
K Ü L Ö N F É L É K 

Személyi hírek. 
Változás az erdészeti főosztály vezetésében. 

Április hó 11-én jelent meg a földmívelésügyi minisztérium kö
vetkező szövegű értesítése: 

„,M. kir. Földmívelésügyi Miniszter. 1262/Eiln. 1931. szám. 
Valamennyi fő- és ügyosztálynak, a számvevőségi igazgatónak, a 
számvevőség mind a négy csoportjának és a segédhivatali főigaz
gatónak. 

Tudomásul közlöm, hogy Pfeiffer Gyula miniszteri főtanácsos 
előterjesztett kérelmére folyó évi április <hó végével nyugalomba he
lyeztetvén, nevezettet folyó évi április hó végével a tényleges szolgálat 
alól felmentettem és folyó (évi májuts hó 1-től kezdődően az I. főosztály 
főnöki teendőinek ellátásával Papp Béla miniszteri tanácsost bíztam 
meg, az I. főosztály ügyeinek felülvizsgálatát pedig közvetlen 'hatás-
körömibe vontam. 

Budapest, 1931. évi április hó ll-ért. 
Mayer s. k." 

Sajnálattal, vesszük tudomásul! Pfeiffer Gyula miniszteri főtaná
csosnak az ügyek éléről történt távozását, mert hiszen részéről a z 
utolsó időkben igen sok megértést tapasztaltunk ,!úgy az egyesülettel, 
mint az erdőgazdaság érdekeivel szemben. Meggyőződésünk i a z , hogy 
ha az erdészet élén töltött szolgálati idejének első hosszabb ciklusát 
nem (kötötték volna annyira le a minisztériumtól nyert egyéb meg
bízatások : ez a. megértés az egyesület és a hivatalos körök között sok
kal előbb állott volna helyre. Reméljük, hogy közismert agilitását to
vábbra is megőrizve, értékes munkásságával egyesületünk (küzdelmeit. 
a jövőben is támogatni fogja. 

Örömmel (üdvözöljük a vezetői állásiban Papp Béla miniszteri ta 
nácsost, egyesületünk régi választmányi tagját, akinek kiváló szak
képzettsége, megértő, rokonszenves egyénisége biztosítéka annak. 
hogy a magyar erdőgazdaság ügyeinek irányítása jó kezekbe került. 
Reméljük, hogy teendőinek megszaiporodásia, felelősségének súlyos
bodása nem fogjál őt akadályozni abban, hogy úgy, mint eddig, tevé
keny részt vegyen egyes ül etünk életében, s az a (belátás, amit a magán
gazdaság jogos érdekeivel szemben egész szolgálati ideje alatt tanúsí
tott, biztos záloga annak, hogy az egyesület és a hivatalos admi
nisztráció között az utolsó évben létrejött közelebbi kapcsolat az ő 
értékes közreműködésével kii fog; mélyülni » közös erővel fogjuk mun
kálni a magyar erdőgazdaság ügyeinek előfoforevitelét. 

Amidőn lismételten üdvözöljük őt a, megérdemelt szép pozícióban. 
munkásságához sikert, eredményt és fáradozásaira Isten áldását 
kívánjuk. 



A magyar királyi földmívelésügyi. miniszter előterjesztésére 
megengedem, hogy Pauer Jenő nyugalmazott főerdőtanáososnak a köz
élet terén kifejtett buzgó működéséért el ismerésem tudtul adassék. 

Kel t Budapesten, 1931. évi márc ius hó 3. napján. 

Horthy s. k., 
Mayer János s. k. 

A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére 
a magyar királyi bányamérnöki és e rdőmérnöki fő i sko la rendes 
tanári lé tszámában V á g i Is tván fő iskola i rendes tanárnak az V . 
fizetési osztály j e l l egé t adományozom. 

Kelt Budapesten, 1931. évi márc ius hó 17. napján . 

Horthy s. k., 
Mayer János s. k. 

Halálozások. Ditrói Puskás István m. kir. erdőtanácsos, a ko-
vásznai erdőgazdaság volt vezetője, 64 éves korában, hosszas beteg
ség után, Budapesten, folyó évi március 25-én visszaadta martír-
lelkét teremtőjének. 

Földi útja a nyugalmas jólét, a boldog családi élet, az öröm
teljes munka verőfényéből , az összeomlás után, fájdalmasan tövi
sesre fordullt., Felsőbb parancsra elszakított területen' maradt s onnan 
a fogságbavetések, a meghurcoltatások, a halállal való szembenézé
sek dacára csak akkor jö t t ki, amikor megélhetése teljesen meg
emésztette az ősi vagyont . Itt, a Csonkaország földjén, nyugalom 
helyett a legfájdalmasabb kálvária vár t rá, mer t j o g o s nyugdí já t 
a földmívelésügyi miniszter úr legélesebb közbelépése dacára sem 
tudta megkapni. Márt í r magyar lelkét szomorú földi útjáról ma
gához emelte az Űr, de ott sem lesz nyugalma, míg fel nem ragyog 
a nap, amelyen szülőfölde felszabadul a rabságból. 

A megboldogultat f. évi március hó 27-én a farkasréti temető
ben helyezték örök nyugalomra, kartársai élénk részvéte mellett. 
Piso S. Kornél nyug. m. kir. főerdőtanácsos, aki legutóbb a liptó-
újvári főerdőhivatalnál teljesített szolgálatot, f. évi április hó első 
napján, 82 éves korában, hosszú szenvedés után Budapesten meghalt. 

Földi maradványait f. évi április hő 3-án, a farkasréti temető
ben helyezték nyugalomra. 

Béke hamvaikra! 

Az erdészet az országos mezőgazdasági kiállításon. Az Orszá
gos Magyar Gazdasági Egyesület 40-ik mezőgazdasági kiállításán 
hatalmas lendülettel bontakozott ki az a törhetetlen életerő, ameiv 
a magyar kálvária talán mos t a legsötétebb golgotháján is biztató. 



lelket melegítő', a magunkhoz való hitet acélozó ígéret a boldogabb, 
a szebb jövendő félé. i ; i 

Norvég kiképzésű, kérges nyárgerendákból épült vonzó külsejű 
pavillonjában az erdészet is annak, a biztató küzdelemnek adta erő
teljes tükrét, amely küzdelemmel az erdészet igyekszik orvosolni az 
ország legnagyobb, legtragikusabb és talán a legveszélyesebb sebét, 
amelyen át csonka testünkből mérhetlen milliók ömlenek a külföldre 
éppen halálos elenségeink gazdagítására. 

Az értékes és ötletes elgondolással készített szemléltető rajzok 
egyike ezt a sebet döbbentette a látogatók folyton hullámzó, tö
mege elé. 

Szinte megáll a j ó magyar szívben az érverés, amikor ez a 
pompásul sikerült szemléltető rajz szinte a lélekbe égeti, hogy az 
1927—1930-as években mi : a búzatermő ország 389.9 millió pengőt 
kaptunk a külföldre vitt búzánkért és 498 millió pengővel verejté
keztünk,' éppen halálos ellenségeinknek, a javarészben a tőlünk el
rabolt területekről behozott fáért. 

Aki ezt a szemléltető rajzot jó magyar szívvel nézte meg, az 
szeretni, gyarapítani fogja az erdejét; ha nincs erdeje, haszna
vehetetlen vagy hasznot alig hajtó földjén erdőt fog telepíteni s 
ha felelős honatya, felelős kormányférfiú, nem hagyhatja nyugton 
az az elszomorító keserűség, hogy ezen segíteni kell! 

H o g y a n ? ! 

A szemléltető rajzzal szemben a sok beszédes modell közül szinte 
kiemelkedett dermesztő hatásával a Tárna völgyének elkopárosodott, 
terméketlen, sivár képe és mellette ránkmosolygott ugyanennek >a 
területnek tenger áldozattal, tenger munkával megkötött, újraír 
telepített erdőkkel termékennyé tett, szinte felüdítő képe. 

Az eddigi összeírások szerint a hegyes vidékeinken 56.768 kat. 
hold, az Alföldön, pedig 213.588 kat. hold ilyen kopár területünk van 
és az Alföldön ezen felül még a legoptimistább szemmel becsülve is 
legkevesebb 400.000 kat. hold, — dr. Tuzson János, az Alföld termő
erejének legkiválóbb szakértője szerint legalább egy millió kat. hold 
— olyan szikes, mocsaras, vadyizes, zsombékos, hasznot alig hajtó 
rossz minőségű rét, legelő és szántó van, amelyeket csak erdőként 
lehet okszerűen hasznosítani. ; 

Ha az 56.768 kat. hold hegyes vidéki, 213.588 kat. hold alföldi 
kopár területet és csak 400.000 kat. hold egyéb hasznavehetetlen, 
vagy hasznot alig hajtó alföldi területet beerdősítjük, ezek az új 
erdők mérhetlen hasznot fognak hajtani a körülfekvő mezőgazdasági 
földek termékenységének gyarapításával és fatermésük erőteljesen 
vissza fogja szorítani a külföldről behozott fa mennyiségét. ,..,! 

Az egész kiállítás úgyszólván ennek az erdősítésnek állt a szol
gálatában:. ' i.r ••• i ••'> • . - . . ' " . " . . . . ' . ' . -, ••• 



A pavillon előtti csemetekert, a pavillon melletti alföldi tanya, 
a pavillon körül elhelyezett félgyártmányok, vasúti talpfák, kerítés
oszlopok, dongák, kerékalkatrészek, szőlőkarók, különféle gazdasági 
eszközök és háztartási cikkek, amelyek mind azelőtt hasznavehetetlen 
alföldi homokos és ,sz ikes területekre telepített erdők fájából, főként 
az akácból íés nyárból készültek, ügyesen csoportosí tot t bizonyságai 
voltak annak, hogy a fent kimutatott irdatlan, sivár területek milyen 
felbecsülhetetlen hasznot hajtanának, ha az áldozatkészség és lelkes 
odaadás visszavarázsolnák azokra a századok viharaiban tűzzeí-
vassal kiirtott, kigyilkolt erdőket. 

A pavillonban ugyancsak az új erdők telepítésének kényszerítő 
voltát igazolta egy elmésen beállított modell, amelyen egy szalmával 
megrakott, meg egy trágyával megterhelt szekér jelképezte azt a 
szalma- és trágya-veszteséget, amit az Alföld népe fűtésre használ 
el és egy fával rakott kis taliga jelezte azt a femenyiséget, amellyel 
az eltüzelt szalmát pótolhatnánk. 

A fásítás nagy előnyét mutatta egy fás és fátlan tanya vihar
utáni képe, amely előtt minden bizonnyal sok alföldi gazda tett f o 
gadalmat, hogy fátlan tanyáját fával fog ja megvédeni a vihar sze
szélye ellen, fával fog ja kedvesebbé, meghit tebbé és hasznosabbá 
tenni az udvarát és tanyája környékét. 

Nyárfából készült hálószobabútor Alföldünk egyik legkedveltebb 
fáját, mint bútorfát mutatta be és a fábiáni csemetekert modelljén 
a kiállítás látogatói azoknak a fészkeknek egyikét láthatták, ahol 
gondos erdészkezek az erdők fáinak csemetéit nevelik nagy oda
adással és nagy szeretettel. 

Egy ik modellen az erdei fatermelés tárult elénk, másikon egy 
vasút melletti farakodó. Modell mutatta Ibe az erdei szénégéfést. Ér
tékes gyűjteményben láthattuk az erdei fák magvai t és az erdő leg
nagyobb ellenségét, az Ocneria dispart. Szemléltető képek és rajzok 
számoltak be az 1930. évi erdősítéseinkről és fatermeléseinkről, az 
utolsó ötévi fabehozatalunkról és az 1918—1930-as időszakban tel
jesített alföldi és kopárfásításaink eredményeiről. 

A pavillon Pfe i f fe r Gyula miniszteri tanácsos tervei szerint 
épült, a kiállítás anyagának gondos, fáradságot és munkát nem 
kímélő elrendezése Cseleji J ó z s e f m. kir. erdőtanácsosnak és lelkes 
munkatársainak érdeme, akik nemcsak a kiállítás elrendezésének 
nehéz munkáját végezték el kifogástalanul, hanem a kiállítás egész 
tartama alatt a legnagyobb szolgálatkészséggel, és örömmel magya
rázták a pavillon látogatóinak a kiállítás anyagát és eleven erővel 
lelkesítették és buzdították gazdatestvéreinket a fásításra és új 
erdők telepítésére. 

A kiállítás sikeréhez modelljeikkel, szemléltető rajzaikkal és 
egyéb kiállítási anyaggal hozzájárultak a m. kir. erdőigazgatóságok, 
gróf Erdődy Sándor jánosházai uradalma, báró Inkey Pál, a Kerka-



völgyi Faipari Rt., g ró f Nemes Móric ligeti uradalma és a lelkes 
erdőmérnökök egész sora. 

Erdőbirtokost , erdőmérnököt, alerdészt, akiknek részük volt 
ebben a szép és tanulságos kiállításban, egytől-egyig ugyanaz az 
érzés: az erdő szeretete fogta el és a legszebb jutalmuk az lesz, ha 
az Alföld- és kopárfásítás megfoghatatlan módon megfeneklett ügye 
új lendületet vesz s a magyar életerő nemcsak enyhíteni fogja, 
hanem acélos akarással teljesen eltünteti azt a fájdalmas sebet, 
amelyen most verejtékes munkán szerzett aranyaink a fáért ömlenek 
külföldre. vitéz Szilágyi-Ilosvay Lajos. 

A „Mi nótáink!" Még körülbelül négy évvel ezelőtt bocsátot
tunk ki e lőször e lő jegyzési íveket a „ M i nótáink", selmeci fő
iskolás nótásfüzet megrendeléséhez . Akkor azonban, sajnos, nem 
tudtunk kiadót találni ennek az igazán értékes és különösképpen 
nekünk bányászoknak, erdészeknek szívünkhöz nőt t nóták gyűjte
ményéhez . Most egy éve sikerült, hosszas tárgyalás után, egy 
soproni nyomdatula jdonossa l olyan megál lapodásra jutnunk, hogy 
700—800 e lő jegyző esetén vállalná a nótásfüzet kiadását. Ekkor 
bocsátot tunk ki újabb e lő jegyző íveket. Sajnos, az eredmény 44l 
e lő jegyzővel zárult. Ezzel a mi ál talunk is annyira óhajtot t „Mi 
nótá ink" ének-, zongoraszólamú, német és magyar szövegű, album
alakú kiadása egyelőre hol tpontra jutot t . Az elkészített kézirat 
várja a j o b b jövő t , amikor majd sikerül a „ M i nótáink"-at neki 
megfelelő alakban, öreg Veteranissimusaink rendelkezésére bo

csátani . 
Szíves e lő jegyzőink tájékoztatása cél jából közöl jük a kiadás

hoz szükséges pénzösszeg nagyságát , melyet nagyon emel a kották 
kliséje. A z összeg 16.000 pengő. 

Még 1928 fo lyamán t izenhárom előjegyző vol t szíves a nótás
füzet akkori tervezett árát megküldeni . Mos t azonban, hogy egy
előre le kellett mondanunk a kiadásról , a beküldött összegeket 
j o g o s tulajdonosaiknak vísszaküldtük. 

De nem hagyhat juk magunkat , fiatalokat, valamiféle nótás
könyv nélkül. Éppen ezért elhatároztuk, hogy szövegkönyvet 
adunk ki, mely 80 nóta szövegét tartalmazza a nóták összes sza
kaszaival, német és magya r szöveggel , zsebben hordható alakban, 
vászonkötésben. Ezt a kiadást már most, ennek a cikknek a szet-
kesztőségbe való beküldése alkalmával nyomják, úgy, hogy a hús
vé t utáni első héten közkézre bocsát juk. Erre nekünk feltétlenül 
szükségünk van, mert a fiatalabb bajtársaink, balekjaink, szöveg 
nélkül, szeretett selmeci nótáinkat b izony nehezen tudják meg
tanulni. 

Amennyiben valaki, kedves ultra supra Veteranissimusaink 
közül, i lyen alakban megje lenő „ M i nótá ink" szövegkönyvet óhaj
tana beszerezni , kérjük, tudassa azt velünk, mely kérésnek a leg
szívesebb örömmel teszünk eleget . 



A tervezett és sa jnos , nem sikerült nagy „ M i nó tá ink" kotta
füzet szíves e lő jegyző i tő l e lnézés t kérünk a hosszú várakozta
tásért, azonban nem akartunk semmifé le ér tesí tést küldeni addig , 
míg nó táskönyvünk kiadása, l egcseké lyebb mér tékben is, remény
nyel nem kecsegtete t t . 

Sopron, 1931 márc ius hó . 

Jó sze rencsé t ! Üdv az e rdésznek! 

A m. kir. Bányamérnöki és Erdömérnöki Főiskolai Ifjúsági Kör 
Elnöksége. 

Meghívó a Német Erdészeti Egyesületnek Wien-ben tartandó 
ülésére (1931. évi augusz tus hó 30-tól szep tember hó 7 - i g ) . 
A Német Erdészet i Egyesü l e t rendes évi n a g y közgyű lésé t a f o l y ó 
évben augusz tus hó 30-tól szeptember hó 7-ig W i e n b e n tart ja meg, 
amelyen a l e g n a g y o b b va lósz ínűség szer int 1000-nél több német 
és külföldi erdészeti szakember f o g résztvenni . A z első 3 napon 
erdészeti e lőadásokat fognak tartani, ezeket ped ig Ausz t r i ának és 
Bajorországnak e rdőművelés i szempontból l eg fon tosabb részeibe 
vezetendő erdészet i k i rándulások követ ik . Kü lönösen é rdek lődés re 
tarthat számot az e rdőgazdaság i műszaki vá lasz tmány által szep
tember 2-án rendezendő bemuta tó , amelyen a favágás , faszál l í tás , 
talajművelés és a rovarkárok el leni védekezés l egú jabb erdészet i 
gépei és szerei kerülnek kiál l í tásra. 

Mint minden évben, ú g y ez évben is ö römére szolgálna , ha 
a Német Erdészet i Egyesü l e t kü l fö ld i vendégeke t is üdvözöl 
hetne, mer t épp az ily üléseken adódik a l eg jobb a lka lom értékeb 
szak és személyi összeköt te tések összehozata lára . Köze lebb i tájé
koztatást ad a Német Erdészet i Egyesü le tnek kül fö ld i ügyekkei 
foglalkozó vá lasz tmánya (Ber l in S. W . 11., Dessauers t rasse 26., 
III. em . ) , amelytől az ülés le fo lyásáró l k iadásra kerülő köz lemé
nyek is megrende lhe tők lesznek. 

A W i e n e r A l l g e m e i n e Fors t - und Jagd-Ze i tung 1931. évi 
március hó 13-i számából . Németország, \A lipcsei vásáron jelenleg 
az érdeklődés központ jában áll a kü lön leges l á tványosságo t ké
pező „Fa"-kiáll í tás, melyet a német erdőgazdasági tanács a 
német ácsmesterek szöve tségéve l karö l tve több fakereskedelmi és 
fűrészvállalat támogatásával „Épí t se tek német f á v a l " j e l szó alatt 
rendezett. 

Az egybehangzó tudós í tások szer int a vásár szempont jából 
különös f igyelmet érdemel a he lyesen tervezet t kiál l í tás, amely 
1600 á rucsopor tban 9000 cég gyá r tmánya i t mutat ja be . 

A fa fe lhasználásának és f e ldo lgozásának szemlél te the tővé 
tétele érdekében anyagi és té r foga t i szempontbó l b i zonyos korlá
tozásokat tartottak be . Kü lön leges erdészet i szakkérdéseket sem 
érintettek. A z erdő- és f agazdaság nehéz helyzetére va ló utalást 
ugyancsak elkerülték. 



ÍXU A z érthetően megszerkesztet t grafikus ábrák és erdei fény
képfelvételek fe lv i lágos í t ják a lá togatókat az erdők növekedé
séről és fe j lődésérő l , a talaj használatáról , az erdőterületek n a g j -
ságáról , az egyes fanemek el ter jedéséről , a haszonfának mint 
nyers terménynek értékéről és ennek az értéknek arról a növeke
déséről , amely a készáruig való fe ldo lgozás egyes fokozatainál 
bekövetkezik. A fának a magas- és mélyépí tészetben, valamint u 
barak és favázas építészetben stb.-ben való valamennyi felhasz
nálási módjá t rajzokban, mintákban és kész épületekben mutat
ták be, a talpfa- és rétegel t fa lemezipar te l jes í tményei t pedig 
igen szemléltetően tárták elő. A kiállítási termek padlói tölgy, bükk 
és erdei fenyő parkettából készültek. A fával való építkezés leg
kiválóbb te l jes í tményeként a híres hi ldesheimi csontfaragóház 
homlokzatát mutatták be, amely a szerkezet cé lszerűségét és 
archi tektonikus szépségét tekintve, a legtökéletesebbet nyújt ja. 

„ A z építkezésekhez és ipari f e ldo lgozásokhoz használjatok 
német fát", valamint „ a fának mint ipari anyagnak és fával való 
kísérletezésnek je len tősége a mai technikában" című képes röp
iratokat a látogatók között ingyen osztogatták. 

A z a körülmény, hogy ez a kiállítás a német építészeti kiállí
tásokon teljes egészében helyet talál, a fának fo ly tonos terjesz
tését je lent i és a fával való építkezés e lőnyei t a lakályosság és 
o lcsóság szempontjából á l landóan szemlélteti . 

A Felsődunántúli Erdészeti és Vadászati Egyesület rendes 
közgyűlése. A Felsődunántúl i Erdészet i és Vadászat i Egyesület 
folyó évi február hó 14^én délelőtt 11 órai, illetőleg délután 4 órai 
kezdettel rendes választmányi ülést s illetve rendes közgyűlést 
tartott Győrött , a Royal-szállodának ezen célra rendelkezésre 
bocsá to t t helyiségeiben, amelyeken a tagok szép számban jelen
tek meg. 

Első alelnök megnyi tván az ülést, i l letve közgyűlést , üdvö
zölte a m. kir. fö ldmíve lésügyi minisztér ium képviseletében meg
je lent Ir inyi Auré l m. kir. főerdő tanácsos , továbbá az Országos 
Erdészet i Egyesüle te t képviselő Roth Gyula főiskolai tanár urakat. 

A választmányi ülés, i l letve a közgyűlés az elnöki megnyitók 
és a vonatkozó j egyzőkönyvek fe lolvasása után felvet te a jelent
kező új tagokat, megválasztot ta , i l letve kiegészítet te a választ
mányi és a számvizsgáló bizot tságot , minek eredményéhez képest 
titkár bejelentette, hogy az Egyesüle tnek 22 alapító és 192 rendea 
tagja van. 

A titkár évi je lentése után letárgyaltatot t az 1930. évi zár-; 
számadás és az 1931. évi köl tségelőirányzat , amiket a közgyűlés 
magáévá tévén, egyéb, az Egyesület beléletét érintő ügyeken kívül 
tárgyalás alá vette az Országos Erdészet i Egyesüle tnek a Csonka-
országban je len leg működő erdészeti egyesületek együttműködé-



sére vonatkozó javaslatát , majd ^Roth Gyula tagtársnak a Soproni 
Bányamérnöki és Erdő-mérnöki Főiskola doktorrá avatási, magán
tanári habi l i táció és az egyes fakultásokra vonatkozó indí tványát . 

A közgyűlés t este 8 órai kezdettel a Royal -szá l ló gobe l in te i -
mében társasvacsora követte, amelyen a tagtársak nagyrésze 
hozzátartozóikkal jelent meg. 

Az Országos Gazdasági Munkáspénztárnak az O. E. E.-hez inté
zett Eln. 17/1/1931. számú átirata az erdei munkások baleset

biztosítása ügyében. 
Tekintetes Országos Erdészeti Egyesület, Budapest. 

Erdei munkások balesete kapcsán többízben megállapítást nyert, 
hogy a magánosok erdőgazdaságainak vezetői az erdei munkások 
balesetbiztosítására vonatkozó jogszabályokat nem ismerik kellő
képpen. 

Gyakran jelentenek be ugyanis gazdasági cselédek módjára oly 
erdei munkásokat, akik rész- vagy szakmánybér mellett alkalmaz
tattak. 

Erre való tekintettel felkérjük a tekintetes Egyesületet, hogy 
amennyiben módjában áll, szíveskedjék az érdekelt erdőgazdaságo
kat az alábbiakra nézve tájékoztatni. 

Az erdei munkások közül kötelező biztosítás alá csak azok 
esnek, akik az 1907 : X L V . t.-c. 1. szakasza értelmében a gazdasági 
cselédek módjára, tehát legalább egy hónapot betöltő időre előre 
meghatározott összegű bérért, személyes és folytonos szolgálat kö
telezettsége mellett, szerződnek. 

Azok az erdei munkások tehát, akik bérüket szakmányban. 
tehát nem az általuk e munkában töltött idő, hanem az általuk ki
termelt famennyiség bizonyos hányadáért vagy beültetett erdőterü
let arányában kapják, gazdasági cselédeknek semmi esetre sem te
kinthetők. 

Ezeket tehát a gazdasági cselédek módjára biztosítani nem 
lehet, hanem, amennyiben a munkaadó őket baleset esetére bizto
sítani kívánja, úgy a pénztár rendkívüli tagjaiul kell őket bejelen
tenie és utánuk fejenként évi egy pengő 44 fillér rendkívüli tag
sági díjat kell a pénztár 8550. sz. csekkszámlájára befizetni. 

A kötelező biztosítás alá eső erdei munkavállalókat pedig a 
községi elöljáróságnál vezetett összeírás! és kivetési lajstromba kell 
felvétetni és utánuk fejenként egy pengő 44 fillér (illetőleg, ha 7 
hónapnál rövidebb időre szerződtek, egy pengő 20 fillér) hozzá
járulási díjat kell fizetni. 

Budapest, 1931 március 6. 
Balogh 

h. államtitkár, 
ügyvezető-igazgató. 



A Tisza jobbparti Vármegyék Erdészeti Egyesületének köz
gyűlése. A Tiszajobbpart i Vármegyék Erdészeti Egyesüle te feb
ruár hó 16-án délelőt t 10 órakor tartotta meg téli rendes köz
gyűlését a miskolci Kereskedelmi és Iparkamara kistermében, 
báró Waldbot t Kelemen elnöklete s a tagok szépszámú résztvétele 
mellett . 

Elnök megnyi tóbeszédében — mely a „ M a g y a r Erdőgazdá"-
ban egész ter jedelmében megje lent — reámutat az egyesület éle
tében tapasztalható pil lanatnyi hanyatlásra, ennek okaira s ki
fejti , h o g y ez a tartózkodás és pangás országos je lenség, s nem 
ok arra, h o g y az egyesület értékes munkáját — melynek a há
borút követő években o ly sok és nagy eredménye vol t — beszün
tesse. Valószínű, h o g y a közeli j övőben — országos je l legű erdő
gazdasági kérdésekben ennek az egyesületnek ismét je lentős sze
rep f o g jutni . Add ig is az O. E. E. szépen megindul t tevékenysé
gének, akcióinak hathatós támogatását tartja legfontosabb fel
adatának, í g y elsősorban fogla lkoznia kell az egyesületnek a M. 
Á. V. tar i fakedvezményével , s ezzel kapcsolatban a' magyar fa 
értékesítésének kérdésével . Ugyancsak foglalkoznia kell az Al
föld fásítás egyre égetőbbé váló problémájával . Meg kell sür-1 
getnie az új erdőtörvényjavas la t mielőbbi letárgyalását, mely már 
több, mint egy éve lenne aktuális. 

A közgyűlés ezután reátért tulajdonképpeni tárgysorozatára. 
A legutóbbi közgyűlés j egyzőkönyvének felolvasása és hite

lesítése után az ügyvezető alelnök, titkár és pénztáros tették meg 
jelentésüket . Ügyvezető je lentéséből kiemeljük a M. Á. V. tarifa
kedvezményével kapcsolatban, a belföldi tűzifa fogyasztásával 
összefüggésben tett előterjesztéseit , mely kérdésekben az egye
sület az 0 . E. E. akcióihoz való csatlakozás mellet t határozott, 
nevezetesen a keverési rendelet sürgős szükségességét mondotta 
ki. Ugyancsak szükségesnek látja az egyesület az erdőbirtokosok 
megfelelő szervezkedését s egy központi irodának felállítását, 
mely az eladásokban segí tségükre lenne. 

Ezután a közgyűlés az O. E. E.-nek az egyesület elnökségé-1 
hez intézett átiratával foglalkozott, az egyesületek együttműködé
sét i l letőleg. Ezen együt tműködés biztosí tására egy delegált ki- I 
küldése válik szükségessé, mire a közgyűlés Onczay László ügy-1 
vezető alelnököt kérte fel . Fogla lkozot t a közgyűlés a Felsődunán
túli Erdészeti és Vadászat i Egyesüle t beadványával , a belföldi 
tűzifa értékesítésével kapcsolatban. Ezen beadvány 2. pontja, 
mely a bükk tűzifának a forga lomból való teljes kizárását java
solja, az egyesületre nézve sérelmes, miután körzetében, a Bükk 
és Eperjes-Tokaj i hegységekben igen kiterjedt bükk erdőségek I 
vannak, hol évente je lentős mennyiségű bükk tűzifa kerül kitér-
melésré. A közgyűlés oda határozott , h o g y e kérdésben az 0 . E.J 
E. sokkal objekt ívebb ál láspont jához csatlakozik, s erről a Felső-



dunántúli Erdészet i Egyesüle te t megfe le lő formában értesíti . El 
határozta a közgyűlés , h o g y t i l takozását f o g j a kifejezni az egye
sület a M. Á . V . ta lpfa-versenytárgyalásainál fo ly ta to t t el járással 
szemben, hol o ly utólagos a lkudozások történnek, melyek semmi
képpen sem egyeztethetők össze az e rdőbi r tokosság nehéz anyagi 
helyzetével, de a közszáll í tási szabályzattal sem. 

Ezután a közgyűlés az egyesüle t beléleti ügyei t és esemé
nyeit tárgyalta, majd megál lapodot t abban, h o g y a lemondot t al
elnök, titkár, valamint az automatikusan*kiváló választmányi tagok 
helyébe új t isztikar választása a nyári közgyűlés alkalmával f o g 
megtörténni . 

Végü l a közgyűlés a beérkezett indí tványokat tárgyal ta le, 
nevezetesen báró Waldbo t t Kelemen három indítványát, melyek 
közül az első a Főiskola kérdésével , a második az Al fö ld fás í t á s 
problémájával , a harmadik pedig az egyesüle t nyári tanulmányi 
útjának helyével és időpont jával fogla lkozik . A közgyűlés elhatá
rozta, hogy a Főiskola autonómiája mellet t fog la l állást, az 
Alföldfás í tás t i l le tőleg csat lakozik az O. E. E. akció jához , nyári 
tanulmányútjának helyéül pedig az A l f ö l d erdőkul túráinak meg
tekintését fogadta el. 

A közgyűlés t a Korona-szá l ló ét termében meghi t t hangulatú 
társasebéd követte. 

Az oroszok favágói. (Közlemény a „Pesti Hírlap" 1931 ápr. 
2-iki számából.) Amió ta az orosz fa-dumping megkezdődött , gyak
ran hallatszott, hogy az orosz fatermelés rabszolgamunka eredmé
nye és az Egyesült-Államok éppen erre hivatkozva zárták el a ha
tárt az orosz fa elől. Ez a fatermelés a többi közt a murmanszki 
erdőségekben is folyik és most egy ember, aki az ottani koncentrá
ciós táborból, a finn határon át, szerencsésen meg tudott szökni, 
a favágásra kényszerített fog lyok sorsáról a Posl.-Novosti hasáb
jain a következő részleteket mondja el : Libériában a rabszolgát 
eteti és gondozza a gazdája, h o g y el ne veszítse a rabszolgára for
dított költséget. Mi azonban nem kerülünk a szovjetnek semmibe. 
Ha az egyik száműzött összerogy, a csekiszta azonnal másikat állít 
a helyére. Hiszen, ha a szállítás könnyebb volna, még több fogoly 
jönne ide. Ha új szállítmány érkezik, ennek érdekében semmiféle 
előzetes gondoskodás nem történik; csak az első munkanap befeje
zése után kell a száműzötteknek maguknak fészert építeniök. A m í g 
ez elkészül, addig, ha havazik, esik vagy vihar van, a szabadban 
kell az é j je l t eltölteniök. Ilyenkor valami fatörzshöz, vagy egymás
hoz támaszkodnak. A fészert mintegy négyszáz fogoly zsúfolásig 
megtölti, mert csak az egymáshozpréseltség ad olyan meleget, amely 
a nappali munkában átnedvesedett ruhát annyira-amennyire meg
szárítja. De még mielőtt virrad, elhangzik a trombitajel. Mindenki 
körülbelül egy font burgonyát, egy kis darab kenyeret és egy he-



r inget kap, azután harmincas csoportokban (négy fogolyra egy őr 
j u t ) munkába kell menni. Beszélgetni nem szabad. Mindenik cso
por t egyetemlegesen felelős, ha a csoportból valaki megszökik. Az 
emberek oly rohamosan elgyöngülnek, hogy gyakran nem tudnak 
elég jókor elugrani a lezuhanó fa elől. A halottakat rögtön elteme
tik — és megy a munka tovább. A havi bér öt rubel, aminek fejé
ben négy heringet és két csomagocska dohányt adnak. Aki meg
szökik, azt kutyával üldözik, visszamaradt csoportjának embereit 
pedig körülzárják, bil incsbeverik és kínzássál vallomást csikarnak 
ki belőlük. A szökevényt, ha elfogják, agyonlövik. Éjjelre harapós 
kutyákat bocsátanak szabadon és a tábort géppuskákkal és fény
szórókkal fölszerelt fatornyokról figyelik. És mégis elég gyakori 
a szökés megkísérlése, különösen augusztus—október hónapokban, 
a sűrű esőzések és sötét éjszakák védelme alatt. Levelezés a kül
világgal tilos. A rokonok nem is .sejthetik, hová lettek hazulról 
elcipelt szerencsétlen hozzátartozóik. 

36. kimutatás a m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki fő
iskolai Segélyző Egy le t a laptőkéjének gyarapí tására 1930 decem
ber 21-től 1931 márc ius 31-ig az erdészeti társadalom^ részéről 
befizetett adományokró l . A d o m á n y o k a t küldtek: Béky Alber t 4, 
vi téz Fejes József 3, Füs tös Zol tán 4, Gloser Dezső 2, Hinfner 
G y ö r g y 10, Jankovits Rezső 3, Katona István 5, vi téz Kiss Lajos 
2, Kósa Gyula 6, Kovássy Kálmán 4, Maró thy Emil 4, N a g y László 
erdőtan. Ege r 10, szederjei Ostadál Jenő 6, Schudich Nándor 10, 
Spettmann János 10, Surjánszky Kálmán 15, Szecskay Dezső 10, 
dr. Sz í jgyár tó József 4.80, vi téz Tóth Jenő püsp. urad. erdőmér
tlök, Szany 20, Ve l i c s Gyula 6, Zsák La jos 10 pengőt . 

A je len kimutatás szerint be fo ly t összeg 148.80 pengő, amely
hez hozzáadva a már e lőzőleg kimutatot t befizetések összegét , a 
gyűj tés eddigi e redménye 9690.04 pengő. 

A Segélyző Egy le t csekkszámlájának száma: 57936. 
Sopron, 1931 márc ius 31. 

Széki János, 
főisk. tanár, 

a Segélyző Egyle t elnöke. 

Az Erdészeti Szállító Berendezések II. kötete. A közeli napok
ban jelenik meg az Erdészeti Szállító Berendezések II. kötete kő
nyomatban, Sopronban. Kb . 20 ív terjedelemben, a szükséges ábrák
kal, amely rész a vasúti felépítményt, a különleges vasutakat, drót
kötélpályákat és függelékül az engedélyezés és a kisajátítás szabá
lyait tárgyalja. 

A kötet csak annyi példányban jelenik meg, amennyi a meg
rendelők száma lesz és az ára az I. kötet ára körül fog mozogni 
a megrendelők számához képest. 

Ezúton is felhívjuk lapunk olvasóinak szíves f igyelmét a' kér-



déses munkára azzal, hogy megrendelésüket lehetőleg sürgősen szí
veskedjenek Modrovich Ferenc főiskolai tanár úr c ímére (Sopron . 
Főiskola) beküldeni, mer t a munka későbbi sokszorosításáról al igha 
lehet gondoskodni, annál is inkább, mert a munkát az illető tanár 
úr, mint előadásairól készült kéziratot, adja ki. 

Helyreigazítás: A z Erdészet i Lapok f o l y ó évi III. füzetében 
az alant felsorolt sajtóhibák fordultak elő, amelyeket, a t. olva 
sóink szíves e lnézését kérve, megfe l e lően helyreigazí tunk. 

Kiss Fe renc „ A z Al fö ld fá s í t á s gyakor la t i ké rdéséhez" c ímű 
cikkben 222. odal alulról 12-ik sorban 15.6 helyett 156 ; 
226. oldal alulról 9-ik sorban 1.5 helyett 1.5%; 
272. oldal alulról 9-ik sorban „ a z akác nem azon fák közé tarto
zik" helyet t „ a z akác azon fák közé tar tozik". 

Kálay Árpád „ E r d ő g a z d a s á g i munkásb iz tos í t ás" c ímű cikk
ben: 267. oldal a lulról a 11-ik sorban „ m i n d e n munka, be leér tve 
az erdei fé lgyár tmányokkal végze t t munkákat i s " helyet t „ m i n 
den munka őstermelői munka, be leér tve az erdei f é lgyár tmányok
kal végzet t munkákat i s " . 


