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HALÁLOZÁS. 

Zólomy Imre. 

Dőlnek az öreg fák s a halál kaszája kíméletlenül sújt a régi 
gárda közé, egymásután szólítva el az élők közül azokat, akik év
tizedek törekvéseit és becsületes munkáját állították a magyar 
erdőgazdaság szolgálatába. 

Október hó 10-én szólította el a kérlelhetetlen sors az élők 
sorából nemes Zólomy Imrét, Selmecbánya szabad királyi város 
utolsó magyar erdőmesterét. Sokat küzdött, sokat hányódott, mun
kával és küzdelemmel egyaránt terhes1 életpálya zárult le a szo
morú eseménnyel. 

Mint annyit kartánsaink közül, őt is a világégés után be
következő összeomlás zavarta k i évtizedeken át megszokott ked
ves munkahelyéről és békés otthonából, a kedves emlékű bánya
városból. Néhány évig magánvállalkozásoknál küszködött az élet 
nehézségeivel, majd a Pappenheim uradalom vezetőtiszti állását 
töltötte be hosszabb időn át s csak röviddel ezelőtt vonult onnan 
is nyugalomba. Lelkes szakszereiét, meleg kollegiális érzület, 
vidám kedély, odaadó szorgalom és buzgóság, becsületes köteles
ségtudás voltak főbb jellemvonásai, amelyek nemcsak szaktársai, 
de a kívülállók és különösen .a selmecbányaiak között szereztek 
neki igen sok tisztelőt és barátot. 

A z Egyesület mély megilletődéssel és őszinte részvéttel em
lékezik meg az elhalt kartárs kiváló érdemeiről, amelyeket külö
nösen, mint gyakorlati erdőgazda Selmec város erdőgazdaságánál 
szerzett, de egyúttal arról az odaadó, meleg érdeklődésről is, 
amellyel, mint egyesületünk egyik legrégibb tagja, az Egyesület 
iránt mindenkor viseltetett. Béke hamvaira! 

Kidőlt a cantus praesesünk! A lelke égbe száll, 
De földi állomásain egy-egy percre megáll. 
Ahogy Selmec fölé ér, szomorú, könnye h u l l ; 
Nem zeng felé magyar dal Leányvár ormiról. 



SZEMÉLYI HÍREK. 

Metzl i Camil ünneplése. 
Metzl i Camil, a báró Inkey Pál iharosberényi uradalmának 

főerdésze, ebben az évben töltötte be az uradalomnál 40 évi szol
gálatát. A z évforduló 50. évfordulója annak, hogy a soproni fő
iskolát elhagyta s egyúttal az ünnepelt ez évben töltötte be 70. 
életévét. 

Ez év október hó 19-én az uradalom tulajdonosa, kollégái, 
ismerősei és jóbarátai meleg ünneplésben részesítették a jubilánst 
s az iharosi kaszinó nagytermében több mint száz terítékes ban
ketten adtak megbecsülésüknek, szeretetüknek és jókívánságaik
nak kifejezést. 

Elsőnek Bartos Gyula, a herceg Batthyány-uradalom kanizsai 
erdőmestere köszöntötte az ünnepeltet volt gyakornokai nevében, 
kiemelve azt a kollegiális, jóindulatú, atyai szeretetet, amellyel a 
mellé beosztott fiatalemberekkel mindig bánt és egyúttal vala
mennyiük hálás köszönetét tolmácsolta azért a sok elméleti és 
gyakorlati ismeretért, aminek megszerzéséhez az ünnepelt őket 
hozzásegítette. 

A meleghangú, sokszor költői szárnyalású felköszöntő után a 
volt gyakornokok márványtáblába illesztett és aláírásukkal ellá
tott, művészi kivitelű ezüst emlékplakettet nyújtottak át az ün
nepeltnek. 

Utána báró Inkey Pál, mint munkaadója emlékezett meg a 
legnagyobb szeretettel és hálás elismeréssel azokról a nagy szol
gálatokról, amelyeket Metzli Camil hosszú szolgálati ideje alatt a 
családnak éspedig immár a harmadik generációnak tett és tesz. 

Meleg szavakkal méltatta fáradságot nem ismerő kitartását, 
odaadó hűségét és kiemelte azokat a szép eredményeket, amelye
ket az ünnepelt kitartó, csendes munkásságával elért. 

Ügyvezető az egyesület nevében üdvözölte az ünnepeltet, 
majd Andó Mihály iharosi plébános az egész környék intelligen
ciájának, ismerőseinek és barátainak nevében tolmácsolta a leg
jobb kívánságokat. 

Végül Roth Gyula műegyetemi tanár a főiskola nevében üd
vözölte az 50 éve eltávozott véndiákot, rámutatva arra, hogy ő, a 
professzor, igen sok gyakorlati dolgot tanult az ünnepelttől, és 
mint érdemes szolgálatának legszebb eredményét, kiemelte azt a 
meleg szeretetet és elismerését, amivel az ünnepelt iránt nem
csak a munkaadó-birtokos, de annak jelenlévő egész családja is 
viseltetik. 

A z ünnepelt könnyekig meghatva mondott köszönetet a szere
tetteljes elismerő szavakért s a társaság a késő reggeli,órákig a 
legvidámabb hangulatban maradt együtt. 



A magunk részéről itt is meleg szívvel csatlakozunk az eh 
hangzott jókívánságokhoz és külön is kiemeljük azokat a szép 
eredményeket, amelyeket az ünnepelt nemcsak a meglévő ura
dalmi erdők kifogástalan jókarban tartásával, de nagykiterjedésű, 
elvadult területek mintaszerűen sikeres betelepítésével elért. 
Működése igazán mintaképe az erdőmérnök sokoldalú elfoglalt
ságának, mert a tulajdonképpeni erdőgazdasági teendőkön kívül 
a kiterjedt, mesterséges tógazdaság, az uradalom összes építkezési 
ügyei, valamint az összes műszaki kérdések s az egész erdőgaz
daság anyag- és pénzkezelésének összes teendői i t t tényleg egy 
ember kezében futnak össze. De mindennél nagyobbra értékeljük 
azt a példásan, megértő jóviszonyt, ami az uradalomban a birtokos 
és erdőtiszt között fennáll s amelyikben éppen olyan nagy része 
van a humánusan gondolkozó, az odaadó munkát méltányló, meg
értő birtokosnak, mint a kötelezettségét mindennek fölé helyező, 
lelkiismeretes, becsületes és hűséges tisztviselőnek. 

A Kormányzó Űr Ő Főméltósága, Budapesten, 1935. évi októ
ber hó 30-án kelt legfelsőbb elhatározásával, a m. k i r . honvédelmi 
miniszter előterjesztésére, Sándor Béla m. ki r . erdőtanácsost, a 
gazdasági tisztviselők tényleges állományának erdőmérnöki alcso
portjában 1935. évi november hó 1-i ranggal és 1. rangszámmal, 
m. kir . 2. oszt. m. ki r . főerdőtanácsossá kinevezte, jelenlegi szol
gálati beosztásának és hatáskörének meghagyása mellett. 

Vitéz Simándy László, a Kegyes Tanítórend vezető erdőmér
nöke Taszárról távozván, elfoglalta új hivatalát Pécsett, ahol há
rom egyházi uradalomnak lett központi erdőmérnök-revizora. 

A m. kir . földmívelésügyi miniszter Terray Gyula m. k i r . fő
erdőtanácsost hasznos szolgálatainak elismerése mellett — saját 
kérelmére — 1935. évi október hó végével végleges nyugalomba 
helyezte. 

A m. ki r . földmívelésügyi miniszter Iványi Ferenc m. ki r . fő
erdőmérnököt a szolgálat érdekében Kecskemétről Budapestre he
lyezte át és szolgálattételre a földmívelésügyi minisztériumba 
osztotta be. 

A z erdei famagvaknak gombák elleni védelme. A fabetegsé-
gek nagy része tudvalevőleg a gombák által megfertőzött famag-
vakra vezethető vissza. A kérdés tisztázása céljából, — hogy a 
fertőzéstől mily mértékben lehet tartani s hogy főleg mi ly gomba
betegségek vehetők tekintetbe, — az orosz Erdészeti Kutató Inté
zet számos fekete és jegenye-fenyő tobozt különböző fejlődési 



fokban pontosan megvizsgált. A vizsgálatok során megállapítást 
nyert, hogy a magvak oly tobozokban, amelyek még nem nyíltak 
fel, 100%-ig egészségesek, azok a magvak pedig, amelyeket a dobo
zok felnyilása után vizsgáltak meg, jelentékeny részben fertőzöt
tek voltak. A különféle károsítok között különösen a Pencil l ium, 
Al te rnar ia , Cladosporium és Dematium félék voltak erősen képvi
selve. A magvak legfeljebb 88%-ig voltak egészségesek. A pajták
ban fekvő tobozokban majdnem 80%-ig Penicillium által fertőzött 
magvakat találtak. A gombabetegségek megfékezésére leginkább 
ajánlható a magvak csávázása. E r r e a célra a formalin és hyper-
mangan (mindkét esetben 0.15%-os oldatban) használható. A ta
lajnak a vetés után történő fertőtlenítésével (leginkább kénsavas 
oldattal) is kielégítő eredmények érhetők el. ( A Wiener Al lge
meine Forst- und Jagd-Zeitung ezévi 40. számából.) 

Németország belföldi fával fedezi szükségletét. A hamburgi 
„Weltwirschafts-Archiv" szerint a németországi piac haszonfa-
szükségletét az utóbbi években a következőképpen fedezte: (Becs-
lés millió m 3-ben). 

év belföldi fából: import fából: ebbölpapírfa összesen 
1927. 24.9 16.0 3.8 40.9 
1928. 26.0 17.7 4.5 47.3 
1932. 19.0 3.7 2.3 22 .7 . 
1933. 24.0 6.6 4.8 30.6 
1934. 29.4 8.4 4.9 37.8 

A m i n t hírlik, intézkedések történtek oly irányban, hogy a 
mintegy 42 millió m 3-re tehető faszükségletíet a jövőben lehetőleg 
belföldön biztosítsák. Miután Németország 12.6 millió hektár erdő
terület felett rendelkezik, ez elméletileg megvalósíthatónak lát
szik. Gyakorlat i szempontból a német behozatali érdekeltség azon
ban valószínűleg az olcsóbb fűrészelésre alkalmas gömbfa és 
papírfa behozatalára fognak törekedni, amelyre egyes kiviteli or
szágok különösen kedvező szállítási díjtételeket állapítottak meg. 
A dolog valószínűleg azon fog megfordulni, hogy Németország 
legfőbb fenyőfaszállítói (Olaszország 2.5, Csehszlovákia 1.8, Len
gyelország 1.08, Ausz t r i a 0.5 millió m 3 ) mi ly mértékben fogják 
kivitelüket továbbra egyensúlyban tarthatni. E z a körülmény az 
amúgy is nehéz helyzetben lévő erdőgazdaságoknak újabb gondot 
fog okozni. 

Fagázzal hajtott motoroseke. A ,,Gassageno Dux Rt ." Olasz
országban egy faszéngázosítóval ellátott motorosekét állított k i . 
A kiállított motorosekével végzett nyilvános próbákon a következő 
eredményeket érték el. A barázdák mélysége 22 cm, a barázdák 
szélessége 65 cm, egy óra alatt felszántott terület nagysága 490 
m 2 , felhasznált faszén 13.5 kg, a gyújtáshoz felhasznált benzin 



0.028 kg és ,a kifejtett vonóerő 21 lóerő. (A Wiener . Allgemeine 
Forst- und Jagd-Zeitung ezévi 44. számából.) 

A csehszlovák állami erdők deficitje. A csehszlovák állami 
erdők zárszámadásának felülvizsgálata során az 1934. év veszte
ségét 9 millió koronában állapították meg. Miután 1933-ban a 
deficit még mintegy 29 millió korona volt, a csehszlovák állami 
erdők pénzügyi helyzete jelentékenyen megjavult. Valószínűleg a 
mezőgazdasági birtokok és az ipari üzemek bevételei is benn
foglaltatnak! a közölt számokban s így az erdőgazdaságilag művelt 
területek tulajdonképpeni helyzetéről nem lehet tiszta képet al
kotni. (A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung ezévi 41. 
számából.) 

Bulgária erdeiről. Bulgária összes erdőterülete 2,521.000. H a 
az erdőterületből 33%-ot a szálerdők, 65%-ot a tiszta sarjerdők és 
2%-ot a kevert sarjerdők foglalnak el. A z egész erdőterület 22%-a 
állami erdő, 57%-a községi és 21%-a magánerdő. A bolgár erdők
ben előforduló károkat többnyire emberi beavatkozások okozzák. 
Több mint 500.000 Ha . kiterjedésű erdőt legeltetéssel és marha
hajtással olyannyira tönkretettek, hogy ezek az erdők fatermelés 
szempontjából már egyáltalán nem jöhetnek figyelembe. Erdő
gazdák kiképzésére egy erdőművelési iskola áll rendelkezésre. A z 
erdőőröket főleg gyakorlatilag, hathónaapos tanfolyamokon képezik 
k i . Egy magasabb fokú iskolát Szófiában 1919. évben állítottak 
fel. A z erdőtisztek és erdőgazdák három év alatt i t t nyernek ké
pesítést. 1925-ben egy erdészeti főiskolát alapítottak olyképpen, 
hogy a szófiai egyetem mezőgazdasági fakultásán egy erdészeti 
szakosztályt létesítettek. A tanulmányi idő 8 szemeszter. A hal l 
gatóknak az államvizsga letétele előtt egy évet még gyakorlati 
szolgálatban kell tölteniök. E z a főiskola mostanáig 122 okleveles 
erdőmérnököt képezett k i . ( A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-
Zeitung ezévi 4. számából.) 

A M . K i r . Postavezérigazgatóság versenytárgyalási hirdetménye 
tölgy- és fenyőfaoszlopok szállítására. 

A m. kir. positavezérigazgatóság a posta részére szükséges 
G000 darab hazai származású 6.5 méteres tölgyfaoszlop és lehetőleg 
hazai származású 7000 drb 6.5 méteres és 10.000 drb 8 méteres 
fenyőfaoszlop szállítására nyilvános versenytárgyalást hirdet. 

A szállítás megkezdésének időpontja március hó 15, befeje
zésének időpontja pedig legkésőbb május hó 30. 

Ajánlatokat a tölgyfa- és fenyőfaoszlopokra külön-külön és az 
oszlopmennyiség kisebb részeire is lehet tenni, azonban belföldi 
termelésű oszlopokra 1500 darabnál, külföldi termelésű oszlopnál 
pedig 2000 darabnál kisebb mennyiségre ajánlat nem tehető. 



A z ajánlat pengő értékben darabonkénti vagy köbméterenkénti 
egységár megadása mellett teendő. Megadandó a termelési hely. 
illetve az a vasúti állomás, ahol az átadás történik, valamint a 
szállítási tervezet, mely pontosan betartandó. 

A z ajánlatokat a m. k i r . postavezérigazgatóságnál (Budapest, 
I., Krisztina-körút 12., III. em, 339.) november 20-án, d. e. 10 
óráig kell benyújtani, azok felbontása ugyanaz nap délelőtt fél 11 
órakor, III. em. 337. alatt történik. Bánatpénz az ajánlati érték 
2%-a. , 

A Máv. hirdetménye faszén szállítására. A magyar királyi 
államvasutak igazgatósága 13.200 q faszén szállítása iránt nyilvános 
versenytárgyalást hirdet. 

A z ajánlatok legkésőbb folyó évi november hó 26-án déli 12 
óráig adandók be, a bánatpénz pedig ugyanaz nap déli 12 óráig 
teendő le. 

A versenytárgyalásra vonatkozó részletes feltételek, valamint az 
ajánlati űrlapok a magyar királyi államvasutak beszerzési főosztályá
ban (Budapest, VI . , Andrássy-út 75., III. 386.) naponta 12—14 óra 
között vehetők át. 

Budapest, 1935. évi november hó. 
A z igazgatóság. 




