
rülírásoknak érvényt tudna szerezni. És ha mégis köteleztet
nék a tulajdonos, hogy a saját erdejében, saját állatai által, 
végeredményéhen saját magának okozott károkért bírságot, 
vagy kártérítést fizessen, ez a körülmény olyan élesen állítaná 
szembe a kötelességét lelkiismeretesen teljesíteni akaró kezelő 
erdőtisztet elsősorban a saját kenyéradó jávai, másodsorban az 
intézkedő hatósági közeget az erdőtulajdonossal, hogy külön
ben is kétes értékű legeltetési haszon mindezt aligha érné meg. 

Egyetlen esetben találom indokoltnak legelőállat belépé
sét az erdőbe. Ez az eset akkor áll elő, ha bőséges makktermés 
idején olyan erdőrészekben, ahol a lehullott makk másként 
nem értékesíthető, a felújulás szempontjából arra abban az 
időben még szükség nincsen, vagy mái' nincsen. Ebben az eset
ben a felesleges makktermés sertésekkel minden károsítás nél
kül feletethető. 

Mikor áll élő ez az eset? A birtokos esetenkénti kérelmére 
megállapítaná az illetékes hatóság. 

K Ü L Ö N F É L E K 

Változás az Országos Erdészeti Egyesület ügyeinek vitelé
ben. Az egyesület igazgatóválasztmánya Bund Károly titkár 
nak egészségi okokból még multévi december hó 14-én tartott 
ülésében hosszabb szabadságidőt engedélyezett, amelyet neve
zett e hó közepétől vesz igénybe. 

Az egyesület elnöksége az ügyek ellátására Bíró Zoltán ny. 
miniszteri tanácsost, választmányi tagot kérte fel, kinek is
mert munkássága, rátermettsége és a magyar erdőgazdaság kö
rében való széleskörű tájékozottsága őt hivatottá teszi az egye
sület ügyeinek vitelére. 

Halálozás. A Gödemesterházi Erdőuradalom R.-T. központi 
erdőhivatala (Ratosnya) megrendülve tudatja, hogy szeretett 
volt főnöke, az erdőuradalom szervezője és 40 éven át vezetője, 
Schmidt Ferenc ny. főerdőtanácsos, az Országos Erdészeti 
Egyesületnek volt választmányi tagja, mult hó 17-én, életének 
78. évében csendesen elhunyt. 

A báró Bánffy-család nagy erdélyi uradalmának volt ve
zetőjét, aki Nagy-Magyarország erdészeti társadalmában je
lentős szerepet vitt, kegyeletteljes emlékezetben tartjuk! 

Béke hamvaira! 



A főiskolán a tanév ismét október 1-én kezdődik. A m. kir. 
pénzügyminisztérium az 1929. évi január hó 22-én kelt 116.700. 
számú intézkedésével a m. kir. földmívelésügyi miniszter úr
ral egyetórtőleg elrendelte, hogy a soproni m. kir. bányamér
nöki főiskolán a tanév — a régi rendszernek megfelelőleg — 
a jövő tanévtől kezdve október hó l-jével kezdessék meg és jú
lius hó 31-ikével fejeztessék be. 

A vörösfenyő-rák. Mai Csonka hazánk területén a vörös
fenyő nagyobb mennyiségben csak a nyugati részeken talál
ható, hol gyakran a lucfenyővel elegyesen fordul elő, ami Cies-
lar szerint éppen elég ok arra, hogy a Willkomm által 
Dasyscypha-nak, Hartig Róbert által pedig Peziza-nak neve
zett rák fellépjen és szaporodjék, mert a lúc elvonja a vörös
fenyőtől a világosságot és növekedésében gátolja. 

A vörösfenyőnek aránylag csekély elterjedése ellenére, 
illetve éppen ezért célszerű annak rákos megbetgedésével fog
lalkozni, melyre most a sok ellentmondó vélemény és a véde 
kezest illető ellentétes tanácsok tömkelegében világosságot vet, 
dr. Plassmann Eberhard ily című tanulmánya, „Untersuchun-
gen über den Lárchenkrebs", mely a közelmúltban J. Neumann -
Neudamm kiadásában jelent meg s mely abból a szempontból 
is figyelmet érdemel, hogy a vörösfenyő rákos betegségének 
teljes tisztázása a nálunk most fellépett bükkfabetegség kide
rítésénél talán némi támasztékot nyújthat. 

Mivel a Dunántúl, némely helyén a vörösfenyőt mostaná
ban előszeretettel kezdik kultiválni, célszerű lesz annak telepí
tése előtt dr. Plassmann tanulmányának azon megállapításait 
esetleges kudarcok elkerülése és nagyobb bajok megelőzése vé
gett megszívlelni, hogy a megfelelő termőhelyet gondosan meg 
kell választani; a vörösfenyőt lehetőleg kisebb állományok
ban, elegyetlenül tenyészteni; a száraz ágakat, gallyakat eltá
volítani, mielőtt a parazita törzset megtámadta. 

Dr. Plassmann végül korábbi hiedelmekkel szemben meg
állapítja, hogy külső sérülések a. rákos megbetegedésre közöm
bösek. F. M. 

Az erdei szalonka-prognózis további kiépítése s az erdei 
szalonka vonulási viszonyainak további tanulmányozása céljá
ból a M. kir. Madártani Intézet ezúttal is kérelmet intéz az ösz-
szes érdeklődőkhöz az 1929. évi tavaszi vonulásról szóló adatok 
beküldése iránt. A legfontosabb adat érkezés első napja. Azon
túl használhatók még a fővonulásra, a vonulók mennyiségére, 
esetleg a vonulás lezajlására és a fészkelésre vonatkozó adatok. 

Ki tudja milyen meglepetést tartogat az idei abnormis téi 
után következő szalonkahúzás? Kár volna annak tanulságait 



elmulasztani! A z adatok mielőbbi beküldését is kéri az intézet, 
hogy a földolgozást minél korábban elvégezhesse és az érdek
lődők tudomására hozhassa. M. kir. Madártani Intézet, Buda
pest, II., Hermán Ottó-út 15. 

17. kimutatás a m. kir. bányamérnöki főiskolai Segélyző 
Egylet alaptőkéjének gyarapítására az 1929 február 1—28-ig az 
erdészeti társadalom részéről felajánlott és befizetett adomá
nyokról. 

Befizettek: Asbóth István 6, Bálint Andor 4, Baumann 
Béla 15, Börzsönyi Gyula 10, Cseke Lajos 1, Osernetzky Ká
roly 1.50, Dercsényi István 2, Dimák Ödön 5, Erőss Gyula 10, 
Fehér Dániel dr. 2.50, vitéz Fejes József 1, Fekete Zoltán 5, 
felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület Győr 50, Ha-
racsi Lajos 1, Holba Miklós 2, Kacsó András 10, Kársai Ká
roly 10, Kelemen Jenő 4, Kellé Artúr 5, Kiss Zsigmond 20, 
Kósa Gyula 2, Kováts Ernő 1, Kovaliczky Vladimir 3, Kö-
vessi Ferenc dr. 5, Kutasy Viktor 1, Laczkó Béla 2, Lesenyi 
Ferenc 5, Létay Gyula 2, Mayer Zoltán 1, Modrovich Ferenc 
3, Muck András 2, Nagy Jenő 2, Orbán László 1, Orosz Antal 
4, Petricsek István 1, Platthy Béla 8, Plauder Nándor 1, 
Rikly István 1, Ronchetti Gáspár 10, Roth Gyula 5, Sébor Já
nos 3, Szeles István 2, Szpiska Mihály 2, Takács János 2, Tei-
ray Gyula 3, vitéz Török Béla 1, Vági István 5, Velics Gyula 
5, Zsák Lajos 4 pengőt. 

Hálás köszönettel nyugtázzuk továbbá a Selmecbányaiak 
Egyesületének Budapestről hozzánk eljuttatott 200 pengő ösz-
szegű adományát,- amelyből, az adományozó óhajának meg
felelően, 100 pengő a főiskolai Mensa Academica Egyesületnek 
adatott át, 100 pengő pedig a Segélyző Egylet alaptőkéjéhez 
csatoltatott. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg — a Selmec
bányaiak Egyesületének 100 pengős adományát bele nem szá
mítva — 252 pengő, amelyhez hozzáadva a már előzőleg kimu
tatott befizetések összegét, a gyűjtés eddigi eredménye 6010.86 
pengő. 

Bianco csekklap használata esetén a befizetések „M. kir. 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet, Sop
ron" címen az 57.936. számú csekkszámiaukra eszközlendők. 

Sopron, 1929 március 1. 
Széki János főisk. tanár, a Segélyző Egylet elnöke. 



A magyar mérnökök ünnepi ülése. 

A Magyar Mérnökök és Építészek Nemzeti Szövetsége március 
hó 9-én tartotta IX . évi rendes közgyűlését Fest vármegye székhá
zának dísztermében. A közgyűlésen a magyar mérnöktársadalom 
előkelősége csaknem telj esi számiban vett rését. Megjelent azon 
József királyi 'herceg, a Szövetség tiszteletbeli tagja, William 
Hodgnum, az Amerikai Egyesült-Államok .budapesti követségének 
kereskedelmi attaséja, Haiwigs Győző altábornagy, a magyar nem
zeti munkavédelem felügyelője a munkavédelmi tisztikar élén, Ago-
rasztó Tivadar pestmegyei alispán, a szakminiszterek, valamint a 
társ- és rdkonegyesülétek képviselői. 

Az ülést vezette Dalmady Ödön, a szövetség elnöke, aki men.yitó-
beszédében rámutatott arra, hogy csaknem 10 évre tekinthetünk 
vissza is ima már tudjuk, hogy még mindig hosszú munkára van 
szükség, ha' a mérnöktársadalom törekvéseit, céljait valósulva látni 
kívánjuk. 

Sok az elvégeznivaló- feladat az adminisztráció világában. Az 
állami igazgatásban szükség van a legszakszerűbb, a legtakaréko
sabb gazdálkodásra, azért a szakemibe'reknék az igazgatásban az őket 
megillető helyet kell elfoglalniuk. Utal az e téren, végzett munkás
ságra: a minősítésről szóló 1883. évi I. törvénycikk elavult rendel
kezéseinek megváltoríatására; a székesfővárosnál !a tanácsi műszaki 
ügyosztályok szaporítására és egy műszaki alpolgármesteri állás 
kreálására, továbbá a vidéki közigazgatásban, építészek és gazdászok 
alkalmazására; a máv. mérnökök mozgalmára a szanálási törvény 
reparálása érdekében, mely a mérnöki imiunkát degredálta; a soproni 
bányamérnöki és erdőmérnöki főiskoláinak egyetemi rangra való 
emelésére. Ha jogos az átértékelés az irodalomtörténetben 1 és a tör
ténetírásban, mint természetes következménye a szellemi élet állandó 
változásainak, úgy a szaktudás is joggal kenheti a mai korban a 
maga újraértékelését, mert ez az út vezet az 'igazsághoz! 

Elnök javaslatára a közgyűlés hódoló táviratban üdvözölte a kor
mányzót, továbbá üdvözölte Hoover mérnököt, az Északámérikai 
Egyesült-Államok új elnökét hivatalbalépése alkalmából. 

Ezután felállott József királyi herceg, a Szövetség új tiszteleti 
tagja s a következő beszédet intézte a közgyűléshez: 

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Tagtársaim! 
Tavaly gyengélkedő lévén, fiamat kértem fel, hogy tolmácsolja 

köszönetemet bizalmukért, méllyiel tagjaik sorába felvettek. Az első 
alkalmat: a mait felhasználom, hogy személyesen mondjam eT azon 
érzelmeket, mélyeket határozatuk bennem felébresztett, A z első az 
őszinte hála és köszönet érzése azért, mert rámnézve nemcsak öröm, 
hanem igaz megti'sztelés, amit elhatároztak. Midő-2 erőmmel fogad
tam e választásukat, biztosítom <mindnyájuka,{;. hogy szívvel-lélekkel, 
egész erőmmel önök mellett állok nehéz p inká jukban azért, mert 
látom, hogy törekszenek, hogy tűrnek, h;* \ komolyan dolgoznak. 



Évtizedeken át volt alkalmiam a magyar mérnököt megfigyelni 
és megismerni. Megismertem őt a harctéren, midőn mint harcos 
jött, ott hősiesem küzdött és kimondhatom, hogy hős katonák, hős 
vezetők voltak. A harctérten, ha szakmunkát végeztek, mindenkor 
kiválót alkottak. Békében — é s ezt a legnagyobb örömmel sok hosszú 
éven át láttam a külföldön épúgy, mint idebenn — névre, nagy névre 
tettek szert, úgyhogy teljesen felesleges idegen mérnököt keresnünk 
magyar munkára, hiszen kincset érő mérnöki karunk van itt. Kül
földön, — mint éppen most éresültem újra — például' az Egyesült-
Államokban, számos magyar mérnök áill az üzemek élén. Ennél 
nagyobb bókot nem mondhatok. Ezzel nemcsak a szakmunkát végzi, 
de csonka hazánk hírnevét is emeli, megismerteti és nagyrafoecsültté 
teszi külföldön a magyar nevet. 

Ezért ismétlem, büszke vagyok, hogy tagja lehetek Szövetségük
nek és ismétlem, hogy hazafias munkájukban teljes érőmmel közre
működni kívánok. Azáltal, hogy á magyar mérnök magasra emeli a 
magyar nevet a külföldön, hivatva van igazunkat hirdetni és bebi
zonyítani azt, hogy mily óriási igazságtalanság történt szegény 
hazánkkal. 

Igaz, meleg szeretettel, üdvözlöm mindnyájukat, mint tagtársuk 
és kívánom, hogy a magyarok Istene áldja meg mindnyájukat, adja, 
hogy mielőbb nagy részük lehessen szegény hazánk feltámadásában. 

Szűnni nem akaró taps és éljenzés követte József királyi berceg 
beszédét. 

Dr. Frofmer József főtitkár tájékoztatta ezután a közgyűlés 
közönségét a Szövetség társadalmi és szakszerű működésérő!, vala
mint az élimult évben folyamatba tett azon kezdeményezéseiről, 
melyek a mérnökség általános és különleges érdekeinek előmozdítá
sára irányultak. A vonatkozó statisztikai adatok felsorolása után a 
főtitkár beszámolóját a magyar mérnökséghez intézett hazafias fel
szólítással fejezte be, melyben a mérnöki munka honmentő fontos
ságát hangsúlyozta. 

Az évi rendes közgyűlésnek fenntartott határozatok meghoza
tala és választások megejtése után dr. Misángyi Vilmos nagyérde'kű 
előadása következett a „Mérnökök elhelyezéséről". 

A feszült érdeklődéssel kísért előadás után a közgyűlés az Egye
temi Énekkarok hazafias énekszámaival ért véget. 

A közgyűlés után a Gellért-szálló márványcsarnokában az ün-
neolő magyar mérnökök ünnerci lakomára gyűltek össze, melyen a 
Szövetség első. elhunyt elnökének. Ed'vi-Illés Aladárnak emlékére 
alapított serleggel Schulek János építész mondott magasszárnyalású 
ünnepi beszédet. 



Az „Erdészeti Lapok" 1929. évi III. füzetének 

H I R D E T É S E I . 

Az ERDÉSZETI LAPOK mellett mérsékelt közlési dijért 
a lap irányával nem ellenkező hirdetések kiadatnak. 

Díjszabás. Kéthasábos szélességben (107 mm) garmond betűvel 
vagy ennél nagyobb betüfajtával szedett hirdetés milliméterenkint 
20 fillér. (Egyszeri megjelenés mellett egész oldal 32 P.) Táblázatos és 
garmond betűnél kisebb betüfajtával szedett hirdetések másfélszeres egy
ségárral számittatnak. Ismételt megjelenés esetén megfelelő árkedvezmény. 

Apróhirdetéseknél egy szó 12 fül., álláskeresleti hirdetéseknél 6 fül. 
Külön mellékletek megegyezés szerint. 

Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 

Budapest IX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tővönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fürészelt anyagokat Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1. XII. 1.) 

Tö lgymakko t , b ü k k m a k k o t 
és mindenféle lomb- és fenyőmagvakat, lomb-
és fenyőcsemetéket, díszfákat, sorfákat, gyü
mölcsfákat őszi és tavaszi szállításra ajkul.'• 

KELNER REZSŐ okleve les erdőmérnök , Gödöllő. (2. v> 



n 

Erdőmérnök, az erdőgazdaság minden ágában kellő gya
korlattal, állást vagy ideiglenes alkalmaztatást (például erdő 
rendezésnél) keres. Szíves megkeresések „Gyakorlott szakem
ber" jeligére e lap kiadóhivatala továbbít. (10.) 

Kereskedelmi érettségizett, Erdőgazdaságit végzett, nagy 
erdő- és vadgazdaságban szerzett hétéves külső, belső gyakor
lattal bíró, magyarul, németül beszélő, gép- és gyorsírást tudó, 
28 éves, szerényigényű, nőtlen egyén, ki műszerekkel is Ön
állóan dolgozik, állást keres. Megkeresést „Munkaerő" jelige 
alatt a kiadóhivatal továbbít. (9.) 

Dugványról nevelt 2 — 2 % méter magas kanadai nyárfák, vala
mint dugványok tavaszi szállítására megrendeléseket elfogad Tuboly 
Lajos gazdasága, Ikervár (Vas m e g y e ) . . 

Erdőőri és vadőri szakiskolát végzett, róm. kath. vallású, nőtlen, 
25 éves, azonnali belépésre erdőőri vagy vadőri állást keres, a magyar 
nyelven kívül a németet perfektül beszéli, egy és félévi praxisa van, 
igényei szerények. Szíves megkeresések Buszlauer János, Rácmecske 
(Baranya m.) címre küldendők. 

Július elsejére vadászatban jártas erdőőrt keresünk. Ajánl
kozók kérvényeiket okmányokkal „Hitbizományi erdőhivatal, 
Bakóca, Baranya megye" címre küldjék. Földeket bevet
tetjük. (7.) 

F A R A G Ó B É L A 
Erdészet i M a g n a g y k e r e s k e d é s és Erdészet i Csemetete lepek 

ZALAEGERSZEG 
Szállít hazai és külföldi fenyőmagvakat, u. m.: Pinus 
sylvestris, Pinus austriaca, Picea excelsa, Larix europea, 
Abies pectinata, Pinus strobus, Pinus Banksiana stb., 
továbbá lomblevelű, u. m.: akác, gleditschia, juhar, éger, 
szil, magaskőris, amerikai kőris és egyéb magvakat, vala
mint mindenféle hazai és külföldi gyümölcsmagvakat. 
Erdészeti csemetetelepeim már megközelítették békebeli 
teljesítőképességüket s ma már csaknem minden tű- és 

lomblevelű csemete szállítására képesek. Üvegházi és sza
badföldi rózsák nagy választékban. Tájékoztatást kibocsá
tott tavaszi árjegyzékem nyújt, melyet kívánatra kész

séggel megküldök. 
C é g e m v á l t o z a t l a n u l f e n n á l l ! 

A nagyérdemű közönség szíves figyelmét ezúton is fel
hívom árjegyzékemre s kérem, hogy szükségletét az ár

jegyzék alapján megrendelni szíveskedjék. 
(6. ni. 2.) - X Faragó Béla 



2623—1929. szám. Kecskemét th. város polgármesterétől. 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY. 

Kecskemét th. város erdőgazdaságánál egy nyugdíjazás 
folytán megüresedett főerdőőri és egy lemondás folytán ürese
désben levő erdőőri, valamint előléptetés következtében esetleg 
megüresedő erdőőri állásra pályázatot hirdetek. 

A sajátkezűleg írt és a város polgármesteréhez címzett pá
lyázati kérvényeket f. évi április hó 30. napján déli 12 óráig 
kell a város központi iktatóhivatalába beadni. 

Bővebb felvilágosítást a városi székház hirdetőtábláján ki
függesztett, vagy pedig a városi erdőhivatal nyújt. 

Kecskemét, 1929 február 23. 
(11.) Polgármester. 

Szakvizsgázott, vadászatilag képzett erdőőr személyi és 
szolgálati okmányainak egyszerű másolataival és igényeinek 
megjelölésével a diósjenői (Nógrád m.) uradalmi erdőhivatalnál 
megüresedő erdőőri állásra pályázhat. 

Hárs- és éger-rönkfát 30 cm-től fellebb, 3.00 métertől fel-
lebb, jávor-, barna kőris-, platán- és kanadai nyár-rönkfát 45 
cm. vastagságtól fellebb vásárolunk. Furnérgyár és Keményfa
termelő Rt., Budapest, IX. , Csont-utca 1. (8. I. 1.)) 
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