
HIVATALOS K Ö Z L E M É N Y E K 

A m. kir. erdőőri és vadőri iskolák ezévi tanfolyama. 

A m. kir. erdőőri és vadőri iskoláknál (Esztergom és Szeged-
Királyhalom) az 1933 szeptember havában megnyíló tanfolyamra 
való felvételi kérvényeket ez évi június hó 1-éig kell benyújtani. 

A részletes pályázati feltételeket 40 fillér előzetes beküldése elle
nében a m. kir. erdőőri és vadőri iskola küldi meg az érdeklődőknek, 
amely iskolába a pályázó magát felvétetni kívánja. 

Budapest, 1933. évi február hó. 

M. kir. földmívelésügyi miniszter. 

Az Országos Fagazdasági Tanács véleményező szakértője 
A magyar királyi földmívelésügyi miniszter a 970/1933. M. E. számú 
rendelettel szervezett Országos Fagazdasági Tanács véleményező 
szakértőjévé a Magyar Fabehozatali Intézet R. T, részéről Neményi 
Ferencet, az Egri Hordó- és Faárugyár R. T. igazgatóját, az 1933— 
1935. évek tartamára kinevezte. 

I R O D A L O M 

Excerptum ex opere „Explicatio Geographiae Claudii Ptole-
maei". I. füzet, 2 térképpel (1928.); II. füzet, 2 térképpel (1929.); 
III. füzet, 1 térképpel (1931.) és IV. füzet, 1 térkép (1932). 
Irta és az összes rajzokat H. Kiepert régészeti térképének topográ
fiája alapján készítette Lattyák Sándor ny. m. kir. főerdőtanácsos.* 

Az „Erdészeti Lapok" olvasói előtt már az 1912. év óta ismere
tes Lattyák Sándor neve, ki akkor „Római limes a havasokon" című, 
történelmi tanulmányai alapján megírt értékes közleményével vonta 
magára a figyelmet. Kutatásainak és felfedezésének eredményeit tar
talmazó cikkéhez, 7 képben mutatta be a római limes-árkokat és limes
töltéseket, továbbá a római őrtornyok maradványait és nyomait; 
majd „Limes-nyomok a görgényi hegyekben" című és Kolozsvárt, az 

* Lásd e lapok boritékán a „Beszerezhető könyvek jegyzéké"-ben! 



1917. évben, a „Dolgozatok" nevű régészeti folyóiratban egy másik 
tanulmányával számolt be. 

Lattyák időközben folytatta régészeti tanulmányait, s főleg a 
római birodalom korából maradt két földrajzi műszaki munkát és 
pedig: Ptolemaios geographiáját és a Tabula Peutingeriana nevű 
itinerariumot tette tüzetes tanulmányai tárgyává. 

Ennek a két ókori földrajzi munkának hosszú évek során át való 
beható szemlélete és tanulmányozása révén arra a feltevésre jutott, 
hogy e két műben, található igen sok, műszakilag pontos adat szerint 
kellett olyan ókori térképnek lenni, amelyről ezeket az adatokat le
mérték és feljegyezték. 

A magyar és latin nyelvű / . Excerptumban (I. füzet) Lattyák 
Sándor — az említett két ókori műben foglalt műszaki adatok és 
graphikus magyarázatok alapján és a mai földrajzi gömbvetület meg
tartása mellett —- megszerkesztette az archeológiailag megállapított 
városok és helyekre vonatkozólag a. „Római birodalom ókori térké
pét" (Tabula imperii Romani), I. térkép és a „Római birodalom út
irány-térképét" (Tabula rationum itínerum imperii Romani), II. tér
kép. Az I. térképen mintegy 2500 hely adatai vannak feldolgozva. 
E 2 térképen kívül az I. füzetben 24. oldalon igen érdekes adatokat 
találunk a tengeri hajóhadak cirkálási tervére, — a bárkás hajó
hadak, — s a tavi bárkás hajóhadak osztályainak állomáshelyeire, 
az egész birodalom táborait összekötő transverzális vonalak pontjaira, 
a légiók székhelyeihez tartozó útirányok helyeire, a birodalom elleni 
barbár támadások főbb helyeire, a birodalom főbb kereskedelmi he
lyeire, az I. térkép kisebb fokbeosztásaira, Itália határpontjaira stb 
vonatkozólag. 

A hasonlóképen magyar és latin nyelvű II. Excerptumban (II. 
füzet) Szerző az általa felfedezett alexandriai meridián alkalmazási 
módját írja le, s egyben ismerteti a kis fokos skálákat. A füzethez 
csatolt két térképen pedig a Szerző által feltételezett és applikált kis 
fokos skálák legkiválóbbjainak phalanxa van közölve. A második tér
képen a római utak szakadozott vonalakkal és a bárkás hajóhadak 
utainak iránya teljes vonalakkal vannak megjelölve. A füzetet bő 
szöveg egészíti ki; közte a kis fokos skálák 1—44. sz. phalanxainak 
adataival. 

Az ugyancsak magyar és latin nyelvű III. Excerptum (III. fü
zet) a kis fokos skálák 45—111. sz. phalanxának adatait öleli fel. 
Mellékletét képezi a „Tabula rationum itinerum et navigationis im
perii Romani" című térkép, a jobboldali kis sarok-térképpel, mely a 
„Classis aegyptiaca frumentaria", 5. sz. kis skálás fokaival megjelölt 
helyek'alapján, a római birodalom legtermékenyebb részeit ábrázolja, 



s így a világ legelső mezőgazdasági térképe, mely á viszonylagos 
kevésbé termékeny és nagyrészt erdővel borított tájakat is feltünteti. 

Jruifiwitariae merilimoe dque barcariarunv 

Od requrstiorflTn Jrwnrri opta lerrilorvi 

A IV. Excerptum az V. Tabula: Orbis Terrarum Ptolcmaeici 
című igen szép térkép, melyen Szerző az I., II. és III. Excerptum-
ban közölt kis fokos skálái kiterjesztésével a Gangesen inneni India 
archeológiailag beigazolt 75 helységét a római birodalom kereske
delmi és hajózási skálái szempontjából megvizsgálni és megállapítani 
igyekezett. 

E rövid ismertetésből megállapítható, hogy Szerző nagy gonddal 
és fáradsággal dolgozta ki évekig tartó munkában elgondolásainak 
eredményét. Szerzőnek ily nagy szorgalmat, türelmet és hosszas elő
tanulmányokat igénylő munkáját hivatali felsőbbsége és egyes tudó
sok örvendetesen vették tudomásul, s őt mindenkor támogatták. 

Nagyszabású tanulmányát és az általa szerkesztett térképeket 
Lattyák Sándor főerdőtanácsos az „Országos Magyar Régészeti Tár-
sulat"-nak 2 ülésén (1921 jan. 27. és 1929 jan. 12.) bemutatta. 

Ismertetésünk nem volna teljes, ha végül meg nem emlékeznénk 
arról, hogy Mayer János minisztersége alatt és felkérésére 1929. év
ben a nyomtatásban megjelent I. füzetnek Rómában a Dúcénak való 
bemutatását, valamint az 1929., 1931. és 1932. évben megjelent II., 
III. és IV. sz. füzeteknek Rómába való megküldését dr. Pékár Gyula 
hy. miniszter eszközölte. 

„Mayer miniszter úr ajándéka, — miként ezt Pékár Gyulának 
„Olasz barátaink közt" című és a Pesti Hírlapban 1929. évi június 
hó 18-án megjelent érdekes közleményéből olvassuk —- nagy feltűnést 



keltett, s a leglelkesebb ámulatot, elismerést váltotta ki és az összes 
római lapok kürtölő kommentárjai révén mári3 az Örökváros elis
merő fényébe emelte fel — urbi et orbi — Lattyák Sándor főerdő
tanácsos csudálatos felfedezését . ." . 

Dr. Tomasovszky Imre. 

Erdőgazdasági üzemtervek. — Hivatalos utasítások. — Gyakorlati 
alkalmazásuk. 

Első kötet: Belgium, Franciaország, Magyarország, Svájc, 
Québec tartomány (Kanada). Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet 
Róma, 1932. év, 250 oldalon, 60 táblázattal vagy kimutatással. 
Treves, Treccani, Tumminelli R. T. kiadása Rómában, Michelangelo 
Caetani-út 32. ára 20 olasz líra.* 

Az erdőgazdasági üzemtervek egybeállítása tárgyában a külön
böző országokban kiadott hivatalos rendelkezésekre vonatkozó kiad
vány-sorozatnak ez az első kötete, amely az ezen utasítások alapján 
készült ilynemű gyakorlati mintákkal is ki van egészítve. Ennek a 
könyvnek kiadása Rómában 1926-ban, a Nemzetközi Mezőgazdasági 
Intézetben tartott első erdőgazdasági kongresszus vonatkozó elhatá
rozása alapján történt. 

Ez a kötet tartalmazza azon őt ország (Belgium, Franciaország, 
Magyarország, Svájc, a kanadai Québec tartomány) szóbanforgó 
rendelkezéseit és gyakorlati mintáit, amelyek á szükséges adatokat 
elsőknek küldték be az Intézethez. 

A kötet bevezetése általános ismertetést ad az öt ország erdő
gazdasági terveinek jellegére vonatkozólag. 

A továbbiakban adja a belga, francia és magyar törvényes ren
delkezéseket, amelyek az üzemterv szerinti gazdálkodást kötelezővé 
teszik, továbbá az üzemrendezésre és az üzemátvizsgálásra vonatkozó 
hivatalos rendelkezések szövegét, valamint ezen rendelkezésk tarto
zékát képező mintákat (táblázatokat). 

A könyv tartalmazza még az erdőbirtokok felmérésére és hatá
raiknak állandósítására vonatkozó magyar utasítást és két gyakorlati 
üzemtervi példát, amelyek közül az egyik a nagy kiterjedésű, a másik 
a kisbirtokoknál használatos. 

Svájcot illetőleg, a kötet tárgyalja a szövetségi és egyes tarto
mányi törvényes rendelkezéseket, továbbá az üzemrendezésre vonat
kozólag a szövetségi kormányhatóság által kiadott rendelkezés máso
latát, amelynek címe: „A svájci állami erdők üzemrendezésére vonat
kozó tartományi utasítások egybeállítása iránti útmutatás", s végül 
tárgyalja mintaképpen a „Vand" nevű svájci kanton által kiadott 
utasításokat. 



A kötet utolsó oldalai a kanadai Québec tartomány által kiadott 
üzemtervi mintát és az ott használatos táblázatos kimutatásokat 
tárgyalják. 

Az igazi jelleg csökkentésének elkerülése céljából az ebben a kö-
tétben közzétett rendelkezések lés gyakorlati üzemtervi példák 
szövege nem lett megrövidítve, hanem abban a részletes formában, 
sőt egyesek egész terjedelmükben tárgyaltatnak, amint azokat a 
Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet kapta. 

Az Intézet egyébként tervbe vette ennek a kiadmány-sorozatnak 
folytatását, amely hasonlóképpen fogja tárgyalni a többi országok 
erdőgazdasági terveit. 

Marsalkó Ferenc. 

Dr. Kurt Hueck: iDie Pflanzenwelt. Herausgegeben von der 
Staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege in Preussen. Hugó Ber-
mühler Verlag. Berlin — Lichterfelde. Subskriptions — Preis pro 
Lieferung R. M. 3. 

Az egész nagy mű három kötetre van tervezve, nevezetesen: 
1. az erdő, 2. vízi, vízparti, lápi növényzet, 3. homoki, sziklai és 
alpesi flóra, dudvák. 

Az első kötet befejezéséhez közeledik, mely a részletes leíráso
kat tartalmazó szöveg mellett 128 részben színes, részben mély
nyomású képet fog tartalmazni. Ezek a képek a fényképfelvételek 
remekei és nyomdatechnikai szempontból szinte páratlanok. Nemcsak 
egyes tagjait mutatják be a változatos erdei flórának, hanem a jel
legzetes erdei növényeknek az erdőhöz való kapcsolatát is érzékelte
tik ezek a képek, amelyek nemcsak szépségükkel hatnak, hanem tudo
mányos szempontból tanulságosak is. 

Mindazonáltal nem tudományosan száraz tanköny ez a munka, 
hanem érdekesen megírt kalauz az erdő rejtelmeibe, abba a tökéle
tes életközösségbe, amely a tanulság és okulás mellett felüdítést és 
gyönyörűséget nyújt az embernek. 

Akinek anyagi helyzete megengedi, hogy ezt a tüneményesen 
szép könyvet megszerezheti, az nemcsak mint könyvbarát lesz töké
letesen megelégedve, hanem ezt a művet kirándulásai során kitűnően 
fel is használhatja a növényfajok megismerésénél. 

F. M. 

Forstliche Rundschau. Berichte über die gesamte forstliche 
Literatur des In- und Auslandes. Herausgegeben von Prof. dr. 
Heinrich Weber. Band 5. Heft 1—2. 1932. Verlag von I. Neumann, 
Neudamm. 

Most, 1933. év január havában jelent meg ennek az időszaki 
folyóiratnak 5. kötet 1—2. füzete a szokott kiállításban és .beosztás
sal. Mégis némileg bővült, amennyiben a növények társadalmáról, 



biológiájáról, az erdőtípusokról szóló újabbi irodalóm ismertetését is 
tárgyalja külön fejezetben. 

Az anyagot az egyes országok erdészeti irodalma szerint el
különíti s ebben a füzetben a következő államokban az 1932. év első 
felében megjelent irodalmi termékeit ismerteti: a német birodalom, 
Dánia, az angol birodalom, Észtország, Finnország, Franciaország 
és gyarmatai, Japán, Délszláv állam, Északamerika, Norvégia, Orosz
ország, Spanyolország és Magyarország. 

A magyar erdészeti irodalmi munkákat Mayer Zoltán főiskolai 
tanársegéd ismerteti. 

Ebben a füzetben is a főhelyet és annak legnagyobb részét ter
mészetesen a német anyag foglalja el, amennyiben a kötet 192 lap
jából 138 lap a német irodalomra vonatkozik. 

Az anyag a következő tárgykörök szerint oszlik meg: általános 
erdészeti irodalom, termőhelyismeret és talajtan, éghajlattan, a növé
nyek társadalmi, biológiája, az erdőtípusok elmélete, erdőmívelés, 
védelem, használat, technológia, fakereskedelem, erdőberendezés, erdé
szeti jövedelemszámítás, erdőgazdasági politika, erdészeti igazgatás 
és történelem. F. M. 

A m. kir. bányamérnöki és erdőmérnöki főiskola évkönyve az 
1931—32. tanévről. (Az intézet fennállásának CLXIX. éve.) 
Röttig—Romwalter Nyomda R.-T. bérlői, Sopron. 

Fenti című, 118 nyomtatott oldalra terjedő füzetben számol be 
a M. kir. bányamérnöki és erdömérnöki főiskola az 1931—32. tan
évről. 

Az ismertető az 1932. év október hó 29-én megtartott tanév
megnyitó közgyűlés leírásával kezdődik. Cotel Ernő lelépő rektor 
üdvözlő szavait és beszámolóját, továbbá Fekete Zoltán e. i. rektor 
tanévmegnyitó beszédét közli az első fejezet. A lelépő rektor beszá
molójából örvendetesen vesszük tudomásul, hogy a Kormányzó Űr 
Ő főméltósága Főiskolánkat a doktoravatás és a magántanári képesí
tés jogával kegyeskedett felruházni. A rektori beszámolóból az 
„Alma mater" nagyfokú haladását látjuk, s az ifjúság sok irányban 
megnyilvánuló a!kotásvágyáról és munkaképességéről is jóleső öröm
mel szerzünk tudomást. Fekete Zoltán e. i. rektor tanévmegnyitó 
beszédében különösen érdekesek a főiskolai ifjúsághoz intézett sza
vak. A finnországi erdei gyakorlati munkának, mint a kötelesség
teljesítés eszményei mintájának közlése, továbbá a kitartás legfőbb 
kellékének: a bizalomnak és csüggedésben a Gondviselés magasztos 
gondolatának felkeltése, — hisszük — állandó és maradandó nyomo
kat hagy az ifjúság lelkében . . . 

Az Évkönyv következő fejezetében a főiskola egyik, július hó 1-én 
elhunyt kitűnő tanárának, Baracskai Szoboszlay Kornél ny. r. tanár
nak életrajzát közli és tanári működését méltatja Dr. Vitális István 
professzor. 



Ujabb fejezetben a főiskola ezidőszerint érvényben levő rend
szabályából „Kivonat" címen: a főiskola céljáról, az osztályokról, a 
felvételekről, a tanév kezdetéről, a 3-ik évfolyamra vaió beiratkozás
ról, a díjakról, a tandíjmentességről, a collegiumokról (vizsgákról), 
utóvizsgákról, szigorlatokról olvashatjuk a szükséges tudnivalókat, 

Az 1932—33. tanévben a főiskolának tisztikara a következő: 
Rektor: Fekete Zoltán; prorektor: Cotel Ernő; dékánok: Dr. Walek 
Károly (bányamérnöki osztály) ; Pattantyús-Ábrahám Imre (kohó
mérnöki osztály) és Modrovich Ferenc (erdőmérnöki osztály). 

A főiskolának az 1931—32. tanévben tanszemélyzete: 27 nyil
vános rendes, 1 nyilvános rendkívüli tanárból, 7 előadóból, 11 adjunk
tusból és 10 asszisztensből állott. 

A főiskolán a bányamérnöki osztályon 7, a kohómérnöki (vas-
és fémkohómérnöki) osztályon 7, az erdőmérnöki osztályon 11 és 
az előkészítő tantárgyak részére 6 tanszék volt rendszeresítve. 

A főiskola tanárainak és segédtanszemélyzetének irodalmi és szak
szerű működését kilenc oldalra terjedő fejezet sorolja fel. 

Az 1931—32. tanévi tanulmányi kirándulások és gyakorlatok 7 
oldalas fejezetben vannak ismertetve. 

Az 1931—32. tanév folyamán a főiskolát külföldről négyen és 
belföldről többen látogatták meg. 

A „Növénytani Intézett" és a Botanikus Kerí-ről szóló fejezetből 
megtudjuk, hogy az intézet laboratóriumában számos külföldi és 
hazai vendég-munkatárs dolgozott. Az intézet nemcsak az itthoni, — 
hanem a külföldi tudományos körök részéről is messzemenő támogatás
ban részesülhet. Életrevaló és hasznos az intézetnek az a terve, hogy 
a mi erdeinkben honos fákból és cserjékből egy nagyobb terjedelmű 
rendszertani csoportot készít, mely a hallgatóknak a vizsgára és a 
szigorlatra való készülést lesz hivatva megkönnyíteni. A Botanikus 
Kert állománya az 1932. évben: 342 fa, 344 cserje és 960 lágy
szárú évelő. 

A csemetenevelés, a tanulmányi vadászterület és a halgazdaság 
fejlesztése terén is igen szép eredményeket ért el a főiskola. 

A nyugatmagyarországi harcokban elesett főiskolai hallagatók 
emlékoszlopáról közölt kép után az „Ifjúsági Kór", továbbá az 
„Athletikai és Football Club" elnöki jelentései következnek. 

A „Függelék" c. fejezetben: I. „A főiskolai könyvtár"-ról; II. „A 
főiskolai Segélyző-Egylet"-ről; III. „A főiskolai menza-alap"-ról; IV. 
Tandíj, vizsgadíj és egyéb segélyekről; V. „A könyvkiadóalap"-ról; 
VI. „A főiskolai internatus"-ról; VII. az 1931—32. tanévben beérke
zett dologi adományok, valamint ajándékokról; VIII. a főiskola sze
mélyzetének és végül IX. a főiskolai hallgatóknak statisztikájáról 
vanak érdekes adatok. 



A füzetet a főiskola 4 osztályának és pedig: a bányamérnöki, a 
vaskohómérnöki a fémkohómérnöki és az erdőmérnöki osztályának 
évfolyamonkint és félévenkint részletezett tanulmányrendje zárja be. 

A gondosan szerkesztett füzet adataiból örömmel állapítjuk meg, 
hogy „Alma mater"-ünk nemes hivatása teljesítésében kitűnő utakon 
jár. A 169 éves, immár egyetemi egyenjogúságot elért főiskolánknak 
pedig melegen kívánjuk, hogy ezentúl is neveljen kiváló szakembere
ket és szerezzen sok-sok dicsőséget a bányamérnöki és erdőmérnöki 
szakoknak! . . Dr. Tomasovszky Imre. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Halálozás. Hyna Ottó ny. m. kir. főerdőtanácsos, egyesüle
tünk rendes tagja folyó évi február hó 15-én, életének 65-ik évé
ben Budapesten rövid szenvedés után szövődményes influenzában 
elhunyt. 

Hyna Ottó az erdészeti akadémiának 1891-ben történt elvég
zése, majd önkéntesi évének leszolgálása után a Beszterce-Na
szód vármegyei jaádi erdőgondnokságnál ideiglenes gyakornoki 
minőségben volt ialkalmazva. Állami szolgálatát 1893-ban mint 
műszaki díjnok kezdte meg a besztercei m. ki. erdőigazgatóság
nál, ugyanitt nevezték ki 1896-ban m. kir. erdőgyakornokká, 1899-
ben pedig m. kir. erdészjelöltté. 1901^ben mint m. kir. erdészt a 
trencséni (m kir. állami erdőhivatalhoz helyezték át s itt előbb 
a nagybiccsei, 1907-ben pedig a trencséni m. kir. járási erdő
gondnokság vezetésével bízták meg, ahol még ugyanezen évben 
főerdésszé, 1910-ben pedig főerdőmérnökké nevezték ki. 1917-tben 
a Faértékesítő Hivatalhoz ^rendelteik be szolgálattételre, ahol 
1925-ig a szentendrei m. kir. erdőhivatal vezetésével történt meg
bízatásáig működött. ,'1918. évben m. kir. erdőtanácsossá, 1927. 
évben pedig )ni. kir. főerdőtanácsossá lépett elő. Ugyanezen év
iben Szentendréről a budapesti ,m. kir. erdőhivatalhoz helyezte
tett át, ahol 1927. év augusztus 31-én történt végleges nyuga
lomba helyezéseié: teljesített szolgálatot. 

A megboldogult mintaképe volt a puritán, kiváló szorgalmú, 
kötelességtudó és szakképzett tisztviselőnek, aki különösen • a 
felvidéken teljesített fáradhatatlan működésével elismerésre 
méltó érdemeket szerzett s nemcsak hivatali felsőbbségének, de 
Trencsén vármegye közönségének is nagyrabecsülését vívta ki 




