi József m. kir. segéderdőmérnököt Diósgyőrből 
Gödöllőre áthelyezte és a gödöl lő i m. kir. állami és koronaura
dalmi erdőhivatal vezetésével megbízta. Köröskényi Béla m. kir. 
segéderdőmórnököt pedig Miskolcról Diósgyőrbe áthelyezte és a 
niagysomi m. kir. erdőhivatal vezetésével megbízta. 

* 
A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér

dekében Szabó Mihály m. kir. erdőmérnököt Diósgyőrből áthe
lyezte a m. kir. erdőigazgatósághoz Miskolcra, Kuthi István m. 
kir. segéderdőmérnököt Gödöllőről áthelyezte Diósgyőrbe és meg
bízta a gy 7 er tyánvölgyi m. kir. erdőhivatal vezetésével, végül 
Matolcsy Andor m. kir. segéderdőmérnököt Miskolcról áthelyezte 
Diósgyőrbe ós megbízta a szentléleki m. kir. erdőhivatal veze
tésével. 

A magya r királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében áthelyezte Kanyó István m. kir. erdőmérnököt Zalaeger
szegről Keszthelyre a m. kir. erdőfelügyelőségi .kirendeltséghez, 
vitéz Faragó Endre m. kir. e rdőmérnökgyakornokot pedig Keszt
helyről Szombathelyre a m. kir. erdőfelügyelőséghez. 

* 

A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében Kerkápoly Géza m. kir. segédmérnököt a szegedi m. kir. 
erdőhivatal vezetésével megbízta, Vendel Aladár m. kir. erdőmér
nökgyakornokot Budapestről áthelyezte a m. kir. erdőigazgató
sághoz Győrbe, végül Kerpán Béla in. kir. erdőmérnökgyakorno
kot Rozsnyóról áthelyezte Miskolcra és szolgálattétere a m. kir. 
erdőfelügyelőséghez osztotta be. 

* 

A magyar királyi íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér
dekében Bévay Ferenc m. kir. erdőtanácsost Győrből áthelyezte 
Rahóra és megbízta az építésvezetői teendők ellátásával, Kutasy 
Viktor m. kir. erdőmérnököt Miskolcról áthelyezte Ungvárra és 
megbízta az építésvezetői teendők ellátásával, Galambos Gáspár 
m. kir erdőmérnököt Diósgyőrből áthelyezte Rahóra és meg
bízta az erdőgazdasági felügyeleti tiszti teendők ellátásával. 
Bartha Lajos m. kir. segéderdőmérnököt Egerből áthelyezte Bus-



tyaházára és megbízta az építésvezetői teendők ellátásával és 
végül Szilas Géza m. ikir. segéderdőmérnököt Miskolcról áthelyezte 
ugyancsak Bustyaházára és a kerületi erdőrendezői teendők ellá
tásával hízta meg. 

# 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter a szolgálat érdekében 
vitéz Kristófy Gyula m. kir. főerdőmérnököt Keszthelyről áthe-
helyezte Ungvárra és szolgálattételre a gazdasági kirendeltség
hez osztotta be, Cehe József m. kir. főerdőmérnököt Veszprém 
bői áthelyezte Munkácsra és megbízta a munkácsi m. kir. erdő
felügyelőség vezetésével, Burdáts János m. kir. főerdőmérnököt 
Balassagyarmatról áthelyezte Ungvárra és megbízta az ungvári 
m. kir. erdőfelügyelőség vezetésével, Urbánfy Jenő m. kir. főer
dőmérnököt Miskolról, vitéz Sóváry Géza. m. kir. erdőmérnököt 
Hajdúböszörményből áthelyezte Ungvárra a m. kir. erdőigazga
tósághoz, Gereházi Károly m. kir. e rdőmérnökgyakornokot Mis
kolcról áthelyezte Bustyaházára a m. kir. erdőigazgatósághoz, 
végül Zsirai Mihály ni. kir. e rdőmérnökgyakornokot Királyhal
máról áthelyezte Bah óra a m. kir. erdőfelügyelőséghez. 

# 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter Kiss Aladár 
főerdőbiztost a szolgálat érdekében Kassáról Husztra áthelyezte 
a m. kir. erdőfelügyelőséghez. 

* 
A magyar királyi fö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat ér

dekében Szentistvány Aladár m. kir. erdőmérnököt Sopronból át
helyezte Bahóra ós megbízta a faraktár ügyeinek ellátásával, 
Mestyanek István xn. kir. erdőmérnököt Mezőhegyesről áthelyezte 
Dolhára és megbízta a dolhai és ravaszmezői m. kir. erdőhivata
lok vezetésével, vitéz Ortutay Pál m. kir. segéderdőmérnököt Szé
kesfehérvárról áthelyezte Ungvár ra a m. kir. erdőigazgatósághoz, 
Pammer Dezső m. kir. segéderdőmérnököt Sopronból áthelyezte 
Kőrösmezőre és megbízta a feketetiszai alsó és felső m. kir. erdő
hivatalok vezetésével, Vámosi Ferenc m. kir . segéderdőmérnököt 
Miskolcról áthelyezte Bahóra és megbízta a raJhói m. kir. erdő
hivatal vezetésével, Huszár Károly m. kir. segéderdőmérnököt 
Miskolcról áthelyezte Poroskőre és megbízta a poroskői m. kir. 
erdőhivatal vezetésével, Ladányi Béla m. kir. segéderdőmérnököt 
Szegedről áthelyezte Bercsény Tifalvára és megbízta a bercsényi-
falvai m. kir. erdőhivatal vezetésével, Gyarmathy Endre m. kir. 
segéderdőmérnököt Szegedről áthelyezte Nagybocskóra és meg
bízta a nagy^bocskói m. kir. erdőhivatal vezetésével. Szügyi Gyula 
ru. kir. segéderdőmérnököt Debrecenhői áthelyezte Trebusafejér-
patakra és megbízta a trebusafejérpataki m. kir. erdőhivatal ve-



zetésével, Csabán István m. kir. eegéderdőmérnököt Gödöllőről 
áthelyezte Tiszabogdányba és megbízta a tiszabogdányi alsó és 
felső m. kir. erdőhivatalok vezetésével, Moyses Ferenc m. kir. 
segéderdőmérnököt Ungvárró l áthelyezte Felsőszínevérre és meg
bízta az alsó és felsőszenevéri m. kir. erdőhivatalok vezetésévek 
Kletz Károly m. kir. e rdőmérnökgyakornokot Miskolcról áthe
lyezte Mezőhátra és ideiglenesen megbízta a mezőháti m. kir. 
erdőhivata l vezetésével, Kovács Árpád m. kir. erdőmérnökgyakor
nokot Sátoral jaújhelyről áthelyezte Hátmegre és ideiglenesen 
megbízta a hátmegi m. kir. erdőhivatal vezetésével, Petri János 
m. kir . e rdőmérnökgyakornokot Zalaegerszegről áthelyezte Német-
mokrára ós ideiglenesen megbízta a németmokrai és oroszmokrai 
in. kir. erdőhivatalok vezetésével, Kemény Lajos m. kir. erdő
mérnökgyakornokot Békéscsabáról áthelyezte Osernoholovára és 
ideiglenesen megbízta a csernoholovai m. kir. erdőhivatal veze
tésével, Béky Albert m. kir. e rdőmérnökgyakornokot Debrecenből 
áthelyezte Técsőre és ideiglenesen megbízta a técsői m. kir erdő
hivatal vezetésével, végül Jerőme René m. kir. erdőmérnökgya
kornokot Budapestről áthelyezte Tiszabogdányba és ideiglenesen 
megbízta a tiszaiközi m. kir. erdőhivatal vezetésével. 

A m. kir. íö ldmívelésügyi miniszter a szolgálat érdekében 
Rőczei Géza m. kir. főerdőméxnököt Debrecenből, dr. Földes Ká
roly m. kir. erdőmérnököt pedig Győrből áthelyezte a m. kir. erdő
igazgató ságiioz Ungárra és megbízta előbbnevezettet az erdőgaz
dasági birtokoknál a felügyeleti-tiszti teendők, utóbbnevezettet 
pedig a kerületi erdőrendezői teendők ellátásával. 

# 

A m. kir. íö ldmíve lésügyi miniszter a szolgálat érdekében 
a felszabadult felvidéki területeken átvett erdőmérnökök közül 
Szilvay József főerdőtanácsost Arany idáró l áthelyezte Ungvárra, 
Buday Aladár erdőtanácsost Felsőbalogról , Jurkovich János erdő-
tanácsost pedig Rozsnyóró l áthelyezte Miskolcra és mindhármat 
megbízta az erdőgazdasági felügyeleti tiszti teendők ellátásával, 
a kárpátaljai területen átvett erdőmérnökök közül pedig Zimay 
János erdőtanácsost megbízta a nagybocskói faraktár ügyeinek 
ellátásával, Bugarin Eduárd erdőmestert áthelyezte Perecsenyről 
a m. kir. e rdőigazgatósághoz Ungvárra , Mészáros Sándor erdő
mestert Alsókalocsáról áthelyezte a m. kir. erdőigazgatósághoz 
Rahóra, Vaszócsik Theodor erdőmestert Nemetmokráról áthelyezte 
Husztra a m. kir. erdőfelüggyelőséghez, Jackovics Péter erdőmér
nököt Bustyaházáról áthelyezte Husztra és megbízta a huszti m. 
kir. erdőhivatal vezetésével, Izsák Emánuel erdőmérnököt Lyutá-
ról áthelyezte Ókemencére és megbízta az ókemencei m. kir. erdő
hivatal vezetésével, Mitró Sándor erdőmérnököt Csernaholováról 



áthelyezte Perecsenybe és megbízta a perecsenyi m. kir. erclőhiva-
tal vezetésével, ifj. Paulyuk József erdőmérnököt Bustyaházáról 
áthelyezte a m. kir. erdőigazgatósághoz Rahóra, végül Pakk Antal 
erdőmérnököt áthelyezte Bustyaházáról a m. kir. erdőigazgatóság
hoz Ungvárra . 

ÚJ ERDÖMÉRNÖKÖK. 

A M. Ki r . József Nádor Műszaki ós Gazdaságtudományi 
Egye tem Bánya-, K o h ó - és Erdőmérnöki Karán az 1939. évi októ
ber hó 4-én tartott erdőmérnöki I I . szigorlaton Bandii Imre, Kiss 
Imre és Palkó László erdőmérnöki oklevelet nyert. 

A S Z L O V Á K ERDŐ- ÉS F A G A Z D A S Á G PIACRENDJE. 

Szlovákia közgazdaságának legfontosabb pillére a fa. Nem 
lehet csodálni tehát, h o g y független állami életének legelső szaka
szában is annak a birodalomnak a példájához igazodik, amely 
bel- ós külpoli t ikáját egyaránt befolyásolja. 

A németországi mintát Szlovákia csaknem teljes egészében 
magáévá tette, amikor a ko rmány ez év június végével megalakí
totta a Szlovákiai Erdő- és "Fagazdasági Tanácsot és azt a leg
messzebbmenő hatáskörrel ruházta fel. 

A Tanácsnak 20 tagja van, akiknek a megbizatása 3—3 évre 
szól. A magángazdaságot 11 tag képviseli, ezeket az erdőbirto
kosság, a fűrészüzemek és a fakereskedők érdekképviseletei 
választják. M a g a a Tanács az egész gazdasági ágnak a csúcs-szer
vezete, amely a gazdaságügyi minisztérium felhatalmazása alap
ján az összes szükségesnek látszó intézkedéseket életbe léptetheti, 
a fenntartásához szükséges járulékokat beszedheti és határoza
tainak a poli t ikai hatóságok útján érvényt szerezhet. Hyenformán 
tulajdonképpen összekötő kapocs a magángazdaság és az állami 
akarat között és működésétől Szlovákia igen sókat vár . 

Feladatai közül kétségtelnül a használatok szabályozása és 
a lakosság, illetőleg az ipar szükségleteinek a kielégítése a leg
fontosabb. Ebből a célból j o g a van az év i termés nagyságát és 
esetleg választékok szerinti eloszlását meghatározni és a termei
vények árát megszabni. Hatáskörébe tartozik továbbá a kereslet 
és kínálat közötti szükséges egyensúly biztosítása, az erdőgazda
ság jövedelmezőségének a fenntartása, a lánckereskedelem kikap
csolása, a kivi tel i rányítása és a belföldi felhasználás ellenőrzése. 
Ezzel természetesen együtt j á r a korszerű erdő- és fagazdasági 
statisztika kiépítése, a külföldi szakkörökkel való szoros együtt
működés, az erdőápolás, fafeldolgozás és értékesítés legcélraveze-

í 



több módozatainak a felkutatása, a termelés mennyiségének és 
minőségének ál landó fokozása, az összes fafeldolgozó üzemek 
munkájának ellenőrzése, újak alapításának az engedélyezése és a 
gazdasági v a g y egyéb szempontból nem kívánatosaknak a meg
szüntetése. 

A z intézmény tehát valóban nem szűkölködik hatáskörben, 
illetőleg teendőkben és — a külföldi szaklapok szerint — ha irá
nyítása hivatott férfiak kezében lesz, céljának meg is fog felelni. 

F E L H Í V Á S . 

A z erdőmérnökök ezidei lelkigyakorlatát a „Manrézá"-bun 
f. hó 26—30-án tartjuk, vagy i s a le lkigyakorlat kezdődik f. hó 
26-án (csütörtökön) este fél 8-kor és végződik 30-án (hétfőn) reg
gel 8 órakor. 

A teljes ellátás három és fél napra 18 pengő. Felkérem t. 
szaktársaimat — elsősorban azokat, akik már kaptak meghívót --
jelentkezés esetén küldjék vissza mielőbb a válaszlevelezőlapot. 

Viszont azokat a t. szaktársaimat, akik meghívó t eddig nem 
kaptak és jelentkezni óhajtanának, kérem, igényeljenek tőlem 
meghívót . 

Czillinger János. 
Budapest, IV. , Apponyi- tér 1. 

A rend kedvéért! 

N a g y o n kérjük t. olvasóinkat, szíveskedjenek a magyar 
erdőtisztikar tagjainak név-, cím-, rang- és lakásváltozását nekünk 
minden alkalommal bejelenteni, hogy mindenkinek megadhassuk, 
ami őt megilleti. 

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

Kér jük azonban, h o g y a pótlás iránti igényüket az illető 
füzet megjelenése után két héten belül szíveskedjenek bejelenteni, 
mert később nem áll módunkban a kért füzeteket díjtalanul meg
küldeni. 



Az „Erdészeti Lapok" 1939. évi X. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

A lap irányával nem ellenkező hirdetéseket mér
sékelt díjszabás mellett közlünk. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) borgis betűvel vagy ennél 
nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméteren kint 30 fillér. (Egyszeri meg
jelenés mellett egy egész oldal ára 48 P.) Táblázatos és borgis betűnél 
kisebb betűfajtával szedett hirdetéseket másfélszeres egységárral számítunk. 
Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

A támpéldány ára füzetenként 2 P. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Adóügyekben előfizetőinknek díjmentesen szolgál felvilágosí
tással az Adó és Könyvvitel szerkesztősége, IX. , Ferenc-körút 37 
szám. Telefon: 32-2-60. 

SILVA 
Erdőgazdasági V á l l a l a t k.f.t . Körmend 

Erdei mag - nagykereskedés. 
Magpergetőgyár. •:••> Csemetekertek. 

Központ: Körmend, telefon 52 O Fióktelep: Zalaegerszeg, telefon 19 
Ajánl : Kiváló minőségű, elismert legmagasabb csiraképességű, saját 

pergetésü fenyőmagvakat, hazai és szlavóniai származású 
tö lgy- és csermakkot, mindennemű e r d é s z e t i és 
gyümö'csmagvakat erdőgazdaságok, gyümülcsfaiskolák 
és kertészetek részére. Mindennemű erde i csemetéket , 
diszfenyöket, disz - és sorfákat, díszcserjéket , 
rózsákat, gyiimölcsvadoncokat és gyümölcsfákat , 
valamint az összes egyéb faiskola i termeivényeke t 
saját nagykiterjedésű és mintaszerűen kezelt csemetetelepeiről . 

A P I C E T O L vadrágás elleni védőszer magyarországi kizárólagos képv. 
A M a g y a r Faiskolai Szövetség tagja . 

Ügyv. igazgató: Thiringe r Jáno s oki . erdőmérnök, a cég beltagja. 



é s c s e m e t e k e r t i c é g 

KEINER REZS Ő 
oki. erdömérnö k WBBBKU^&BBSBSSBBBB 

Budapest l, Fery Oszkár-urca 34. 
Telefon: Sürgönycím: 
155-641 KEINERMAG BUDAPEST 

(Keresztény c é g ) 

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

VESZEK: tűzifát, szerfát, fűrészanyagot. 

HONIG MÓR TT 

t 

v á s á r o l : e r d ő k e t , k i t e r m e l é s e k e t , t 
tűz i fá t és m i n d e n f a j t a szerfát ; e l a d : 

t 
tűzi fát és k e m é n y f ű r é s z a n y a g o k a t . 

\ 

Budapest, VII., Dohány-u. 14. Telefon: 14-36-98. 

1 
1 



inter Hermann Rt. 
Budapest, V.v Vilmos császár-út 72. Tel.: 1-112-69 

ERDEI-, FEKETE-, LUC-, JEGENYEFENYŰT, 
VÉKONY G Ö M B Ö L Y E G F Á T VEZETÉKOSZLOPOK 

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

„UNA 1 ' Faértékesítő rt. , Budapest V, Nádor-utca 21 
Telefon: 129—451* szám alá 

Erdőgazdaság vezetéséit, felügyeletét, ellenőrzését, üzemter
vek elkészítését, szaktanácsok nyújtását vál lal ja: Klausberper 
Károly, erdőmérnök, Budapest, I., Mészáros-utca 18. I I . 17. 

N a g y o b b mennyiségű fenyő-, tölgy- , bükk-, cser-, haris-, 
éger-, gyertyán-, kőris-, stb. szerfa, valamint tűzifa kerül eladásra 
a kéthelyi uradalomban. A z ajánlatok beadásának batárideje: 
1939 november 7. A részletes feltételeket az uradalom készséggel 
közli az érdeklődőkkel. (Kéthely, S o m o g y vm.) 



P Á L Y Á Z A T I HIRDETMÉNY. 

Pályázatot hirdetek a tárcám államerdészeti altiszti személy
zetének létszámában I. oszt. altiszt, m. kir. erdőőri állásokra. 

A pályázatra bocsátott állások az 1933. évi 1400. M. E. számú 
rendelethez csatolt 8. számú kimutatásban megállapított illetmé
nyekkel, a szabályszerű lakbérrel és a rendszeresített mellék-
járandóságokkal vannak egybekötve . 

A kinevezés az 1927. évi 3.000. M. E. számú rendelet 10. pontja 
alapján egyelőre ideiglenes minőségben történik, de két évi kifo
gástalanul eltöltött szolgálat után végleges je l legűvé válik. 

A pályázatra bocsátott állások felére az 1931. évi III. t.-c, ille
tőleg az annak végrehajtása tárgyában kiadott 1931. évi 11.720/17. 
számú utasítás (megjelent a Budapesti K ö z l ö n y 1931. évi március 
hó 15-iki 61. számában) alapján — amennyiben a pályázati felté
teleknek megfelelnek — kizárólagos igényjogosul tsággal birnak 
azok a honvédségnél, határőrségnél, folyamőrségnél v a g y csendőr
ségnél szolgálatot teljesített legénységi á l lományú egyének, akik
nek ez az igényjogosul tsága az érdekelt miniszter által kiállított 
igazolvánnyal elismertetett. 

Ha az igazolványosokuak fenntartott ezekre az állásokra 
igazolványotok nem pályáznának, ú g y ezekre, mint a jelen hir
detménnyel pályázatra bocsátott többi állásra a Vitézi Rend tag
jainak és az 1914—1918. év i vi lágháborúban arcvonalbeli szolgá
latot teljesített, v a g y ebből k i fo lyólag megrokkant egyéneknek 
— amennyiben a pályázat alá bocsátott álláshoz megkívánt fel
tételeknek megfelelnek — más pályázókkal szemben elsőbbsé
gük van. 

A pályázati kérvényhez eredetiben vagy hiteles másolatban 
a következő okmányok csatolandók: 

a) általában: 
1. Születési anyakönyvi kivonat (keresztlevél); 2. újabb ke

letű hatósági erkölcsi bizonyí tvány, amely a családi állapotot és 
a poli t ikai megbízhatóságot is igazolja; 3. a magyar honosságot 
igazoló bizonyítvány, esetleg a magya r ál lampolgárság fenntar
tására való igény szabályszerű bejelentését (opciót) igazoló ok
mány ; 4. iskolai végzettséget igazoló okmány; 5. az 1935. évi IV. 
t.-c. 48. §-a alapján előírt erdőőri szakképzettséget igazoló bizo
ny í tvány ; 6. a j ó látó-, hallóképessóget és erdőőri szolgálatra alkal
mas, erős testalkatot igazoló újabb keletű hatósági orvosi bizo
ny í tvány ; 7. az esetleges előző szolgálatot igazoló okmány. 

b) igazolványosoknál: az a) alatti okmányokon kívül a 3. és 
4. alattiak kivételével az 1931. évi III. t.-c. alapján kiállított iga
zolvány; i -



c) a Vitézi Rend tagjainál: az a) alatti okmányokon kívül a 
Vitézi Rend főszéktartósága által kiállított igazolvány, v a g y 
annak hiteles másolata; 

d) az 1914—1918. évi világháborúban arcvonalbeli szolgálatot 
teljesített egyéneknél: az a) alatti okmányokon kívül a Káro ly-
csapatkereszt viselésére jogosul tságot tanúsító igazolvány, eset
leg ennek másolata: 

e) a világháborúban arcvonalbeli szolgálatból kifolyólag 
rokkanttá vált nem hivatásos katonai egyéneknél; az a) alatti ok
mányokon kívül a rokkantjáradék élvezetét, i l letőleg az ellátásra 
való igény nélkül hadirokkanttá történt nyilvánítást tanúsító lap 
hiteles másolata; 

f) .a világháborúban rokkanttá vált hivatásos katonai állo
mányból származó egyéneknél: mi a) alatti okmányokon kívül 
ig-azolvány arról, hogy a vi lágháború alatt szerzett sérüléseikből 
k i fo lyó lag rokkanttá váltak és sérülési pótdí j élvezetében állanak. 

A pályázóknak sajátkezűleg írt és az alábbi kivétellel 2 P 
értékű okmánybélyeg"gel ellátott fo lyamodványuka t a jelen pá
lyázati hirdetménynek a Budapesti Közlönyben történt megjele
nésétől számított 30 napig bezárólag*) pontos lakcímük feltüntetése 
mellett, m. kir. fö ldmívelésügyi miniszterhez címezve, a m. kir. 
fö ldmívelésügyi minisztérium TI. főosztályához (Budapest, V. ker., 
Kossuth Lajos-tér 11., I I I . em. 312. szám) kell benyújtani. 

Azok, akik kérvényüket már beadták, de azt a pályázati 
hirdetményben felsorolt okmányokkal fel nem szerelték, kötelesek 
a hiányzó okmányokat a pályázati határidő lejártáig pótlólag be
terjeszteni. 

A z igazolványosok, valamint fenti c), d), ej és f) pontokban 
említett elsőbbségi igényjogosul tak fo lyamodványa i s ezek mellék
letei az 1931. évi I I I . t.-c. 17. §-a, il letve az e tö rvény végrehajtása 
tárgyában kiadott 1931. évi 11.720/17. H . M. számú Utasítás második 
rész I I . pontja alapján illetékmentesek. 

A tényleges katonai szolsálatban álló igazolványosok szol
gálati úton, a nem tényleges szolgálatban álló igazo lványosok 
közvetlenül, a közszolgálatban álló pá lyázók felettes hatóságuk, a 
szolgálatban nem állók pedig Budapesten a székesfőváros polgár
mestere, vidéken pedig az illetékes főispán útján tartoznak kér
vényeiket benyújtani. 

A pályázat alapján ideiglenesen kinevezendő altisztek alkal
maztatásuk időpontjától számított hat hónap alatt úgy a szülők, 
mint a négy nagyszülő házassági és keresztleveleit, ha pedig nősök, 

• ) Tohát f. évi október hú 17-ig! 



feleségük felmenőiről is ugyanezeket az okmányokat bemutatni 
kötelesek. 

A pályázati feltételeknek meg nem felelő hiányosan fel
szerelt, v a g y elkésve érkezett fo lyamodványokat nem veszem 
f igyelembe. 

Budapest, 1939. évi szeptember hó 12-éu. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

V E R S E N Y T Á R G Y A L Á S I HIRDETMÉNY. 

A Magyar Ki rá ly i Államvasutak Igazgatósága az 1939/40. 
költségvetési évre min tegy : 

a) 108.000 darab 260 cm. hosszú, 
b) 114.000 darab 250 cm. hosszú, 
c) 210.000 darab 240 cm. hosszú, 
d) 168.000 darato 220 cm. hosszú, 

összesen 600.000 darab tölgy-, vagy bükk-talpfa, továbbá 10.000 db. 
1.60 m. hosszú,, 14 cm. magas, 20 cm. alsószélességü és, 13 cm. felső-
szélességü és min tegy 5000 m 3 tölgy-váltótalpfa szállítására nyil
vános versenytárgyalást hirdet. 

A z aláírt ajánlatot „Ajánla t az 56.753/939. számú versenytár
gyalási hirdetményiben közölt talpfa- és váltótalpfa szállítására" 
sértetlen borí tékban elhelyezve, pecséttel lezárva, a magyar királyi 
ál lamvasutak igazgatóságánál (VI . , Andrássy-út 75., I I I . emelet 
336. sz.) 1939. évi október hó 17-én déli 12 óráig személyesen vagy 
posta utján kell benyújtani, ahol a versenytárgyalás részletes fel
tételei is; megtudhatók. 

Budapest, 1939. évi szeptember hó. 
Az Igazgatóság. 

V E R S E N Y T Á R G Y A L Á S I HIRDETÉS. 

A M a g y a r Ki rá ly i Ál lamvasutak 600 m 3 tölgyfarönkő szállí
tására nyi lvános versenytárgyalást hirdet. 

A z ajánlatot „Ajánlat a 64.159/1939. számhoz fenyőhídfa szál
lítására" c ímmel 1939. évi október hó 27.-én déli 12 óráig a m. kir. 
államvasutak igazgatóságának beszerzési főosztályánál (Budapest, 
VI . , A n d r á s s y ú t 75. I I I . 336.) benyújtani vagy posta utján be
küldeni, ahol a részletes feltételek is megtudhatók. 

Budapest, 1939. évi szeptember hóban. 
Az Igazgatóság. 



P Á L Y Á Z A T I HIRDETMÉNY. 

Nagykőrös város pótharaszti erdőgazdaságánál az újonnan 
rendszeresített két erdőőri állás betöltésére pályázatot hirdetek. 

Pályázhatnak az I. 1935 :IV. t.-c. 48. §-a alapján előírt szak
képzettséggel rendelkező, fedhetetlen előéletű, 24 évet betöltött, 
egészséges egyének. 

A z erdőőri állás jelenlegi i l letménye — i l le tmény rendezés 
alatt áll — évi 228 pengő készpénzfizetés, szabad lakás, tüzelő, 
400 négyszögöl kert, 4 hold szántó, 6 hold kaszáló, 10 hold legelő, 
2 darab ló, 2 növendék, 2 darab tehén, 2 darab növendék, 2 sertés 
e g y évi szaporulatával jószágtartás. 

Pályázati kérelmekhez eredetben v a g y hiteles másolatban a 
következő okmányok csatolandók: 

1. Születési anyakönyvi kivonat; 
2. újabb keletű hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely a csa

ládi állapotot és a polit ikai megbízhatóságot is igazol ja; 
3. a magyar honosságot igazoló b izonyí tvány, esetleg a ma

g y a r ál lampolgárság fenntartására való igény szabályszerű beje
lentését (opciót) igazoló okmányt : 

4. iskolai végzettséget igazoló b izonyí tvány; 
5. az 1935:IV. t.-c. 48. §. alapján előírt erdőőri szakképzettsé

get igazoló b izonyí tvány; 
6. a jó l látó, hallóképességet és erdőőri szolgálatra alkalmas 

erős testalkatot igazoló újabb keletű hatósági orvos i b izonyí tvány; 
7. az esetleges előző szolgálatot igazoló okmány; 
8. a katonai szolgálatra vonatkozó okmányok. 

A pályázati kérvényeket f. évi november hó 1-én déli 12 órá ig 
Nagykőrös város I. ügyosztályánál (régi városháza, I. em. 10. sz.) 
kell benyujtaniok. 

Nagykőrös , 1939 szeptember hó 20. napján. 

Dezső Kázmér s. k., 
polgármester. 

ELVESZETT ERDÖÖRI B I Z O N Y Í T V Á N Y PÓTLÁSA. 

Közhírré teszem, h o g y Bencsik András részére, aki 1908. év
ben Gödöl lőn született, 1939. évi 78. szám alatt az eredetivel egyenlő 
értékű erdőőri bizonyítvány-másodlatot adtam ki, mivel az eredeti 
b izonyí tvány elveszett. 

Esztergom' 1939. évi október hó 9-én. 
A szakiskola igazgatója: 

Ágfalvi Imre s. k. 
m. kir. erdőtanácsos. 



Erdészeti magnagykereskedés és faiskolák, Wachter Gyula 
és fia, Kőszeg. Szállít legolcsóbb árak mellett mindennemű első
rendű minőségű erdei tűlevelű, lombfa- és gyümölcsmagvakat, 
valamint mindenfajta csemetét. Tölgy-, bükk- és csermakk kap
ható. Kérjen előnyárajáinlatot! 

Legmodernebben berendezett magpergető gyár és legrégibb 
magyar cég. 

V E R S E N Y T Á R G Y A L Á S I HIRDETMÉNY. 

A Magyar Királyi Államvasutak Igazgatósága 2070 m 3 mii-
helyi lucfenyő-deszka szállítására nyilvános versenytárgyalást 
hirdet. 

A z ajánlatokat legkésőbb folyó évi október hó 19-én déli 12 
óráig kell a magyar királyi államvasutak beszerzési főosztályában 
(Budapest, VT., Andrássy-út 75. III . 386) beadni, ahol a verseny
tárgyalásra vonatkozó részletes feltételek is megtudhatók. 

Budapest, 1939. évi október hó. 
Az Igazgatóság. 

HIRDETMÉNY. 

A kalocsai érsekuradalmi erdőhivatal közhírré teszi, hogy 
az érseki javadalom tulajdonához tartozó és Pest vármegye déli 
részén, valamint Baja város határában fekvő dunamenti erdeiben 
az 1939/40. évre üzemtervileg kijelölt vágások fatömeget 1939. évi 
október 20. napján d. e. 9 -órakor Kalocsán az érsekuradalmi jó
szágigazgatóság tanácstermében (Szentháromság-tér 4. sz. alatt) 
írásbeli zárt ajánlati versenytárgyalás utján áruba bocsátja. 

Az árverési és eladási feltételek az uradalmi erdőhivatalnál 
Kalocsán, továbbá a bajaszentistváni és szekszárdi erdőgondnok
ságaknái megtekinthetők, kívánatra postán is megküldjük az. 
ajánlattevőknek. 

Kalocsa, 1939. évi szeptember hó 13-án. 
Ersekuradalmi Erdőhivatal. 

Mátrai vörösfenyvesünkben évek multán megint szép mag
termés mutatkozik, úgy, hogy az uradalmi- és más faiskolák az 
idén ebből a dombvidékünkhöz alkalmazkodott állományból ellát
hatják magszükségletüket. Ara kg.-ként 10.50 P. Csomagolás ön
költségen. Tari erdőgazdaság és Faiskola, Tar, Heves megye. 



V E R S E N Y T Á R G Y A L Á S I HIRDETÉS. 

A M. Kir . Iparügyi Minisztérium X . szakosztálya (állami 
kőszénbányászat) nyi lvános versenytárgyalást hirdet a komlói m. 
kir. kőszénbánya részére 1940/41. évben szükséges 

9.250 m 3 különféle méretű fenyőbányafa, 
1.750 m 3 különféle méretű tö lgybányafa , 
120 drb. 6.1 m. h., 25—30 cm.iSl borov i fenyőrönkő, 
50 m 3 4.— m. h., 40 cm.-től felfelé S)jü borovi fenyőrönkő, 
250 m 3 különféle méretű erdei fenyőrönkő, 
100 m 3 4.— im. h., 40 cm.-től felfelé (S)-Jü lúc fenyőrönkő, 
300 drb. különféle méretű tölgyrönkő, 
150 m 3 különféle méretű tölgyrönkő, 
1,200.000 fm., 1.5 m. h., 24 m m . vastag, 16 cm. sz. fenyőszél-

deszika szállítására. 
A kiírás részletei (részletes versenytárgyalási hirdetmény, 

szállítási feltételek, ajánlati űrlap) az iparügyi minisztérimm X . 
szakosztályánál (állami kőszénbányászat, Budapest, IV. , Váci-utca 
36., I. em. 4.) hétköznaponként 12—14 óra között —.50 P áron meg
szerezhetők, i l letve a budapesti és pécsi kereskedelmi és ipar
kamaránál, hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák nemzeti 
szövetsége budapesti és pécsi csoportjánál, továbbá K o m l ó község 
elöljáróságánál megtekinthetők. 

A z ajánlatokat 1939. évi október hó 18-án 12.30 óráig kell az 
állami kőszénbányászathoz (Budapest, IV., Váci-utca 36., I. em. 4.) 
benyújtani. Bánatpénzt le kell tenni. 

Budapest, 1939. év i szeptember hó 27-én. 

A m. kir. iparügyi minisztérium X. szakosztálya. 

Erdőmérnök uradalmi állást nyerhet. Javadalmazása a szo
kásos természetbeni járandósággal . Ajánlatokat Gara Imréné, 
Budapest, Pannónia-utca 50. sz. továbbit . Személyes megjelenés 
csak meghívásra. Fizetési igények megjelelölendők. 

Megvételre keresem Jankó Sándor „Erdészeti földmérés-
fan"-ának I I . részét. Ajánlatot az ár megjelölésével az „Erdészeti 
Lapok" kiadóhivatalába kérek. 

Eladó 40.000 darab 1 éves jó l fe j lődöt t akác-csemete á P 6.— 
+ kiszedési és csomagolási költség (P 1.20) ós 30.000 darab tölgy
csemete á P 6.— + kiszedési és csomagolási költség (P 1.20) felső
büki Nagy Mihály erdőgazdaságában, Egyházashetye. 
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