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Január
Cserny Gyôzô kir. alerdôfelügyelô: Közér-
dekû erdôsítések jutalmazása (36 – 40. p.):

Szemelvények az 1886. évtôl az or-
szágos erdészeti alapból közérdekû er-
dôsítésekre elnyerhetô jutalom pályáza-
ti feltételeibôl:
„Az erdôsítésnél nem annyira az a fô-

dolog, hogy az mintaszerû legyen, mint
inkább az, hogy általa valamely kopár
vagy vízmosásos terület talaja javít-
tassék illetve megköttessék, s ezáltal
közgazdasági szempontból hasznos
munka végeztessék.

Fôfeltétel, hogy a birtokos az ilyen
közérdekbôl beerdôsített területet jövô-
ben is állandóan erdôképen kezelje. Ál-
lami pénzsegély az ilyen erdôsítésnél
nem használható fel, de állami ingyen
csemeték elnyerésére a birtokosnak
van igénye.”

Február
Bund Károly: Alkalmas-e a bükk utcza-
burkolatnak? /Befejezô közlemény (144
– 151. p.):

Az Országos Erdészeti Egyesület már
1885-ben – Székházépítésünk idejében,
különös tekintettel arra, hogy az Alkot-
mány utca akkor még földút volt – java-
solta a fôvárosnak, hogy jelesebb utcáit
fakockával burkolja. Errôl írt tanul-
mányt Bund Károly Egyesületünk ak-
kor titkára a fenti címen. Többek között
az alábbiakat írja:
„... óhajtandónak tartjuk, hogy a

bükkfaburkolattal a fôvárosnak több,
különféle forgalmú utczájában szigorú
ellenôrzés alatt álló kísérletek tétesse-
nek. Ha ezek költségeit a fôváros saját
érdekébôl nem vállalná el, van a bükk-
fakérdés annyira országos érdekû, hogy
az állam eszközöltesse az erdészeti kí-
sérleti állomás és más illetékes mûszaki
közegek közbejöttével e kísérleteket.”

Március
Földes János: Adalékok az ákácz ismereté-
hez /Befejezô közlemény/ (245 – 261. p.)

A szerzô a sík vidéki erdôsítések ne-
hézkes elôrehaladásának okaira az
alábbi érdekes idézetet hozza:
„Nem csodálkozom – írja Duka Mar-

czel a „Földm. Érdekeinkben” 1878. 19.
sz. – a Felföld emberén, mert annak er-
dejében van még fa; nem csodálkozom
az Alföld köznépén, mert benne meg-
vannak még a nomád élet nyomai, ô

nem szereti a fát, mert a szabad mozgás-
ban gátolja, de nagyon csodálkozom a
mívelt földbirtokosok többségén, kik
nem akarják azt a hasznot élvezni, mely-
lyel birtokaik befásítás folytán majdan
ingyen nyújtani hivatva vannak.” Persze
Földes János a továbbiakban megjegyzi:
„Ezzel az indolentiával tényleg csak

az ákácz küzdött meg, mely annál job-
ban nô, minél inkább vágták, sôt mint-
egy bosszúból az irtásért sokkal na-
gyobb területeket foglal el ...”

Április
Ditrói Csiby Lôrincz (311 – 314. p.)

1903. március 23-án halt meg Ditrói
Csiby Lôrinc m. kir. erdôtanácsos, aka-
démiai tanár. Az erdészeti szakoktatás
egyik jeles tanárát, az Országos Erdé-
szeti Egyesület pedig köztiszteletben ál-
ló választmányi tagját vesztette el. Iro-
dalmi munkássága az Erdészeti Lapok-
ban megjelent önálló közleményein kí-
vül találmányainak: összeadó gépének,
több delejtû nélküli szögrakónak, egye-
temes felrakó mûszerének és mérômû-
szerének ismertetésére, a Pallas lexikon
erdészeti cikkeinek a megírására, az Er-
dészeti Mûszótár szerkesztô bizottságá-
ban kifejtett munkásságára terjedt ki. Az
Országos Erdészeti Egyesület bízta meg
az Erdôrendezéstan II. és Sobó Jenôvel
egyetemben a Vízépítéstan kézikönyv-
é-nek megírásával.

* * *

Ajtay Sándor: A kopárok erdôsítésé-
rôl (326 – 329. p.)

Ajtay Sándor ezen tanulmányában az
erdészetnek egyik nagy és legnehezebb
feladatát „úgy a jelenben, mint a jövôben
is” a kopárok beerdôsítésében látta.
„megindult akczió a kopárok erdôsí-

tésének országos szervezésével. A kor-
mány sokat tesz az ügy érdekében. Cse-
metét ad ingyen. Pénzsegélyt nyújt. Adót
elenged. Sikerült erdôsítésekért jutalma-
kat osztogat. Maga vásárol meg kopár te-
rületeket beerdôsítés czéljából.”

Május
Egyesületi Közlemények (485 – 495. p.)

Az Országos Erdészeti Egyesület 1903.
évi április hó 25-én tartott rendes választ-
mányi ülésének jegyzôkönyvébôl:
„VI. A titkár bemutatja a Faragó Béla

zalaegerszegi magpergetô tulajdonos
által beküldött következô alapítványi
oklevelet: Én alul is írt Faragó Béla azon
jóindulatú támogatásnak némi viszon-
zásául, a melyben a magyar erdészkö-
zönség zsenge hazai iparvállalatomat
kezdetétôl fogva részesítette, a Magyar-
ország és társországai területén alkal-
mazott „Erdôtisztek és erdészeti altisz-
tek árvái” segélyezésére csekély tehet-
ségemhez képest ... szerény alapítványt
létesítek.”

A dokumentumokat kifürkészte,
válogatta és lejegyezte: 

Riedl Gyula és dr. Sárvári János

Mirôl írtunk 100 éve?
Erdészeti Lapok 1903. évfolyam

Winkler András újabb kötetét aligha so-
rolhatjuk a hagyományos versek gyûjte-
ményei közé. Rövid gondolatok, rímek-
be szedett aforizmák sorozata ez in-
kább. A játékos ember aranyló derûje
sugárzik belôle. A professzori komoly-
ságot csipetnyi hamiskás mosollyal
megszakító villanásokat olvashatunk,
örömteli játékot a szavakkal. (Lásd EL.
áprilisi szám.)

A szerzônek remek érzéke van a tö-
mör elôadáshoz. De a játékos kifejezés-
mód mögött szomorú drámaiság is la-
pul.

Némelykor egy-egy parlagi szó is fel-
bukkan a kötetben. Bizonysága annak,
hogy a kötet elején bemutatott atyai in-

telem – mint ez lenni szokott – itt sem
fogant meg. Az ízig-vérig gentleman
apa csak barátok között tartotta ezeket
helyénvalónak. Mi bocsássuk meg ezt a
szerzônek! Írásait barátai forgatják.

Puskaporos idôket élünk. Borult
egek szürkesége nehezedik lelkünkre.
Jótettet mûvel, aki szellemes gyûjtemé-
nyével jókedvet varázsol az arcokra.

A kis kötet mûvészi értékét Mészáros
György versekhez igazodó, tetszetôs
tollrajzai növelik. A szerkesztést a szer-
zô fia, Dániel vállalta.

Vegyük hát kézbe Winkler András
újabb kötetét. Hétköznapjaink lesznek ál-
tala színesebbeké és életünk derûsebbé!

Dr. Szodfridt István

Winkler András: 
Üzenet az ereknek (Sopron 2002)


