
KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Dobi Miklós kir. tanácsos, a földmivelésügyi 
minisztérium erdőszámvevőségének nyugalmazott igazgatója, a 
Ferencz-József-rend lovagja folyó évi május hó 13-án Budapesten 
elhunyt. Benne a régi tisztviselőkar egyik nagymunkásságu érdemes 
tagja vált ki az élők sorából, aki a magyar erdészeti közigazgatás 
gyermekéveiben vezette annak számvevőségét. 

Dudutz Károly m. kir. erdőtanácsos, a bódvavölgyi m. kir. 
járási erdőgondnokság vezetője m. hó 8-án 53 éves korában Mis-
kolczon, 

Segercian Vazul vagyonközségi erdőmester pedig m. hó 28-án 
54 éves korában hosszas szenvedés után Karánsebesen elhunyt. 

Az Országos Erdészeti Egyesület mindháromban rendes tagját 
gyászolja. 

Béke hamvaikra! 

Tanári kinevezések a selmeezi főiskolán. Ő Felsége a magyar 
pénzügyminiszter előterjesztésére Réz Géza főbányatanácsost és 
Kövesi Antalt, a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola 
II. osztályú rendes tanárait folyó évi május 1-től számítandó jog
hatállyal a VI. fizetési osztályba I. osztályú rendes tanárokká ki
nevezte. 

Életmentő főerdőtanácsos. Biró János m. kir. főerdőtanácsos 
f. é. május hó 10-én a budapesti Erzsébethid budai hidfője alatt 
arra lett figyelmessé, hogy a parttól mintegy 30 lépésnyire egy 
éltesebb nő teste bukkan fel időnként a vizből. Minthogy a parton 
összegyűlt, bár nagyrészt nálánál jóval fiatalabb közönség köréből 
senki sem mutatott hajlandóságot a nő kimentésére, aki valószínűleg 
a hidról vagy a partról ugrott a vizbe, gyors elhatározással le
vetette kabátját és a vizbe ugorva a már élettelennek látszó nőhöz 
úszott s azt a viz hidegsége és a tapadó ruházat daczára szeren
csésen a partra húzta. Biró főerdőtanácsos, kocsi nem állván ren
delkezésre, futólépésben volt kénytelen 20 percznyire lévő lakását 
felkeresni, de szerencsére egészségében nem szenvedett kárt. A meg
mentett nő életben maradt. 



A magyar erdőtisztikar ugy a harcztér, mint a polgári élet 
kritikus pillanataiban be szokott válni. Biró főerdőtanácsos nemes 
tette, tétovázás nélküli gyors elhatározása erre a veszélyes vállal
kozásra, ennek ujabb szép bizonyítéka! 

A tavaszi erdészeti államvizsga. A f. évi tavaszi államvizsga 
április 30-a és május 12-e közt folyt le, Horváth Sándor minisz
teri tanácsos elnöklete alatt, Tomcsányi Gyula ny. miniszteri 
tanácsos, Török Sándor m. kir. főerdőtanácsos, szakiskolai igazgató 
és Fekete Zoltán b. és erd. főiskolai tanár, államvizsgáló bizottsági 
tagok részvételével. 

Az engedélyt nyert 31 vizsgázó közül 29-en jelentek meg, s 
valamennyien sikeresen tették le az államviszgát. Oklevelet nyertek: 
Begyáts Gábor, Bendik János, Dénes Jenő, Fehér Dániel, Györké 
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Ernő, Hammerschmidt Ernő, Kelemen Jenő, Kis Zoltán, Kovács 
Jenő, Laczkó Béla, Lukács Ottó, Máté Dezső, Matyasovszky László, 
Nagy József, Nagy Sándor, Petrikovich Oyula, Rakssányi Győző, 
Stiopu János, Szegedy Oszkár, Schich István, Szporni Károly, 
Tamás János, Thomae Ernő, Toperczer Dezső, Vusdea Szilárd, 
Wagner István, Wilde Kálmán, Wunder Jenő, Zeic János. 

Az írásbeli vizsgán feltett kérdések a következők voltak: 

I. 

Az utóbbi időkben egyes lombfák, nevezetesen a kőris, juhar, szil, a hárs 
és rezgőnyár különös jelentőségre tettek szert, amely indokolttá teszi, hogy 
tenyésztésükre a jövőben több gondot fordítsunk. írja le vizsgáttevő, hogy a 
felsorolt fanemek mily termőhelyi viszonyok között tenyésznek hazánkban és 
mily más fanemek társaságában fordulnak elő ? írja le továbbá, hogy hol és 
mily erdőmivelési illetőleg felújítási eljárásokkal véli azokat a jövőben tenyész-
tendőnek ? 

II. 

Dél, délkeleti fekvésű, helyenként 25°—-35° hajlású kopár oldalt 500—600 m 
hosszu, 6—10 m mély vízmosások tagolnak; vízmosások közötti részeken igen 
gyér fünövésen kivül fás növényt nem találunk. 

A kopár oldalt laza, törmelékes talaj alkotja, mely alatt 2—3 m mélységben 
tömör üledékes kőzet képezi az altalajt; a vízmosások fenekén a tömör kőzet 
már napvilágra jutott. 

Záporesők, felhőszakadások és hirtelen hóolvadások alkalmával a vízmosások 
rendkívül sok, apró szemű hordalékot juttatnak a kopár oldal alatti rétekre s 
veszélyeztetik az ott elvezető közutat, az itt használatát és az ennek közelében 
folyó patak vizének szabad lefolyását. 

Ugy a görgeteglehordás megakadályozása, valamint a kopár oldalnak 
hasznothaj tóvá tétele közszükségletet képez. 

írja le vizsgáttevő azokat az intézkedéseket és berendezéseket, melyekkel a 
nagy mennyiségű hordaléknak az emiitett rétekre, útra és patakhoz, a hordaléknak 
nagyobb mennyiségben a vízmosásba való jutását megakadályozhatja és a 
melyekkel a kopáron a további hordalékfölvételt idővel egyszer s mindenkorra 
meggátolhatja. 

Készítse el a kérdéses intézkedések és berendezések idő-sorrend szerinti 
végrehajtásának munkatervét és amennyiben a kérdéses kopár községi közlegelő, 
sorolja föl vizsgáttevő azokat a törvényes rendelkezéseket, melyek alapján a 
tervszerű intézkedéseket végrehajthatja, berendezéseket létesítheti. 

III. 
• 

Megbecsülendő valamely közepes termőhelyen álló, vágható korú lucztenyves 
összes vastagfatömege próbatörzsek döntése nélkül, a legczélszerübb gyakorlati 
eljárás segélyével. 



A fák melimagassági átmérője 16 cm-től 50 cm-ig terjed. Az átlagos átmérő 
mintegy 30 cm. A törzsek száma: 1000. 

Elkészítendő a fatömegbecslési kimutatás, a következők figyelembevételével: 
1. Csak a párosszámu vastagsági fokok tüntetendők fel. 
2. Az egyes vastagsági fokok törzsszámát a vizsgatevő belátása szerint 

veszi fel. 
3. Ugyancsak belátása szerint választja azokat az adatokat, melyekből az 

átlagos magasságokat vezeti le. Az erre vonatkozó eljárás bemutatandó. 

Hadifogoly szaktársaink Krasnojarskból márczius 15-iki 
kelettel értesítették az Országos Erdészeti Egyesületet, hogy az 
évforduló alkalmából küldött levelezőlapokat megkapták s egyben 
annak a reménynek adtak kifejezést, hogy az egyesület könyv
küldeményét ezúttal megkapják. 

Kolozsvár erdővásárlási szándékai. Kolozsvár város gazda
sági albizottsága utján tárgyalást indított, hogy a telepítési alap 
birtokában lévő volt Esterházy-féle gyalui erdőbirtokot meg
vásárolja. A birtok 2500 hold terjedelmű és legnagyobb részén 
70—80 éves fák állanak. A város tanácsa föliratban fordult a föld
mivelésügyi minisztériumhoz azzal a kéréssel, hogy az erdőt abban 
a becsértékben adja el a városnak, ahogy azt annak idején meg
vette. A vételár holdanként 400, összesen egy millió korona lenne, 
amelyet a város 40—50 év alatt törlesztene 4"5 százalékos kamattal. 

Debreczen város erdeinek állami kezelésbevétele felől 
tárgyalások folynak. Értesülésünk szerint a város képviselői Szegeden 
és Szabadkán jártak és az ott tapasztaltak felől Kiss Ferencz főerdő-
tanácsosnak legteljesebb elismerésüket nyilvánították. 

Erdőtüzek. A tartós szárazság következtében az ország számos 
vidékén fordultak elő erdei tüzesetek, amelyek azonban legtöbb
ször csak talajtüz jellegével bírtak. A tüz keletkezésének oka, mint 
rendesen, legtöbbször az emberek vigyázatlanságában keresendő. 

Elszámolás a Mensa Academiea czéljaira befolyt adomá
nyokról. A főiskolai Mensa Academiea Egyesület elnöksége őszinte 
és hálás köszönetének nyilvánításával ujabban a következő adomá
nyokat nyugtázza: az 1917. évi államsegély I. részlete 1000 korona, 
Selmeczi Takarékpénztár és Selmeczi Népbank 50—50 K. 

Gyümölcs- és zöldségfeldolgozási tanfolyamok. A még 
folyton tartó rendkívüli viszonyok között a m. kir. földmivelés-



ügyi minisztérium az idén is a rendestől eltérő módon támogatni 
kívánja a gyümölcs- és zöldségértékesités ügyét. E czélból a 
a budapesti m. kir. Kertészeti Tanintézet (I., Ménesi-ut 45. szám) 
gyümölcs- és zöldségfeldolgozási berendezésének felhasználásával 
folyó évi június 18-ától szeptember hónap közepéig kéthetenként 
ismétlődő, sorozatos, gyakorlati feldolgozó tanfolyamokat rendez. 
E tanfolyamokban az oktatás ugy történik, hogy a jelentkezők a 
tanintézetben folyó feldolgozási munkákban segédkeznek, de 
saját czéljaikra is feldolgozhatnak kisebb mennyiségű gyümölcsöt 
és zöldségnemüeket önmaguk által beszerzett anyagok felhaszná
lásával és szakszerű felügyelet mellett. A gyakorlaton való rész
vételért közvetlenül a tanintézet igazgatóságánál kell jelentkezni. 
A felvételnek különös kellékei nincsenek. A felvételnél azonban 
előnyben részesülnek azok, akik a feldolgozási gyakorlatokkal oly 
czélból óhajtanak megismerkedni, hogy ismereteiket még a folyó 
évben más érdeklődőkkel társadalmi utón közöljék és őket az 
egyszerűbb feldolgozásokban — aminők az aszalás és izek főzése •— 
beoktassák. A részvétel díjtalan. Jelentkezni máris lehet. 

út út út 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az urada lmak t. veze tősége i t , h o g y erdőt iszt i l é tszámukban be
álló v á l t o z á s o k r ó l b e n n ü n k e t levelező- lapon értes í teni sz íveskedjenek.) 

Ő Felsége a személye körüli magyar minisztere előterjesztésére buzgó és 
hasznos szolgálatuk elismeréséül a földmivelésügyi minisztériumi számvevősége 
körében dr. felsőszopori Tóth Jenő miniszteri tanácsosi czimmel felruházott 
miniszteri osztálytanácsos, számvevőségi igazgatónak, Tordony Gusztáv és Wilhelmb 
Gyula főerdőszámtanácsosoknak, továbbá Kovács András erdőszámtanácsosnak 
a II. osztályú polgári hadi érdemkeresztet adományozta. 

* 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Mihályfi Lőrincz 
főerdőőrnek saját kérelmére történt nyugalomba helyezése alkalmából sok évi hű 
szolgálata elismeréséül a koronás ezüst érdemkeresztet adományozom. 

Kelt Laxenburgban, 1917. évi május hó 12-én. 
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