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Halálozás. Zágrábban a közelmúltban hirtelen elhunyt Károlyi 
Árpád, a Konstanzi Falepárló R.-t. ottani erdőigazgatója, az Orszá
gos Erdészeti Egyesület alapító tagja. Károlyi a boszniai állam-
erdőknél kezdte szolgálatát és azoknak a kartársaknak, akik az 
0 . E. E. boszniai tanulmányútján 1904-ben résztvettek, mint ál
landó kísérőnk bizonyára kellemes emlékében maradt. Nagytudású 
és széleskörű ismeretekkel b í ró szaktársunk volt, aki utoljára 1917. 
évi december hó 12-én szerepelt magyar kollégái előtt, amidőn az 
0 . E. E.-ben „ A z erdészeti tudományok módszerei és problémái" 
címen tartott érdekes felolvasást. Béke hamvaira! 

Ferenczfi (Klausmann) József nyug. kir. közalapítványi fő
erdőtanácsos, az 0 . E. E. rendes tagja, folyó évi/ április hó 1-én 
50 éves korában rövid szenvedés után Budapesten elhunyt. Neve
zett szolgálatát a zágrábi kir. erdőigazgatóságnál kezdte, majd 
1910-ben a közalapítványi erdők szolgálatába lépett, ahol mint tö
rekvő, szakképzett tisztviselő gyorsan haladt előre. 1920-ban mint 
főerdőtanácsos vonult nyugalomba. Béke hamvaira. 

Az „Államerdészet" az idei „Országos Mezőgazdasági Kiállí-
tás"-on. Érdekes és az Alföld fásítását tanulságosan szemléltető 
erdészeti kiállítást láttunk Budapesten, március hó 21—26. közti 
időben, az Országos Mezőgazdasági Kiállításon. Ez alkalommal az 
,,Államerdészet" külön pavillonban először jelent meg. 

Az igen csinos és rendkívül tetszetős pavillonban szebbnél szebb 
modellek, diagrammok és fényképek elevenítették meg az Alföld fásí
tási tudni- és tennivalókat. Az Alföldről vett különféle talajminták, 
tuskó-, mag-, lomb-, növénygyűjtemények és fakorongok egészítették 
ki a kiállítás anyagát. A lillafüredi kincstári palabánya kitűnő ter
mékei általános feltűnést keltettek. Tetszetősek voltak a madárvéde
lemmé' kapcsolatos bemutatások is. 

A pavillon előtti csemetekert — gondosan összeválogatott su-
háng- >ís esemeteanyagával — állandó érdeklődés tárgyát képezte. 

A köztetszésben részesült Ízléses pavillont Pfeiffer Gyula mi
niszteri tanácsos, főosztályfönök tervei alapján, Hepke Artúr m. 
kir. föerdőtanácos építette és a kiállítás anyagát is ő rendezte. 

Tomasovszky Imre. 



Hajek Antal uradalmi főerdész, „Üj volier-rendszer a mester
ségei fácántenyésztésben" cím alatt a mult év végén kics iny füze
tet bocsátott közre, amelyben a mesterséges fácántenyésztés gya
korlati kérdéseivel foglalkozik. A szakembereket különösen az ál
tala kipróbált és eredményesnek bizonyult új mozgó volier-rend
szer fogja érdekelni, amely rendszer alkalmazásával az arra alkal
ma? vadászterületeken a fácán a legsikeresebben elszaporítható. 
A füzet magánál a szerzőnél rendelhető meg. Címe: Hajek Antal 
uradalmi főerdész, Kálmáncsa, Somogy megye. A füzet ára 2.50 P. 
-Yz összeg előzetes beküldése ellenében portómentésen szállítják. 

Országos kiállítás Kaposvárott. A Somogyvármegyei Gazda
sági Egyesület 70 éves fennállásának megünneplésével kapcsolatban 
mezőgazdasági és ipari kiállítást és vásárt rendez, amely augusztus 
24—szeptember hó 2-ig lesz nyitva. A kiállítás élén álló saárdi 
•Somssich Miklós felsőházi tag és gróf Jankovich-Bésán József ügy
vezető elnök erősen munkálkodnak azon, hogy ez a kiáliitás a vidék 
legsikerültebb kiállításává nője ki magát. A kiállításon szerepelni 
fog növénytermelés, állattenyésztés, mezőgazdasági gyáripar, kéz
művesipar, hazai és külföldi autóipar, vadászat, halászat stb. A ki
állítási iroda Kaposvárott, Fő-utca 12. sz. alatt van. 

A „Balatonvidék fásítása". Csonka r Magyarország természeti 
szépségeinek megvédése, s a meglevők fejlesztése ügyének rendkívül 
hasznos szolgálatot tesz az az érdekes és értékes tanulmány, mely 
fenti címmel Pech Kálmán erdőmérnök, ny. h. államtitkár tollából a 
„Balaton" című folyóirat 1928. évi 10., 11., 12. és ezévi 1., 2. és 3. 
számaiban jelent meg. 

A „Balatoni Szövetség Műszaki Bizottsága" Szerzőt kérte fel 
arra, hogy a balatonvidéki fásítás kérdésének megoldására dolgozzon 
ki tervezetet. Szerző — ki maga is balatonmenti villatulajdonos, — 
az ügy iránti nagy szeretettel és derekasan oldotta meg e feladatot. 

Tanulmánya elején a „Balatonvidéki fásítás szükségességéről" 
szól. „Fásítás" alatt Szerző nemcsak az erdőgazdasági értelemben 
vett fásításokat, hanem általában véve a földterületnek, utak men
tének bármilyen fás növényzettel való olyan beültetését is érti, mi
által esztétikai, kulturális, turisztikai és idegenforgalmi célok éret
nek el. 

A Balatont körülvevő mintegy 243.716 k. holdnyi földszalagon el
terülő 45 községben az erdők csak 21.737 k. holdat foglalnak el (csak 
9%). Ezt a százalékot újabb erdők telepítésével emelni kell. Ez a cél 
vízmosások kötésével, kopárok fásításával, fasoroknak telepítésével, 
nyilvános díszkertek (parkok) létesítésével, fásító bizottságok ala
kításával stb. érhető el. Mindezekre kimerítő tájékoztatást és útmu
tatást találunk. 

Ezután a fáslegelők és ligetes legelök céljairól, hasznairól és ala
kításáról tájékoztat a Szerző, s közli, hogy a Balatonpartján 45 köz
ség határában elterülő összesen 22.780 k. hold legelőterületnek j ó -



része elhanyagolt legelő. Majd praktikus útmutatásokat olvashatunk 
az egyes községekben felhagyott és a vidék szépségét rontó marha-
delelők és marhacsapások begyepesítéséről. 

„Egyéb fásítások" címén felsorolja ezután Szerző az erdészet 
körén kívül eső fásításokat; minők: kisebb telkeken 1—1 bokor, fa 
ültetése, nagyobb telkeken pedig lugaskészítés, házak mérsékelt be-
árnyalása; a balatonmenti telkeken előjövő silány, homokos, vize
nyős, sasos foltok, kopasz partrészek, oldalak, par lagok stb. erdősí
tése; emléktáblák, emlékek, források, természetes nevezetességek be-
fásítása, bebokrosítása stb. 

„Az ültetésre alkalmas fafajták kiválasztása" című részben 
nagy körültekintéssel sorolja fel Szerző mindazokat a fafajokat, ame
lyek termőhelyi, éghajlati, tűzrendészeti, s egyéb szempontokból te
kintetbe jöhetnek a Balatonvidék fásításánál. 

„Ültetőanyag beszerzése" és a „Faültetvények pótlása, ápolása, 
őrzése és védelme" című részekben pedig a balatonvidéki fásítások 
tennivalóinak irányelvei tárgyaltatnak. 

Végül „Teendő" zárórészben foglalt javaslatokban részletes uta
sítások és szabályok közöltetnek a „Balatoni Szövetség" részére a 
különféle fásításokra. 

Hisszük, hogy a „Balatoni Szövetség" agilis vezetősége e kitűnő 
tanulmány alapján a Balatonvidék fásításának nagyfontosságú ügyét 
mielőbb megvalósítja. 

Szerzőt nagyérdekű tanulmányának nyilvánosságra hozása után 
melegen üdvözöljük és hazafias, nemes törekvéséhez sok-sok sikert 
kívánunk. Tomasovszky Imre. 

Szaktársaink f igyelmébe. Az elmúlt rendkívül szigorú tél 
nemcsak nagy megpróbáltatása volt még a leggondozottabb vad
ál lománynak is, hanem különböző eltolódásokat okozott a tartóz
kodási helyekben is. í gy pl. túzokot jelentettek Délsomogyból , a 
Lajta-hegységből, oiy helyekről, ahol nem szokott előfordulni . Sop
ron város határában is hosszabb időn keresztül tartózkodott egy 
csapat, melyből egy kakas terítékre is került. 

Felkérem vadásztársaimat, hogy a vad helyváltoztatása, az 
időjárással szemben való viselkedése körül szerzett tapasztalatai
kat, az ezekből levonható következtetésekre való tekintettel velem 
közölni szíveskedjenek. Különösen fontos volna annak a megálla
pítása, hogy új keretek között a vad milyen haj landóságot árult el 
az állandósulás iránt, ill. megfigyelhető-e valahol, hogy a téli 
hideggel vendégként megjelent vad tartósan megtelepszik. 

Hasonlóan kérném az elhullott egyedeken végzett vizsgálat 
eredményét velem közölni, annak a kiderítése cél jából , hogy a nagy 
hideggel kapcsolatban mily kórokozók idézték elő az elhullást, ill 
hogy az mennyiben írandó a hideg terhére. 

Róth Gyula 
(Sopron, Főiskola.) 



A „Rádiós gazdasági előadások" 41. füzete és a II. évf. 13. 
száma ( í r ta : P. Gulyás Jenő főerdőtanácsos) az Al fö ld fásításával 
s a kopár és vízmosásos területek befásításával foglalkozik. 

Röviden, világosan, könnyen érthetően foglalja össze nemcsak 
a célt és a két akció fontosságát igazoló érveket, de mindazokat a 
célszerű és végeredményben nagy kedvezményt jelentő intézkedése
ket is, miket a földmívelésügyi kormányzat a két kényes és fontos 
kérdés mielőbb leendő megoldása érdekében tett. 

Örömmel állapíthatjuk meg, hogy az elmúlt évben ezekre a cé
lokra már több mint 14 mill ió ingyen csemete állott rendelkezésre. 
Arról, hogy az erdősítésekhez biztosított kamatmentes hitelt meny
nyien és mily mértékig vették igénybe, tájékoztatást a füzetek még 
nem nyújtanak, de reméljük, hogy legközelebb erről is tájékoztat
hatjuk olvasóinkat. Amikor a kérdést a magunk részéről állandóan 
felszínen kívánjuk tartani, célunk csupán egy : a köztudatba átvinni 
azt, hogy ezekre a célokra a földmívelésügyi kormánynak jelentős, 
a mainál sokszorosan több hitelre van szüksége. 

Felhívás találkozóra. Nagy László erdőtanácsos, érseki erdő
felügyelő, Eger, felkéri azon társait, kik a Selmecbányái akadémiát 
1879. évben végezték, az 50 évi találkozó előkészítése végett címü
ket vele mielőbb közöljék. 

18. Kimutatás a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskolai 
Segélyző Egylet alaptőkéjének gyarapítására, az 1929 márc. 1—31-ig, 
az erdészeti társadalom részéről felajánlott és befizetett adományokról. 

Befizettek: Asbóth István 2, Bálint Andor 4, Béky Albert 4, 
Berényi Péter 3, Botos Géza 4, Braxatoris Zoltán 3, Burdáts János 
4, Cseke Lajos 1, Cserneczky Károly 1.50, Bercsényi István 2, Dimák 
Ödön 5, Fehér Dániel dr. 2.50, vitéz Fejes József 1, Fekete Zoltán 5, 
Füstös Zoltán 4, Gloser Dezső 2, Haracsi Lajos 1, Kallivoda Andor 5, 
Kellé Artúr 5, vitéz Kiss Lajos 1, Kósa Gyula 2, Kováts Ernő 1,, 
Kovássy Kálmán 4, Kövessi Ferenc dr. 5, Kuka József 4, Kutasy 
Viktor 1, Laczkó Béla 2, Lesenyi Ferenc 5, Létay Gyula 2, Maróthy 
Emil 2, Mayer Zoltán 1, Modrovich Ferenc 3, Muck András 2, Nagy 
Jenő 2, Orbán László 1, Petricsek István 1, Pintér Sándor 4, Plau-
der Nándor 1, Révay Ferenc 2, Rikly István 1, Ronchetti Gáspár 10, 
Róth Gyula 5, Sébor János 3, Seemann György 20, Somogyi Sándor 
10, Studna János 14, Szeles István 2, Takács János 2, vitéz Tótth 
László 2, vitéz Török Béla 1, Vági István 5, Zoltán János 4 pengőt. 

A jelen kimutatás szerint befolyt összeg 104 pengő, amelyhez 
hozzáadva a már előzőleg kimutatott befizetések összegét, a gyűjtés 
eddigi eredménye 6194.86 pengő. 

Bianco-csekklap használata esetén a befizetések „ M . kir. bánya
mérnöki és erdőmérnöki főiskolai Segélyző Egylet, Sopron" címen 
az 57.936. számú csekkszámlánkra eszközlendők. 

Sopron, 1929 április 2. Széki János főisk. tanár, 
a Segélyző Egylet elnöke. 


