
kül is a lka lmazha tók legyenek munkaveze tőkkén t (pal lérként) . 
Meg lehetne még esetleg kísérelni , hogy a kőműves- és ácsmes
teri iparengedély elnyerésénél szintén bizonyos kedvezőbb el
bí rá lásban részesüljenek az előbb említet t képesítéssel b í ró al
tisztek. Nem valószínű azonban , hogy ily ér te lmű kére lem ered
ménnyel j á rna , mer t hiszen a hábo rú előtt a k incs tár i e rdőha tó 
ságoknál a lka lmazot t famesterek részéről is megkíván ta to t t leg
alább a kisebb kőműves- vagy ácsmester i képesí tés megszerzése. 

Ér tesü lésem szerint a törvénytervezet ügyében még további 
tá rgyalások is várha tók , amelyek ta lán végre mégis meghozzák 
az anny i r a óhajtott közeledést, h a n e m is a teljes megegyezést 
az ellentétesén érdekel t körök között . Minthogy a törvény, mint 
előbb kifejtet tem, az erdőgazdaság és az e rdőmérnök i k a r fon
tos érdekei t is érinti , azt hiszem, n e m végeztem felesleges m u n 
kát, amiko r a szak tá r sada lom figyelmét jelen so ra immal fel 
a k a r t a m hívni e kérdésre . Igen k ívána tos volna, h a a szaktársak 
közül többen is fogla lkoznának ez üggyel és észrevételeiket még 
a tárgyalások lezárása előtt közölnék az Országos Erdészet i 
Egyesülettel , hogy azokat a további tá rgyalásokon értékesít
hesse. 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK 

írói tiszteletdíjak! (Az Országos Erdészeti Egyesület 1930. évi 
május hó 30-án ta r to t t igazgatóválasztmányi ülésében elhatározta, 
hogy az. egyesület 1930. évi júl ius 1-től: kezdődően, az Erdészeti La
pokban megjelenő cikkekért írói tiszteletdíjat fizessen. És pedig: a 
szerkesztő részéről átdolgozást nem igénylő cikkekért 16 oldalas 
ívenként 64 pengőt, fordításokért vagy átdolgozást igénylő cikkekért 
16 oldalas ívenként 32 pengőt, egyszerű közleményekért 16 oldalas 
ívenként 24 pengőt. Szíves tudomásulvétel végett közli: a kiadó
hivatal . 

Adó és könyvelés. Értesí t jük t. tagjainkat, hogy adó- és köny
velési ügyekben szerkesztőségünk díjmentesen ad felvilágosítást. 

Kedvezményes tüzáfaszállításra jogosult újabb feladó vasúti 
állomások. Az illetékes vasúti igazgatóságok lapunk legutóbbi 
számának megjelenése óta a következő állomásokat vették fel a 
kedvezményes tüzifaszáll í tásra jogosult feladóállomások sorába: 



Aranyospuszta, Bánfalva-szénbányatelep, Borsosberény, Csen
gőd, Disznóshorvát, Gálosfa, Gyömöre, Hajduszentgyörgy, Izsák, 
Kálmáncsa, Keszőhidegkút—Gyönk, Kisnyir, Kisszállás, Komár-
város, Magyarkút—Nógrádverőce, , Mórágy, Nyírbátor, Nyírbogát, 
Nyirgelse, Somogyvár, Szentbalázs, Szikra, Terézhalom, Tiborszál
lás, Vajszló, Zalaszentgyörgy. 

I R O D A L O M 
Megjelent Gustav Hempels fTaschen-Kalender für den Forst 
wirt 1931. 248 oldal terjedelemben, feljegyzésekre alkalmas nap
tár ra l , a szokásos erdészeti vonatkozású tabellákkal éa a vízátere
szek, valamint a támfalak építését és vadpatakok szabályozását 
tárgyaló szövegrésszel. Ára |4.50 iS. Megrendelhető Moritz Perles 
könyvkereskedésében, Wien, I., Seilergasse 4. 

H. A. Bernatzik: Ein Vogelparadies an der Donau. Nagy al
bum-alak. 96 oldal. 106 kép. Atlant is kiadása. 

Az a mozgalmas, mesés madárélet, mely még rövid néhány 
évtizeddel ezelőtt alföldi tocsogóinkon, az álló és szabályozatlan 
folyóvizeink melletti laposokon, rétségekben és nádasokban, a cso
dás Ecsedi-lápon pezsdült, — ma már a múlté. 

Fájó szívvel meg kell ál lapítanunk, hogy a romantikus, békés, 
pat r iarchál is mul ta t felváltotta a rideg, számító, telhetetlen jelen, 
mely mindent hasznosítani akar és még .sincs semmije, mely 'szá
mító ésszel minden idealizmust elfojt és még isem tud boldogulni. 

Nem egy-két ember szórakozása végett és nem a vadászat 
kedvéért emelek ,szót, hanem a tudományos megfigyelések, a tanul
mányozás, a kul túra érdekében szállok síkra, amikor a még meg
maradt csekély nemzeti értékeink 1 megvédése érdekében minden 
alkalmat megragadok. 

Ne tegyünk mindent tönkre, 'ami szép, ami eszményi, ami az 
ember lelkének eszmekörébe tartozik, csak azért, hogy a nyers 
erőnek, a s ivár anyagiságnak nyissunk nagyobb teret. 

Ezek a gondolatok foglalkoztatnak, amikor egy alibumalakú, 
pazar kiáll í tású, gyönyörű képekkel bővelkedő, értékes könyvet for
gatok: Hugó Adolf Bernatzik „Ein Vogelparadies an der Donau" 
című művét, 

A Duna-menti madárédenbe vezet bennünket a lelkes szerző. 
Sajnos, nem a mi Dunánk mellett fekszik ez a tündérvilág, hanem 
Romániában. 

A könyvet Mária román királynénak ajánlot ta a szerző. Méltó 
is hozzá. 

A szöveg finom chromo-papirosra van nyomtatva; ugyanazon 
tükörfényes, sima papíroson 106 da rab szebbnél-szebb fénykép, 



nagyobbára 15x20 cm. méretben, repülő kormoránt, a fészken 
figyelő vörös gémet, a szürke gémet különféle repülésű alakban, a 
csonkafűzfán (épített fészkére leszálló gólyát, bakcsó-fészkeket 
fiókákkal és tojásokkal, fiókáit etető nagy kócsagot, fészkére le
ereszkedő és arról felszálló kócsagokat, a kanalas ígérnek egész 
sorozatát a legkülönbözőbb pozitúrákban és egyéb madara t muta t 
be, végül néprajzi képeket csatol román és szász nemzeti viselet
ben fiatalt, öreget, szép lányt meg vénasszonyt. 

Én utóbbiakat elhagytam volna. 
Ez a mű a kitűnő madár tani felvételek közrebocsátásával 

kétségtelenül igen nagyot alkotott. Emellet t a madárvilággal s z o 
rosan összefüggő erdőrészletekből, nádasokból, rétségekből is kö
zöl egy-két képet és az ottani halászéletből néhány jelenetet örö
kít meg. 

Magam is vállalkoztam egynéhányszor hasonló munkára a 
még egyetlen madártanyánkon, a Kisbalatonon és megkíséreltem 
a madarak fényképezését. Bizony nem könnyű feladat. 

Akarom remélni, hogy a tecsapolásoktól ezt az egyetlen ma
dárot thonunkat megkímélik és azt az utókornak legalább mai alak
jában megőrizhetjük tanulmányozás végett a tudomány érdekében. 

Ajánlom a természetet és elsősorban a madara t szerető ma-
gyar közönségnek a most tárgyal t fenti művet, mely szép kötésben 
9.60 márkáért kapható az Atlantis Verlag-nál, Berlin, S. W. 68. 
Oranien-strasse 117. F . M. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hírek. 
Magyar Pál bölcsésztudományi doktor. Magyar Pál m. kir . 

erdőmérnököt, aki a Hortobágy növényföldrajzának felkutatása és 
a sziklásítás körül szerzett érdemeket, a debreceni gróf Tisza 
István tudományegyetemen f. é. november hó 29-én „summa cura 
laude" a bölcsésztudományok doktorává avatták. 

Kitüntetéséhez, melyben a szakunkon kívül álló intézet része
sítette, — mely tehát egyben szakunk kitüntetése is, — őszintén 
gratulálunk. 

Tomasovszky Imre ny. miniszteri tanácsos ki tüntetése. Az „Or
szágos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület" a folyó évi 
november hó 16-án, Budapesten t a r to t t rendes közgyűlésén Toma
sovszky Imre ny. miniszteri tanácsosnak „A bányafa" című tanul
mányát a Magyar Általános Kőszénbánya r.-t. által alapítot t iro
dalmi díjjal jutalmazta. 

Szaktársunk ki tüntetését örömmel regisztráljuk s egyben üd
vözöljük a ki tüntetés alkalmából. 


