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HALÁLOZÁS. 
Muzsnay Géza 1865—1936-ig. Megszállott területről érkezett 

gyászjelentés tudatta velünk, hogy Muzsnay Géza ny. főerdőtanácsos, 
volt főiskolai tanár, egyesületünknek hosszú időn át volt alapító tagja, 
ez év november hó 19-én, életének 70-ik évében rövid szenvedés után 
csendesen elhunyt. 

Újból egyike tűnt el vele azoknak a férfiaknak, akik jelentős szere
pet töltöttek be Nagy-Magyarország erdőgazdasági életében, 
c . 1865 augusztusában született a Tordaaranyos megyei Keresed 
községben. A főiskolát 1886-ban végezte és 1888-ban tette le az erdé
szeti államvizsgát. 

Állami szolgálatát 1886-ban mint műszaki díjnok kezdte meg a 
lippai m. k i r : főerdőhivatalnál, i t t lett 1887-ben erdőgyakornok s mint 
ilyen, került 1890-ben a földmívelésügyi minisztériumba. 1891-ben 
már mint erdészt, a zsarhócai m. k i r . erdőrendezőség vezetésével bíz
ták meg s itt érte 1897-ben a főerdészi kinevezés. 

1901-ben veszi át a kolozsvári erdőrendezőség vezetését, 1903-ban 
erdőmesterré nevezik k i és mint ilyen kerül 1905-ben a földmívelés
ügyi minisztérium I. B-3. ügyosztályába. 1906 szeptemberében őfel
sége főiskolai rendes tanárrá nevezi k i . 1911-ben, mint m. kir . erdő
tanácsos, visszakerül az üzemhez, a zsarnóczai erdőhivatal főnöke gya
nánt. 

Itt éri 1912-ben a főerdőtanácsosi kinevezés és innen vonul 1918 
augusztus 3-ával végleges nyugalomba. 

Emlékei és az az előszeretet, amellyel Aradmegyéhez ragaszko
dott, ugyanide vitték őt vissza s a megszállás tartama alatt is állan
dóan meleg összeköttetést tartott fenn nemcsak az Egyesülettel, de 
itteni kartársaival is. 

Nagytudású, higgadt gondolkozású, széleslátókörű saakembert 
vesztettünk el benne, aki különösen az erdőrendezési kérdésekkel rend
kívüli előszeretettel foglalkozott még ma is. 

Mint ember, mint kartárs és mint barát, a legkiválóbbak és leg
értékesebbek egyike volt s ezért őszinte részvéttel és mély fájdalom
mal kísérjük őt végső nyugvóhelyére. 

Béke hamvaira! 



SZEMÉLYI HÍREK. A m. kir. földmívelésügyi miniszter Botos 
Sándor m. kir. főerdőmérnököt a győri és vitéz Kiss Lajos m. kir. 
főerdőmérnököt a zalaegerszegi m. kir. erdőfelügyelőség vezetésével 
megbízta. 

Zimits Ferenc hercegi uradalmi főerdőmérnök családi nevét 
belügyminiszteri engedéllyel „Bontay"-ra változtatta s a Vitézi 
Szék a Vitézi Rend tagjai közé sorolta. 

Tervezett erdőmérnökszövetkezet. Az erdőtörvény megjelenése 
új munkaalkalmakat helyezett kilátásba, a törvény közeljövőben meg
jelenő végrehajtási utasítása ezen munkaalkalmakat megnyitja. 

Részben új erdőmérnöki állások létesülnek, részben pedig kibő
vül agy munkalehetőság: az erdőmérnöki magángyakorlat munkatere. 

Ez a magánmérnöki munkatér azonban teljesen szabályozatlan. 
Úgy a munkára szoruló erdőgazdaságoknak, mint munkát kereső 
kollégainknak közös és eminens érddke, hogy létesüljön egy olyan 
szerv, vagy keret, ami a munkálatokat és a mérnököket nyilvántartja, 
a munka nívóját ellenőrzi és garantálja, az anyagiakban iszükölködő 
vagy gyakorlat hiányában tengő erdőmérnököket segítse, az erdő
gazdaságoknak (könnyen- hozzáférhető módon szolgálatára álljon, 
szóval úgy az erdőgazdáknak, mint az erdőmérnököknek érdiekeit 
helyesen szolgálja. - • 

Sőt rendelkezésre kellene állnia arra a célra is, hogy a kormány-
-zat, az állam által elkészítendő üzemtervek munkálatait vele elvégez
tethesse. 

Bár az Országos Erdészeti Egyesület ezen munkaterületen a 
legérzékenyebben képviselte a két érdeket, mégis szükségesnek lát
szik itt egy hézagpótló intézmény felállítása. 

Ezt a célt szolgálná a tervezett Erdőmérnökszövetkezet amely
nek alapszabály vázlatát az alábbiakban bátorkodom bemutatni. 

1. A szövetkezel címe: Erdőmérnökök Országos Szövetkezete. 
2. Székhelye: Budapest. 
3. A szövetkezet célja: a magyar erdőmérnökök erkölcsi és 

anyagi súlyú társulatának megalapítása az országos jelentőségű 
erdészeti feladatok megoldására, különösen az új erdőtörvény által 
nyújtott munkák végrehajtásában való közreműködés. 

4. A szövetkezet tagja lehet minden magyar erdőmérnöík, ak i a 
Budapesti Mérnöki Kannáira tágja és egy nyilatkozatban belépését 
bejelenti. 

Minden tag legalább egy szövetkezeti üzletrészt köteles jegyezni, 
amelynek árát az igazgatóság által maghatározott idő alatt 10%-os 
bejegyzési díjjal együtt; befizetni tartozik. Egy üzletrész ára 50—80 
pengő körüli összeg volna. 

Az üzletrész névre szól, nem zálogosítható el és csak tagokra ru
házható át. - . 



Tagok felvételiéről] az igazgatóság határoz. 
Minden tagnak aktív és passzív Választójoga van, amelyet * 

közgyűlésen maga, vagy megibiizottja útján gyakorol. 
Minden tagnak igénye van arra, hogy a szövetkezet útján mun

káihoz jusson. 
Az igazgatóság tagjai azonban a szövetkezettől nem kaphatnak 

miunkamiegblzást. 
A tagok kiizáratnak, ha a mérnöki etilkába, vagy közerkölcsbe, 

vagy törvénybe ütköző cselekményt követnek el, ha a rájuk bízott 
munkát lelkiismeretlenül végzik, vaigy gondnokság, csőd alá jutnak. 

5. A szövetkezet ügyköre kiterjed az erdőgazdiasáigban előforduló 
minden munkaterületre. A szövetkezet hatóságoktól, jogi személyek
től, vagy magánosoktól munkát vállal. 

A vállalt megbízásokat az igazgatóság a szövetkezet tagjai kö
zött szétosztja. 

A tagok iparkodnak a megbízásokat a szövetkezethez irányítani, 
aiz ilyen munkát a szövetkezet annak a tagnak juttatja, aki a mun
kában kezdeményező volt. 

A z igazgatóság a munkaelosztásnál a legmesszebbmenőén kolle
giális, arra törekszik, hogy minden tagja munkához jusson, lkét mun
kát addig senki sem kaphat a szövetkezettől, míg minden működni 
kívánó tag el nem láttatott munkával. 

A szövetkezet a vállalt és kiadott munka jóságát mindenben ga
rantálja, tagjainak tanácsot, anyagi támogatást nyújt, de a munká
ban ellenőrző hatásköre is teljes. 

A már kiadott munkát is megvonhatja a megbízott tagtól, ha 
aikár erkölcsi, akár anyagi veszteség esetét látja fennforogni. 

6. A szövetkezet vagyonát a befizetett üzletrészek és az évente 
tartalékolt összegek alkotják, 

A bejegyzési díj a szövetkezet alapítási költségeit'fedezi, amely
ből a megmaradó összeg a szövetkezet vagyonát növeli. 

A szövetkezet üzleti évenként mérleget készít a kereskedelmi 
törvények 19©. §-a szerint, általában pedig a szövetkezet vagyonát a 
kereskedelmi törvénynek a szövetkezetekre előírt szabályai szerint 
kezeli, 

A tagok anyagi felelőssége csak üzletrészeik értékhatáráig 
terjed. 

7. A szövetkezet szervei: 
I. Közgyűlés (rendes és rendkívüli). 

II. Igazgatóság. 
III. Feilügyelőbizottság. 
Ezen szervek a szokásos módoni, a kereskedelmi törvények utasí

tásai szerint volnának megszervezendők, nehézkes és költséges appa
rátus mellőzése mellett 



8. A szövetkezet hirdetményei az Erdészeti Lapokban jelenné
nek meg, míg a Budapesti Közlönyben a törvény szerint köteles hir
detményeket adnánk közzé. 

9. A szövetkezet feloszlása a kereskedelmi törvényben, 247—248. 
§-okiban meghatározott esetben következik be. 

Az itt előadott tervezet ismerteti nagy vonásokban a létesítendő 
szövetkezet), működését. 

Felhívok minden magángyakorlatot folytató eridőmérnököt és 
nyugdíjas erdömiérnöiköt, aki. magánmunkát kíván végezni, hogy ezen 
alapítandó szövetkezetbe egyelőre feltételesen jelentkezni szívesked
jenek, felkérem egyben, hogy ugyanakkor szíves tanácsaikkal segít
ségünkre legyenek. Ezen előzetes jelentkezéstől] tesszük függővé a 
társulat megalapítását. 

Mély tisztelettel felkérem az Országos Erdészeti Egyesületet és 
erdészeti hatóságokat, hogy ezen törekvésünkben támogassanak 
bennünket. 

A feltételes jelentkezéseket és szíves1 hozzászólásokat az Erdé
szeti Lapok címére, vagy alanti címemre küldjék. 

Jászai Béla 
oki. erdőmérnök, birtokrendező mérnök, 

Budapest, X I . , Kelenhegyi-út 2S/a. 

A z európai fátexportáló államok megegyezése. Egy hivatalos 
közlemény értelmében, amely röviddel ezelőtt a napilapokban is 
megjelent, az európai fátexportáló államok Kopenhágában fakon-
ferenciát tartottak, amelyen Ausztria fagazdasági tanácsának k i 
küldöttei is résztvettek. A konferencián elhatározták, hogy az ex
port mennyiségeket az 1934, és 1935. évi mennyiségek alá szorítják. 
A jelentésből megállapítható, hogy a C. I. B.-nek most elsőízben 
sikerült az északi faexportáló államokat az európai fapiac meggyó
gyítása érdekében kötelező együttműködésre rábírni. Talán sikerülni 
fog a mértéktelen konkurenciát némileg megfékezni és a piac na
gyobb állékonyságát biztosítani. (A Wiener Allgemeine Forst und 
Jagd-Zeitung ez évi 47. számából.) 

A lengyel állami erdők aktív mérlegéről. Értesülésünk szerint 
a lengyel állami erdők igazgatósága az 1934—35. évben 20,048.455 
Zloty tiszta bevételi felesleget mutatott k i , amelynél az összes üzemi 
költségeket, beruházásokat, adókat és nyugdíjakat is figyelembe 
vették. 

Egyedül adókra 6 millió Zlotyt fizettek k i . Miután az eredeti 
költségvetésben az 1934/35. évre 13 millió Zloty jövedelmet irányoz
tak elő, a lengyel állami erdők az előirányzattal szemben 7 millió 
Zlotynál több jövedelmet értek el. Tekintettel arra, hogy a költség-



vetésben tárgyalt adatokat és körülményeket nem ismerjük, a lengyel 
erdőgazdaság elért eredményét a mostani kedvező helyzet ellenére 
sem bírálhatjuk él. (A Wiener Allgemeine Forst und Jagd-Zeitung 
ez évi 46. számából.) N 

A tűzifa, mint adófizetési eszköz. Reither országos kapitány rö
viddel ezelőtt a fának adófizetési eszközként való használatára hívta 
fel a figyelmet. Már régóta gyakorolják a megoldásnak azt a mód
ját, hogy a kisbirtokosok tetszésük szerint az adók fejében tűzifát 
szolgáltatnak be. A z állam ezeket a famennyiségeket rendszerint sa
ját üzemeiben, illetve más nyilvános célokra használja fel. Az adó
fizetésnek ez a módja midezideig nagyobb mértékben nem terjedt el. 
A z átvétel .az érdekelt helyiségekben elért normális kereskedelmi 
árakon történik. (A Wiener Allgemeine Forst- és Jagd-Zeitung ezévi 
45. számából.) 

A z egész világ cellulose, papír és nemezpapír termelése. A ber
l in i gazdasági statisztikai osztály 22 államnak cellulose, papír, nemez
papír és faszövet termelésére vonatkozó adatait az ú. n. világpapír-
statiszíikát hozta mostanában nyilvánosságra. A terjedelmes elabora-
tumnak legfontosabb adatait csak kivonatosan közöljük. A termelés 
1000 tonnákban a következő volt: 

1913. 1929. 1930 1931. 1932. 
Papíp 8840 16600 15450 14200 13720 
Nemezpapír 2580 6500 6150 5550 4700 
Cellulose 4502 10010 9700 8800 8330 
Faszövet 3983 6110 6970 6380 5890 

1933. évben a következő államok termeltek papírost (a nemez
papíros beszámításával 1000 tonnánként) az Egyesült Államok 4610, 
Kanada 1981, Németország 1730, Japán 695, Svédország 605, Orosz
ország 423, Finnország 376, Olaszország 364, Norvégia 314, Ausztria 
201, Csehszlovákia 175, Hollandia 190, Svájc 87, Lengyelország 121, 
Dánia 54, Argentinia 47, Chile 17, Görögország 14 ezer tonnát. 
1935-ben Törökország is a papírtgyártó államok között fog szerepelni. 
ÍA Wiener Allgeimeine Forst und Jagd-Zeitung ez évi 45. számából). 

Töltőállomások fagázautók részére Berlinben. Értesülésünk 
szerint Berlinben már több oly nyilvános töltőállomást állítottak fel,, 
amelyek a fagázzal hajtott autók részére aprított fát tartanak készlet
ben. A készletben tartott fa legnagyobb része bükkfa, amelyhez erdei 
fenyőt is kevernek. (A Wiener Allgeimeine Forst und Jagd-Zeitung 
ez évi 45. számából). 

Helyreigazítás. Az „Erdészeti Lapok" 1935. évi X I . füzetében 
Dr. Tomasovszky /raré-nek a „Zeitschrift für Weltforstwirtschaft" 
című közleményében: a fűzet 875. oldalán, a 13. sorban „Közép- és 
Kelet-Afrikában" helyett „Közép- és Kelet-Ázsiában" írandó. 




