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Halálozások. Kriszta Gyula nyűg. m. kir. főerdőtanácsos , a 
II. o. polg. h. ér. k. tulajdonosa, egyesületünk rendes tagja, f. évi 
április hó 18-án életének 64-ik évében Diósgyőrön elhunyt. A meg
boldogult szolgálatának javarészét a tótsóvári vol t m. kir. kincs
tári erdőhivatal kötelékében töltötte el, ahol úgy szaktudásával, 
mint szorgalmával kol legáinak és fe lsőbbségének megbecsülését 
érdemelte ki. 

Aschner Vi lmos nyug. főerdőtanácsos , a volt orsovai m. kir. 
erdőhivatal egykori építésvezetője, vol t egyesületi rendes tagunk 
f. évi április hó 30-án életének 63-ik évében Orsován elhunyt. Béke 
hamvaikra. 

A Máv. tűzifa-versenytárgyalásának eredményei . A szokatla
nul tartós, kemény tél az előző termelési időszakból származó tűzi
fakészletek túlnyomórészét felemésztette, úgy, h o g y száraz tűzi
fát a piacon csak igen keveset és apró tételekben lehet kapni. 

Ezt az általános hiányt tüntette fel a Máv. április hó 25-én 
tartott versenytárgyalása is. 

Míg az előző években a versenytárgyalásra kiírt mennyiségnek 
4—5-szörösére érkeztek ajánlatok s maga a külföldi fatermelés a 
kiírás 3—4-szeresét ajánlotta fel, addig az idén a versenytárgya
lásra kiírt 13.000 vasúti kocsirakománnyal szemben a következő 
mennyiségeket ajánlották f e l : Be l fö ld rő l : 2658 kocsi rakomány 
cser, 5075 kocsi rakomány bükk, 305 kocs i rakomány tö lgy és 50 ko
csirakomány gyertyán tűzifát, összesen 8088 vasúti kocsirakományt . 
Külföldről : 650 kocsi rakomány cser, 8010 kocsi rakomány bükk és 
100 kocsirakomány tölgy tűzifát, összesen 8760 kocsirakományt. 

A z ajánlati árak a belföldi fáná l : cser 235—275 P, bükk 235— 
280 P, tölgy 210—260 P, gyertyán 255 P ; külföldi f áná l : román 
bükk 251—272.50 P ; jugosz láv cser 268 P, bükk 263—282 P, tölgy 
253 P ; csehszlovák bükk 1400 cseh korona, mindegyik 10.000 kg-
ként a feladó, i l letőleg határál lomáson. 

A felsorolt mennyiségben nincs benn az államkincstári erdők 
által szállítandó famennyiség, amiről a két ágazat külön, közvet
lenül tárgyal. 

Mindenesetre feltűnő négy nagyobb magyar termelés által fel
ajánlott nagymennyiségű (egyenként 600—2000 vagon) bükk tűzi
fa, valamint a csehszlovák termelőknek a versenytárgyalásról való 
majdnem teljes távolmaradása (mindössze egy 500 vagonos 
ajánlat). 

Mivel a zord téli idő nemcsak a készleteket emésztette fe l , de 
a termelést is erősen hátráltatta, az őszi szezon előreláthatólag a 
nagy kereslet és magas árak jegyében fog megindulni . (B.) 



A „Carpathia" fatermelők és fakeireskedők országos egyesüle
tének mult évi jelentéséből a Pozsonyi Híradó 1929. évi április hó 
22-iki száma szószerint a következőket köz l i : 

A z erdőgazdálkodás, a faipar és fakereskedelem egyre inten
zívebb államosítása az e szakmába tar tozó magánvállalatokat rend
kívül kritikus helyzetbe hozza. A z állami erdők és birtokok kom-
mercializálását törvényesen szankcionálták, ami azt jelenti, hogy 
az állami vállalatok vezetése kereskedelmi elvek alapján történik. 
A törvénynek azonban nem szabad olyannak lennie, hogy annak 
révén v i rágzó üzletágak tönkremenjenek és az adófizetők ezreinek 
exisztenciája dől jön romba. 

A je lenlegi tendencia nyilvánvalóan odairányul, hogy a faipar
ban a magángazdálkodást fokozatosan kikapcsolják, anélkül, hogy 
ebből az államnak haszna lenne. Szlovenszkó és Ruszinszkó faipara 
és kereskedelme kipusztulás előtt áll. És ha a mostani elveket foly
tatják, néhány év múlva nem létezik itt többé magánipar és keres
kedelem. 

A z a néhány fűrésztelep, amely még a magángazdaság kezében 
van, hamarosan meg f o g szűnni és az állami fűrésztelepek bérbe
adására nem kötnek új szerződéseket. Saját szemeinkkel kell lát
nunk, hogy Szlovenszkónak és Ruszinszkónak eme nagyfontosságú 
ipari és kereskedelmi ága mint halad a teljes megszűnés felé . 

A z állami erdők saját rezsiben való kezelése mélyen sérti a 
szabad gazdálkodást és hátráltatja a gazdasági élet szabad fejlő
dését. Hiába hozzák fel azt az állami kezelés hívei, hogy ezáltal az 
állam szabályozhatja az árakat, mivel a jelenlegi szabad be- és ki
vitel mellett az árakat a kereslet és kínálat aránya szabja meg. 

A kommercial izál t állami erdőgazdaságok különben sem tud
nak alkalmazkodni a piaci helyzetek f inomságaihoz és így az állami 
apparátus mindig csak nehézkesen sántikál úgynevezett árszabá
lyozási intézkedéseivel a piaci tények után. 

A z állami gazdálkodás sokkal kevesebb haszonnal is jár, mint 
a magángazdálkodás és különben azt a kevés hasznot is, amit ki tud 
mutatni, a magángazdálkodástól elvont nyereség alkotja, ami ter
mészetesen hasonló mértékben csökkenti az adóbevételeket is. 

A z állami kezelés önként értetődően távolról sem olyan inten
zív és hasznothajtó', mint a magángazdálkodás és még az sem felel 
meg a valóságnak, hogy az állami erdőgazdálkodás nagyobb in
veszt íciós tőkével tud dolgozni . A magángazdálkodás mindig tu
dott kellő hitelt szerezni befektetés célokra, ha rentábilis üzletről 
volt szó és nem olyan irrentábilis beruházási kísérletekről, ame
lyekre valóban csak az állami erdőigazgatóságok tudják megkapni 
az adófizető polgárok pénzét. 



Kérelem az erdőbirtokos és erdőtiszt urakhoz a Kaposváron 
rendezendő Országos Mezőgazdasági és Ipari Kiállítás és Vásár 
ügyében. A Kaposváron f. évi augusztus 24-től szeptember 2-ig ren
dezendő országos kiállítás erdészeti osztálya elhatározta, hogy Ma
gyarország erdőgazdaságának előmozdítása és ismertetése érdeké
ben, valamint az erdőbir tokosok és az erdő iránt érdeklődők isme
reteinek bővítésére .tanulságos és szemléltető, nagyabb szabású er
dőgazdasági kiállítást rendez. Ezen elhatározást különösen Csonka-
Magyarország erdeinek és az ezzel kapcsolatos gazdasági viszo
nyoknak éppen nem kielégítő állapota igazolja. 

A kitűzött cél eléréséhez azonban Dunántúl minden egyes er
dőbirtokosának és erdőtisztjének az ügy érdekében való szeretet
teljes és igazi szakbuzgósága és áldozatkészsége szükséges. 

A kiállítás erdészeti osztálya nevében arra kérjük az erdő
birtokos és erdőtiszt urakat, hogy a legtel jesebb erkölcsi és anyagi 
támogatásukkal segítsenek a kitűzött célt előmozdítani és bizto
sítani. 

Azér t fordulunk már most az erdőbirtokos és erdőtiszt urak
hoz, mivel még a fo lyó téli termelési idény befejezése előtt van a 
legtöbb ideje különösen az erdőhasználati anyaggyűjtésnek, mely 
anyagot később már nagy nehézségek árán lehetne csak meg
szerezni. 

Minden legkisebb f igyelemre méltó tárgyat szívesen fogadunk 
és felhasználunk, különösen érdekes korongokat (széles vagy ritka 
évgyűrűkkel) , rendellenes növésű törzs- vagy ágrészleteket, cso-
moros, habos, madárszemű, szép bélsugártükrös, csavaros növésű 
fametszeteket, erdei fé lgyár tmányokat (kocsialkatrészek, dongák, 
szántalpak, rudak, karók, botgyártás fája, fafonás fája, szelvény 
és szögletes áru, faragott áru, stb. (erdei készárukat, mezőgazda
sági és egyéb szerszámokat (oszlop, karó, szerszámnyél, gereblye, 
saroglya, teknő, vályú, fakanál, facipő, kaptafa, talpfa, zsindely 
stb.), különféle fabetegséget szemléltető farészeket (pl . szú és 
egyéb rovarrágás, az évgyűrűk mentén hangyarágás, gombabeteg
ségek, farákok, gumizóna a fában, álgeszt, bélkorhadás, rügy- és 
levélelváltozás és betegség, korcsképződmények, ágszalagosodás, 
gubó- és gubacsképződmények s tb.) , azonkívül lomb-, rügy- és mag-
gyüjteményeket, káros és hasznos erdei rovarok és egyéb állatok 
gyűjteményét, erdei gyomok és füvek, különféle erdei talajok és 
azok növényzete gyűjteményét, csemetemintákat stb.; nagyon j ó 
szolgálatot tennének különféle erdőgazdasági d iagrammok és gra
fikonok, rajzok, fényképek, valamint miniatűr modellek (szenitő-
bdksa, mészégető, tűzifasarang, híd, kocsi, erdei házikó, erdőgazda
sági szerszámok, eszközök és gépek modelljei , pl. fűrészgép s tb . ) . 

Hisszük és reméljük, hogy érdekesebbnél érdekesebb és számo
sabbnál számosabb anyagot hoz össze az erdőbir tokos és erdőtiszt 



urak buzgósága és fáradozása, úgy hogy az erdészeti csopor t kiál
lítása nem marad a többiek mögöt t . 

A kiállítás erdészeti osztálya szeretné a kiállítás anyagát egy 
különálló csarnokban elhelyezni, a mostani budapesti kiállításon 
levő rovott gerendafalu erdei házikó mintájára, de ehhez nem áll 
rendelkezésre a szükséges hitel. Ha azonban az erdőbirtokos urak 
nemes áldozatkészsége egy ilyen erdei ház felállítását lehetővé 
tenné, úgy a kiállítás erdészeti csarnoka — azt hisszük — páratla
nul ál ló je lensége és mágnese lenne a kaposvári országos kiállítás
nak. E kis épület költségeiből nem esnék egy-egy erdőbirtokosra 
több 120—150 pengőnél . Amennyiben azonban ez a terv nem sike
rülne, úgy a kiállításon a résztvevőknek a szabályzatban megálla
pított díjakat kell fizetniök. Az önálló pavilfon építéséhez mló hozzá
járulás, f. évi május l-ig bejelentendő. 

Mindenféle kezdeményező lépést és hasznos tanácsot szívesen 
fogadunk s ismételten kérjük az erdőbirtokos és erdőtiszt urakat, 
hogy támogatásukkal segítsenek nehéz munkánkban. 

Levelezések a következő címre küldendők: „ A kaposvári kiállí
tás erdészeti csoportja, Kaposvár, erdőigazgatóság." 

A kiállítás erdészeti csoport ja nevében: 

Haracsi La jos s. k. Földváry Miksa s. k. 
csoportelőadó, m. kir. erdőmérnök. cs.-elnök, min. tanácsos, erdőigazg. 

A halászati t i lalom megrövidí tése . A G. H. j e len t i : A földmí
velésügyi miniszter a f. évre megrövidí tet te a halászati tilalmat, 
melynek értelmében május 5-től május 31-ig nem szabad nyílt v i 
zeken halat fogni . 

19. Kimutatás 
a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egyle t 
u!)aiptőkéjenek gyu-napítására az 1929. évi április hó 1—30-ig az 
erdészeti társadalom részéről felajánlott és befizetett adományokról: 

Befizet tek: Bálint A n d o r 4, Balogh Ernő 10, Bárány Károly 
2, Béky Alber t 2, Botos Géza 2, Braxatoris Zoltán 3, Burdáts János 
2, Craus Géza 3, Cseke Lajos 1, Csernetzky Károly 1.50, Csiszár 
Imre 8, Dercsényi István 2, Fehér Dániel dr. 2.50, vitéz Fejes Jó
zsef 1, Fekete Zoltán 5, Füstös Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Haider 
Henrik 3, Hammerschmidt Ernő 6, Haracsi Lajos 1, Hibbján Já
nos 20, Holba Miklós 2, Illyés Káro ly 5, Kal l ivoda Andor 5, Kellé 
Artúr 5, vitéz Kiss Lajos 1, Kolecsányi László 10, Kováts Ernő 1, 
Kovássy Kálmán 2, Kövessi Ferenc dr. 5, Kraffszky Ferenc 20, 
vitéz Kris tófy Gyula 6, Kuka József 2, Kutasy Viktor 1, Laczkó 
Béla 2, Lász lóffy Ernő 10, Léhn János 2, Lesenyi Ferenc 5, Létay 
Gyula 2, Magyar Pál 5, Maróthy Emil 2, Mayer Zoltán 1, Modrovich 
Ferenc 3, Muck András 2, Nagy László 5, Nagy Mihály 10, Orbán 



László 1, Ostadal Jenő 10, Plauder Nándor 1, de Pottere Gerard 
20, Rainiss Béla 3, Répászky István 10, Riedl Gyula 10, Rikly István 
1, Rimler Pál 20, Ronchet t i Gáspár 10, Róth Gyula 5, Rusz Dénes 
10, Sébor János 3, Sipos Antal 5, Szalay Rezső 5, Szarkássy János 5, 
Szecsődy József 2, Szeles István 2, Takács János 2, Ter ray Gyula 
3, Tötth Bódog 2, vitéz Tótth László 2, vitéz Törők Béla 1, Vági Ist
ván 5, Vermes Viktor 5, Vi tézy László 10, Zoltán János 4, Zsák La
jos 4 pengőt . 

A jelen kimutatás szerint befo ly t összeg 357 pengő, amelyhez 
hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét, a gyűj
tés eddigi eredménye 6551.86 pengő. 

Bianco csekklap használata esetén a befizetések „ M . kir. bánya
mérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egyle t Sopron" címen 
az 57936. számú csekkszámlánkra eszközlendők 

Sopron, 1929 május 1. 
Széki János, 
főisk. tanár, 

a Segélyző Egylet elnöke. 

Fásítási oklevelek kiosztása Szentesen. Fényes ünnepség kere
tében adta át május 5-én Matusovits Péter min. tanácsos, erdőigaz
gató a csongrádvármegyei gazdasági egyesület rendkívüli közgyű
lésén a gazdasági fásítások jutalmazására szolgáló miniszteri el
ismerő okleveleket i f j . Cserna János, Kanász Imre, Csúcs Károly, 
Kőszeghy Béla, Zsoldos László és Vass János részére, továbbá az 
erdőhivatalt vezető Scherg Káro ly m. kir. főerdőmérnöknek a min. 
elismerésről szóló okmányt. A z ünnepélyen résztvett a lsótacháchi 
dr. Farkas Béla főispán, dr. Csergő Káro ly alispán, dr. Ciratricis 
Lajos felsőházi tag, dr. Szeder F. János országgyűlési képviselő, 
Mátéffy László gazd. fő tanácsos is és a környékbeli gazdák nagy 
tömege. 

A három vidéki erdészeti egyesület együttes közgyűlése Bala
tonfüreden. A „Felsődunántúl i Erdészeti és Vadászati Egyesüle t" 
a „Tiszajobbpart i Vármegyék Erdészeti Egyesületé"-vel és a „ D é l 
dunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület"-tel fo lyó évi június 
hó 3. és 4-én Nagyvázsony, illetve Balatonfüreden, tanulmányi ki
rándulással kapcsolatosan vándorgyűlés t tart. 

Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsos a Közgazdasági 
Egyetem meghívott szakelőadója. A kir. magy. egyetemi közgazdaság
tudományi kar Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsost, a soproni 
m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolán az „Érdekesebb ten
gerentúli és exotikus fák" és „ A bányafa" c. kollégiumok és a Buda
pesti Kereskedelmi Akadémia fakereskedelmi szaktanfolyamának elő
adóját, az „Erdészettan" c. tantárgy előadására meghívta. 


