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A magyar királyi földmívelésügyi miniszter előterjesztésére az 

álalmi erdőmérnökök személyzeti létszámában Szepesi Ar tú r magyar 
királyi főerdőtanácsosnak a miniszteri tanácsosi, •— Petricsek István 
erdőtanácsosnak a magyar királyi főerdőtanácsosi, — Révay Ferenc, 
Hajdú iGyula és Hajdú János főerdőmérnököknek pedig a magyar ki
rályi erdőtanácsosi címet adományozom. 

Kelt Budapesten, 1933. évi december hó 19. napján. 

Horthy s. k. 
Kállay s. k. 
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A m. : ki r . földmívelésügyi miniszter Toperczer Árpád m. kir. 
főerdőtanácsost hasznos és buzgó szolgálatainak elismerése mellett 
saját kérelmére 1934. évi j anuár hó végével végleges nyugalomba 
helyezte. 

Halálozások, 'kuntapolcai Czékus György ny. m. kir. főerdőtaná-
csos ezévi j anuá r hó 5-én 82; éves korában Budapesten rövid szenve
dés után elhunyt. 

A megboldogult mint I I I . o. erdőgyakornok a máramárosszigeti 
bánya- és jószágigazgatóság kerületébe tartozó királymezei és bocskói 
erdőhivataloknál 1874-ben kezdte meg szolgálatát. 1878. évben át
helyezték a bustyaházi erdőhivatalhoz helyi ellenőrnek. 1880-ban pedig 
a rajhói erdőhivatalhoz került. 1883-ban mint II . o. erdészt megbízták 
a királymezei erdőgondnokság vezetésével. 1889-ben a szinevárpolyánai 
erdőgondnokság vezetője, 1893-ban pedig mint főerdész a máramáros
szigeti erdőgondnokság élére kerül. 1901-ben kiváló szolgálati érdemei 
elismeréséül a máramárosszigeti erdőigazgatósághoz helyezték á t az 
ellenőrködői teendők ellátására. 1902-ben m. kir . erdőmesterré, 1909-ben 
m. kir. erdőtanácsossá és 1914-ben m. kir . főerdőtanácsossá nevez
ték ki. 1914. évben végleges nyugalomba vonult. 

A megboldogult mintaképe volt a kötelességtudó és szakképzett 
tisztviselőnek, aki különösen a kincstári erdők kezelésénél szerzett el
ismerésre méltó érdemeket, s egyike volt a legkiválóbb vadászoknak is. 
Bará ta i őszintén tisztelték a nagy kort ér t kiváló kollégát. 

A megboldogutl földi maradványait j anuár hó 8-án a farkasrét i 
temetőben kollégái élénk részvétele mellett helyezték örök nyugalomra. 

mikófalvi Bekény Aladár nyug. miniszteri tanácsos, az ungvári 
m. kir. főerdőhivatal utolsó magyar főnöke, egyesületünk alapító tagja, 
193i3. évi december hó 29-én hosszas betegeskedés után Nyíregyházán 
életének 70-i'k évében elhunyt. 

A megboldogult 1888-ban tet te le az erdészeti államvizsgát s szol
gálatát a máramárosszigeti erdőrendezőségnél mint I I . o. erdőgyakor-



nok, 1886-ban kezdette meg. 18S0-ben áthelyezték a kolozsvári erdőren-
dezó'séghez és 1892-ben újból visszakerült máramarosszigetre , amikor 
is ,az ottani erdőrendezőség vezetésével bízták meg, 1897 -ben kinevez
ték erdőrendező főerdésznek. 1902-ben pedig a bustyaházi m. kir . erdő
hivatal főnöke lett. 19'07-ben mint erdőtanácsost áthelyezték zsarnócára, 
ahol ugyancsak a főnöki teendőket lá t ta el. Innen került 1910 -ben az 
ungvári jfőerdőhivatal élére, amelynek ügyeit 1922-ben tör tént nyuga
lomba vonulásáig vezette. 1912 -ben főerdőtanácsossá, 1918 -ban pedig 
miniszteri tanácsossá nevezték ki. 

Bekény Aladár nemcsak mint erdőrendező szerzett kiváló érdeme
ket, hanem min t több kincstár i erdőhivatal főnöke a kezére bízott erdő
gazdaságokat nagy szaktudásával karbahozta és rentábi l issá tet te . Szi
gorú, de minden tekintetben igazságos főnök volt, k i t úgy alárendelt 
kar társai , mint bará ta i őszintén tisztelték. 

A megboldogult fault te temét Nyíregyházán 1933 . évi december hó 
31-én helyezték örök nyugalomra nagyszámú bará t i körének élénk 
részvéte mellett. 

Vett értesülés szerint Laukó Sándor ny. főerdőtanácsos, erdő
felügyelő, Besztercebányán 1933 . évi december hó 2i6-án 75 éves 
korában elhunyt. Életpályáját és működését lapunk legközelebbi számá
ban fogjuk méltatni . E lhuny t továbbá Dubrawszky J ános főerdőmérnök 
1933. évi november hó 24-én Besztercebányán 44 éves korában. 

Béke hamva ik ra ! 
* 

Dr. Szentes Anzelm, a magyar ciszterci ta rend ny. zirci perjele, 
m. kir. kormányfőtanácsos 1 9 3 3 . év december hó 30-án 76 éves korá
ban elhunyt. i 

A megboldogult perjel dendrologusi működéséről .Tomasovszky Imre 
az „Erdészeti Lapok" 1933 . évi júl ius havi füzetében „A zirci apátság 
aboretuma" közleményében már beszámolt. A1 zirci apátság parkjá
nak inspektori t iszt jét évtizedeken á t nagy szeretettel töltötte be, s 
mint a fáknak, különösen az exotikus fáknak rajongója — hosszas mű
ködése a la t t — az asboretumot rendkívül meggazdagí tot ta . Évről-évre 
kísérletezett egyes külföldi fa- és cserjefajoknak megtelepítésével, s 
nagy volt az öröme, ha fáradozása sikerrel j á r t . Mindig örömmel és 
készséggel mu ta t t a meg az érdeklődőknek parkja fáit, cserjéit, s növé
nyeit, szívesen, magyarázga t ta el azok természetrajzát . A rendkívül sok 
faj helyének megtalálásában — a 38 kat . hold nagyságú parkban — 
utolérhetetlen ügyességű volt. 

Őszinte nagyrabecsülésünk és legteljesebb elismerésünk kíséri 
sírjába a közszeretetnek örvendő, nemesen gondolkozó és, fá radha ta t lan 
tevékenységű dendrológust. 

Nyugodjék békében. 
Dr. Tomasovszky Imre. 



Első két magántanári próbaelőadás a főiskola erdőmérnöki osz
tályán. Ez (mul t ) év december hó 4-én M.agyar Pál dr., m. kir . 
erdőmérnök „A növények vízgazdálkodása a szikeseken", ugyanazon 
hó 15-én pedig vitéz Bokor Dezső dr., főisk. ad junktus : „A levegő sza
bad Nitrogéniumát megkötő mikrobák különös tekintettel a homokos 
és/szikes talajokra" címen tar to t ták meg magántanár i próbaelőadásu
kat. Mindkét előadó az erdőgazdaság, de kiváltképen az Alföld-fásítás 
két alapvető fontos kérdését választotta előadása tárgyául, és pedig 
jórészben saját kutatásaik eredményeinek felhasználásával, örömmel 
kell tehát megállapítanunk, hogy a 'főiskolán csak nemrég életbelépte
te t t magántanár i intézmény fontos erdőgazdasági problémák fejtege
tésére ad ösztönzést és így az erdészeti tudományos kutatások 
és irodalom fejlődését segíti elő. 

A Mérnöktestületek Kongresszusának az erdőgazdaságunk terén 
mutatkozó tennivalókra vonatkozó javaslatai. A „Nemzet i Munka-
hét"-en megtar tot t mérnöki kongresszuson elhangzott előadások alap
ján •— miként azt a „Budapesti Mérnöki Kamara Közleményei"-nek 
1S33. évi 21—22. számában közli •—az erdőgazdaság terén mutatkozó 
teendőkre a kongresszus az alábbi javaslatokat terjesztette Gömbös 
Gyula miniszterelnök elé: 

„1 . Az egész közgazdaságunkra ólomsúllyal nehezedő fabehozatal 
lehető kiküszöbölése érdekében ; 

a) az Alföld-fásítás céljaira évről-évre legalább másfélmillió pengő 
állíttassák be a költségvetésbe és a fásí tás a lehető legsürgősebben 
f oeanatosí t tassék; 

b) megfelelő olcsó hitelek nyújtásával, a szükséges ültetési anyag
nak díjtalanul való kiosztásában, az üzemtervi rendelkezések felülvizs
gálásával és megfelelő módosításával tétessék lehetővé a meglévő ma
gyar erdők megfelelő á ta lakí tása ; 

c) az erre a célra szükséges pénzösszeget a külföldről behozott 
műfa-termékek forgalmi adóval és vámmal való megterhelése útján 
olyan módon biztosítsa a m. kir. kormány, hogy ez a védelem egyúttal 
a> magyar fűrészipar munkáját is tegye lehetővé s ezt az elhanyagolt 
iparágat újból talpra állítsa. 

2. Rendezze egységesen a hosszú és rövid lejáratú tartozások 
kamatterheit és tőketörlesztési részleteit a m. kir. kormány s a rende
zés keretében gondoskodjék az erdőgazdasági és fatermelési hitel
szükségletnek megfelelő biztosításáról. 

3. Gondoskodjék a faárak olyértelmű szabályozásáról, amely mel
lett a termelő erdőgazdaság vagy vállalkozás a maga számadását meg
találhassa 

4. Gondoskodjék a m. kir. kormány a telepítések során arról, hogy 
az új telepítések részben olyan helyen létesüljenek, ahol a közelben 
fekvő nagyobb kiterjedésű erdők a telepes kisegzisztenciáknak télen á t 



állandó munkát adnak, ahol pedig erdők a közelben nincsenek, ezeknek 
a megtelepítésére is állí t tassék be a telepítés programmjába. 

5. Tétessék meg minden intézkedés abban az i rányban, hogy a bel
földi fát feldolgozó vagy felhasználó vállalkozások vagy hatósági mun
kálatok elsősorban magyar termelésű, vagy magyar fűrészeken feldol
gozott anyagot használjanak és támogassa a ! m . kir. kormány anyagi lag 
azokat a kísérletezéseket, amelyek a magyar termelésű anyagoknak tö
kéletesebb ipari feldolgozására (celluloze-gyártás, mótortüzelés stb.) 
irányulnak." Dr. Tomasovszky Imre. 

Az 1933. évi agancsk iá l l í t á s . A Nemzet i Vadásza t i Védegyle t a z 
elmúlt évhez hasonlóan ismét az év végével rendezte agancskiál l í tását 
és így az 1933^as év során te r í tékre került vadásztrófeákat az év végé
vel már bírálat alá is bocsátotta. A téli agancskiállításnak minden 
esetre meg van az az előnye a régebben tavasszal t a r to t t bemutatókkal 
szemben, hogy az érdeklődő vadászközönség az országban te r í t ékre 
hozott kapitál is t rófeákat úgyszólván közvetlenül a nagyvad vadásza
tok lezajlása vután m á r együt t i s lá that ja . 

Az idei kiállítás eredménye az előző évekhez hasonlóan ismét teljes 
•mértékben kielégítette a várakozást s így az eredmény vadászati viszo
nyainkat illetőleg kielégítőnek és megnyugta tónak mondható. 

Kiál l í tásra került Csonka hazánk területéről összesen 65 nyíl t t e rü 
leti és vadaskerti szarvasagancs, továbbá 21 dámlapát, 122 őzagancs, 
6 muflonszarv, 9 vadkanagyar és 1 zergebak. 

A régi Magyarország területéről bemutat tak 6 szarvasagancsot, 
4 őzagancsot és 1 zergekampót, ezenkívül kiáll í tottak 4 külföldről szár
mazó trófeát. I 

A szarvasagancsok díjazása során kiosztottak 1 arany, 15 ezüst és 
19 bronzérmet, a dámlapátok 1 arany, 6 ezüst és 6 bronzéremmel let
tek ki tüntetve. Az őzagancsokat 3 arany, 19 ezüst, 33 bronz éremmel 
jutalmazták. Az őzagancsoknál kiosztottak ezenkívül 1 arany, 1 ezüst 
ritkasági és 1 bronz rendellenességi érmet. A muflonszarvak egy ezüst 
és két bronzérmet nyertek. 

A vadkanagyarak 1 ezüst és 2 bronzéremmel lettek kitüntetve. 
A régi Magyarországról származott trófeák részére 1 arany, 

2 ezüst és 2 bronzérmet osztottak ki. 
A kiállított Csonka-Magyarországi szarvasagancsok az első dí jat 

nyert kivételével igen jó átlagot képviseltek, ami a magyar szarvas k i 
válóságát bizonyítja. I 

A ^nyiltterületi szarvasagancsok közül az I. díjat (aranyérem) F r i -
" gyes főherceg őfensége által Izabellaföldön ter í tékre hozott szarvasbika 
szépen gyöngyözött felsőkoponyával mér t 9.65 kg súlyú agancsa nyerte. 

A Il- ik díjat (ezüstérem) Fried Pál által 'Simontornyán lőtt bika 
10 kg súlyú hatalmas agancsa kapta. 

A II I , díjat (ezüstérem) lovag Rothermann Rudolf által Hács-
Bodrog megyében lőtt bika 9.12 kg súlyú agancsa nyerte. 



A Vl-ik dí jat (ezüstérem) gr. Esterházy Móric Csákváron elejtett 
szarvasbika hatalmas, 9.21 kg súlyú agancsa nyer te . 

A Vl l - ik díjat (ezüstérem) hg. Montenuovó Nándor ál ta l 'Pörbö-
lyön elejtett b ika 7.52 kg súlyú agancsa kapta. j 

A XVII-ik díjat (bronzérem) dr. Nagykállói Kállay Miklós által 
Simongáton ter í tékre hozott szarvasbika 7.57 kg súlyú agancsa nyerte. 

A XXVII I . díjat (bronzérem) gróf Károlyi István nyerte a Füzér-
Radványon elejtett szarvasbika 7.7(7' kg súlyú agancsával. 

A bemutatot t dámlapátok közül az 
I. és II . díjat (aranyérem, ezüstérem) József főherceg tábornagy 

Ő Királyi Fensége által Gyulajban terí tékre hozott dámbika 3.83 és 
3.45 kg súlyú agancsa nyerte . 

A II . díjat (ezüstérem) Ambrózy György által Révleányváron lőtt 
bika ,3.42 kg súlyú agancsa kapta. 

A IV-ik díjat (ezüstérem) gróf Mailáth József által ugyancsak 
Révleányváron elejtett dámbika 3.12 kg súlyú agancsa 'nyerte . 

A nagyszámban kiállított őzagancsok közül, melyek ugyancsak 
igen jó anyagról tettek tanúbizonyságot, az I-ső díjat (aranyérem) 
Varga Endre által Nyírségen lőtt őzbak 52.8 dkg súlyú agancsa nyerte. 

A Il- ik díjat 1 (aranyérem) dr. Maár Gyula őzhakjának 43.5 dkg-os 
agancsa kapta. , 

A III-ik díjat (aranyérem) kisrédei Rhédey György őzbakjának 
44.1 dkg-os agancsa, melyet Hevesbátorban lőtt, nyer te . 

A IV-ik díjat (ezüstérem) gróf Almásy Alajos által Sarkadon ter í
tékre hozott őzbak 44.8 dkg-os agancsa kapta. 

A 'XI - ik díjat (ezüstérem) báró Prónay Gábor által Erdőkürthön 
lőtt őzbak 42.7 dkg-os agancsa nyerte . 

A XXI-ik díjat (ezüstérem) Beniczky Aladár átlal Monosbélen el
ejtett őzbak 39.5 dkg-os agancsa kapta. 

A r i tkasági díjat (aranyérem) József főherceg tábornagy ő kirá
lyi fensége által lőtt őzbak agancsa, a rendellenességi dí ja t (bronz
érem pedig ifj. gróf .Esterházy László által ter í tékre hozott őzbak 40.5 
dkg-os agancsa nyerte. 

A muflonszarvak közül Somssich Gyula Alsóperén lőtt kosával 
ezüst érmet nyert. 

A vadkanagyarak közül az I. díjat (ezüstérem) Főméltóságú 
Hor thy Miklós Kormányzó Űr által Valkón elejtett kan agyara kapta 
140.1 ponttal. t 

A Il-ik díjat (bronzérem) báró Waldbott Kelemen által Erdő-
horvátin 'lőtt kan agyara nyerte 139.7 ponttal . 

A kiállításról egyébként, mely fényesen sikerült, csak a legtelje
sebb elismerés hangján lehet megemlékezni. A kiállítás a bemutatot t 
anyagon kívül főleg a rendezőség fáradhatat lan munkájának köszönheti 
sikerét . 



A cseh-szlovák államerdészet deficitje. A cseh-szlovák á l lami 
erdők és 'javak üzemeiben a hivatalos számadások lezárása alkalmával 
1932. évre vonatkozóan 63 millió K. c. veszteség mutatkozott . 1931-ben 
a veszteség 65 millió K. c , t ehá t valamivel nagyobb volt. H a meggon
doljuk, hogy 1929-ben a nyereség még 106 millió K. c - t te t t , úgy 
ebből könnyen megállapítható, hogy a cseh-szlovák erdőgazdaság is 
nagy nehézségekkel küszködik. 

(A Wiener Allgemeine Fors t - und Jagd-Zei tung 1933. évi 50-ik 
számából.) 

Jugoszláviában is fagazdasági tanácsot szerveznek. Ausz t r iá 
hoz, Lengyelországhoz és Cseho-Szlovákiához hasonlóan most m á r J u 
goszláviában és a f akivitel előmozdítása érdekében egy központi szer
vezet felállításán fáradoznak. Az állami szervek részvételével a C. J . 
B.-nez tartozó exportállamokban a faérdekeltségek és más résztvevők 
teljhatalmú megbízot t jaként egy központi szervezetet fognak létesíteni. 
Az e r re vonatkozó tárgyalásokat már megkezdették. 

(A Wiener Allmeneine Fors t - und- Jagd-Zei tung 1933. évi 50-ik 
számából.) 

A fák életkora. A fák l egmagasabb é le tkora felől a legel lenté-
tesebb nézetek hallhatók. A ledöntött fák vágáslapján az évgyűrűket 
sokszor nem lehet 'egészen pontosan megszámolni és így a fák korá t 
sem lehet megállapítani , mer t ha a fák nagyon öregek, belső részük 
többnyire m á r elkorhadt. Az ármérő és az évinövedék szer in t i össze
hasonlító becslések nagyon gyakran tévút ra vezetnek. Általánosan is
meretesek v. Humboldt Sándor számadatai , aki világkörüli utazásai 
alkalmával sok fa korát megbecsülte, de ;becsléseivel kétségtelenül túl
zásba is ment. Egy néhány ezer évtöbblettel nyilvánvalóan nem so
kat törődött. Megbízhatóbbaknak tekinthetők a berlini „Holczmarkt" 
közlése,szerint egy ismeretlen forrásból származó következő becslések: 
Wellingtonia, Cyprus és t iszafa legmagasabb életkora mintegy 3000 
évre tehető, a gesztenyéé (C. vesca) mintegy 2000 év, ugyanennyi a 
kocsányos tölgy és a l ibanoni cédrusé. A lucfenyő korha tá ra 1200 év, 
a h á r s é legkevesebb 800—900 1 év. A 300—500 éves hársfák Német
országban nem ri tkák. A vörösfenyő, erdeifenyő és ezüstnyár 500—600 
évet is elérnek, a bükk és kőris 200—3O0 éves ís lehet, míg a gyer tyán 
átlag csak 150 éves kort ér él . E. W. Schmid t ú jabban a Neuhaldens-
leben mellett levő tölgyerdőben korvizsgálatokat folytatott . Az, év
gyűrűk pontos megszámlálásával és összehasonlító becslések út ján meg
állapította, hogy ott az erdőben 1190 éves tölgyfák is előfordulnak. 
Mindezen számok természetesen csak á t lag adatokat képviselnek. A 
talaj állapota a fák életkorára nagy befolyást gyakorol,, de különösen 
sok függ a fákban ta lá lható korhadástgát ló cserzőanyagok mértéké
től is. 

A csak nagyon kevés cserzőanyagot ta r ta lmazó fák, mint például 
a füzek és hársfák, elmúlásuk után rövidesen teljesen tönkre mennek, 



viszont a tölgyek és más cserzőanyagokban gazdag fák száraz ágaikat 
rendes körülmények között még nagyon sokáig fenntar t ják. 

(A Wiener Allgemeine Fors t - und Jagd-Zeitung 1983. évi 50-ik 
számából.) 

Az osztrák fagazdaság szanálása. A kereskedelmi k a m a r a elnö
kének Streeruwitz szolgálaton kívüli szövetségi kancellár vezetése alatt 
az osztrák takarékossági Kuratórium 1933. évi december hó |19-i köz
gyűlésén dr. Gleiszner ál lamti tkár élénk érdeklődés mellett a faterme-
lésről és faértékesítésről előadást tartott . Előadó szerint az osztrák 
évi fakivitel, amely 1928-ban 25.9 millió métermázsa volt, a világkrízis 
következtében 1933-ig évi 8 millió métermázsára csökkent. Az állam
t i tká r ismertette továbbá az ügykörében az osztrák fagazdaság előmoz
dítása, a termelési költségek csökkentése, az állandó árak elérése, to
vábbá a belföldi fogyasztás és kivitel emelése érdekében foganatosított 
rendszabályokat. 

A tűzifának fokozottabb mértékben történő felhasználásával, ha 
ez sikerülne, nézete szerint az Ausztriában háziszükségletre használt 
szénnek csak 10%-át lehetne fával pótolni, ami évenként 338.000 u r a l 
nék felelne meg. Az ipari célokra használt tüzelőanyagoknak 5%-ban 
fával való pótlása évenként mintegy 300.000 ü r m 3 tűzifa több haszná
latát eredményezné. Nagy jelentősége volna, ha Ausztriában a fát az 
álló és mozgó motorok hatóerejéül is felhasználnák. Előadásában emlí
tés t te t t arról is, hogy az a fogyasztást a belföldi faszén előállításával, 
a fának a 'magas és mély építkezéseknél való fokozottabb felhasználá
sával, az építési szabályrendeleteknek a fafelhasználás érdekében Való 
megfelelő módosításával és a fának az útépítéseknél és vasúti üzemek
ben való fokozottabb igénybevételével lehetne jelentékenyen fokozni. 

Egyedül a takarékossági Kuratór ium által javasolt rendszabályok 
alapján a fogyasztás évente mintegy 1 millió ürköbméterrel emelhető 
lenne. 

(A Wiener Allgemeine Forst- und Jagd-Zeitung 1933, évi 52-ík 
számából.) 




