
Bojas: A  terméketle n területe k hasznosítás a (Zhodnocen i ne -
plodnych pozemkű. ) 153—155. old. 

A megoldásnak 4 módozata van: 1. jövedelmező legelőkké, rétekké 
való átalakítás, 2. beépítés, 3. gyümölcsös telepítése, 4. erdősítés. 
A legtöbb esetben egyedül az erdősítés célravezető. 

K Ü L Ö N F É L É K 
HALÁLOZÁS. 

Nemes lófő szabéd i é s árpástó i Székel y József , t 
Szakunk legöregebbjei közül távozott el ismét egy, aki már idős 

korában, 61 év terhével vállain, vette magára az elnyomatás, az ide
gen uralom minden nehézségét, és becsülettel tartott ki a helyén, ahová 
még a magyar kormány bizalma állította. 

Alig néhány évvel ezelőtt, 82 éves korában, még végigjárta velünk 
a debreceni közgyűlés fizikai szempontból nem könnyű kirándulásait, 
és bámultuk törhetetlen életkedvét, jókedélyét, amellyel a fiatalok 
közül is csak alig egy-kettő versenyezhetett. 

Fájó szívvel búcsúzunk tőle, hiszen a régi erdőnek ezek az öreg 
fái napról-napra ritkulnak, s mind kevesebben vannak közöttünk azok, 
akik tanúi és részesei voltak az első erdőtörvény megalkotását közvet
lenül követő nagy idők küzdelmeinek. 

1857 május 28-án született a szolnok-dobokamegyei Ispánmező 
községben, és a kassai főreáliskolán tett érettségi után 1880-ban került 
az erdészeti akadémiára, ahonnan az 1883. év őszén az akkori sóvári 
m. kir. erdőhivatalban kezdte meg állami szolgálatát. 

1885-ben államvizsgázott, s a csíkszeredai, gödöllői, majd ismét 
a sóvári m. kir. erdőhivatal és a kolozsvári erdőigazgatóság központ
jában, teljesített szolgálat után 1895-ben vette át, már mint I. osztályú 
erdész, a laposnyai erdőgondnokság vezetését. 

Itt érte 1998-ban a főerdészi kinevezés, és 1901-ben helyezték át 
a máramarosszigeti erdőigazgatósághoz fejérpataki erdőgondnoknak. 

1906-tól az ungvári m. kir. erdőhivatal központjában teljesített 
szolgálatot, ahol rövidesen főerdőmérnökké, majd erdőtanácsossá lé
pett elő. 

1917 júniusában kapta a főerdőtanácsosi címet és jelleget és még 
ugyanez év októberében a főerdőtanácsosi kinevezést. 

Itt érte az összeomlás. 
Hűségesen kitartott állomáshelyén a megszállás alatt is, pedig 

a legkülönbözőbb kereseti ágakkal, még ipari foglalkozással is, kellett 
próbálkoznia, hogy a maga és családja fennmaradását biztosíthassa. 

Rajongó magyar lelkét nem törték meg a kisebbségi sors nehéz 
küzdelmei, s élete legutolsó pillanatáig megőrizte vidám jókedélyét és 
példaadó kartársi szeretetét. 

A megszállás ideje alatt tanúsított s nemzeti szempontból rend
kívül értékes viselkedéséért Kormányzó Urunk Őfőméltósága 1942 
április 1-én kelt legfelsőbb elhatározásával a miniszteri tanácsosi cím
mel tüntette ki , s az az általános öröm, amit kitüntetése a szakkörök
ben kiváltott, legértékesebb tanúbizonysága volt annak a megbecsü
lésnek és szeretetnek, amely őt egész életén át környezte. 

Tevékenysége szorosan vett hivatali munkakörén kívül kiterjedt 
a társadalmi és közéletnek úgyszólván minden területére. Ennek bizony
sága az, hogy Terebesf ej érpatak község már máramarosi szolgálata 



alatt díszpolgárává választotta, Ungvárott pedig résztvett mint a tár
sadalmi egyesületek elnöke vagy vezetőségi tagja, díszelnöke és dísz
tagja úgyszólván minden kisebbségi megmozdulásban; ezért a műkö
déséért a Kormányzó Űr Őfőméltósága a nemzetvédelmi kereszttel is 
kitüntette. 

Hálás kegyelettel őrizzük emlékét! 

SZEMÉLYI H l R E K . 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter dr. Kultsár István vallás

os közoktatásügyi minisztériumi min. osztályfőnököt a m. kir. Balatoni 
Intéző Bizottság és dr. Csizik Béla pénzügyi államtitkárt a m. kir. 
pénzügyminisztérium képviseletében az Országos Természetvédelmi 
Tanács tagjává kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Zsámbor Zsolt Pál m. kir. 
erdőtanácsost Debrecenből Szatmárnémetibe, Balogh Sándor m. kir. 
erdőtanácsost Szatmárnémetiből Kaposvárra áthelyezte és megbízta 
őket az ottani m. kir. erdőfelügyelőségek ideiglenes vezetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Cebe József m. kir. erdő
tanácsost Besztercéről a m. kir. erdőigazgatósághoz Szegedre és vitéz 
Gedey Tibor m. kir. főerdőmérnököt Kecskemétről a m. kir. erdő
igazgatósághoz Besztercére áthelyezte. 

A FAKEKESKEDÖ K ÜNNEPE . 
Nevezetes fordulópont volt június 22-e a Magyar Fatermelők, Fa-

és Tüzelőnagykereskedők és Faiparosok Országos Egyesületének az 
életében. 

A nagymultú testület alapításának 50. évfordulójához érkezett el, 
és ezt az esemény a háborús viszonyok parancsolta szerényebb külső
ségekkel, de nemes belső tartalommal örökítette meg. 

Ünnepi örömében őszinte szívvel osztozott a kormány és vala-
.mennyi rokontestület. 

A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi minisztert Schlick 
István miniszteri osztályfőnök; a m. kir. földmívelésügyi minisztert 
Pászthory Ödön miniszteri osztályfőnök; a Budapesti Kereskedelmi- és 
Iparkamarát vitéz Gyulay Tibor főtitkár, miniszteri biztos; az Országos 
Erdészeti Egyesület vitéz Waldbott Kelemen báró, elnökünk; Buda
pest székesfővárost Felkay Ferenc dr. tanácsnok; a M . Ki r . Külkeres
kedelmi Hivatalt Koós László tanácsos; az Erdélyrészi Fatermelők Szö
vetséget Veress László ügyv. igazgató; a M . K i r . Államvasutakat Bá
rány Béla máv. igazgató; a Baross Szövetség faipari szakosztályait 
Nyulászy József képviselte. Valamennyien megbízóik meleg üdvözletét 
tolmácsolták, és a  legteljesebb elismeréssel emlékeztek meg az egyesü
letnek hazánk közgazdasági életében kifejtett értékes munkájáról. 

Vitéz Waldbott Kelemen báró külön is hangsúlyozta, hogy a fa 
egyre növekvő jelentősége a termelő és kereskedő vállvetett munkáját 
kívánja meg, a két érdekképviselet együttműködésének az elmélyítése 
tehát maradandó eredményekkel szolgálja a magyar haza javát. 

Vuk Gyula emelkedett szellemű elnöki megnyitójában megkapó 
történeti hátteret tárt elénk. 

Közismert úri szerénysége ugyan visszatartotta még az említésé
től is annak, hogy az egyesület ünnepe egyben a Vuk családé is, de 
ezt a fakereskedő társadalom mindig hálával méltatja. 

Az alapítás körül t. i . Vuk Gyula néhai édesatyja fáradozott a 



legtöbbet, és ő volt az, aki évek hosszú során át irányt szabott az érdek
képviselet szellemi életének. Kétségtelen, hogy a kezdet nehézségeinek 
a legyőzéséhez igen sokkal járult hozzá az első elnöknek, káinoki Bedő 
Albert ny. m. kir. földmívelésügyi államtitkárnak, a nagynevű országos 
főerdőmesternek a magyar erdő- és fagazdaság terén szerzett óriási 
tapasztalata és páratlan tekintélye. 

A magyar erdőmérnöki kar külön büszkesége, hogy a fás-szakma 
érdekképviseletének a hősi kora erdőmérnök nevéhez fűződik, mert 
ebben, valamint Biró Zoltán érdemekben gazdag alelnöki működésében 
(1921—1932.) látja a jogfolytonosság alapját ahhoz, hogy a fakereskede-
lemben az erdőmérnöki szakképzettség ismét fokozottabb mértékben 
érvényesüljön. 

A feszült figyelemmel hallgatott s helyenkint költői szárnyalású 
beszéd mély benyomást tett a hallgatóságra. Utána Fazekas Ferenc dr. 
ügyv. igazgató adta elő igen gondosan összeállított, tartalmas jelentését, 
amely nem csupán krónikaszerű összefoglalása volt az egyesületi élet 
legutóbbi eseményeinek, hanem valóságos zászlóbontás nagyszabású, új 
tervek megvalósítására. És ahogy Fazekas dr. kartársunk energiáját 
ismerjük, semmi kétségünk sincs az iránt, hogy elgondolásaiból rövide
sen eredmények válnak, hiszen az egyesület vezetősége és mai össze
tétele, valamint szakosztályainak élénk működése a hasznos alkotó
munka legbiztosabb záloga. 

Az ünnepély emlékét — a közgyűlés egyhangú határozata alapján 
— az egyesület azzal örökíti'meg, hogy: 1. kezdeményező lépéseket tesz 
egy egyesületi székház felépítése iránt, 2. segélyalapot létesít munka
képtelenné vált vagy nehéz anyagi viszonyok közé került tagjai 
támogatására és 3. a fiatal fásnemzedék tagjai részére ösztöndíjakat 
alapít. 

A magyar erdőgazdaság és erdőmérnöki kar a maga részéről is 
melegen üdvözli a jubiláló testvéregyesületet, és további működésére 
Isten áldását kéri! M., 

AZ ERDÉSZET I ZSEBNAPTÁ R POSTAKÖLTSÉGE . 
Lapunk legutóbbi füzetében részletesen felsoroltuk, hogy azok, 

akik a Zsebnaptárt megrendelik, postaköltség címén mekkora — a 
megrendelt példányok számához igazodó — összeget küldjenek be 
egyesületünknek a Zsebnaptár vételárá n felül . 

Július 1-ével azonban a kormány a postai díjszabást átlag 50%>-
kal felemelte, és közel 100%-kal lett drágább a csomagolás költsége is. 

Ezek a körülmények kényszerítenek bennünket arra, hogy csoma
golási és postaköltség címén mi is valamivel nagyobb összeggel terhel
jük meg vevőinket. 

Arra kérjük tehát azokat, akik az „Erdészeti Zsebnaptár"-t ezután 
rendelik meg, szíveskedjenek a vételáron felül az alábbi összegeket be
küldeni. 

1 vagy 2  példán y vétel e eseté n 2  P-t 
3—5 „  „  „  3  „ 
6—8 „  „  „  4  „ 

8 példányo n felü l 5  „ 
Akik a Zsebnaptár vételárát és a lapunk mult számában jelzett 

csomagolási és postaköltségeket beküldték, azoknak — a címükre irányí
tott csomagban — újból küldünk egy csekklapot, és igen kérjük őket. 
szíveskedjenek az azon jelzett költségkülönbözete t utólag befizetni. 

Lapunk mostani füzetéhez ismét mellékelünk egy db. ptptári be
fizetési lapot, hogy ezzel is megkönnyítsük a Zsebnaptár vételárának, 
valamint a csomagolási és postaköltségeknek a kiegyenlítését. 



Rendelőink közül néhányan csak a vételárat egyenlítették ki ; 
tisztelettel kéri ük őket, fizessék be pótlólag —  a csomagban megküldöt t 
csekklapon —  a jelzett költségeket is. 

A D E L D U N A N T Ü L I E R D É S Z E T I É S V A D Á S Z A T I E G Y E S Ü L E T 
K Ö Z G Y Ű L É S E . 

Örömmel adunk hírt róla, hogy élénk tevékenységet kifejtő vidéki 
testvéregyesületünket a háború nehézségei sem gátolják hivatása tel
jesítésében: a helyi jelentőségű erdészeti kérdések megvitatásában és a 
hagyományos erdészbarátság ápolásában.' 

Ez évi közgyűlését június hó 26-án tartotta meg a kozári vadász
iakban, amely — Pécs sz. kir. város erdejének egyik legszebb helyén — 
valóban ideális keret hasonló összejövetelekhez. 

A korlátozott utazási lehetőségek és a kedvezőtlen idő ellenére is 
48 erdőmérnök gyűlt össze Baranya, Tolna, Somogy és Zala vármegyék
ből, s — régi jó szokás szerint — családjuk tagjait is elhozták. 

Mailáth György gróf elnöki megnyitójában kegyeletes szavakkal 
emlékezett meg az egyesület első elnökének, Széchenyi Bertalan gróf
nak, valamint Inkey Páló báró alapító- és választmányi tagnak az. 
elhunytáról. 

Vitéz Rábay Gyula ügyvezető alelnök beszámolt az egyesület 
mult évi működéséről, és a további tervek megvalósításához a tagok 
támogatását kérte. 

A pénztáros és a számvizsgáló bizottság jelentésének a letárgya
lása után a tisztújítás következett; a közgyűlés változatlan bizalma 
alapján a vezetőség, a választmány és a számadásvizsgáló bizottság 
minden tagja továbbra is helyén marad. 

A közgyűlést követő tanulmányutat a kedvezőtlen időjárás miatt 
meg kellett rövidíteni, de a résztvevőknek még így is bőséges alkalmuk 
nyílott gyakorlati ismereteik szaporítására. 

A Mecseki Üdülőházban rendezett társasvacsora egészen záróráig 
a legjobb hangulatban tartotta együtt a közgyűlés résztvevőit. 



VÁLASZ CSEKONIC S ENDR E GRÓ F RÖPIRATÁRA . 
Tagtársaink mindnyájan megkapták a szerzőtől „Néhány szó a 

magyar vadászati kultúra, az erdészeti és vadászati szakoktatás kér
déseiről" c. tanulmányát, amely igen élénk visszhangot keltett. 

Eddig már több válasz érkezett egyesületünkhez, és valószínű
nek tartjuk, hogy lesznek még olvasóink, akik ugyancsak hozzá akar
nak szólni a felvetett kérdéshez. 

Lapunk korlátozott terjedelme nem engedi, hogy az általános 
érdeklődéssel kísért vitának tágabb keretet biztosítsunk, és ezért arra 
az elhatározásra jutottunk, hogy a beérkezett cikkeket összesítve külön 
füzetben adjuk ki , mégpedig lehetőleg már lapunk augusztusi számá
nak a megjelenésével egyidőben. 

Arra kérjük tehát t. Tagtársainkat és mindazokat, akiknek 
Csefconics Endre gróf fejtegetéséhez valami megjegyzésünk van, küld
jék be sürgősen, de legkésőbb f. h ó 25-ig kéziratukat, mert utólagos 
felszólalásoknak aligha lesz módunkban helyet biztosítani. 

JELENTKEZÉS A  VADÁSZKUTYAIDOMlT Ö TANFOLYAMRA . 
Az Országos Vizsla Club (O. V. C.) 1943 augusztus hó 2-tól 

12-ig véreb-, vizsla-, spániel-, foxterrier- és tacskótulajdonosk részére 
— előreláthatóan Gödöllőn — vadászkutyaidomító, tanfolyamot tart, 
amelyen kb. negyven hallgató vehet részt. 

1. A tanfolyamra jelentkezhetnek hivatásos vadászok, erdészek, 
erdőőrök, vadőrök, vadászkutyakedvelők és mindazok, akik elsajátí
tani óhajtják, miként kell a vadászkutyát nevelni, szoktatni, gondozni, 
vele bánni és vadászni. 1 

2. A tanfolyam külön foglalkozik a véreb bevezetésével, a vizsla 
és a spániel, továbbá a tacskó és foxterrier idomításával. 

3. Gondoskodás történik arról, hogy a tanfolyam hallgatói mér 
sékelt áron részesülhessenek élelmezésben. Erről a jelentkezők külön 
értesítést kapnak. 

4. A tanfolyam díjtalan, csupán a vizsgadíjért és oklevélért fizet 
minden hallgató 10.— pengőt és 2.— pengő bélyegilletéket, összesen 
12.— pengőt. Ezt az, összeget jelentkezés alkalmával Puntigam Jenőnek, 
az O. V. C. pénztárosának, (Budapest, VIII., Kálvária-tér 14. sz.) kell 
beküldeni. A postautalványon fel kell tüntetni, hogy a befizetett ösz-
szej: a tanfolyam céljára szolgál. 

Mivel a tanfolyamnak csak negyven hallgatója lehet, a felvé
telkor a jelentkezés sorrendjét tartjuk be. Csak azoknak a jelentke
zését vesszük figyelembe, akiknek vizsgadíja beérkezett. 

5. A magukat felvétetni szándékozók július hó 20-ig bezárólag 
egyszerű levélben jelentkezzenek az Országos Vizsla Club (Budapest, 
VIII., József-körút 31/b.) titkáránál. Az érdeklődők ugyancsak tőle 
kaphatnak felvilágosítást. 

6. A jelentkező a nevén kívül tüntesse fel a foglalkozását, vallá
sát, pontos lakáscímét, és írja meg azt is, milyen fajta vadászkutyát 
hoz, milyen fajta kutyára vonatkozó tanfolyamot óhajt hallgatni. 

7. A hivatásos vezetők ingyenes közös elszállásolásban részesül
hetnek. 

8. A jelentkezők hozzanak magukkal egy rövid és egy hosszú 
(8—10 m) pórázt (zsinórt vagy vezető-szíjat), sípot, kutyakefét, etető
tálat, továbbá jegyzetfüzetet írónnal. 

9. Az úrvezetők elszállásolásuk biztosítása végett forduljanak 
ugyancsak július hó 20-ig közvetlenül a gödöllői kir. vadászhivatalhoz.-

Az Országos Vizsla Club-




