
Közlemény. 

A.'- m. kir. erdőgazdasági szakiskolánál (Esztergom) 1 az 1927. 
év őszén kezdődő 2 éves tanfolyamra, — valamint a m. kir. 
erdlőőri és vadőri iskoláknál (Királyhalom, u. p. Szeged 5 és 
Esztergom) az 1926, év szeptember havában megnyíló egyéves 
tanfolyamra való felvételekre vonatkozó kérvényeket folyó év 
június hó 1-éig kell benyújtani. 

Az erdőgazdasági szakiskolára vonatkozó részletes pályá
zati feltételeket és tananyag-kimutatást 5000 korona, az erdő-
Őri és vadőri iskolákra vonatkozó részletes pályázati feltételeket 
pedig 4000 korona előzetes beküldése ellenében a m. kir. erdő
gazdasági szakiskola, illetőleg az a m. kir. erdőőri ós vadőri 
iskola küldi meg az érdeklődőknek, amely iskolába a pályázó 
magát felvétetni kívánja. 

Budapest, 1926 március hó. 

M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 

K Ü L Ö N F É L E K 

Heti összejövetelek az Országos Erdészeti Egyesületben. 
Egyesületünk tagjainak közóhajára elhatározta, hogy további 
intézkedésig minden csütörtöki napon, délután öt órai kezdet
tel barátságos összejöveteleket fog tartani saját helyiségeiben. 
Az első összejövetel e hó 11-én volt, amelyen tagjaink egyik 
csoportja aktuális erdészeti kérdésekről eszmecserét folytatott, 
másik része a hagyományos „tarokk"-nak hódolt. 

Az erdészeti államvizsga-bizottság új összetétele. A m. kir. 
földmívelésügyi miniszter kinevezte az 1879:XXXI. t.-c. 36. §-a 
értelmében megkívánt erdészeti szakképzettség megbírálására 
hivatott bizottság elnökévé Pfeiffer Gyula min. tanácsost, tag
jaivá pedig az 1926—1931. évekre terjedő megbízatással Arató 
Gyula nyug. h. államtitkárt, Biró Zoltán nyug. miniszteri taná
csost, Bodor Gyula nyug. miniszteri tanácsost, Bund Károly 
közalapítványi miniszteri tanácsost, Csupor István nyug. pri-
mási főerdőtanácsost, Fekete Zoltán főiskolai r. tanárt, Héjas 
Kálmán nyug. h. államtitkárt, Hinfner. György közalapítványi 
miniszteri tanácsost, Kiss Ferenc nyuir. miniszteri tanácsost, 
Kovács Gábor nyug. h. államtitkárt, Kozma István nyug. h. 
államtitkárt, Krippel Móric főiskolai r. tanárt, Pajer István 



nyug. h. államtitkárt,' Pech Kálmán nyug. h. államtitkárt, 
Rappensberger Andor nyug. h. államtitkárt, Rimler Pál hitb. 
urad. jószágigazgatót, Róth Gyula főiskolai r. tanárt, Ráduly 
János nyug. miniszteri tanácsost, Térfi Béla nyug. minisztert, 
dr. Hammersberg Géza nyug. miniszteri tanácsost, De Pottere 
Gerard miniszteri tanácsost, Beyer Jenő miniszteri taná
csost, dr. Hoffmann Gyula m. kir. gazdasági főtanácsos és nyug. 
m. kir. főerdőtanácsost, Doroszlay Gábor nyug. h. államtitkárt, 
Chabada Géza miniszteri tanácsost, Czillinger János nyug. 
kir. erdőfelügyelőt, Lesenyi Ferenc főiskolai rk. tanárt, Spett-
mann János miniszteri tanácsost, Papp Béla m. kir. főerdő
tanácsost, Fröhlich Brúnó m. kir. erdőtanácsost. 

A m. kir. állami (külső) erdőmérnöki kar szolgálati 
beosztása 

I . Kaposvári m. kir. erdőigazgatóság, Kaposvár. 
a) Központi tisztviselők.* 

Erdőigazgaéó: Ko\nezvald Ferenc f. e. t Erdőigazgató
helyettes: Pöschl Ferenc f. e, t. Erdőrmdező: Becketr Róbert 
e. t. Beosztott erdőmérnökök: Kelecsényi Mihály f. e. m., Buda
pest, Körösi János f. e. m., ^Ajtay Viktor e. m. és Apáti 
László s. e. m. 

b) Erdőfelügyelők. , 
Zakt vármegyében: Betöltetlen. 
Somogy vármegyében: Vető Gyula f. e. m., Kaposvár. 
Baranya vármegyéiben: Zsombovy Ignác f. e. m., Pécs*. 
Tolna vármegyében: Létai Gyula e. t., Szekszárd. 

c) Erdőhivakdok. 
1. Zalaegerszegi kerületet ellátja: Szeeskay Dezső e. t., 

Zalaegerszeg; beosztva: Kiss Lajtos e. m. 
2. Tapolcai kerületet ellátja: Vigh József e. t, Tapolca; 

beosztva: Kósa Gyula ». e. ra., Tapolca. 
3. Lentii kerületet ellátja: Ihrig Vilmos e. t., Zalalövő. 
A. Nagykanizsai kerületet ellátja: Hohoss János e. t., 

Nagykanizsa. 
5. Kaposvári kerületet ellátja: Kelemen Jenő e. i n . , 

Kaposvár. 

* KöltségkíaméPés szeimipioint'jálbóil a „m. kiír." megjelölést min
denütt elhagytuk, toválblbá a következő rövidítéseiket ailkailanaztuk: 
m. t. = m;iiiiiszte,ri tanáeso'S', f. e. t. = 1'őerdőtanáos.oa, e, t = erdő-
taaác&os, e. ü. t. ~- egészségügyi tanábsiós, f. e. m . ~ ffierö&méiinök, 
e. am. = e r d ő n n é T i n ö k , g i e. ím = segédendiőlniónnölk. 



6. Lengyeltóti kerületet ellátja: Szőke Győző e. m., 
Kaposvár. 

7. Csurgói kerületet ellátja: Egry Károly & e. m., Csurgó. 
8. Barcsi kerületet ellátja: Szeles István s. e. m , Barcs. 
9. Pécsi kerületet ellátja: Sefo Jenő f. e, t., Pécs; beosztva: 

Sehwamczer Gusztáv f. e. m 7 Pécs. 
10. Sásdi kerületet ellátja: Holtz János f. e. m., Pécs. 
11. Siklósi kerületet ellátja: HrabáDs Józself e. m., Pécs. 
12. Szekszárdi kerületet ellátja: Létai Gyula e. t., Szek

szárd; beosztva: Szpiskv. Mihály e. m. 

II. Győri i n . kir. erdőigazgatóság ideigl. székhely, Veszprém. 

a) Központi tisztviselők. 

Ertiőigtazgultó: Véssei Mihály f- e. t. Erdőigmgutóhélyettes: 
— Erdőr)mdező: Botos Sandtar e. imt. Beosztott 

erdőmérnökök: Barrois Anidtor f. e. m., Braxatqris Zoltán f. e. m., 
Hammersehmjdt Elrnő e. m., Bmimerth István e. m., Schneider 
Ernő a e. m. 

b) Erdőfelügyelők. 
Győr—Mosón egyes, vármegyékben: Mayer Aurél e. t., 

Győr. 
Sopron vármegyében: ér. Ajtay Sándor f. e. m., Sopron. 
Vas vármegyében: 
Veszprém vármegyében: Tótth László f. e. ni., Veszprém. 
Fejér vármegyében: Héjj János István f. e. m., Székes-

l'ehérvár. 
Komárom és Esztergom egyes, vármegyékben: Körmendy 

Károly e. t , Esztergom. 

c) Erdőhivatalok. 

1. Győri kerületet ellátja: Toperczer Árpád' e. t,, Győr; be
osztva: Rácz József s. e. m., Győr. 

2. Magyaróvári kerületet ellátja: Haider Henrik e. m.', 
Magyaróvár. 

3. Sopron városi kerületet ellátja: Muck András e. t,, 
Sopron. 

4. Sopron vidéki kerületet ellátja: Knausz Ernő e. t., Sop
ron; beosztva: Cseke Lajos e. m., Sopron. 

5. Csornai kerületet ellátja: Boór Károly e. t., Sopron. 
6. Szombathelyi kerületet ellátja: Szabó Kálmán e. t, 

Szombathely; beosztva: Kalmár Elemér f. e. m., Czebe József 
e. • m. 

7. Vasvári kerületet ellátja: Szilágyi Ernő f. e. m., Szom-
liathely. 



8. Körmendi kerületet ellátja: VaUach Gyula e. ra., Kör
mend. 

9. Veszprém alsóvidéki kerületet ellátja: Polakovies György 
e. t., "Veszprém. 

10. Veszprém felsővidéki kerületet ellátja: Asbáth István 
f. e. m., Veszprém. 

11. Pápai kerületet ellátja: Kakas Ödön e. .t., Pápa, 
12. Székesfehérvári kerületet ellátja: Héjj János István f. 

e. m,, Széfcesifehérvár; beosztva: Osztrohuczky Tibor e am, 
Budapest és Stubna János s, e. m., Székesfehérvár. 

13. Sárbogárdi kerületet ellátja: Kálmánt Béla f. e. m., Szé
kesfehérvár. 

14. Tatai kerületet eÉáitjai: Kacsó András e. t., Tata. 
15. Esztergom városi kerületet ellátja: Komáin Béla e. m., 

Esztergom-
16. Esztergom vidéki kerületet ellátja: Körmendy Károly 

e. t., Esztergom; beosztva: Könczey Árpád e. m., Esztergom. 

IIÍ. Gödöllői m. kir. á l lami és koronán radalmi erdő igazgatós ág, 
Gödöllő. 

a) Központi tisztviselők. 
Erdőigazgató: Ivdnioh Ferenc m. t. Erdőigazgató helyet

tese az államii kezelésbe vett stb. birtokokra: Hepke Artúr f. 
e. t., az állami birtokokra: Lengyel Viktor e. t. Erdőrendező: 
Kostialik János f. e. t. Építésvezető: Szokol András e. m. Be
osztott erdőmérnökök: Daniek Géza e. t., Fischer Károly e. t., 
Sztromszky László e. t., Cseleji József f. e. m,, Krause Ágoston 
f. e. m., Körös Gyula f. e. m., Lotterhof Márton f. e. m., Kovács 
Lajos e. m., Lux Jenő e. m., Rohoska Soma e. m., Kristofek 
Gyula s. e. m., Orbán László s. e. m, 

b) Erdőfelügyelők. 
Pest-PíMs-SoU-Kiskun vármegyében (a kecskeméti erdő-

igazgatóság kerületének kivételével): Jeszenszky Ferenc f. e. t , 
Budapest. 

Nógrád és Hont vármegyében: Zankó Emil e. t., Balassa
gyarmat. 

Jász-Nagykun-Szolmók vármegyében: 
A z állami erdőbirtokok felügyeletét ellátja: Lengyel Vik

tor e. t„ Gödöllő és Molesány Gábor f. e. m., Gödöllő. 

o) Erdőhwa\to$ok. 
1. Máriábesnyői kerületet ellátja: Földes Tibor f. e. m., 

Máriabesnyő. 
2. Galgamáesai kerületet ellátja: Garlathy Oszkár e. t., 

Galgamácsa. 



3. Jsmzegi területet ell&tja: Krawse Dezső e. t , Isaszeg. 
4. Valkói területet ellátja: Vermes Viktor e. t., Valkó. 
5. Visegrádi kerületet ellátja: Lovámyi Heribert f. e. m,., 

Visegrád. 
6. Nagymarosi kerületet ellátja: Pauer Jenő e. t., Nagy

maros; beosztva: Muraközy Pál f. e, m., Nagymaros. 
7. Budakeiszi-i kerületet ellátja: Baumwrn Béla e. t., Buda

keszi. 
8. Budapesti kerületet ellátja: Ajtay Jenő e. fc, Budapest; 

beosztva: Laityák Sándor e. t , Budapest, Tárczy Páil e. m., 
Budapest, Rabó Gyula e. m., Budapest 

9. Szentendrei kerületet ellátja: Hyna Ottó e. t , Budapest. 
10 . Nagykőrösi kerületet ellátja: dr. Szíjgyártó József e. t., 

Nagykőrös. 
11. Balassagyarmati kerületet ellátja: Szeesődy József e. t, 

Balassagyarmat; beosztva: Zsemlye* Imre e. m „ Balassa
gyarmat. 

12. Rétsági kerületet ellátja: Gétschwmd Lipót f. e. m., 
V á c 

13. Salgótarjáni kerületet ellátja: Dimák Ödön e. m., Salgó
tarján; beosztva: Kirkovics István s. ei m., Salgótarján. 

14. Kisújszállási kerületet ellátja: Jeszenszky Kálmán e . t., 
Kisújszállás. 

15 . Szolnoki kerületet ellátja: Kiss Zoltán f. e. m., Szolnok. 

IV. Miskolci m. kir. erdőigazgatóság, Miskolc. 
a) Központi tisztviselők. 

Erdőigazgató: Osztexriapim Ernő m. t Erdőigazgató helyet
tese: az állami kezelésbe vett srtb. erdőbirtokokra: Köllő Pál 
f. e. t., az állami erdőbirtokokira: Jancsó Gyula f. e. t. Erdőren
dező: Maróthy Emil f. e. m. Építésvezető: Köves János e. t. 
Orvos: d T . Schaád Andor e. ü. t. Beosztott erdőmérnökök: 
Tertfay Gyula e. t., Kovalitzky Vladimír e. t., dr. Zavitsa 
József e. t., Kolecsányi László f. e . m., Révay Ferenc f. e. m „ 
Nagy Zoltán f. e. m., FejfOrek József e. m., Berényi Péter e. m., 
Soós Károly e. m., Kertész Istvátni s. e. in, Kricsfalvi Viktor 
s. e, mu, Sklensky Ferenc s. e. m. 

b) Erdőfelügyelők. 
Borsod, Gömör és Kishont egyes, vármegyékben: Alberti 

.János f. e. m., Miskolc. 
Abaúj-Toma vármegyében: Surjámszky Kálmán f. e . m., 

Szikszó.. .. , . . . 
Zemplén vármegyében: Szy Dénes f. e. m., Sátoraljaújhely. 
Heves vármegyében: Böcher Adolf e. t., Eger. A z állami 



erdőbirtokok felügyeletét ellátja: Jamosó Gyula f. a t,, Miskolc 
és, Huszár Pál f. a t., Miskolc. 

c) Erdőhivatalok. 
1. Paraszmyai kerületet ellátja: Schmatzer Gyula f. e. m., 

Parasznya, beosztva: Héder István a m,, Parasznya. 
2. Diósgyőri kerületet ellátja: Radó Gábor f. e. m.T 

Diósgyőr; beosztva: Velies Gyula a m., Diósgyőr. 
3. Gyertyánvölgyi kerületet ellátja: Lippóczy Bella f. e. m., 

Diósgyőr. 
4. Lillafüredi kerületet ellátja: Kacheimann Ottó e. m., 

Diósgyőr; beosztva: Somogyi Sándor s. a m., Diósgyőr. 
5. Szentléleki kerületet ellátja: Petricsek István f. e. m., 

Diósgyőr. 
6. Ládi kerületet ellátja: MmUnQjánszky Jenő a t., Diós

győr-Vasgyár. 
7. Mocsolyásteiepi kerületet ellátja: Szeöts Béla f. e. rru, 

Mocsolyástelep. 
8. Ózdi kerületet ellátja: Heincz József s, e. m., Ózd. 
9. Sajóvidéki kerületet ellátja: Ruthényi Károly a t., 

Miskolc. 
10. Tiszavidéki kerületet ellátja: Egly Jóasef f. e. m., 

Miskolc. . 
11. Abaújszántói kerületet ellátja: Babos Káiroly e. m., 

Abaújszántó. 
12. Szikszói kerületet ellátja: Surjánszky Kálmáin f. a m., 

Szikszó; beosztva: Zsák Lajos e. m., Szikszó. 
14. Putnoki kerületet ellátja: Cserneezky Károly f. e. m., 

Putnok. 
13. Sátoraljaújhelyi kerületet ellátja: Szy Dénes f. e. m., 

Sátoraljaújhely; beosztva: Nagy Jenő e. m., Sátoraljaújhely. 
15. Egri kerületet ellátja: Gyurcsó József e. t., Eger; be

osztva: Trnuer Ervin s. e. m., Eger. 
16. Füzesabonyi kerületet ellátja: Ferenczy Ferenc s. e. m., 

Eger. 
16. Gyöngyösi kerületet ellátja: Gohn Emil f. e. m., 

Gyöngyös. 
18. Pétervásárai kerületet ellátja: Borovszky Pál a m., 

Pétervására. 

V. Debreceni m. kir. erdőigazgatóság, Debrecen. 

a) Központi tisztviselők. 
Erdőigftzgaltó: Földváry Miksa f. e. t. Erdőigwzgatóhelyet-

tes: Béky Albert f. e. t. Erdőmndező: Beosz
tott etrdőmérnökök: SzütsKálmán e„ t., Füstös Zoltán e. t , 



Győry Jenő f. a m, Botos Géza f. e. m., Kovács Jenő e. m., 
Gloser Dezső e. m., Magyar Pál e. m., Burdáts János e. riu, 
Galambos József s, e. m. 

b) Erdőfelügyelők. 
Debrecen városi erdőkre: Kovássy Kálmán e. t., Debrecen. 
Hajdú vármegyében!: Kuka József e. t„ Hajdúszoboszló. 
Szabolcs vármegyében: Lányi Gyula e. t, Nyiregyháza. 
Szatmár—Bereg egyes, vármegyékben: Schlosser István 

f. e. t., Debrecen. 
Bihar vármegyében: ——-

c) Erdőhivd/jbalok. 
L Hajdúböszörményi kerületet ellátja: Laczkó Béla e. m., 

Hajdúböszörmény. 
2. Debrecen városi kerületet ellátja: Tikos Béla e. m., 
3. Nagycseréi kerületet ellátja: Puskás Károly f. e. m», 

Nagycsere. 
4. Halápi kerületet ellátja!: — — — — beosztva; 

Polyik Árpád s. e. m., Haláp. 
5. Guti kerületet ellálttja: Králl János f. e. m., Nyirmár-

tonfalva. 
6. Nyíregyházai kerületet ellátja: Röczey Géza e. m., 

Nyiregyháza. 
7. Nyírbaktai kerületet ellátja: Szontágh Ferenc e. m,. 

Nyirbakta. 
8. Vásárosnaményi kerületet ellátja: Szegedy Oszkár e. m., 

Vásár osnamény. 
9. Berettyóújfalui kerületeit! ellátja: Erdődy Miklós s. e. m., 

Berettyóújíalu. 

VI. Kecskeméti m. kir. erdőigazgatóság, Kecskemét. 

a) RözpopiU tisztviselők. 
Erdőigazgató: MatuSovits Péjtter f. e. t. Erdoigazgatöhelyei-

tes: • — — Erdőrendező: Jdkáb István f. e. t. Beosz
tott erdőmérnökök: Lehrmann Béla f. e. t., báró Marschall Ernő 
f. e. m., Bíró Jenő f. e. m., Bercsényi István e. m., Kova.cs 
Zsigmond s. e. m. 

b) ErdőfeDügyelők. 

Pést-Piiis-Salt-Kiskv/yi vármegyében a kecskeméti erdő
igazgatóság kerületére: Hammermyik Béla f. e. t., Kecskemét. 

Bács Bodrog vármegyében: Bárány Károly f. e. m., Baja. 
Csanád—Arad—Torontál egyes, vármegyeben.: dr. Luncz 

Géza e. m., Makó. 

http://Kova.cs


Csongrád vámmegyében: csicseri Ormós Zsigmond e. t., 
Szeged. 

Békés vármegyébent: 

c) Erdőhivataípk. 
1. Kecskeméti kerületet ellátja: Szepesi Artúr e. t., Kecs

kemét. 
2. Szabadszállási kerületet ellátja: Krizmamits Ferenc e. 

m., Szabadszállás. 
3. Kalocsai kerületet ellátja: Olasz János s. e. m,, Kalocsa. 
4. Kiskunhalasi kerületet ellátja: Takács Jákros f. e. rn., 

Kiskunhalas. 
5. Bajai kerületet ellátja: Bárány Károly f. e. m., Baja. 
6. Makói kerületet ellátja: dr. Luncz Géza e. m., Makó. 
7. Mezőhegyesi kerületet ellátja: Zswacsek Ferenc s. e. m., 

Mezőhegyes. 
8. Hódmezővásárhelyi kerületet elláltlja: Horvát A>rvéd s. 

e. m., Mezőhegyes. 
9. Szegedi kerületet ellátja: Fodor Gyula e. m., Szeged. 
10. Szentesi kerületet ellátja: Scherg Károly e. m., Szentes. 
11. Békéscsabai kerületeit ellátja: Wingert János f. e. m., 

Békéscsaba; beosztva: Neumann Istváh) e, m,, Békéiscsaba. 
12. Orosházai kerületet ellátja: -

VII. Szakoktatás. 

M. kir. erdőgazdasági szakiskola, Esztergom. 

Igazgató: Bálás Emili f. e. m. Tanárok: Katona István í. e. 
m., Tóber Samu f. e. m., Agfalvi Imre e. m., Komán Béla e. m. 

• és Jákó Jenő s. e. m. 

M. kir. erdőőri ée vadőri iskola, Kitálytudom. 

Igazgató: Krajcsovits Felreno f. e. t. Tartár: Horváth 
Rezső e. m. 

VIII. Erdészeti kísérleti állomás Sopron. 

Vezető: Róth Gyula főiskolai rendes tanár. Beosztott erdő-
mérnök: Török Béla e. m. és Holba Miklós s. e. m. 

IX. M. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola. 

Erdőmérnöki ágazat. 

Erdőre]ndezéstani tanszék tanára: Fekete Zoltán főiskolai 
rendes tanár; tanársegéd: Zsombor Zsolt Pál s. e. m. Erdővéde-



lemtami tanszék tanára: Kellé Artúr főisk. rendes- tanár; tanár
segéd: Erdészeti vegytani tamzék tanára: 
Vági István főiskolai rendkívüli tanár; tanársegéd: Schu-
macher Károly tanársegéd. Erdészeti földméréstani tanszék 
tanára: Sébor János főiskolai adjunktus. Erdészeti növénytani 
tamzék tanára: dr. Fehér Dániel főiskolai rendkívüli tanár; 
tanársegéd: Bokor Rezső tanársegéd; fpkertész: Kiss Vilmos 
Lajos'm. kir. főkertész. Növényélet és kórtam tamzék tanára: 
dr. Kövessi Ferenc főisk. rejndes tanár; tanársegéd: 
ErdőhtísznÚlaittani tanszék tanára: Krippel Móritz főiskolai 
rendes tanár; tanársegéd: Zoltán János B. e. m. Erdőmivelés-
tani tanszék tanára: Róth Gyula főiskolai rendes tanár; 
tanársegéd: Bálint Andor e. m. Űt- és vasútépítéstemi tamzék 
tanára: Modrovich Ferenc főiskolai rendkívüli tanár; tanár
segéd: Haracsi Lajos tanársegéd. Erdőgazdaságpolitikai tan
szék tanára: Lesenyi Ferenc főiskolai rendkívüli tanár. Jogi 
tanszék tanára: dr. Mihalovics János főiskolai rendes tanár. 
Tanulmányi erdőgazdaságot ellátja: Muck András e. t. A főis
kolai menza vezetését ellátja: Benkovics Károly e. m. 

Erdészeti egyesületek Ausztriában. Most, amikor a lapunk 
legutóbbi számában megjelent közlemény az intenzívebb egye
sületi élet érdekében új tagok toborzását és mindenekelőtt az 
erdőbirtokos tagoknak az egyesületi életbe való erőteljesebb 
bekapcsolódását szorgalmazza, bizonyos aktualitással bír a 
szomszédos Ausztria erdészeti egyesületi életére vetni egy futó
pillantást. 

Tanulság rejlik benne számunkra, » a Lajtán túl klasz-
szikús példával látjuk igazolva lapunk szerkesztőjének szavait, 
hogy az erők tömörítése, s nem szétforgácsolása a feladat. 

A velünk közös sorsban osztozó, a feldarabolás után meg
maradt Ausztriában jelenleg a következő erdészeti egyesüle
tek működnek: 

Oestérreichischer Re\vchsförstverein 369 taggal. Alapíttatott 
1851-ben. Niederoesterreichischefr Forstverein 383 taggal. Ala
píttatott 1875-ben. Forstverein für Obewoeste\rreich und Salz
burg 425 taggal. Alapíttatott 1855-ben> Steiermarkischer Forst
verein 485 taggal. Alapított 1884-ben1. Karntner Forstverein 
633 taggal. Alapíttatott 1872-ben. Forstverein für Tirol und 
Voparlberg 264 taggal. Alapíttatott 1861-ben. 

Míg tehát a mi egyesületünk jelenleg 1070 tagot számlál, 
addig a nálunk 3-szor nagyobb erdőterülettel bíró Ausztria 
legnépesebb erdészeti egyesülete esak 633 tagot tud felmutatni. 



A z Oestereichischer Reichsforstveremnek pedig, mely egye
dül volna hivatott az egész, ország erdészeti érdekeit képvi
selni, csupán 369 tagja van, éppen egytizedrész© annak a tag
számnak, mellyel rendelkeznie kellene, ha a mi viszonyainkkal 
összehasonlítjuk. Mert hiszen a többi egyesület helyi jelentő
ségű csupán, érdekeltségi kőre csak egy-egy vidékre terjed ki, 
a mi nemrég alakult vidéki egyesületeinkkel hasonlíthat
nék össze. 

Igaz, hogy Ausztriában más a helyzet. Aki hosszabb időt 
töltött odakint, megfigyelhette, hogy a stájer ember gráci, a 
salzburgi salzburgi napilapot járat, s Bécs nem uralja úgy az 
egész országot, mint Budapest, 

De, hogy ennek mégis megvannak a maga hátrányai, mu
tatja az, hogy ez a széttagoltság az osztrák erdészet egyik leg
fájóbb kérdése. 

A z osztrák szaklapokat olvasva lépten-nyomon, akadunk 
cikkekre, melyek arra a fonák helyzetre mutatnak rá, hogy 
nincs egyetlen egyesületük sem, mely kellő súllyal és tekin
téllyel képviseltetné az erdészet országos érdekeit. 

Panasszal tele mutatnak rá, bogy a hatalmas birodalmú 
német erdészet az egyetlen „Deutscher Forslvereini>-]beni egye
sült, melynek országos tekintélye van, míg náluk magyarán 
mondva: kutyába sem veszik az erdészetet. Panasszal van tele 
minden lap, hogy jogászok és mezőgazdák uralkodnak az erdé
szet felett, ami — sajnos — részben ráillik a mi viszonyainkra is. 

A z 1851-ben alapított, tehát legrégibb, s országos érdekek 
képviseletére hivatott Oefsterreiehischer Reichsforstverein hát
térbe szorult a vidéki egyesületekkel szemben, s azok hatalmi 
jéMéke^vysége lehetettemmé teszi erőinek kifejtését. 

Érdekes jelenségi, s a helyzettel teljesen magyarázható, 
hogy nincs osztrák erdészeti egyesület, amely képes volna vala
mirevaló szaklapot fentartani. A Reiehsforstverein s a Nieder-
aes'terYeiehischer Fonstverein negyedévenkint adja ki meglehe
tősen jelentéktelen lapját, a többi még erre sem képes, A ko
molyabb osztrák lapok, mint például a „Wiener Alig. Farst-
uwd Jagdzeitung" s a „C&ntralblatt für das gemmte Forst-
wesen" magánvállalatok kiadásai, s így szellemi irányításuk 
kiesik az egyesületek kezébők 

Ide vezet ime az erők szétforgácsolása! 

Távolról sem akar ez támadás lenni a mi vidéki egyesüle
teink ellen, melyek egyikének magam is tagja vagyok. Nekik 
is megvannak a maguk tiszteletreméltó céljaik, melyek között 



legelsőnek tartom szűkebb körben fentartani s ápolni a -hagyo
mányos erdészkollégdalitást.* 

Arra akarok rámfutatni csupán, hogy nekünk van egy 
egyesületünk, melyet támogatni nemcsak kötelességünk, de 
annak felkarolása érdemes is, mert külföldi viszonylatban is, 
máris megvan tagjainak számánál, s országos érdekeltségénél 
fogva is az az erkölcsi súlya, mellyel az országos erdészeti 
érdekeket képviselni tudja. 

Egyesületünk, mely alapítása után 1867-ben 113 tagot, 
1870-ben 194, 1880-ban 512, 1890-ben 852, 1900-ban 859, az utolsó 
években, mikor még Nagymagyarország hozzánk tartozott, át
lagban 2000 tagot számlált s most is, a nyomorúság napjaiban, 
erdőségeink öthatodrészének elvesztése után is 1070 tagot mu
tathat ki, a fejlődésnek oly biztató jelét adja, mely csak to
vábbi munkára serkenthet bennünket. Ujabb tagok szerzésével 
s az erdőbirtokos osztály általánosabb bevonásával szebb jövőt 
remélhetünk s a társadalmi szervezkedés terén közel olyan 
eredményeket érhetünk el, mint a nálunk jóval izmosabb mező
gazdaság. 

Hogy ellenkező esetben hová jutunk, hogy mire vezet az 
erők szétforgáesolása, azt az osztrák példa bizonyítja. 

Tóth Bódog. 

A csehek és a római kongresszus. A z alábbi — külföldi 
lapokból merített— híradást érdemesnek tartom minden külö
nösebb kommentár nélkül közölni: 

A Csehszlovák Erdőgazdaság Központi Szövetsége az el-
elmult év novemberében értekezletet hivott össze a római 
kongresszuson való részvétel megbeszélésére, melyre az összes 
illetékes hatóságok, szakintézmények és testületek képviselői 
meghívót kaptak. 

* A vidéki egyesületek az esetben hathatnak bénítólag vala
mely országos egyesület fejlődésére, ha olyan magas tagsági 
díjat állapítanak meg, amely egyfelől rendeltetésükkel nem 
áll arányiban, másfelől éppen e miiiatt kizárja vagy megnehezíti 
aizfc, hogy ugyia\n\azo\n biitófaöis vngy erdamérimöikt mH(nd as két éffye-
s&eiswéji tag'ja lehessem. 

Például1, míg a mfii országos egyes üMünik éveken át féltő 
gonddal kerülte azt, hogy amiúgy is súlyos anyagi' helyzetben 
tevő tagdáiniak anyagi gondjait a szükséges' tagidíjfetemelésset 
f okozza, s azt csupán végső szükségben és mintegy krajicároskoldva 
tettei meg, addig a legújabban! alakult vidéki erdészeti egyesület, 
melynek bizonyára nincsenek olyan terhei és klötelezetteégeii;, -olyan 
tagdíjat (10 aramyikioroua) éíiLapítotit meg, amely egyszer ibe>m meg-
haladg'ai a z Országos Erdésizetü Egyesület tagisági díját. 



A szövetség külföldi referense — náluk tehát ilyen is 
v a n t _ vázolta a nemzetközi kongresszus célját és jelentősé
gét s kifejtette annak szükséges-voltát, hogy Rómában a kül-
íöldöii egyébként is jó hírnevű csehszlovák erdészet méltó, mó
don képviselve legyen s megfelelő aktív részt vehessen minden 
szakkérdés, tárgyalásában. „Előkelő helyet biztosítani a hazai 
erdőgazdaság és faipar s a cseh erdészeti tudomány és, iroda
lom részére — ez kell, hogy a delegáció legfőbb célja legyen." 

E cél érdekében a referens a következő javaslatot terjesz
tette elő: 

1. A delegáció tagjai oly módon választandók meg, hogy 
a bizottságban minden illetékes hatóság és testület képviselve 
legyen, a résztvevők száma pedig úgy állapítandó meg, hogy 
a delegátusnak egy reprezentáló elnökén kívül a kongresszus 
minden alosztályában legalább 2 tag legyen beosztható. Első
sorban pedig az ügyek intézésére s a római intézőbizottsággál 
való érintkezés fenntartására egy titkár választandó. 

2. Az intézőbizottságnál bejelentendő Csehszlovákia részt
vétele a résztvevők számával és nevével együtt. 

3. A:földmívelésügyi-, kultusz- ós külügyminisztériumban 
haladéktalanul lépések teendők a delegáció hathatós anyagi 
támogatása érdekében. És pedig a következő kiadásokra kell 
fedezetet szerezni az államtól: a tagok útiköltségeire, a szer
vezéssel kapcsolatos előzetes kiadásokra s egy cseh propa
gandafüzet kiadásának a költségeire, mely füzetet propaganda 
céljaira a kongresszus idegen tagjai között szándékoznak szét
osztani. 

4. A delegátus mielőbb való összehívása a részletkérdések 
megbeszélése végett. 

Az értekezlet a fenti javaslat értelmében hozott egyhangú 
lelkesedéssel határozatot. 

A csehek tehát értenek hozzá, hogyan kell a külföld előtt 
reprezentálni s az is bizonyos, hogy meg fogják kapni az állam
tól a megfelelő anyagi támogatást. Méltó önérzettel fognak 
beszélni Rómában Csehszlovákia mérhetetlen erdőkincseiről és 
senki sem fogja azokban meglátni az elszakított kárpáti magyar 
erdőket s a magyar erdészek hosszú munkájának gyümölcsét. 

Hát mi vájjon készülünk-e? 
Érdekes volna hallani egyet-mást, hogy megmozdult-e már 

az Országos Erdészeti Egyesület,* vagy akármilyen más hiva-

* Az Országos Erdészeti Egyesület mai anyagi helyzete nyit
ván nem engeldi meg a részvételt. Mint halldiufc, a föiTdnű'vellésügyi 
míimasKtériramot régebbi megbízás alapján Kuám Károly ny. állam
titkár léte de Pottere Gerard mimiiezteiri: ta náeeOs' fogják képviselni. 



talos íórura, hogy mi is észrevétethessük magiunkat a nagyvilág 
közvéleménye előtt. Akármilyen szegény is a trianoni Magyar
ország, kell, hogy legyen még egy pár koronája arra a célra, 
hogy szívesen emlegetett „kultúrfölénytiiiket" megvédhessük a 
világ erdészetének római olimpiászán s hirt adhassunk arról, 
hogy ha el is szakították tőlünk minden értékes erdőnket, meg
indult nálunk az alkotó munka, hogy egy hegyekben és fában 
szegény ország rontott, kiélt, agyon legeltetett erdemek rom
jain nívós és értékes erdőgazdaságot teremtsünk. 

Csak egy bizonyítékot hozok fel hirtelenében, hogy meny
nyire szükség van hirt adni magunkról. Nemrég jelent meg 
az „Institut International D'Agriculture" kiadásában „Les 
Forets" címen egy komoly erdőstatisztikai munka 430 oldal 
terjedelemben. Részletes adatokat hoz még a kis, alig ismert 
Lettország és Litvánia erdészeti viszonyairól is, de hogy Ma
gyarország egyáltalán van-e a világon, arról nincs tudomása. 

Tóth Bódog. 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK 
az erdészeti szolgálat köréből. 

A magyar királya földmlívelévsüigyi minisizter előterjesztésére 
megengedem, hogy KamammAszIty József és Koámn István helyet
tes államtiitkárl címmel és jelleggel felruházott miniszteri taná
csosoknak, -nyugdíjaztatásuk alkalmából, sok évi buzgó stzogáia-
tu'kért elismerésem tudtul adassék. Kelt Budapesten, 1926. évi feb
ruár hó 16. napján. Horthy e. k. Dr. Ptísthy Piál s. k. 


