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Halálozás. Auersperg Károly herceg f. F. évi október hó 
19-én goldeggi kastélyában agyszélhüdésnek esett áldozatni. 
Auersperg Károly herceg, az osztrák birodalmi erdészeti egye
sület volt elnöke, akinek nemes alakjára és rokonszenves modo
rára sokan kartársaink közül, akiknek az ausztriai erdészeti 
egyesület 1911. évi magyarországi látogatása, majd 1913. évi 
ausztriai tanulmányútunk alkalmával alkalmuk volt az el
hunyttal megismerkedni, kegyelettel fognak visszaemlékezni. 
Csehországi és krajnai nagy birtokain mintaszerű gazdaságot 
folytatott és az erdészeti érdekképviselet terén is eredménydús 
tevékenységet fejtett ki. 

* * * 
Tichy Kálmán ny. kir. erdőfelügyelő, az O. E. E. rendes 

tagja f. é. október hó 18-án Maglódon elhunyt. 
Őszinte részvét kíséri a bosszú évekkel ezelőtt maglódi ma

gányába visszavonult szaktársunk észrevétlen elmúlását. A 
megboldogult mintaképe volt a lelkiismeretes pontossággal 
dolgozó tisztviselőnek, de éppen oly jó és vidám kollégának 
mutatkozott a fehér asztalnál. Közismert jó humora örökké em
lékezetünkben fogja tartani közkedvelt egyéniségét. 

Földes Tamás ny. főerdőtanácsos, a zágoni ref. egyház tb. 
főgondnoka 63-ik életévében, augusztus hó 28-án Zágonban el
hunyt. 

* * * 
Urbantsek Ignác, a gr. Károlyi György f. hitb. uradalom 

*iy. főerdésze, az 0. E. E. rendes tagja, f. é. november hó 2-án 
Párádon 81 éves korában elhunyt. 

A megboldogult emlékét, 53 évig tartó érdemes szolgálatát, 
legméltóbb módon a kezelése alatt állott erdőnek mintaszerű 
fiatalosai örökítik meg. Kiváló vadász is volt. Ügy. említik, hogy 
ő lőtte a Mátrában az utolsó farkast.*) 

Tíz élő gyermeke közül három erdőmérnök fia gyászolja. 
Béke hamvaikra. 

*) Állítólag az utóbbi években a gyöngyössolymosi érseki erdó'kben 
ismét tanyázik néhány farkas. 



11.250/1927. sz. Figyelmeztetés! 
A-mérnökök nyilvántartásába való jelentkezést az érdekel

tek igen sok esetben hiányosan teljesítik, noha az előnyomta
tott és megkeresésre annak idején meg is küldött űrlap ós az 
ehhez mellékelt 2100/1927. számú tájékoztató a kellő felvilágosí
tással szolgált. Ezért szükségesnek tartjuk az érdekelteket az 
alábbiakra nyomatékosan figyelmeztetni. 

A mérnökök nyilvántartásába való jelentkezés céljára ki
adott űrlapot pontosan és kimerítően kell a Kamarához benyúj
tani. 

A jelentkezést az űrlap harmadik oldalán alulálló figyel
meztetés szerint hiteles, igazoló okmányokkal kell felszerelni. 

Feltétlenül csatolni kell: 
a) a születési adatokat igazoló anyakönyvi kivonatot, 
b) az esetleges névváltoztatás engedélyiratát, 
c) a mérnöki oklevelet, 
d) az oklevél esetleges honosításának igazolását, 
e) főiskolai képzettség (oklevél) hiányában az iskolai tanul

mányok mérvadó utolsó adatait igazoló bizonyítványt. 
Ezen okmányokat nyilatkozat nem pótolhatja, s ezeket a 

kamarai tagoknak is be kell nyujtaniok, és pedig akkor is, ha 
a tagfelvétel alkalmával már egyszer bemutatták, mert a mér
nöki rendtartás III. számú végrehajtási utasítása olyan adatok 
nyilvántartásba vételét is előírja, amelyek a korábban történt 
tagfelvétel alkalmával nem jegyeztettek elő. . 

Fenti a—e alatt felsorolt okmányok bemutatásától a Ka
mara annál kevésbé tekinthet el, mert a kamarai nyilván
tartások hitelességét és ezzel az intézmény komolyságát oly 
adatok elfogadásával, amelyeket alapokmánnyal hitelesen nem 
igazolnak, nem veszélyeztetheti. A hitelesség és komolyság 
megőrzése pedig minden mérnök elsőrangú érdeke. 

Igen fontos a jelentkezési űrlap 9. tételének részletes kitöl
tése is, mert ebből ítélhető meg az, hogy ki milyen mérnöki 
működés terén specialista. A kitöltés mikéntjére az űrlapokkal 
együtt kiadott 2100/1927. számú „Tájékoztató" példát is tartal
maz. Az, aki az űrlapot nem töltötte ki kellő részletességgel, 
majd ennek tudhatja be, ha adódó alkalommal akaratlanul is 
mellőzés éri. 

A jelentkezés alkalmával a nem kamarai tagok részéről 
esedékes beiktatási díjat, illetőleg pótdíjat (lásd a jelentkezési 
űrlap fejszövegét) a jelentkezéssel egyidőben kell befizetni. 

A jelentkezési és igazolási kötelesség a Magyarországon 
állandó lakással nem bíró minden mérnökre (a mérnöki rend
tartás szerint mérnöki cím használatra jogosultakra) vonat-
kőzik. Ezek jelentkezése bélyegmentes. 



A mérnökhelyettesek törzskönyvébe, vagy a kezdőmérnö
kök nyilvántartásába való bejelentés — mely a gyakorlaton 
lévők ellenőrzését szolgálja — nem mentesít a mérnökök (cím
jogosultak) nyilvántartásába való jelentkezés általános köte
lezettsége alól. 

Aki jelentkezési kötelezettségének, a szabályszerű jelent
kezési batáridőig, 1927. évi szeptember hó 30-ig egyáltalában 
nem, avagy csak hiányosan tett eleget, tartozik e mulasztását 
haladéktalanul igazolni és a jelentkezést késedelem nélkül 
pótolni, mert ellenkező esetben a Kamara kénytelen lesz a 
jelentkezések feldolgozása során az illetékes kir. járásbíróság
nál a kihágási el járást megindíttatni. 

Aki a M. R. 70. §-a alapján akar jelentkezni és a mérnöki 
jogokat — így a címjogosultságot — ezúton kívánja meg
szerezni, annak (a jelentkezési űrlap 9. tételszáma szerint) a 
Kamara ügyrendjének 126. §-ában előírt módon kell a gyakorla
tát részleteznie és hiteles okmányókkal igazolnia. A 70. §-ra ala
pított jelentkezések leleteztetés terhe mellett bélyegkötelezett
ség alá esnek. 

Budapest, 1927. évi november hó 2-án. 
Budapesti Mérnöki Kamara. 

Az erdőgazdaság népszerű ismertetése iskolai tankönyvek
ben. Örvendetes jelenség, hogy újabban a közfigyelem az erdő
gazdaság megismertetésére is irányul. Ennek élénken szóló tanú
bizonyságai azok az iskolakönyvek, melyekben az erdőgazda
ságra vonatkozó vagy azzal kapcsolatos közlemények vannak. 

E téren úttörő Pászthy Ferenc ny. m. kir. főerdőtanácsos, 
aki a Szent István-Társulat egyik, Öveges Kálmán által átdol
gozott — a gazdasági és általános ismétlő iskolák számára ki
adott „Olvasó- és tankönyv"-ben „Erdészet" címen, 30 nyomta
tott oldalon, az erdőről, erdőtörvényről, az erdő üzemtervéről, az 
erdő kezeléséről, az erdők védéséről, az erdei legeltetésről és le
geltetési tilalmakról, az erdei fákról, az erdő haszonvételeiről, 
a fák vágási idejéről, a fák elszállításáról (vágástakarításról), 
az erdei fák műszaki felhasználásáról, az egyes fafajok gazda
sági, építési és ipari hasznairól, az erdők felújításáról, új erdők 
telepítéséről, mezőgazdasági fák ültetéséről, erdei csemete
kertekről és faiskolákról, az erdősítés alá kerülő terület be
ültetéséről és pótlásáról tömörséggel, azonban igen élénken, 
vonzóan és rendkívül tanulságosan mondja el mindazt, mit e 
téren tudni és tenni kell. 

Szerző fejtegetéseivel nagymértékben sikerülni fog az erdők 
iránti szeretetet és kedvet a tanulók lelkében felkelteni, meg
teremteni és állandósítani. 

* * * 



Az idei „Paedagogiai és tankönyvkiállítás1'-on két közép
iskolai tankönyv vonta figyelmünket magára. 

Egyik tankönyv szerzője: dr. Steiner Szilárd zalaegerszegi 
tanár, ki „Természetrajz" II. kötet (a középiskolák II. osztálya 
számára) című művének 180—199. oldalain az „Erdőgazdasági 
növényeink" című részben foglalkozik Csonka-Magyarország 
erdeivel, az azokban folyó gazdálkodással, azok természetes és 
mesterségegs úton való febíjításával; majd a fának döntéséről, 
feldolgozásáról mond el tanulságosakat. Ezután a bükkfát, a 
kocsányos és kocsánytalan tölgyet, a cserfát, a nyírfát, a mez-
gés égert, a hamvas- és kötőfűzet, a rezgő-, fekete- és jegenye
nyárt, a kopasz szilfát, hársfát, juhart, csíkos kecskerágót, 
repkény borostyánt, a fagyöngyöt s végül pedig a lucfenyőt, 
jegenye-, vörös- és erdeifenyőt, s a borókát ismerteti. 

Az egyes olvasmányokat igen jól sikerült szövegképek (a 
képeket Göbel J. Árpád készítette) teszik élvezetessé. Meglát
szik, hogy szerző a tárgyát ismeri s azzal kedvvel foglalkozik. 

Kívánatos, hogy e mű széles körökben mielőbb elterjedjen, 
s az erdők iránti szeretetet a tanuló-, főleg pedig a cserkész
ifjúság lelkében felkeltse. A tankönyv ízléses kiállítása az 
Athenaeum irodalmi és nyomdai rt.-ot dicséri. 

A másik tankönyv szerzője: dr. Fodor Ferenc egyetemi ma
gántanár, kinek a felső kereskedelmi iskolák I. osztálya szá
mára írott „Gazdasági földrajz" című művében a 83. és 84. lapon 
a „Magyar erdőgazdaság", a 99. és 100. lapon pedig az „Erdő-
ipar" van tárgyalva. 

Szerző találóan írja le „Az erdős Magyarország és a fátlan 
Csonka-Magyarország" erdőgazdasági viszonyait. Erdeink — 
írja — nemcsak nyersanyagot szolgáltattak, hanem bőségesen 
ellátták a lakosság tüzelőszerszükségletét is, sőt kivitelre is 
jutott fa. A magyar erdők biztosították gazdasági egységűnket. 

Magyarország kiterjedt erdőségei szépen fejlett fa- és papi
rosipart teremtettek. Faiparunk általában kielégítette a lakos
ság szükségletét. Legtöbb fűrésztelepünk az Északnyugati Fel
földön és Erdélyben volt. Fűrésztelepeink félgyártmányainak 
jelentékeny részét a hazai asztalos- és bútoripar dolgozta fel. 
Papirosgyáraink a fenyőerdőben gazdag felvidékeken helyez
kedtek el. 

A könyv kiállítása igen díszes, ábrái eredetiek és tetsze-
tősek, a Királyi magyar egyetemi nyomda nyomása és kiállí
tása meglátszik rajta. A hazai felsőkereskedelmi tanulóifjúság
nak s a gazdasági élet általános tényezői iránt érdeklődőknek 
e könyv hasznos szolgálatot fog tenni. 

Tomasovszky Imre. 



Az „Erdészeti Lapok" 1927. évi X. füzetének 
H I R D E T É S E I . 

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

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

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

Faragó Béla erdészeti magnagykereskedés és erdészeti cse
metetelepek, Zalaegerszeg. Szállít hazai és külföldi fenyőmagva
kat, magas csiraképességgel, melyért az 1895. évi XLVI. t.-c. és 
annak végrehajtása tárgyában kiadott 38286—1926. számú minisz
teri rendelet értelmében teljes szavatosságot vállalok. Ajánlok 
őszi és tavaszi szállításra kocsánytalan tölgymakkot 75 százalék, 
csermakkot 85 százalék csiraképességgel, valamint mindenféle 
lombfa- és gyümölcsfa-magvakat. Erdészeti csemetetelepeim az 
igényeket teljes mértékben kielégítik. Ajánlok Picea excelsákat 
60—70 és 80—100 cm. nagyságban, előnyös áron. Szállítok azon
kívül mindenféle tűlevelű-, lomblevelű- és gyümölcsfákat. Árjegy
zék kívánatra ingyen és bérmentve. Cégem változatlanul fennáll. 

(4. II. 1.) 
35 éves, családos erdömérnök, aki üzemtervkészítésben, 

földmérési munkálatokban is gyakorlattal bír, azonnal belépne 
uradalomba, mint kezelő-erdőtiszt, vagy üzemrendezés, felmérés 
tartamára segéderőnek. Szíves megkeresést kér Nagypál István 
oki. erdőmérnök, Keszthely, Festetics-utca 11. (3. IV. 3.) 

Szakvizsgázott, 35 éves, magas, erős, jómegjelenésű, nős, 
róm. kath. egy gyermekes erdőőr vagyok. Erdészetnél 15 évi 
gyakorlatom van. Elsőrendű szolgálati bizonyítvánnyal rendel
kezem. Erdőkitermelésben, csemetekert keezlésben, erdősítésben, 
apró- és nagyvad tenyésztésében, dúvadak méreggel való irtá
sában, vadászatban nagy gyakorlatom van. Szép írásom van, 
irodai munkát is végzek. Jelenleg is egy 10.000 kat. hold terület 
vadásza vagyok. Szerény igényekkel erdőőri vagy vadászi állást 
keresek. Saját költségemen költözködöm. Bemutatkozásra me
gyek. Szíves megkeresést kérek. Varga József erdőőr. Alsó-
némedi, Budapest mellett. (12., I. 1.) 

34 éves, 4 középiskolát és szakiskolát végzett egyén, ki az 
erdészet ós mezőgazdaság külső és belső teendőiben 5 évi gya
korlattal bír, állást keres. Szíves megkeresést „Szorgalmas" jel
igére a szerkesztőségbe kér. (7.1.1) 



A pannonhalmi főapátság erdőhivatala egy irodai és egy 
külső erdőőri állásra pályázatot hirdet. A folyamodványok 
bizonyítvány másolatokkal felszerelve a Főapátsági Erdőhiva
talhoz Ravazd (Győr megye) küldendők f. évi november 30-ig. 
Személyes megjelenés csak felhívásra. 
(101.1) Főapátságí Erdőhivatal. 

Gróf Apponyi Uradalom Hőgyész (Tolna m.)-i erdőhivatala 
azonnali belépésre egy szakvizsgázott erdőőri állásra pályáza
tot hirdet Na következő javadalmazással: Természetbeni illetmé
nyek egy évre: 750 kg. buza, 800 kg. rozs, 200 kg. árpa, 1 drb 
tehéntartás, erre 5 q_ széna, 6 q tavaszi szalma ós nyári legelő és 
erdei szénapótlék, 2 drb anyasertés és 10 malacra legelő, 10 
ürm. hasábfa, 1800 n. öl tengeri föld, 150 n. öl kert, lakás 2 
szoba, konyha, kamra stb., kétévenkint uradalmi egyenruha, 
szokásos uradalmi lődíj, százalékok, különösen az erdei és vadá
szati kihágások után. Csak oly egyének pályázzanak, kik a né
met nyelvet bírják, apró és nagy vad tenyésztésében, vadászatá
ban jártassággal bírnak, előnyben részesülnek azok, kik a 
szarvast bőgéssel hívni tudják. — Személyes megjelenés meg
hívásra kötelező saját költségen. — Pályázni óhajtók kellően 
felszerelt kérvényeiket bizonyítvány másolataikkal december 
hó l-ig a fenti címre nyújtsák be. (9. I. 1) 

Quercus pedunculata (Mocsáritölgy) egyéves magoncok 
napi árban kaphatók a csúri kertgazdaságban. (8.1.1) 

Erdészállást keres erdő-, mező- és hasonló gazdaságok össze
függő vezetésében is. „Szerény igények és mindenben szakérte
lem" jeligére. Cím a szerkesztőségnél. (5. III. 2.) 
Gróf Andrássy Géza erdőhivatala, Szin. 62/927. ikt. sz. 

Pályázati hirdetmény. 
Nagyméltóságú gróf Andrássy Géza Ür erdőhivatala (Kút

fej, up. Szín, Abaujm.) 1928 január 1-től egy szakvizsgázott, leg
feljebb 30 éves, egészséges erdőőrt fogad fel. Javadalmazása 
természetben kb. évi 1400 P. Kérvények — születési-, anya
könyvi-, szakvizsga-, erkölcsi-, tisztiorvosi bizonyítványokkal 
felszerelve — 1927 november 30-ig adandók be az erdőhivatalhoz 
címezve. Személyes jelentkezés csak értesítésre, pályázó költ
ségén. 
(111.1) Szügyi erdőmérnök s. k. 

32 éves oki. erdőmérnök, nős, 5 éves prakszissal, ki különö
sen az erdőrendezés, mérés, út- és vasútépítésben bír igen jó 
gyakorlattal, állandó jellegű állást keres uradalom, vagy na
gyobb faipari vállalatnál, 1928 március^—május hó elsejével. 
Külföldre is bárhová elmegy. Bartha Lajos erdőmérnök, Nagy
börzsöny, Kánya-puszta (Hont megye). (2. VTT. 4) 



Magyar Erdőbirtokosok 

Faértékesitő Részvénytársasága 

Budapest LX, Calvin-tér 7. sz. 

Elvállalja termelt, tövönálló vagy feldolgozott fakészletek 

bizományi értékesítését, vesz és elad bármily mennyiségű 

tűzifát és fűrészelt anyagokat Értékesítési kérdésekben 

készséggel áll az erdőbirtokos 

és erdőtiszt urak rendelkezésére. 

(1. XII. 2.) 

plliiiilllliiiilllliiiilIM 

K o c s á n y f a l a n t ö l g y m a k k o t 
(Qu. sessiliilora) 

K o c s á n y o s t ö l g y m a k k o t 
(Qu. pedunculata) 

C s e r t ö l g y m a k k o t 
(Qu. cerris) 

vaiamint egyéb lomb- és tűlevelű fák magvait, 
csemetéit csiraképességi j ó t á l l á s s a l szállítja 

K E I N E R R E Z S Ő 
nyug. m. kir. erdőmérnök, erdészeti „mag-, csemete- és 

fatermelő GÖDÖLLŐ 

Sürgönyeim: Keiner, Gödöllő. 
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Felelős kiadó: LSiind Károly. — 
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