
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK 

Hirdetmény. 
A z erdőőri és vadőr i szakvizsgák 1924. évi október hó 

20-ikán s az erre következő napokon Budapesten, Miskolcon, 
Pécsett és Szombathelyen fognak megtartatni. . 

A k i k az erdőőri v a g y vadőri szakvizsgát letenni óhajt
ják, az ehhez szükséges engedély iránt kellően felszerelt kér
vényüket 1924. évi szeptember h ó 30-ig az elől megnevezett 
kir. erdőfelügyelőségek közül annál nyújtsák be, amelynek 
székhelyén vizsgát tenni kivannak. 

Budapest, 1924. év i augusztus hó . 

M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás. Báró Podmaniczky Géza nagybirtokos, az O. E. 
E. alapitótagja, 1875—78. évek alatt alelnöke — mint utólag 
sajnálattal értesülünk •— még a mult év folyamán elhunyt. 
Manapság már kevesen vannak, akik szemtanúi lehettek nyil
ván nem mindennapi munkásságának és közérdekű működésé
nek, amely legfontosabb törvényalkotásunk, az 1879 : X X X I . 
t.-c. idejére esik. 

Enders Haller Frigyes, főerdőmérnök, tart. tüzérfőhad
nagy, az 0 . E. E. rendes tagja, folyó évi augusztus hó 9-én, 54. 
életévéiben Mezőkövesden elhunyt. 

Béke hamvaikra. 

Személyi hirek. Biró János miniszteri tanácsos saját 
kérelmére történt nyugdinaztatása alkalmából kormányzói elis
merésben részesült. 

Nem hagyhatjuk ez alkalommal szó nélkül ezt a hiradást, 
amelynek megjelenésével egyidejűleg az állami erdészeti tiszti
karnak ismét egy igen érdemes tagja távozik el a közszolgálat 
köréből. 



Sokan még mint tanársegédire (1887.) emlékezhetnek rá. 
Maradandó emléket hagyott hátra 10 évi erdőfelügyeleti szol
gálata alaltt a székelyföldi erdő- és legelőelkülöniitések nagy 
körültekimtésit igénylő végrehajtása során. Berendi Bélával 
egyetemben az ő nevéhez fűződik a ligetes. legelőeTdőüzem meg
honosítása, közéleti szereplésének súlypontija azonban az erdé
szeti szolgálalt körén, kívül, a székelyföldi miniszteri kirendelt
ségnél töltött 8 évi külső munkásságára esik, ahol a közlegelők 
megjavitása terén Benkő Pállal, enesei Domer Bélával, gegesi 
Kiss Ernővel és Donáth Sándorral a külföld ilyirányu munká
latait meghaladó eredményeket mutatott fel. így például az 
1901—1907. évek során végzett munkálatok az osztrák eredmé
nyeket többszörösen felülmúlták, jóllehet azokhoz az osztrák 
koormány 73.6 százalékos álilamsegéllyel járult hozzá, mig a szé
kelyföldön csupán 36.5 százalékos hozzájárulással rendelkeztek. 
1910 óta a földmivelésügyi minisztériumnak a közlegelők sorsát 
intéző ügyosztályába került, ahol legelőjavitási 'tervek készité-
sével, foözlegelők megszerzésével stb. öregbítette érdemeit. A há
ború kitörése után rövid ideig az Országos Gazdasági Bizott
ságnál működött, majd ismét visszatért régi ügyköréhez. 

Értékes tapasztalatait nem hagyta elenyészni, mert 1911-ben 
sajtó alá adta a Domb- és hegyvidéki legelők megjavitása, gon
dozása és rendszeres \használatá"-ról irt „Utmutatás"-át, amely-
lyel nagy elismerést szerzett az egész erdészeti szaknak. 

Miart halljuk, nyuigaloimibavonulása után is igánybeveszik 
fáradhatatlan munkaerejét Legutóbb Debrecen város kérel
mére a 42.000 holdas Hortobágy-pusztát járta be, hogy annak 
megfelelőbb hasznosítása érdekéiben javaslatot tegyen. 

Lapunk zártakor értesültünk, hogy Cobung Fülöp- Jozsiás 
herceg ő királyi fenség© Bradofka Károly erdőtanácsost főerdő-
tanácsosi oknmel tüntette iki. 

Az erdészeti kísérleti állomás kérelme a szakközönséghez.. 
Szaktársaink és erdőbirtokosaink már ismét gyakran keresik 
fel kisénleiti állomásunkat kérdésekkel és sürün kapunk vizsgá
lati anyagot. 

Nagyon szívesen állunk a hozzánkifordulók rendelkezésére,. 
de kérjük, hogy a vizsgálati anyagot mindig csak gondos cso-



magolással szirveskedjenek beküldeni: csemetéket, leveles galyat 
nedves mobába csomagolva és legalább 15—20 darabot, rovart, 
lepkét, vagy hornyot kemény kartondobozban, vagy üvegekben. 
Azonkívül pedig kérjük az észlelt kisérőjelenségeknek lehető 
kimerítő leírását. 

Ismételten megtörtént, hogy két-háTom elszáradt csemetét 
küldtek be egyszerűen papirboTi i tébban azzal, hogy kérik a meg-. 
vizsgálást és a pusztulás okozójának megállapítását. 

Amire a küldemény beérkezett, a száraz csemete szára össze
töredezett, levelei apróira elmorzsolódtak. Ilyen anyag megbíz
ható vizsgálatra nem alkalmas. 

A z észlelhető kísérőjelenségek gondos leírása azért fontos, 
mert nagyon gyakran ebben m á r utm.utatást kapunk a kérdés 
megoldásához, sőt biztos Ítélet a kísérőjelenségek ismerete nél
kül gyakran egyáltalában nem lehetséges, mert igen gyakori 
az az eset, hogy többféle tényező káros hatása egyesül és a 
primár okot éppen a külső jelenségekből lehet megállapítani. 

Hozzáfűzöm, hogy nemcsak szívesen állunk a szakközönség 
rendelkezésére, hanem egyenesen kérjük, hogy az előforduló 
károsításokról ós egyéb figyelemreméltó jelenségekről akkor is 
értesíteni szíveskedjenek, hogyha nem merül fel azzal kapcso
latban kérdezni való. 

Magánuradalmi erdészeti nyugdijasok válságos helyzete. 
A z összes társadalmi kategóriák között a legsanyarubb hely
zetben élő magánuradalmi nyugdijasok és kegydijasok sorsá
ról Tendkivül elszomorító értesüléseink vannak. 

így tudomásunkra jutottak olyan esetek is, amelyekben az 
illető nyugdíjas és ikegydijas kizárólag a 'régi, békében élvezett 
amúgy is igen csekély készpénzjáTandóságát papirkoronákiban 
kapja meg • s ezenkívül semminemű természetbeni ellátásban 
nem (részesül. 

A magáinuiradaknaik nagy része belátva ezt a tarthatat
lan helyzetet, önként, emberies érzéssel rendezés alá vette ezt a 
nehéz kérdést, átérezvén azt, hogy nemcsak az irásos, hanem 
az erkölcsi törvények ereje is kötelez. A nyugdijasok minden 
reménye a várva-várt valorizációs törvény ily irányú kitér-



jesztésében van összpontosítva, mely törvény végre egyönte
tűen fogja rendezni ezt a rendkívül fonák állapotot. Értesülé
sünk szerint nincs kizárva, hogy a különböző érdekellentétek 
okozta nehézségek miatt még mindig munkában lévő törvény
tervezet esetleg igen rövid időn belül a nemzetgyűlés elé kerül
het. Egyes, nyugdijasok, sőt szolgálatban álló alkalmazottak is 
az igazságszolgáltatás útját vették igénybe s amint tudomá
sunkra jutott, a bíróságok keresetüknek helyt adtak. (Cz.) 

A biai—torbágy—pátyi orkán pusztításai a telkii közalapít
ványi erdőben. Június hó 13-án délután 3 óra tájban ítéletidő 
képében jelentkezett az a ciklon, amely — mint az akkori napi
lapokból is tuldjuk — a három község 1350 lakóháza közül 
550-et döntött és rongált össze. Emberéletben és súlyos sebesül
tekben okozott károknál 5 halottat, illetve 70 sebesültet jegy
zett fel a krónika. Az elpusztított közalapitványi erdőnek véd-
kerületi főerdőőrétől, mint közvetlen szem- és fül tanutói hal
lom, hogy délután 3 óra tájban rendkívül sötét fellegek jelez
ték a délkeleti és délnyugati irányból, hogy itt valami rendkí
vüli dolog fog bekövetkezni. A vihar úgyszólván csapadék nél
kül tombolt, mindössze néhány súlyos esőcsepp és kevés jég 
hullott alá. A pusztító orkán csak mintegy 5—6 percig tartott 
s ezen néhány pere alatt végezte el elrettentő munkáját. A telkii 
erdőn mintegy 1 és fél kilométer széles sávban vonult végig s a 
közalapitványi erdőnek legszebb fejlődésben lévő részét semmi
sítette meg. Körülbelül mintegy 150 kat. holdra tehető azoknak 
asz 50—70 éves állományoknak kiterjedése, amely területen o ly 
mérvben pusztított, hogy az egész állományt tarolóvágással 
kell kihasználni. Ezenkívül ma még meg nem állapitható azok
nak az erdörészeknek a kiterjedése, amelyekben többé-kevésbbé 
elszórtan, de mégis károkat okozott. Az elől emiitett 150 kat. 
holdon úgyszólván mindent ledöntött, helyesebben letört, le
hajlított. 70—80 cm. átmérőjű terebélyes tölgy magfákat, határ
jelző fákat egyszerűen kifordított helyükből, sőt volt eset, hogy 
derékban törte el azokat. Tulnyomólag tört inkább, mint döntött. • 
Nagyon sok derékban tört s egyben elfacsart fát is láttunk; a 
bélfeoirhadt, sarjról kelt fákat azonban a viha.T egyszerűen 
ledöntötte. 



Azokban a fiatal és középkorú állományokban, amelyek a 
.régmúltban nem voltak tisztítva, illetőleg gyéritve, a viharkár 
jelentékenyen nagyobb, ellenben a legutóbbi évtizedek alatt 
gondosan tisztított és gyéritett fiatalosokban a szélvész a gyer
tyánt teljesen megkímélte s csak azokat az erőteljesebb fej
lődésit és dúsabb lombozatú kimagasló tölgyeket fordította ki, 
amelyek sarjról keltek. 

A bárs legtöbbet szenvedett s e mellett sajátságos, hogy 
visszaszerzőképességónek leginkább adta tanújelét, mert június 
13-a óta úgyszólván valamennyi derékban letört hárs dúsan 
be van nőve üdezöld sarjhajtásokkal. 

Láttam e g y 8—10 szálból álló 20—25 c m átmérőjű szil-
facsoportot egy közös tősarjról felnőve, amelyet a vihar 4—5 
méter magasságban ugy tört ketté, mintha vékony pálcikák
kal lett volna dolga. 

Sok tanulságot vonhatunk le első pillanatra is ebből a szo
morú látványból, legfőképen pedig azt, hogy a tisztításokat mi
előbb állítsuk be, gondosan ismételjük s a bélkorhadás kezdő 
jeleit mutató, sarjról kelt egyedeket idejében távolítsuk el. 

Azokban az erdőrészekben, ahol tarolóvágást kell alkal
mazni, a házilagos fatermelés már folyamatban van. Jelenleg 
a közeli községekből szerzett mintegy 200 fürész dolgozik a 
maradványok eltakarításán. Tekintettel arra, hogy a termelés 
a széltörések miatt helyenként igen nehézkes, a munkások ha
todrészért és az ágfa feléért vállalták a munkát, ezenfelül gon
dos ellenőrzés mellett kitermelik a szériát is, melynek köbmé
teréért 2000 korona munkadijat kapnak. Hozzávetőleg ágfával 
együtt mintegy 20—22.000 m 3 faanyagot kell ilyen módon mi
előbb kitermelni. (Cz.) 

Adóelengedések az elemi csapások által okozott károk 
rendkívüli eseteiben. A z 1909. évi X I I . t.-c. 36—38. §-ai, az 
1913. évi 50.000 p. ü. min. sz. alatt kiadott hivatalos összeállítás 
98—116. §-ai értelmében földadóelengedésnek van helye követ
kező elemi károk esetén: 

Elemi csapások általában a földbirtoknál: 1. jégeső, árviz 
és tüz; 2. rovarok pusztítása és növénybetegségek; 3. a szántó
földeknél fagy, árviz, tartós szárazság, rozsda és burgonyavész, 



kiütés és mezei egerek pusztítása; 4. a szőlőknél a filoxera és; 
egyél) kártékony rovarok; 5. erdőknél a tűzkár, tartós száraz
ság, rovarok pusztítása, Jmvihar és szélvihar; 6. komlókertek
nél a fagy; 7. egyéb esetről-esetre fölmerülő elemi csapások. 
igényt nyújtó minőségét a kormány külön állapítja meg. 

Az elemi károk a községi elöljáróságnál írásban, esetleg: 
szóval jelentendők be és pedig általában 8 nap alatt. Árvíznél 
ez a határidő attól a naptól számítandó, amelyen az árviz leg
magasabb áradást elérte. A tartós szárazság és rovarok pusztí
tása a terniés letakarítását megelőzőleg legalább 15 nappal jelen
tendő be. A szőlőkben okozott kár legkésőbb augusztus 15-ig 
esetleg táviratilag kell bejelenteni, az erdei károk pedig 30 nap 
alatt jelentendők be. Az elkésve beadott bejelentéseket a pénz
ügyigazgatóság elutasítja, de az elutasítás ellen a pénzügy
minisztériumhoz címzett igazolási kérelmet lehet beadni a pénz-
ügyigazgatóságnál, amely kérvényben azután a késedelmet meg 
kell indokolni. Az elemi károknál adóelengedés csak egy évre 
adható, az erdei károknál azonban több évre is kiterjeszthető. 
Az adóelengedés tárgyában a pénzügyigazgatóság határoz és 
az adóleirási jegyzéket a községházán előre közhírré teendő 
15 nap alatt közszemlére teszik ki oly célból, hogy sérelem ese
tén 15 nap alatt fellebbezést lehessen beadni a pénzügyigaz
gatóságnál. 

A Baross-Szövetség szegedi kiállításáról. A szegedi kir. 
erdőfelügyelőség állami csemetekertjeinek az alföldi erdőtele
pítés terén elért sikeres munkáját mutatja be tiz csemetekert
ben 60 kat. holdon termelt, 1—2—3 éves tű- és lomblevelű cse
metéivel. Kiállított mintegy 50-féle fa- és cserjéből több 
különböző korú példányt. Csicseri Ormós Zsigmond erdő-
tanácsos a esemeitekiállitás egy uj módját mulatja be (a 
gyökér és lomb látható), mely különösen az alföldi kiállításo
kon szerepelt sikerrel, amennyiben az akáchoz ragaszkodó gaz
dák 'figyelmét a többi fanem gyors fejlődésére és előnyére hivja. 
fel. A kiállított statisztika szerint az erdőfelügyelőség 1921-ben 
1,262.000, 1922. évben 3,243.000, 1923. évben 4,179.000, 1924. évben 
5,595.000 darab csemetét adott ki. Scherg erdőmérnök fényképei 
Csongrád van. természeti emlékei gyanánt szolgáló négy ősifáját 



(fehér és fekete nyár, tö lgy és Populus média) mutatiák, he. 
Soherg ezenkívül e g y a vadászati és erdészeti érdekeket egy
aránt szolgáló 10 kat. holdas remis tervét, ugyan ehhez egy 
lőállástervet és e g y 15 kat. holdas vitézi telek fásítási tervét 
állít ja íki. Dr. Luncz erdőmérnök grafikonjai az alföldi erdő
területek növekedését mulatják be. A kiállított ekekapa a icse-
metekeirteklben talál előnyös alkalmazást. A m. kir. földmivelés
ügy i minisztérium a kiállitás helyén ca. 5000 példány tenul-
mányt bocsátott az érdeklődők rendelkezésére, melyek a fásítás 
és levegőjavitás, homokos és szikesterületek hasznosítása terén 
adnaik utbaigazitást. T ö b b kertészet szerepelt gyümölcsfa
iskolájával, de ízléses elrendezés! és gazdag tartalmánál fogva 
mindegyiket messze túlszárnyalta gróf Károlyi Imre nagy-
mágocsi (Csongrád vm.) uradalmai mely ősszel eladásra kerülő 
nagy 'faicsemete- és diszbokorkészleteiből állított ki remek 
példányokat. Élősövényül Gledicsia, Maclura, Berberis szolgált, 
belül pedig vadalma- és kíörteesemete, a parkokba éiS vadvé
delmi szempontból alátélepitésekre oly alkalmas Machonia és 
öeltisztől kezdve egész a bokorrózsáig mindenféle erdei és 
díszfa szerepelt. 

M É R N Ö K I K A M A R A I H Í R E K 

A Mérnöki Tanács tagjainak kinevezése. A m. kir. keres
kedelemügyi miniszter a Budapesti Mérnöki Kamara, a kir. 
József-műegyetem és a m. kir. bányamémöki és erdőmérnöki 
főiskola jelölései alapjain Bernauer Izidor gépészmérnököt, a 
Székesfővárosi Gázművek igazgatóját, dr. Bodola Lajos nyűg. 
műegyetemi íny. r. tanárt, Böhm Ferenic miniszteri tanácsost, 
Chatel Vi lmos gépészmérnököt, a Székesfővárosi Közlekedési 
Rt. igazgatóját, Gyürky Gyula központi bányaigazgatót, 
Hauszmamm, Alajos ny. r. műegyetemi tanárt, dr. Ilosvay Lajos 
ny. államtitkárt, Kaán Káro ly h. államtitkárt, Kail József 
.Ganz-gyári igazgatót, Kricsfalussy Mihály miniszteri taná
csost, Mamdel Gyula magánmérnököt, országos középitési taná-


