
KÜLÖNFÉLÉK. 
f Simon Gyula. Folyó évi február hó 7-én a magyar erdészet 

egyik kiváló egyénisége, Simon Gyula m. kir. erdőtanácsos, az 
Országos Erdészeti Egyesület alapitó és huzamos ideig választ
mányi tagja, hosszas szenvedés után Kolozsvárt elhunyt. 

A munkaszeretet, ügybuzgalom és fáradhatlan szorgalomnak 
volt ő igazi példaképe. 

Az aradmegyei Borosjenőn született az 1856. évben és a 
szegedi állami főreáliskola elvégzése után Selmeczbányára ment, 

Simon Gyula f 

hol az erdőmérnöki tanfolyamnak 1878. évben történt elvégzése 
után még 1878. év őszén kineveztetett II. oszt. m. kir. erdő
gyakornokká a kolozsvári m. kir. jószágigazgatósághoz, hol 1882. 
évig szolgált. 1882. évben az állami szolgálattól megvált, mert 
Szolnokdoboka, majd 1884. évben Háromszék vármegye törvény
hatósága választotta meg járási főerdésznek. Az 1887. évben, midőn 
a háromszékvármegyei erdők állami kezelésbe vétettek, mint 
m. kir. főerdész újból állami szolgálatba lépett, mikor is a sepsi
szentgyörgyi m. kir. erdőhivatal vezetésével, majd az 1889. évben 
hasonló minőségben az újonnan szervezett székelyudvarhelyim, kir, 
erdőhivatal vezetésével bízatott meg, hol 1890. évben m. kir. 



erdőmesterré neveztetett ki; 1893. évben a kaposvári, majd 1897. 
évben a máramarosszigeti m. kir. erdőhivatal élén működött. 
1899. évben m. kir. erdőtanácsossá nevezték ki és megbízták az 
1898. évi XIX. törvényczikkel szervezett kolozsvári m. kir. állami 
erdőhivatal vezetésével s ebben a minőségben teljesítette fárad
hatatlan ügybuzgósággal szolgálatát 1910. évben bekövetkezett 
nyugdíjaztatásáig. Erős szervezetét ugyanis ekkor gyógyíthatatlan 
kór támadta meg, amelyből többé fel nem épült. 

Az elhunytban szakunk és különösen az állami kezelésbe 
vett községi erdők egyik nobilis gondolkozású kitűnő tisztviselőjét 
vesztette el. 

Béke hamvaira! 
Halálozás. Ujsághy Zsigmond nyug. m. kir. főerdész, volt 

48-as honvédhadnagy, az Országos Erdészeti Egyesület rendes 
tagja folyó évi február hó 11-én Temesváron elhunyt. 

Béke hamvaira! 
A szomolnoki széldöntésekről mult hó 13-án Nemes Károly 

m. kir. főerdőtanácsos, a tótsóvári m. kir. erdőhivatal főnöke tartott 
rendkívül érdekes felolvasást az Országos Erdészeti Egyesületben, 
ahol ismét oly nagyszámú érdeklődő közönség gyűlt össze, 
amennyi közgyűlésnek is beillett volna. A hallgatóság soraiban 
ismét ott láttuk Bartóky József államtitkárt, aki meleg érdeklődéssel 
követte a fölolvasás anyagát. A budapesti tagokon kivül igen sok 
vidéki tagtárs is résztvett a fölolvasáson és az azt követő barát
ságos összejövetelen. A számos rendkívül sikerült vetített képtől 
kisért felolvasás élénk színekben tárta elénk azt a nagy energiával 
és talpraesettséggel keresztül vitt gazdasági munkát, amelyet a 
halomra döntött 240.000 ms fa gyors kitermelése, kiszállítása, érté
kesítése és részben további feldolgozása szükségessé tett s amelyet 
a tótsóvári erdőhivatal személyzete valóban elismerésre méltó 
gyorsasággal és sikerrel végzett el házilagosan, daczára annak, 
hogy erre a váratlanul reáhárult munkára felkészülve nem volt 
és hogy az értékesítési viszonyok a közelmúltban a lehető leg
rosszabbak voltak. A felolvasást egyébiránt egyik közelebbi szá
munkban egész terjedelemben közöljük s itt csupán annak foly
tatására Papp László m. kir. segéderdőmérnöknek folyó hó 6-án 
a széldöntések kiszállítása érdekében létesitett erdei vasutakról 



szóló felolvasására hivjuk fel t. olvasóink figyelmét, amelyre vonat
kozó meghívó lapunk „Egyesületi Közlemények" cz. rovatában 
olvasható. 

Irodalmi pályázat. Az Országos Magyar Bányászati és Kohá
szati Egyesület f. évi szeptember hó 20-án tartott igazgatósági 
választmányi ülésének határozata folytán ismételt kiírásra kerül a 
következő irodalmi pályázat. 

A Pollacsek és Scheiber csimpai faipar r.-t. nevét viselő 1000 
(egyezer) koronás, harmadik számú pályadíj témája: „A magyar 
bánya- és kohóművek fa- és fatermékben szükségletének ellátása", 
melynek keretén belül feltétel, hogy szerző a kérdés megfejtésénél 
írjon: 

1. a bányák és kohóművek fagyártmány- és faterményekben 
való szükségletéről általában; 

2. a bányafák és a bányászatnál és kohászatnál fogyasztott egy 
műfaanyagok és fagyártmányok (fürészáruk, esetleg hántott áruk, 
szerszámfák stb.), továbbá a tüzelőfa és a fatermékek (szén stb.) 
használhatóságának műszaki feltételeiről; 

3. a magyar bányák és kohóművek tényleges faszükségletéről, 
kitüntetve: 

a) az 1900—1910. évek tényleg felmerült szükségletének 
mennyisége s értéke: 

1. bányafában, 
2. fürészáruban, 
3. szerszámfában, 
4. tüzelő- (külön kemény, külön lágy) fában, 
5. faszénben (esetleg egyéb fatermékekben); 
500 é v ót a gyógyítana k csuzt , köszvényt , ischias t stb . 

Xr e ncsénteplicz 
radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. U; 
szállodák. Uj iszapfürdők. Házikurához: Kénes iszap- és vizszétküldés. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tagjai és azok hozzátartozói a június 15-től 
szeptember l-ig terjedő idő kivételével napi 8 koronáért szobát, ellátást, fürdő
vagy iszapkezelést kapnak. Aki ezt a kedvezményt nem veszi igénybe, de a 
fürdőigazgatóság házaiban lakik, a lakásnál és fürdőknél 50°/o kedvezményt 
élvez. Iszapszétküldésnél 10°/o. 



b) az 1910—1920. évekre előreláthatólag várható anyagszük
ségletnek mennyisége s értéke: 

1. bányafában, 
2. fürészáruban, 
3. szerszámfában, 
4. tüzelő- (külön lágy és külön kemény) fában, 
5. faszénben (esetleg egyéb fatermékekben). 
4. A magyarországi bánya- és kohóművek fa-, fagyártmány- és 

fatermékbeli szükségletének beszerzési forrásairól, kitüntetve, hogy 
a művek: 

a) az 1900—1910. években mely fanemből, melyik választékból 
(bányafa, fürészáru, szerszámra, faszén stb.) milyen mennyiségben, 
méretekben és értékben szerezték be fa-, fagyártmány- és fatermék
beli szükségletüket: 

1. a tulajdonukban levő erdőgazdaságokból; 
2. az erdőbirtokosoktól közvetetlenül; 
3. fakereskedőktől; 
b) az 1900—1910. években mely fanemekből, milyen mennyi

ségben és értékben látták el fa-, fagyártmány- és fatermékbeli 
szükségletüket: 

1. belföldről, 
2. külföldről. 
5. A magyar bányaművelésnél alkalmazott bányafák szokásosabb 

méreteiről. (Itt kifejtendő, hogy vájjon nem volnának-e a bányafa-
méretek bizonyos határok között szabályozhatók, valamely határig 
országosan egyöntetűvé tehetők, hogy a bányafakereskedelem egy
szerűbbé tétele mellett bizonyos kívánatos kereskedelmi típusok 
alakuljanak ki s ezáltal a bányafa beszerzése is megkönnyittessék.) 

6. A bányamiveléshez legalkalmasabb fanemekről. A magyar
országi bányaművelők által eddig leginkább keresett fanemekről. 
(Itt kifejtendő, hogy kevésbbé keresett, de az országban termelt 
fanemek (ákácz, erdeifenyő, bükk stb.) nem volnának-e bányafa 
czéljaira kiterjedtebb mértékben alkalmazhatók?) 

7. Képes-e Magyarország erdőgazdasága a jelen adott körül
mények között a magyar bányák és kohók faszükségletét a leg
közelebbi tiz évben (de azután is) ellátni? 



Ha nem, vagy előreláthatólag az eddigieknél is jóval drágább 
egységárakon, mi volna a teendő, hogy a magyar bánya- és kohó
művek faszükséglete beszerzésének akadályai elhárittassanak? 

Itt tárgyalandók: 
1. az erdők hozzáférhetőségének és a kiszállítás nehézségeinek 

elhárítására vonatkozó kérdések; 
2. a bányaművelésre, a belterjes erdőgazdasági termelésre s a 

kereskedelemre egyaránt alkalmas szokványméretek kialakításának 
kérdései; 

3. a vasúti tarifák és szállítási kedvezmények kérdései; 
4. a közforgalmi vízi utakon való olcsó szállítás elősegítésé

nek kérdései; 
5. a bányafák tartósságának fokozására vonatkozó kérdések 

és ezenfelül mindama további feladatok, amelyek a kérdés meg
oldására vezethetnek; 

6. a bányafák tartósságának általános és a fokozásukra vonat
kozó különleges kísérletek szervezésének kérdései. 

POSTYEN 
v m a már kettő s fogalo m 

2. Kitűnően felszerelt hideggyógy
intézetében neuraszténiák, szívbajok 
p o m p á s eredménynyel kezelhetők. 
1912-ben 18.000 fürdővendég. Télen-
nyáron nyitva. Felvilágosítást nyújt a 

Egyesületünk tagjai utalvány alapján 
kedvezményben részesülnek. :: 

1. Híres iszapforrásai csuz-, kösz-
vényeseteiben az egész világon el
ismert páratlan gyógyhatásuak. 

Bővebbet a z elnökségnél . 

FUrdőigazgatóság. 



Általános megjegyzés: A munka megírásához kívánatos bányá
szati vonatkozású statisztikai adatok megszerzésének közvetítését 
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület vállalja 
magára. 

A pályázat részletes feltételei: 1. A munkák terjedelme a 
választott tárgy anyagának megfelelő legyen. 

2. A munkák kéziratai czélszerü nagyságú, fűzetlen egyes 
lapokból álljon, amelyeknek csak egyik oldalán legyen írás. 
Az esetleges rajzok sima rajzpapiroson, fekete vonalos kivitelben, 
ízléses felírásokkal ellátva, a kívánt kép- (rajz-) nagyság (vonalosan 
számított) háromszorosában mellékelendők a munkához. 

Az idegen kézzel, vagy Írógéppel leirt, jeligével ellátott pálya
munkák, vagy tervezetek és fejezet-, illetőleg szakaszrészletek az 
iró, vagy irók nevét rejtő jeligés levéllel együtt „Pályamű" fel
írással megjelölt borítékba zártan a „Pályázat részletes feltételei" 
3. pontban kiszabott határidőig az Országos Magyar Bányászati 
és Kohászati Egyesület titkári hivatalához küldendők be. 

3. A pályamunkák, vagy azok tervezetei, egyes kidolgozott 
fejezetei, vagy szakaszai benyújtásának utolsó határideje 1914. évi 
július hó 15-ik napjának déli 12 órájában állapittatik meg. 

4. Csakis olyan egyének pályázhatnak, akik az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek, illetőleg az Orszá
gos Erdészeti Egyesületnek tagjai. 

5. E pályamunka megírására többen is szövetkezhetnek. 
6. A pályamunkák bírálatára az egyesület külön bizottságot, 

illetőleg szakembereket fog felkérni. Ezek az igazgatótanács által 
megszabott záros határidőn belül közös jelentésben számolnak be 
a bírálat eredményéről. 

A III. pályadijtételre beérkezett pályamunkák, bányászati vonat
kozásaikban történt elbírálásuk után, az Országos Erdészeti Egye
sület külön bizottságához lesznek átutalva, amelynek az erdészeti 
vonatkozású részekről adott biráló javaslata, a pályadíj odaítélése 
kérdésében döntő befolyással fog bírni. 

7. A pályaművet a jutalmazott két példányban köteles be
terjeszteni. E példányok egyike az egyesület tulajdona. Az egye
sület e példányt könyvtárában őrzi meg és amennyiben pálya
nyertes a pályadíj kiadása után következő hat hónapon belül nem 



gondoskodott volna a műnek magyar nyelven történő kinyoma-
tásáról és forgalombahozataláról, az egyesület fel van jogosítva, 
hogy a pályaművet tetszése szerint, mint kéziratot könyvtárában 
megőrizze, vagy saját költségén könyvalakban, vagy a „Bányá
szati és Kohászati Lapok"-ban megjelentesse. A könyvalakban 
történő megjelenés esetében szerző a könyv eladás-árából az ösz-
szes kiállítási és kezelési költségek levonása után esetleg fenmaradó 
tiszta jövedelem felerészére tarthat számot. Ha a pályamunka 
a „Bányászati és Kohászati Lapok"-ban jelenik meg, a szerző 
külön irói dijat nem kap. Akár a szerző, akár az egyesület ki
adásában könyv alakjában megjelenő munkák kötelező formátuma 
a Zsigmondy Árpád-féle „Szénelőkészités" alakja. 

Elszámolás a „Mensa Aeademiea" ezéljaira befolyt adomá
nyokról. A főiskolai „Mensa Aeademiea" Egyesület elnöksége 
őszinte és hálás köszönetének kifejezésével ujabban a következő 
adományokat nyugtázza: Országos Erdészeti Egyesület 300 K, 
Országos Bányászati és Kohászati Egyesület 100 K, Fizély Károly 
fürdőjegyek ára fejében 20 K, Ourányi István főerdőmérnök 100 K. 

Az elnökség. 
Helyreigazítás. Az Erdészeti Lapok f. évi IV. füzetének 

166. oldalán az Astralit összetételénél 11'8% timsó-sotoluol helyett 
ll"8°/o trinitrotoluol olvasandó. 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

(Kérjük az uradalmak t. vezetőségeit, hogy erdőtiszti létszámukban be
álló változásokról bennünket levelező-lapon értesiteni szíveskedjenek.) 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Levitzky Albert 
főerdőtanácsosnak, a szászsebesi erdőhivatal főnökének, saját kérelmére történt 
nyugalomba helyezése alkalmából, az erdészeti közszolgálat terén sok éven át 
kifejtett hű és hasznos szolgálatai elismeréséül Ferencz-József-rendem tiszti 
keresztjét adományozom. 

Kelt Bécsben, 1914. évi február hó 2-án. 
FERENCZ JÓZSEF s. k. 

BÁRÓ BURIÁN ISTVÁN s. k. 


