
K Ü L Ö N F É L É K 
S Z E M É L Y I HÍREK. 

A Kormányzó Ür Őfőméltósága a m. kir. vallás- és közoktatás
ügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy Vető Jánosnak a 
Magyar Királyi József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
Bánya-, Kohó és Erdőmérnöki Kara irodaigazgatójának nyugalomba 
vonulása alkalmából több mint négy évtizeden át teljesített buzgó és 
lelkiismeretes szolgálataiért elismerése tudtul adassék. 

Sárosteleky (Schauer) Gyula ny. m. kir. főerdőtanácsos (Rozsnyó) 
és Nagy László m. kir. erdőtanácsos (Kolozsvár) Gömör és Kishont, 
illetőleg Kolozs vármegye vitézi székkapitányának a kezébe letett eskü
jük alapján a Vitézi Rend tagjai lettek. 

* x 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter az Országos Erdőgazdasági 
Tanácsba az Országos Erdészeti Egyesület előterjesztése alapján Bie-
dermann Imre bárót, Esterházy Móric grófot, dr. vitéz Festetics Kristóf 
grófot, Mailáth György grófot, dr. Prónay György bárót, ifj. Teleki 
József grófot, Urmánczy Jánost, vitéz Waldbott Kelemen bárót, Bíró 
ZoltánU Czillinger Jánost, Csizmazía Lászlót, Horváth Miklóst, vitéz 
Lámfalussy Sándort, vitéz Onczay Lászlót, Papp Bélát és Térfi Bélát 
rendes tagoknak, dr. Forgách Balázs grófot, dr. Papp-Szász Tamást, 
Ajtay Jenőt és Urbánfy Ignácot póttagoknak; az Országos Magyar 
Gazdasági Egyesület kijelölése alapján Fabricius Endrét, Pallavicini 
Alfonz őrgrófot és Somssich Miklóst rendes tagoknak, dr. Hunyadi 
Imre grófot és vitéz Teleki Béla grófot póttagoknak. Az Országos Mező
gazdasági Kamara kijelölése alapján Albrech királyi herceg őfenségét, 
Bethlen Pál grófot és vitéz Purgly Emilt rendes tagoknak, Dessewffy 
Aurél grófot és dr. Geist Gáspárt póttagoknak; végül saját kijelölése 
alapján dr. Ajtai Sándort, Baldóczy Istvánt, Becker Róbertet, Beyer 
Jenőt, Harmath Ernőt, Hendrey Józsefet, Klőzel Oszkárt és Véssei 
Mihályt rendes tagoknak, Lukács Endrét és Székács Vincét póttagok
nak, az 1945. évi december hó Sl-ig terjedő hatállyal kinevezte. 

* 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter a mezőgazdaság fejleszté

séről szóló 1942 : X V I . t.-c. 37. §-a alapján az 1685/1943. F. M . számü 
rendelettel megalakított Országos Mezőgazdasági Tanács tagjainak a 
sorába vitéz báró Waldbott Kelemen m. kir. titkos tanácsost, az- Orszá
gos Erdészeti Egyesület elnökét meghívta. 

* 
A m. kir. földmívelésügyi miniszter vitéz Vitézy László m. kir. 

főerdőtanácsost a szombathelyi m. kir. erdőigazgatóság főnöki teen
dőinek ellátásával megbízta. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Párnái Attila m. kir. főerdő
mérnököt . áthelyezte Budapestről a m. kir. erdőfelügyelőséghez 
Veszprémbe. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Urbánfy Jenő m. kir. erdő-
tanácsost áthelyezte Sopronból a m. kir. erdőigazgatósághoz Kaposvárra. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Reuter Camilló (Pécs) oki. 
erdőmérnököt a m. kir. erdőmérnökök személyzeti létszámába ideigle
nes minőségű m. kir. segéderdőmérnökké kinevezte. 

A m. kir. földmívelésüsyi miniszter Mikolás Kálmán m. kir. 
erdőigazgatósághoz Komáromba. 



A m. kir. földmívelésügyi miniszter az államerdészeti egyéb 
szakszemélyzet létszámába Kollmann Jenő (Szeged) napibéres alerdészt 
a X I . fizetési osztályba- ideiglenes minőségű m. kir. erdészeti üzemi 
segédtisztté, Papp Mihály (Bustyaháza), Iharos István (Marosvásárhely), 
Váradi László (Szeged-Királyhalom), Bodri Gyula (Beszterce), ifj. Szép 
Gyula (Szeged) ideiglenes minőségű I . őszt. altiszt, m. kir. erdőőröket, 
Zsarnay István (Debrecen) napibérés erdőőrt és Juhász Antal (Maklár) 
képesített alerdészt ideiglenes minőségű m. kir. erdőkezelési gyakor
nokokká kinevezte. 

* 
ÖZv. herceg Festetics Györgyné Rochlitz Béla erdőtanácsost, hit~ 

oizományi erdőgazdaságának vezetőjét saját kérelmére — eddigi szol
gálatának teljes elismerésével — ez évi április hó 1-én nyugállományba 
helyezte. A Főerdőhivatal vezetésével ideiglenesen Pethő Andor ura
dalmi főerdőmérnököt bízta meg. • 

ÜZEMTERV V A G Y ÜZEMRENDEZÉSI J E G Y Z Ő K Ö N Y V ? 
A z 1914—18-as világháborús esztendők s az azt követő zavaros 

évek nem voltak alkalmasak az esedékessé vált új üzemtervek elkészí
tésére, legfőképpen azért, mert nem állt rendelkezésre az elkészítésükhöz 
szükséges munkaerő. A z erdőbirtokosok, hivatkozva a nehéz háborús 
időkre, egymás után kértek és kaptak haladékot az új üzemtervek be
nyújtására, s ezért nagy hátralékok álltak elő. A frontokról hazakerült 
s rég várt oklevelét megszerzett ifjúság azonban az 1920-as évek elejére 
szerencsésen úgy felduzzasztottá megcsonkított országunk erdőmérnöki: 
karát, hogy országszerte nagy lendülettel megindulhattak az erdőren
dezési munkálatok, s a 14.500/1920. F. M. rendelet szellemében csak
hamar pótolhattuk a mulasztottakat. 

Azóta elszaladt felettünk kerek 20 esztendő, eltelt egy forduló
szak, s ég körülöttünk az egész világ. A z 1920-as évek üzemtervei egy
másután járnak le, s előttünk a gondok, hogyan fogjuk az újakat el
készíteni. 1938 óta még a legelőrelátóbb erdőgondnok sem. tudott új 
üzemterve külső munkálataival foglalkozni, mert az arra alkalmas idő
ben hol ő, hol személyzete teljesített katonai szolgálatot, hogy minél 
több magyar erdőt szerezzen vissza megcsonkított országunknak. 

Azt hiszem, jogos és -ésszerű, ha felteszem a kérdést, eleget 
tudunk-e tenni a reánk váró kötelezettségnek, el tudjuk-e készíteni az 
új üzemterveket? 

Vizsgáljuk meg a reánk váró munkamennyiséget s állapítsuk meg 
a rendelkezésre álló munkaerőt. 

A z „Erdészeti Lapok" 1941. évi IV . füzetében Mikevári Tivadar 
tollából „Erdőgazdasági teljesítményszámítás" címen igen érdekes és 
értékes tanulmány jelent meg. A z erdőrendezéshez szükséges munka
mennyiségre bőséges határértékeket szab meg. Erre nagyon is szükség 
van, különösen a dunántúli erdőbirtokokon, ahol a birtökcserék, eladá
sok és vásárlások miatt az erdőbirtok a legtöbb esetben nem alkot 
összefüggő egységet. A z 1000 k. holdankinti birtokhatár — ellenőrző 
számításom szerint — a Mikevári kimutatta 10 km-nek a kétszeresét is 
meghaladhatja. 5300 k. holdas, 6 üzemosztályból álló erdőbirtokunk 
határa 106 km, tehát 1000 k. holdankint 20 km. Mint szélsőséget említem 
egy 96-7 k. holdnyi, meredek hegyoldalon telepített véderdő jellegű 
üzemosztályunkat, amelynek a zeg-zúgos határa 6-7 km, 1000 k. holdra 
átszámítva tehát 69 km. • • • 

Bár új, sőt legújabb kataszteri térképeink vannak, az azokra 
felmérendő tag- és erdőrészlethatárok 1000 k. holdankint 20—30 km közt 



váltakoznak, havonta 800 k. hold részletmérése tehát jó teljesít
mény lesz. 

A fatömegbecslés terén a napi átlagos 3 k. holdnyi próbatérfel
vételt is jó átlagteljesítménynek, sőt a mi viszonyaink szerint nem is 
mindig elérhetőnek tartom. 

Mindezeket azért mondottam el, mert Mikevári adatait első olva
sásra túlzottaknak tartottam, s csak régebbi feljegyzéseim feldolgozása 
s új adataim összeállítása után láttam be, hogy megállapításai helyt
állók. A munkamennyiséget tehát ismerjük, s ez a középnagyságú 5000 
k. holdas erdőbirtokra eső 2-5 év olyan nagy idő, hogy a kezelőtiszt 
nem vállalkozhatik üzemtervei elkészítésére. Különösen ma, amikor a 
személyzeti létszámban a háború miatt hiányok mutatkoznak, s ezért 
az irányításnak s ellenőrzésnek fokozottabbnak kell lennie, amikor az. 
igazgatás teendői a kötött forgalom, rengeteg jelentés és statisztika miatt 
felduzzadtak, amikor a termelés vezetése a rossz munkásviszonyok miatt 
a tiszt személyes jelenlétét követeli. Télen és nyáron egyaránt sokkal 
nagyobb a kezelőtiszt lekötöttsége, semhogy az üzemrendezés tömeg
munkáját magára vállalhatná. 

A katasztrofálissá vált erdőmérnökhiányról egy szót sem kell 
mondanom: mindenki tudja, hogy ma erdőrendező erdőmérnököt alkal
mazni nem tudunk, mert mindenki számára van kezelőtiszti állás, sőt 
az ügyesebb, mérésben, becslésben felhasználható alerdészek is önálló 
elhelyezkedésbe kívánkoznak. 

A haladás elve azt kívánja, hogy az új üzemterv jobb legyen mint 
a régi. Tüzön-vizen s háborún keresztül kierőszakolt üzemterv pedig 
aligha lehet jó! 

Legrosszabb azonban, ha nincs üzemterv, ha jön az 1—2 vagy " 
több éves haladék. Kel l tehát egy megoldás, amely áthidalja a- mai 
nehézségeket. Ha nem is lesz olyan jó, mint a jó üzemterv, de nem is 
lesz olyan rossz, mint az üzemterv nélküli állapot. 

A megoldás szerintem egy jó üzemrendezési jegyzőkönyv. A sza
bályszerűen elkészített üzemátvizsgálási munkálat után ne üzemtervet, 
hanem egy a régi üzemterven alapuló jegyzőkönyvet készítsünk. Ennek 
mindazokat az adatokat és szabályozásokat kell magában foglalnia, 
amelyek a következő fordulószakban a gazdálkodáshoz szükségesek: 
nevezetesen az esetleg megváltozott birtokállomány adatait, a megválto
zott vagy megosztás folytán keletkezett új erdőrészletek állományleí
rását, a részletes főhasználati tervet s ha az eltér az általános. vágás
tervtől, az eltérés megokolását, valamint a részletes előhasználati és 
felújítási tervet. 

Uj felméréseket és becsléseket lehetőleg mellőzzünk s csak a leg
szükségesebb esetben s a legegyszerűbb módon alkalmazzunk ilyeneket. 
Minden adatot, amely a lejárt üzemtervből felhasználható, vegyünk át 
onnét s maga a lejárt üzemterv és térképe legyen az üzemrendezési 
jegyzőkönyv tartozéka. Ilyen módon kisebb munkával jobb eredményt 
érhetünk el s szervesen tudjuk folytatni a régi üzemrendező gazdasági 
irányelveit. 

Véleményem szerint legsürgősebben szükség van az olyan irányú 
rendelkezésre, amely az erdőbirtokost feljogosítja, hogy üzemterv helyett 
üzemrendezési jegyzőkönyvet nyújthasson be jóváhagyásra. Inkább ma, 
mint holnap, mert minden üzemrendezés nélkül eltöltött év csak növeli 
a zavart s megnehezíti a jelen s a jövő munkáját. Legyen a rendelkezés 
általános érvényű, ne legyen köteles azt minden birtokos külön kérni, 
van e nélkül is a felügyeleti hatóságnak elég dolga. 



Most tegyünk meg legalább annyit, amennyit a helyzet parancsol 
és megenged. Ha megbékül a világ, ha hazatérnek munkahelyeikre a 
harcosok, ha ismét lesz elég magyar erdőmérnök, akkor a születendő 
új üzemrendezési utasítás szellemében ám készüljenek az új üzemtervek. 

Fritsch Antal. 

AZ 1942. ÉVBEN Z S Á K M Á N Y O L T VADÁSZDÍSZEK BEMUTATÓJA. 
A Nemzeti Vadászati Védegyletnek a Vigadóban rendezett ki

állítását évről-évre nem csökkenő érdeklődés kíséri. 
Még a háború és az utazási nehézségek sem tudták a látogatók > 

számát apasztani, mert — bátran állítjuk — az ilyen bemutató mindig 
igen sok tanulsággal szolgál. 

A mul évi „termés"-t nagy általánosságban jó közepesnek mond
hatjuk. 

A szarvasagancsok csoportjában csak kettő érte el az arany
éremre jogosító 200 pontot. Kunder Antal ny. miniszternek a kalocsai 
érsekség gemenci erdejében elejtett bikája megérdemelten került.209.11 
ponttal az első helyre; szépállású, tömött és csaknem feketeszínű, érett 
agancsa az ártéri gondozott szárvasállomány méltó képviselője volt. 

A I I . díj nyertese (Rutich Sándoré) a pécsi püspökség uradal
mából került ki, a dunántúli szarvasok tehát ebben az évben is meg
tartották helyüket az élen. 

A látogatók osztatlan véleménye szerint a szépségdíjat Tom-
csányi Kálmán államtitkár Turjamezőn elejtett és I I I . díjjal jutalma
zott szarvasbikájának az agancsa érdemelte ki, nemcsak hibátlanul 
szabályos alakjával, hanem valóban látványosságszámba menő, gyö
nyörű, kehelyformájú koronájával. így ítélt a bíráló-bizottság is: 10.5 
szépségpontot + 1 • egységnyi igazítást szavazott meg ennek a pompás 
agancsnak. 

Igen irigylésre méltó trófeák a Kormányzó Ür Öfőméltóságáüak 
Gödöllőn és Isaszegen zsákmányolt agancsai (196.05, illetőleg 193.64 
ponttal); különösen az utóbbi, amelyet szabályos fejlődés tekintetében 
csak Takács Zsigmond főapátsági erdőtanácsosnak a következő helyet 
elfoglalt és 8.5 szépségponttal jutalmazott szarvasagancsa közelített meg. 

Bronzérmet' nem- kevesebb, mint 33 darab agancs nyert, ezek 
legnagyobb része is Dunántúlról került a kiállításra; a többi neves fő-
vadterületet (Radvány, Galonya), sajnos, csak egy-két darab képviselte. 

A vadaskerti szarvasagancsok között a nemrég elhunyt báró 
Inkey Pál iharosi (Somogy vm.) tenyésztéséből származó szép darab 
került 188.69 ponttal az első helyre, de Fülöp Józsiás Szász Coburg és 
Gothai. herceg pusztavacsi vadaskertjében is igen Ígéretes a fejlődés, 
amint ezt a József főherceg lőtte két agancs is bizonyítja. 

A dámlapátok közül a bírálóbizottság csak a gróf Tisza Lajos 
Kálmán vadaskertjéből származó és a Kormányzó Ür Őfőméltósága 
zsákmányaként kiállított, igen tekintélyes trófeát jutalmazta ezüst
éremmel. 

Özagancsban határozottan gyönge volt a mult évi teríték. Mind
össze 9 darab volt érdemes jutalomra, de ezek elseje is (Kraft János erdő
mérnök zsákmánya Szolnok-Doboka vármegyéből) csak bronzérmet 
nyert, noha 1 1 + 1 pontos szépségével feltűnő darab volt. 

A vadaskerti. mufloncsigák valamennyije dunántúli termés, áz 
ezüstérmet nyert I-díjas Metternich-Sándor Klementina hercegnő gyar
matpusztai jóhírű tenyészetét dicséri; a 4 bronzérmes közül 3 drb 
Esterházy László gróf gézaházai erdőbirtokáról került a kiállításra. 

Nagy meglepetése volt a bemutatónak a vadkanagyarok csoportja. 



Itt olyan darabokat láttunk, amelyek méltán keltették fel a külföldi 
látogatók őszinte irigységét. A z aranyéremmel jutalmazott két első 
helyezett között jóformán csak árnyalati különbség volt. A pálmát 
Szabó István vitte el Gödemesterházáh elejtett kanjával, de szemre 
Aladics Zoltán m. kir. erdőmérnök I I . helyre került, Csíkszenttamásról 
származó trófeája mutatott többet. A nagyagyarak hosszúságában báró 
Huszár József I I I . díjat nyert vadkanja győzött 27.35 cm-rel, és ezzel 
végleg biztosította Erdély elsőbbségét a csoportban. A nógrádi, gömöri 
és radványi vadkanok azonban továbbra is szívet-megdobogtató, zsák
mányai lesznek minden vadászatnak. 

A kiállítás érdekes tárgyakkal élénkített, díszes kerete a rende
zőség kitűnő ízlését dicséri. M. 

ERDÉSZ-ÜDÜLŐHÁZAT HÉVIZÉN! 
Egyesülétünk régóta foglalkozik azzal a tervvel, hogy más érdek

képviseletek példájára a magyar erdőtiszti kar részére alkalmas helyen 
üdülési lehetőséget teremtsen. 

Mondhatnók bátran azt is, hogy gyógykezelés biztosításáról lenne 
szó, mert hiszen nincs még egy hivatásrend, amelynek a tagjai meg
erőltető külső szolgálatukból kifolyóan hosszabb-rövidebb idő multán 
annyira rászorulnának egészségük helyreállítására, mint az erdészek. 

Általánosan ismert tény, hogy a meghűléssel járó kisebb-nagyobb 
bántalmak úgyszólván mindennaposak életünkben, és már a közmondás 
is azt tartja: nem is erdész, akinek rheumája nincsen! 

De éppen így jellemző az önmagunkkal törődés hiányára, hogy 
évtizedekig csak ölhetett kézzel néztük, mint épülnek az ország külön
böző pontjain szebbnél-szebb, korszerű és minden kényelemmel beren
dezett üdülőházak, amelyekben a főváros tisztviselői, a katonaság, a 
posta és vasút személyzetének a tagjai találják meg fárasztó munká
juk után az annyira szükséges gyógyító pihenést. 

Most azután, hogy egyik kartársunk felesége szinte nyílt panasz-
szal, fordult egyesületünkhöz, elhatároztuk, hogy legalább a kezdemé
nyező lépésekkel megpróbálkozunk. 

Az t bizonyára természetesnek találja mindenki, hogy elsősorban 
Hévízre gondoltunk, mert ennek az istenáldotta gyógyhelynek a forró
vize és csodáshatású iszapja már a múltban is igen sok szenvedő kar
társunkon segített. 

Meggyőződésünk szerini, a kérdés érdemi megoldásában az Orszá
gos Mezőgazdasági Biztosító Intézetnek kellene átvenni a vezető szere
pet, mert hiszen a magánerdőtisztek legnagyobb része ma már ennek az 
intézménynek a hatáskörébe tartozik. 

Tárgyalásokat folytattunk a Magyar Gazdatisztek Országos Egye
sületével is, amelynek ugyancsak régi vágya egy hévízi üdülő létesítése. 
Ügyvezető igazgatójának, a fáradhatatlan és ötletes Fáber Györgynek 
az érdeme, hogy az egyre izmosabbá fejlődő érdekképviselet megtaka
rított pénzét, — éppen az elmúlt hetekben — egy Csopakon vásárolt 
üdülőházba fektette, amely természetesen az egyesület erdőtiszt tag
jainak is rendelkezésére áll olcsó és kellemes nyaralási lehetőségével. 

Őszinte örömünkre szolgál, hogy a testvéregyesület álláspontja 
mindenben fedi a mienket, tehát közös erővél munkálkodhatunk az 
üdülőház felépítésén. 

A háborús viszonyok, sajnos, aligha engedik meg, hogy tervünk 
rövidesen valóravállhasson, de eltökélt szándékunk, hogy a ymdolatot 
nem hagyjuk elaludni, és minden lehetőt elkövetünk hivatalos és tár
sadalmi úton, hogy végre az erdészeknek is jusson valami a magyar 
gyógyhelyek áldásából. 



A rend kedvéért! 
Nagyon kérjük t. olvasóinkat, szíveskedjenek a magyar 

erdőtisztikar tagjainak név-, cim-, rang? és lakásváltozását nekünk 
minden alkalommal bejelenteni, hogy mindenkinek megadhassuk, 
ami őt megilleti. 

Az „Erdészeti Lapok" esetleg elveszett példányainak a pót
lását is csak akkor vállalhatjuk, ha t. tagtársaink ée előfizetőink 
cím- és lakásváltozásukat velünk idejében közlik. 

Kérjük azonban, hogy a pótlás iránti igényüket az illető 
füzet megjelenése után két héten belül szíveskedjenek bejelenteni, 
mert később nem áll módunkban a kért füzeteket díjtalanul meg
küldeni. 

Az „Erdészeti Lapok" 1943. évi IV. füzetének a 
H I R D E T É S E I . 

A petit betűs vagy táblázatos hirdetések díja millimétereinkint 
60 fillér. A legkisebb hirdetés ára 5 P. A támpéldány ára drbonkint 2P. 

V E R S E N Y T Á R G Y A L Á S I H I R D E T M É N Y . 
A besztercei m. kir. erdőigazgatóság Besztercén 19'43. évi április hó 

19-én d. e. 11 órakor nyilvános írásbeli versenytárgyalás útján eladja 
Romoly község s. h. erdejében az „A." g. o. 21 kat. h„ a „B." g. o. 12.6 
kat. hold területén kijelölt rendkívüli vágásterület faanyagát. 

Az .eladásra kerülő erdőrész leírása a következő: „A." g. o.: bükk. 
1.00, kora: 120—140 év, sűrűsége: 0.6, „ B . " g. o.: bükk 1.00, kora: 110 
év, sűrűsége: 0.5. 

A z erdőterület Romoly község határában fekszik, a telcsi máv. 
állomástól kb. 11, illetőleg 15 km. távolságra. 

A z árverési feltételek az erdőigazgatóság segédhivatalában a hiva
talos órák alatt megtekinthetők. 

A z ajánlattevők zárt borítékban lepecsételt ajánlataikat 1943. évi 
április hó 19-én 11 óráig adhatják be a besztercei m. kir. erdőigazgató
ság árverési bizottságához. 

A z ajánlatoknak tartalmazniok kell: a bükk szerfa m : í-éért és a 
bükk tűzifa ürm 3-éért felajánlott egységárakat. 

A bánatpénz 1.000 pengő, amelyet a fent jelzett időpontig postán, 
az erdőigazgatóság letéti csekkszámlája javára (161.356. sz.) „Erdőigaz
gatóság letéti számla, Beszterce" címen kell befizetni. 

Beszterce, 1943. április hó 1-én. M k i r Erdőigazgatóság. 
(501. sz.) (886/1943.) 

V E R S E N Y T Á R G Y A L Á S I H I R D E T M É N Y . 
A kassai m. kir. állami kórház nyilvános versenytárgyalást hirdet 

2.000 q cser-, tölgy- vagy bükk-hasáb tűzifa szállítására. 
A z ajánlatokat a kassai m. kir. állami kórház gazdasági hivatalához 

1943. évi április hó 20-án d. e. 10 óráig kell benyújtani. 




