
hitel- és tarifapolitika terrénumain keresi ő is azokat a sürgős 
teendőket, amelyek az égető bajok orvoslását célozzák. 

A tanulmányt számos táblázatos kimutatás és két gondosan ki
állított térkép egészíti ki. 

A továbbiakban dr. Fehér Dániel számol be egy új eljárás is
mertetésével, amelyet az erdei talaj C.O2 lélegzésének mérésére hasz
nált. 

A dr. Fehér-íé\e új eljárás a Lundegardh-féle harangkészülék
nek a talaj lélegzés mérésénél való alkalmazásán alapszik. 

A folyóiratot Mayer Zoltánnak J. Hunter Bair skót erdőfel
ügyelőről való megemlékezése, intézeti és személyi ügyek zárják le. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hirek. A kormányzó úr őfőméltósága a magyar királyi 
miniszterelnök előterjesztésére dr. báró Prónay György államtitkárt 
miniszterelnökségi államtitkári állásától felmentette s egyben a 
földmívelésügyi miniszter úr előterjesztésére földmívelésügyi állam
titkárrá kinevezte. 

Dr. báró Prónay Györgyben erdőbirtokost, sőt igazgató 
választmányunk aktív tagját tisztelhetjük, ennélfogva megvan min
den reményünk arra, hogy elárvult erdőgazdaságunk sorsát szívén 
fogja viselni. 

Halálozás. Löfi Jenő .ny. m. kir. főerdőtanácsos március hó 9-én 
agyvérzésben Debrecenben elhunyt. 

Vaitzik Ede ny. m. kir. erdőtanácsos, az OEE rendes tagja, 
Budapesten 1928. évi március hó 21-én meghalt. 

Hirsch József Lajos, az OEE régi alapító tagja, Budapesten, 
március hó 22-én 89-ik életévében elhunyt. 

Gróf Dessewffy Aurél v. b. t. t., az OEE alapító tágja, az OMGE 
vol elnöke, majd örökös tiszteleti tagja, f. évi március 28-án Buda
pesten elhunyt. A megboldogult a magyar gazdatársadalomnak ve
zérlő egyénisége volt, s a gazdatársadalom önkormányzatának meg
szervezésével szerzett nagy érdemeket. 

Hartenstein Jenő, az OEE alapító tagja, Budapesten elhunyt. 
Béke hamvaikra! 



A magyar királyi bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola 
évkönyve. (1926—1927. évfolyam.) Az évkönyv a rektor tanév
megnyitó beszédével kezdődik, ameiy tartalmas összefoglalása az el
múlt év eseményeinek. Részleteit mellőzzük, mert erről a beszédről 
annakidején már megemlékeztünk. Itt találjuk Hladonik István főisk. 
hallgató költői lendületű beszédét is, melyről már szintén említést tet
tünk. Farbaky István tisztelőit különösen érdekelni fogja Fekete Zol
tánnak beszéde, melyet Farbaky István képének leleplezése alkalmá
val, az 1927. évi június hó 31-i tanácsülésen tartott. 

Az évkönyv közli továbbá a főiskola személyzetét, a főiskola 
tanárainak irodalmi és szakszerű működését, a tanulmányi kirándu
lásokat, vázolja a növénytani intézet és botanikus kert fejlesztését, 
az ifjúsági kör, az atlétikai és futballklub és a segélyzőegylet mű
ködését. 

A főiskolai könyvtár 373 művel (459 kötet) szaporodott. A se
gélyzőegylet vagyona 2750 pengő 84 fillérrel gyarapodott, amely adat 
a f. évi gyűjtéssel bizonyára rohamos emelkedést fog mutatni. 

Az erdőmérnökhallgatók létszáma az I. félévben 86, a II. fél
évben 83 volt. Az összes hallgatók létszáma középértékkel mérve 229, 
amelyből 51.6% erdőmérnök. 

Végül közli az évkönyv a főiskola tanulmányrendjét. 

Az Alföld fásítása, különös tekintettel a mezőgazdasági több
termelésre. E címen jelent meg Béky Albert erdőigazgatónak propa
gandacélokat szolgáló talpraesett röpirata, amelynek — az alföld
fásítási törvény főbb vonásainak ismertetése mellett — célja felvilá
gosítani a földbirtokosokat arról, hogy az alföldi fásítási akció egye
nesen a mezőgazdasági többtermelés céljait szolgálja. 

Találóan állapítja meg szerző, hogy a „föld kultúrájának minősé
gét (mértékét!) már messziről és szinte kétségbevonhatatlanul jelzik 
a mesterségesen ültetett fák". 

Vázolja a növénytenyészetnek, kialakulásának természetes sor
rendjét, a sivatagot, pusztát, szavannát és az erdőt. 

Statisztikai adatokkal* levezeti, hogy erdőterületünknek az össz
terület 23.5%-át, kereken 25%-át kellene elfoglalni, hogy faszükség-
letünket fedezze. 

Ezzel szemben az Alföldön 4.3% erdőt találunk. Nagy jelentőség
gel bír az öntözés, de nagyobb jelentőségű és könnyebben megoldható 
a fásítás rendszere. 

Az alföldi 500 mm.-es csapadékmennyiség jobbára elég volna a 
mezőgazdasági termesztéshez, de annak jó részét elpárologtatja a sza
badon csapongó száraz szél. Amerikai kísérletek szerint a favédelem 

* Amelyek azonban lényegesen eltérnek a Lesenyi Ferenc által fel
dolgozot t adatoktól. 



70—75%-át menti meg annak a nedvességnek, amely a puszta talaj
ból egyébként elpárolog. 

Ismerteti az erdőnek további vízkonzerváló hatását, a harmat
képződés elősegítését, majd kiemeli az erdőnek a talaj fizikai állapo
tára kiható jótékony -befolyását. 

Megmenti a föld javára azt a — gazdák számítása szerint — 
mintegy 50.000 k. hold évenkinti trágyázására elegendő trágyaanyagot, 
amit most az Alföldön fa hiányában eltüzelnek. 

A fasorok szélvédő hatása eszményien akkor érvényesülne, ha pl. 
egy négyzetkilométernyi területet 3 egymásra keresztbemenő fasor
ral fognának meg, ami azt jelenti, hogy minden 20 k. hold körül volna 
szegélyezendő. Ezzel szemben a törvény 50 k. holdat ír elő. 

Levezeti továbbá, hogy az Alföldön legalább 270.000 k. hold erdőt 
kellene telepíteni. 

Ajánlja az utak melletti fasorok létesítésén kívül a legelőkön 
telepítendő pászták és többszörös fasorok ültetését. 

Végül röviden tárgyalja a faültetés gyakorlati kivitelét, amelyek
ben igen sok üdvös, világos, bürokratikus észjárástól mentes irány
elvet találhatunk. 

Örömmel tapasztaljuk, hogy e téren is a helyes irány felé kez
dünk haladni. 

A Tiszajobbparti vármegyék gyűlése Parádfürdőn. A Tisza 
jobbparti Vármegyék Erdészti Egyesülete idei nyári vándor
gyűlését Parádfürdőn tartja meg május hó 6—7-én, melyre ez
úton hívja meg vendégül az Országos Erdészeti Egyesület tag
jait is. 

A vándorgyűlés programmja a következő: 
Május hó 6-án: Érkezés Párádra délelőtt fél 12 órakor, el

szállásolás a gróf Károlyi hitbizományi uradalom által Parád
fürdőn rendelkezésre bocsátott vendégszobákban, társasebéd, 
délután közgyűlés és vitaelőadás, este társasvacsora. 

Május hó 7-én: Kirándulás autóbuszokon és teherautókon a 
parádi üveggyár és cseviceforrás megtekintése után a páratlan 
szépségű Párád—gyöngyösi műúton fel a Mátra-gerincre. Innen 
egyórás sétával az uradalom kísérleti területeinek megtekintése, 
majd ebéd kint az erdőn, a Kékes oldalában, kb. 600 m. magas
ságban fakadó erdei forrás mellett, hol a Károlyi-uradalom 
látja vendégül a résztvevőket. Délután lVi—2 órás gyalogsétá
val le a fürdőre s este bankett. 

Május hó 8-án: Szétoszlás tetszésszerinti időben, miközben 
egy kisebb csoport megkoszorúzza Hajós Gyula néhai miskolci 
kir. erdőfelügyelőnek a siroki erdőben álló emlékoszlopát. 

A már jelzett vitaelőadás tárgya a következő: 
Csonka-Magyarországon indokolt-e a magas vágásforduló, 

amit a 14.500/920. F. M. sz. üzemrendezési utasítás alapján az új 



üzemtervek készítése során életbeléptettek? És pedig a) faállo
mányunk eredete, b) erdőtalajunk állapota, c) az ország fa-
igénye, d) külkereskedelmi mérlegünk szempontjából? 

A rendezőbizottság kéri a vándorggyűlésen résztvenni 
óhajtókat, hogy szándékukat április hó 28-ig Erdőhivatal, Párád 
címre felétlenül jelentsék be. Hölgyeket is szívesen látnak, aki 
azonban feleségestől vagy leányostól óhajt megjelenni, szíves
kedjék külön bejelenteni, hogy az elszállásolásnál ez is figye
lembe vehető legyen. 

A Bükk- és Mátravidéki Automobil Club f. évi május hó 
5-től 9-jg Miskolcon, a hu száriaktanya fedett lovardájában és a 
laktanya udvarán nagyarányú automobil-, motorkerékpár-, 
közüzemű gépkocsi-, mezőgazdasági és vontató traktor és tank
kiállítást rendez, egyúttal a közüzemű kocsikat és traktorokat 
teljesítőképesség szempontjából is bemutatja. 

Magyarországon — kisebb kísérletéktől eltekintve — elő
ször történne meg a motoros járművek, nevezetesen a vontató 
traktorok és tankok (egész és fél katerpillár) erdőgazdaságban, 
különböző fajtájú erdei utakon és terepviszonyok között üzem
anyag és teljesítőképesség szempontjából való szemléltető be
mutatása. Az erdőgazdaságban a motoros járművek és erőgépek 
használata Amerikában, Angliában már általános és Francia
országban, Németországban arra már több kísérletet tettek, sőt 
ilyen bemutató használhatósági versenyt is rendeztek. Ügy 
találjuk, hogy itt az idő, hogy ezzel-a magyar erdőgazdaság is 
komolyan foglalkozzék és Közép-Európában a kezdeményezés 
jogát magához kell, hogy ragadja. A BÉMAC vezetősége ez-
irányban érintkezésbe lépett a miskolci erdőigazgatósággal és 
értekezést folytatott a földmívelésügyi minisztérium erdészeti 
osztályának vezetőjével s úgy találták, hogy ez nemcsak kato
nai, de erdészeti szempontból is nagy jelentőséggel bír. 

A kiállítás tartamára 50 százalékos menetdíjkedvezményről 
a klub gondoskodik és az elszállásolást részben a Miskolci Erdő
igazgatóság, részben a Miskolci Városi Idegenforgalmi Hivatal 
bonyolítaná le. 

304—1928. sz. 

Felhívás! A soproni m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki 
főiskola rektora felkéri az összes bányamérnök, vaskohómérnök, 
fémköhómérnök és erdőmérnök urakat és pedig úgy az állami, 
mint a magánszolgálatban állókat, valamint a szabadkereseti 
pályán működőket is, hogy az alábbi kérdésekre adandó vála
szaikat Lesenyi Ferenc főiskolai tanár úr címére (Sopron, fő
iskola) minél előbb megküldeni szíveskedjenek. 



Válaszokat a következő kérdésekre kérek: Név, születési 
hely és életkor? Milyen oklevele van és mikor szerezte? Kinél, 
hol és milyen minőségben van alkalmaival Milyen nagy a gond
jaira bízott üzem vagy gazdaság, munkáslétszám vagy kat. 
holdak szerint feltüntetve? Hol működött az összeomlás előtt és 
mióta él a mai Magyarország részére meghagyott területen? 
Mennyi a jövedelme, illetve javadalmazása? Milyennek találja 
a jövő kilátásait főiskolánk ifjúságának elhelyezkedése szem
pontjából? Milyen képességek és ismeretek kifejlesztését tartja 
kiváltképen szükségesnek? 

A fenti adatokra a bánya-, kohó- és erdőmérnöki kar szociá
lis helyzetének tanulmányozása és az ifjúság elhelyezkedési le
hetőségeinek megismerése céljából van szükség. Az adatok fel
használása tekintetében ugyanazokat a garanciákat tartjuk szem 
előtt, amelyeket a statisztikai törvény az adatszolgáltatók vé
delmére megállapít. Különösképen hangsúlyozzuk, hogy az ada
tokat nem egyénenkint, hanem csakis tárgy szerinti összefogla
lásban tesszük közzé. 

Sopron, 1928. évi március hó 25-én. 
Fekete, e. i. rektor. 

6. KIMUTATÁS 
a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző-Egylet 
alaptőkéjének gyarapítására 1928. évi március 1-től 30-ig az erdé

szeti társadalom részéről felajánlott és befolyt adományokról. 
A) Felajánlott adományok: Vághó Lajos az 1928. évre 3 rész

letben 35 pengő. 
B) Beküldött adományok: Asbóth István 2, Bálint Andor 2, 

Béky Albert 2, Bitoer Gyula 4, Botos Géza 2, Burdáts János 2, 
Braxatorisz Zoltán 1.50, Cseke Lajos 1, Csernetzky Károly 1.50, 
Csiszár Imre az 1928. évre 8, Dercsényi István 2, Di-
mák Ödön 5, dr. Fehér Dániel 2.50, vitéz Fejes Jó
zsef 1, Fekete Zoltán 5, Fontányi János 2.50, Füstös 
Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Hammerschmidt Ernő 2, Haracsi 
Lajos 3, Héjj János István 1.50, Hinfner György az 1928. évre 20, 
Hdhoss János 2, Holba Miklós 1, Horváth Arvéd 6, Horváth Re
zső 2, Kellé Artúr 5, Kiss Lajos 1, Kósa Gyula 2, Kovaliczky Vla
dimír 3, Kovássy Kálmán 2, Kováts Ernő 1, dr. Kövessi Ferenc 5, 
Krippel Móric 5, vitéz Kristófy Gyula 2, Krizmanits Ferenc 2, 
Kuka József 2, Kutasy Viktor 1, Laczkó Béla 2, Lesenyi Ferenc 5, 
Létay Gyula 2, Mayer Zoltán 1, Modrovits Ferenc 3, Nagy Jenő 2, 
Orbán László 1, Párnái Attila 5, Plauder Nándor 1, Polakovics 
György 2, Pólyik Árpád 4, ' Rikly István 1, Ronchetti Gáspár 20, 
Roth Gyula 5, Schmidt Károly az 1928. évre 20, Schumacher Ká
roly 3, Sébor János 3, Szegedy Oszkár 2, Szeles István 2, Szeőts 
Béla az 1928. évre még esedékes összes részletek fejében 12.08, 
Sztankovits Géza 4, Szy Dénes 2, Takács János 2, Terray Gyula 5, 
Toperczer Árpád 20, vitéz Tótth László 2, Török Béla 1, Vághó La-



jos 15, Vági István 5, Velies Gyula 1, Volnhofer Pál 20, Zsák La
jos 2, Zsemlye Imre 10, Zügn Nándor 20 pengő. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 320 pengő 58 fillér, 
amelyhez hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét, 
a gyűjtés eddigi eredménye 2964 pengő 78 fillér. 

A Segélyző Egylet csekkszámlájának száma 57.936. Kérem azo
kat a kollégákat, akiknek korábban küldött eredeti csekklapunk már 
nem áll rendelkezésre, hogy adományaikat „M. kir. bányamérnöki és 
erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet, Sopron" címen, fenti számú 
számlánkra a postahivatalokban kapható bianco csekklapon fizes
sék be. 

Sopron, 1928 március 30. 
Széki János főiskolai tanár, 

a főiskolai Segélyző Egylet elnöke. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az állami 
erőmérnökök összesített személyzeti létszámában Fischer Károly , Ormós 
Zsigmond, Kovásy Kálmán, és Daniek Géza erdőtanácsosokat, továbbá 
Viph József és Becker Róbert főcrdőtanácsosi címmel felruházott erdőtaná
csosokat főerdőtanácsosokká a V I . fizetési osztályba kinevezem. 

Kelt Budapesten, 1928. évi március hó 8-ik napján. 

Horthy s. k. 
Mayer János s. k. 

* * # 

Müller József főerdőmérnök, a ráckevei kir. családi uradalom erdő
gondnokságának vezetője erdőtanácsossá lépett elő. 


