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Halálozások. Utólag értesülünk, hogy erdészetünk egyik nesz
tora, Szoika Gyula ny. m. kir. főerdőtanácsos, mult év július hó 8-án 
84 éves korában Rákosligeten elhunyt. A boldogult érdemes tiszt
viselő hosszú ideig az eperjesi m. kir. állami erdőhivatal főnöke volt. 

Grünesteini Ritter Károly ny. m. kir. főerdőtanácsos, az orso-
vai és gödöllői m. kir. erdőhivatalok volt vezetője, a Ferenc József-
rend tiszti keresztjének tulajdonosa, életének 73. évében Budapes
ten elhunyt. A régi magyar kincstári erdőtisztikar egyik közkedvelt 
tagja vált vele ki az élők sorából. 

Nagy György min. tanácsos, a sepsiszentgyörgyi volt állami 
erdőhivatal főnöke, f. hó 3-án, életének 66. évében rövid szenvedés 
után Sepsiszentgyörgyön elhunyt. Benne a régi Magyarország ál
lami erdőtisztikarának tekintélyes és egyben rokonszenves tagját 
gyászoljuk. 

Selymessy Ferenc ny. m. kir. főerdőtanácsos, gazdasági főta
nácsos f. hó 8-án 62 éves korában Budapesten, rövid szenvedés után 
váratlanul elhunyt. Szolgálatát a besztercebányai m. kir. erdőigaz
gatóságnál kezdte, majd hosszú ideig a kecskeméti m. kir. járási 
erdőgondnokságot vezette, ahonnan a földmívelésügyi miniszté
riumba rendeltetett. Innen vonult nyugalomba. Az Alföld fásítása 
körül és ornithológiai téren fejtett ki érdemdús működést. Ezért és 
megnyerő modora miatt kartársai megbecsülése és szeretete kísérte 
időelőtti sírjához. 

Béke hamvaikra! 

Dicsérő elismerés. A m. kir. honvédelmi miniszter Sándor 
Béla m. kir. honvéd kincstári főerdőmérnök, erdőigazgatónak évek 
hosszú során át, odaadó buzgalommal teljesített kiváló szolgálataiért 
okiratilag ..dicsérő elismerését" fejezte ki. 

álhernyóit a madarak ('különösen a íeketerigök) pár nap alatt 
teljesen elpusztították. 

Mindezekből megállapítható, hogy elhárítható gazdasága 
intézkedésekkel, hathatós madárvédelem mellett a fellépő baj 
leküzdésére még kis erővel és költséggel keresztülvihető vé
dekezési módok állanak rendelkezésre, melyekkel az állomó 
nyok a Lophyrus pini rágása folytán bekövetkezett növedék 
veszteségtől és egyéb -súlyos következményű károsodástól 
megóvhatok. 



Kiviteli illeték a rönkfáraV Mult számunkban röviden már 
megemlékeztünk arról, hogy a Magyar Gyáriparosok Országos Szö
vetsége (GyOSz) kérelmet intézett a kormány több tagjához, hogy 
a kemény lombfarönkök kivitelét kiviteli illetékkel sújtsa. Ebbeli 
kérelmét egyfelől az utódállamok példájára, másfelöl a nyers statisz
tikai adatokra alapítja. 

Az Országos Erdészeti Egyesület ez ellen tiltakozó felterjesz
téssel fordult a kormány érdekelt tagjaihoz, mert a kiviteli illeték 
a magyar erdőgazdaság érdekeit mélyen sérti és ellenkezik azokkal 
az általános gazdasági érdekekkel, melyek az ország külkereskedelmi 
mérlegének kedvezőbbé tételéhez fűződnek. A GyOSz előterjesztése 
néhány fafeldolgozó üzem részére aránylag kismennyiségű nyers
anyagot olcsóbb áron kíván biztosítani. 

Ha a nyers statisztikai adatokat elemezzük, kitűnik, hogy az 
1928. év első 9 hónapjában kivitt 1326 vaggon rönkanyagból mint
egy 50 százalékot tesz ki a gyertyánrönk és vékonyabb méretű kőris
rönk, amelyet a hazai fafeldolgozóipar már nem tudott felvenni és 
amelyet kiviteli lehetőség híjján tűzifává kellett volna feldolgozni. 
Ez nagy gazdasági veszteséget jelentene akkor is, ha feltételezzük, 
hogy ezzel néhány száz vaggon tűzifa importját feleslegessé tennők. 
Külforgalmi mérlegünk ebből folyóan jelentékeny mértékben rom
lanak. 

Az értékesebb rönkfára eső 50 százaléka a kivitelnek leg
nagyobbrészt a dunántúli megyék termelésére esik. Ezt az anyagot 
200—380 km-re Budapestre szállítani s azután innen többnyire is
mét feldolgozott állapotban külföldre vinni kellene, ami azonban 
nem következnék be, mert a budapesti és az ország keleti részére 
eső faipari telepek anyagszükségletüket a múltban is és kiviteli 
illeték dacára a jövőben is olcsóbban szerzik be a ma külfölddé lett 
északi és keleti megyékből. í gy a mintegy 6000 köbméterre tehető 
ez a kivitel is, amely egy fűrészkeret évi szükségletét sem fedezi, 
nem esnék a belföldi faipar javára és az illeték csakis az erdőbirto
kost sújtaná. 

Behozatalunk, amely túlnyomóan a belföldön nem termelhető 
anyagokból áll (fenyő-, bükk-fűrészárú), az illeték esetén sem csök
kenne, faiparunk mit sem nyerne, de a kivitel megnehezítése erdő
gazdaságunkat károsítaná és fakülforgalmi mérlegünket befolyá
solná kedvezőtlenül. 

A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola évkönyve az 
1927—28. tanévről. Főiskolánknak ezt az évről-évre megjelenő köz
leményét a benne közölt statisztikai anyagon kívül különösen a tan
évmegnyitó közgyűlés ismertetője teszi értékessé, amelyben úgy a 
lelépő rektor (Fekete Zoltán) beszámolója, mint az új rektor (Bo-
leman Géza) beköszöntője teljes képet ad főiskolánk állapotáról és 
azokról a kérdésekről, amelyek szakoktatásunk terén még megoldásra 
várnak. 



Fekete Zoltán beszámolójából megtudjuk, hogy a beiratkozott 
hallgatók száma az 1927—28. tanévben 142 volt. A lelépő rektor vé
leménye szerint ezzel a létszám elérte mélypontját, amit igazolni 
látszik az, hogy a folyó tanévre a multévi 27-tel szemben ismét 50-en 
iratkoztak be az első évfolyamra. Érdekes, hogy Fekete az üzemek 
felvevőképességét, legalább az erdészetnél, emelkedőnek látja. 

A tanári karból Szentistványi Gyula és Tomasovszky Lajos 
vált ki nyugdíjazás folytán. Mindkettő kormányzói elismerésben ré
szesült. Előbbi az elmúlt esztendőben el is hunyt és a hagyományos 
gyászpompával helyeztetett örök nyugvóhelyére. 

A főiskolát meglátogatta az eberswaldi porosz erdészeti főiskola 
három tanára (dr. Eckstein, dr. Hilf és dr. Wit t ich) és 25 hallga
tója, továbbá dr. Lönnroth Erik, a helsinkii finn egyetem erdészeti 
tanára. 

Sajnos, anyagiak hiányában a mi tanáraink külföldi tanul
mányútjai csak szerény keretek között mozogtak. 

A főiskola 31 tanszéke közül 26 van szervezett tanári állással 
betöltve. A főiskolának az a törekvése, hogy az öt tanszéket be
töltő előadók is rendes tanárokká szerveztessenek át, mindeddig si
kerre nem vezetett. 

Évek óta elintézetlen a főiskola új szervezeti és ügyviteli sza
bályzata, valamint tanulmány rendje. Bár a társadalom — Budapesti 
Mérnöki Kamara, Bányászati és Kohászati Egyesület, Országos Er
dészeti Egyesület — is sürgette annak jóváhagyását, a doktori és 
magántanári képesítés joga — az ügy és a külfölddel szemben való 
paritás nagy kárára — ma is függőben van. 

Ellenben örömmel értesülünk a beszámolóból, hogy a főiskola 
anyagi dotációja immár jobb, a felszerelés és könyvtár lényegesen 
gyarapodott, sőt 46.000 pengő egy könyvkiadóalapra is volt for
dítható. 

Az ifjúság egészséges lakásokkal való ellátása terén a soproni 
Szent Imre-kollégium alapítása javított a helyzeten. 

Boleman Géza új rektor a főiskola legnagyobb sérelmének 
tartja, hogy nincs benn az egyetemek státusában. Történeti vissza
pillantásban ennek okait keresi, de a főiskola ismert balsorsa mel
lett is igazságtalannak tartja a mai állapotot, amelynek orvoslására 
a kormányt a rektori székből felkéri. 

Szavait azután az ifjúsághoz intézi. Munkára, kötelességteljesí
tésre buzdítja. Jellem, kötelességtudás és szaktudás az, amire az 
ifjúságnak szüksége van. A jellemfejlesztés érdekében nemesirányú 
ifjúsági társadalmi élet kell, ezért igen fontos lenne az ifjúsági kör 
házépítésének megvalósulása. Boldog lenne, ha ez a kérdés az ő rek-
torsága alatt oldódnék meg. Az új tanévet megnyitó szavait az ifjú 
sághoz intézett ahhoz a felszólításhoz fűzi : Küzdjetek bátran és a 
siker nem fog elmaradni! 



A „Feisődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület" rendes 
közgyűlése. A Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület fo
lyó évi február hó 5-én délután hatórai kezdettel tartotta meg Vés
sed Mihály miniszteri tanácsos,, erdőigazgató, mint az egyesület I 
alelnöke, elnöklete alatt Győrött a Royal-szálloda gobelin-termében 
választmányi, majd folytatólagos rendes közgyűlését, amelyen a 
tagok szépszámban jelentek meg. 

Első alelnök megnyitván a közgyűlést, bejelentette, hogy az 
„Országos Erdészeti Egyesület"-et Rimler Pál hercegi erdőtaná
csos, a „Soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolá"-t Roth 
Gyula főiskolai tanár, a „Felsődunántúli Mezőgazdasági Kamará"-t 
Somogyi Ferenc urad. erdőtanácsos s végül a „Győri Vadásztársa
s á g " ^ Barrois Andor m. kir. erdőtanácsos-elnök, dr. Erödy Jenő 
kir. ügyész-vadászmester és Jalsoviczky Andor m. kir. csendőr-őr
nagy, vadásztársasági tag urak képviselik. 

A „Tiszajobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesülete átiratban, 
a „Déldunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület" pedig távirat
ban üdvözölte a közgyűlést. 

A közgyűlés az elnöki megnyitó és az 1928. évi július hó 4-én 
tartott vándorgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása és az egyesületet 
az 1928. év második felében érintő fontosabb eseményeknek Barreis 
Andor m. kir. erdőtanácsps, titkár részéről történt ismertetése után 
titkár bejelentette, hogy a közgyűlést megelőzően tartott választ
mányi ülés tíz jelentkezőt vett fel az egyesületi rendes tagok so
rába, úgy hogy az egyesületnek jelenleg 20 alapító és 141 rendes 
tagja van. 

Az új választmányi tagok megválasztása után Botos Sándor m 
kir. főerdőmérnök, • egyesületi pénztáros ismertette az egyesület va
gyoni állapotát, mely után Tanka Sándor székeskáptalani főerdő
mérnök tartotta meg mindvégig nagy érdeklődéssel és tetszéssel fo
gadott szakelőadását a „Veszprémi székeskáptalan kopár és egyéb 
fásításairól", mely tanulságos előadásáért a közgyűlés jegyző
könyvi köszönetét fejezte ki s elhatározta, hogy nevezett által ké
szített szakleírást a tagok részére sokszorosíttátja. 

Végül elnök indítványára elhatározta a közgyűlés, hogy a folyó 
évben is tart a nyár folyamán vándorgyűlést és pedig a Tiszajobb
parti Vármegyék Erdészeti Egyesületének az egyesülethez intézett 
és titkár részéről ismertetett átiratában foelalt felkérésére a neve
zett egyesülettel együttesen valamely a Balaton közelében levő erdő
birtokon, mely vándorgyűlés megszervezésével közgyűlés az elnöksé
get bízta meg. 

i A közgyűlést este 8 órai kezdettel a Royal-szálló gobelin termé
ben 73 terítékes társasvacsora követte, amelyen a tagtársak egy-
része feleségeikkel, illetve hozzátartozóikkal jelent meg. 

A mindvégig kitűnő jó hangulatban elköltött, lelkes felkö-



szöntőkkel fűszerezett társasvacsorát virradtig tartó táncmulatság 
követte. 

Ügy a társasvacsora alatt, mint azt követőleg feleleveníttettek 
a régi Selmecbányái szokások, melyek közül különös tetszéssel fo
gadtattak a szakénekek és keresztelők. 

Szerkesztőváltozás. A Magyar Erdőgazda című laptársunk 
szerkesztését Tóth Bódog hitb. urad. erdőmérnök átadta 1. Witten-
berger Géza szatmári püspökségi főerdőmérnöknek. (Bükkzsére, u. p. 
Bogács, Borsod m.) 

A cári Oroszországból eredő vadászati epizódoknak a hatalmas 
birodalom lakossága életéből merített életképekkel fűszerezett igen 
érdekes leírását és a végeláthatatlan erdőségekben tanyázó farka
sokkal és egyéb ragadozókkal való kalandos küzdelmeket tartalmazza 
Arthur Freiherr von Kruedenernek „Unendliche Weiten" című és 
a jól ismert J. Neumann neudami könyvkiadó cégnél a minap ízlé
ses, egész vászonkötésben megjelent kis könyve, mely említett válla
latnak berlini (Anhaltstrasse 7.) üzletében 6 márkáért kapható. 

F. M 
A gyümölcsös téli kezelését, az ezzel kapcsolatos munkák he

lyes elvégzését, a házilag elkészíthető és államilag kipróbált védő-
szerek ismertetését tárgyaló útmutató a M. kir. Földmívelésügyi 
Minisztérium Növényvédelmi és Növényforgalmi Irodájának kiadá
sában most jelent meg és ezt a Növényvédelmi Iroda (Budapest, 
földmívelésügyi minisztérium) válaszbélyeg beküldése mellett díjta
lanul küldi meg az érdeklődők részére. Mindenkinek érdeke, hogy 
ezt az útmutatót elolvassa, mivel a gyümölcsfák szakszerű téli keze
lése nélkül bő és egészséges gyümölcs termesztése el sem képzelhető 

16. kimutatás a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főisko
lai Segélyző Egylet alaptőkéjének gyarapítására az 1929 január 
1—31-ig az erdészeti társadalom részéről felajánlott és befizetett 
adományokról: 

Felajánlott: Rainiss Béla 3 pengőt és még egy éven át féléven
ként 3 pengőt. 

Befizettek: Ajtay Sándor dr 5, Asbóth István 2, Bálinth An
dor 4, Béky Albert 2, Blaschek László 20, vitéz Borsay Ferenc 5, 
Botos Géza 2, Braxatoris Zoltán 3, Burdáts János 2, Cseke Lajos 
1, Csernetzky Károly 1.50. Dercsényi István 2, Dimák Ödön 5, 
Fehér Dániel dr. 2.50, vitéz Fejes József 1, Fekete Zoltán 5. 
Fischer-Colbrie Emil 20, Füstös Zoltán 2, Gloser Dezső 1, Ham-
merschmidt Ernő 6, Haracsi Lajos 1, Héjj János István 10, Hinf-
ner György 20, Illyés Károly 10, Kellé Artúr 5, vitéz Kiss Lajos 
1. Kovaliczky Vladimír 3, Kováts Ernő 1, Kovássy Kálmán 2, Kö-
vessi Ferenc dr. 5, vitéz Kristófy Gyula 2, Kubicza István 8, Kuka 
József 2, Kutasy Viktor 1, Lesenyi Ferenc 5, Létay Gyula 2, Ma-
róthy Emil 2, Mayer László 5, Mayer Zoltán 1, Modrovich Fe-



reiic 3, Molitoris Ákos 10, Muck András 2, Nagy László 10, Orbán 
László 1, Pethő Andor 10, Petricsek István 1, Plaudner Nándor 1, 
Rainiss Béla 3, Rikly István 1, Ronchetti Gáspár 10, Róth Gyula 5, 
Sébor János 3, Speer Lipót 5, Surjánszky Kálmán 5, Szarkássy 
László 10, Szecsődy József 2, Szeles István 2, Szeöts Béla 6.08, 
Szíjgyártó József dr. 6, Szilágyi Ernő 15, Szoják Károly 5, Szpiska 
Mihály 2, Szy Dénes 6, Takács János 2, ifj . Teleky József gr. 20, Térfi 
Béla 20, vitéz Tótth László 2, vitéz Török Béla 1, Vági István 5, 
Zoltán János 6 pengőt. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 358.08 pengő, amely
hez hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét, a 
gyűjtés eddigi eredménye 5758.36 pengő. 

Bianco csekklap használata esetén a befizetések „ M . kir. bá
nyamérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet Sopron" címen 
az 57.936. számú csekkszámlánkra eszközlendők. 

Sopron, 1929 január 31. 
Széki János főisk. tanár, a Segélyző Egylet alnoke. 

Kinevezés. A m. kir. földmívelésügyi miniszter Bessenyei Zol
tán okleveles műkertészt a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki fő
iskolán rendszeresített állásra kertészeti intézővé a X I . fizetési osz
tályba kinevezte. 


