
KÜLÖNFÉLÉK. 

Halálozások. Pataki József, a szászsebesi m. kir. erdőhivata! 
kerületében alkalmazott m. kir. főerdőmérnök, az Országos Erdé
szeti Egyesület rendes tagja s régebben az Erdészeti Lapoknak 
is munkatársa, munkás életének 50-ik, ügybuzgó hivatalos tevé
kenységének 27-ik évében, június hó 8-án hirtelen elhunyt. 

Kisbudafai Kalmár Tivadar ny. kir. főerdőmester, az Országos 
Erdészeti Egyesület régi alapitó tagja, a zsarnóczai és tótsóvári 
erdőhivatalok egykori főnöke 75 éves korában Budapesten, 
augusztus hó 5-én rövid szenvedés után elhunyt. 

Hathalmi Gabnay Ferencz m. kir. erdőtanácsos, az Országos 
Erdészeti Egyesület alapitó tagja, hosszas szenvedés után folyó évi 
augusztus hó 10-én Budapesten elhunyt. A boldogult sok éven 
át volt az Erdészeti Lapok munkatársa, amelyeket különösen 
kisebb közleményekkel gyakran felkeresett. 

Körös László m. kir. erdőtanácsos, a selmeczbányai m. kir. 
erdőgondnokságnak 34 éven át volt ügybuzgó vezetője, az Országos 
Erdészeti Egyesület rendes tagja, folyó évi augusztus hó 18-án, 
kiválóan hasznos és munkás életének 63 évében Balatonalmádiban 
váratlanul elhunyt. A boldogult az erdőgondnoki kar egyik leg
kiválóbb tagja volt. Hült tetemei hosszas működése helyén, Selmecz-
bányán nyugosznak. 

Hartmann Sándor uradalmi fővadász, az Országos Erdészeti 
Egyesület rendes tagja (Fenyőkosztolány) folyó évi augusztus hó 
29-én elhunyt. 

Béke hamvaikra! 

Hirek hadbavonul t erdőt isztekről . Hősi halált halt: 
Tomcsala Ernő erdőmérnökgyakornok, tartalékos hadnagy és 
századparancsnok folyó évi augusztus hó 14-én reggel Lengyel
országban az oroszok ellen intézett roham alkalmával, fejlövés 
következtében. Áldott legyen a hazáért oly korán elhunyt ifjú 
szaktárs emlékezete! 

Kitüntetést kaptak: Kfiváchy Andor m. kir. segéderdőmérnök, 
cs. és kir. tartalékos tüzértizedes (bronz vitézségi érmet), Nagy 
László m. kir. erdőmérnökgyakornok cs. és kir. tartalékos had
apródjelölt (I. és II. oszt. vitézségi érmet). 



Megsebesültek: Braxatorisz Zoltán m. kir. segéderdőmérnök, 
m. kir. tartalékos hadapródjelölt. Jánosi Pál m. kir. erdőmérnök, 
m. kir. tartalékos honvédfőhadnagy. Nagy László m. kir. erdő
mérnökgyakornok, cs. és kir. tartalékos hadapródjelölt. Magyar 
János m. kir. segéderdőmérnök az olasz harcztérről a signum 
laudis-szal tért vissza s ezidőszerint — miután mint századparancsnok 
az összes harczterek küzdelmeiben részt vett — betegen fekszik a 
szegedi tiszti kórházban. Ifj. Hajdú János m. kir. erdőmérnök
gyakornok az 1. honvédgyalogezred tartalékos zászlósa folyó évi 
július hó 10-én a doberdói fensikon gránátlövés következtében 
belső sérüléseket szenvedett s jelenleg Újpesten fekszik. Állapota 
javulófélben van. 

Hadifogságba jutottak: Fali Ernő m. kir. segéderdőmérnök, 
cs. és kir. tartalékos hadnagy. Surjánszky Kálmán m. kir. segéd
erdőmérnök, m. kir. tartalékos honvédtizedes. Zsák Lajos m. kir. 
erdőmérnökgyakornok, m. kir. honvédönkéntes. 

Szilvay József m. kir. segéderdőmérnök mint honvédhadnagy 
vonult be a mult évben és Prsemysl mindkét ostromában részt 
vett a vár védőseregében. Mult év deczember hó 15-én egy ki
rohanás alkalmával megsebesült. Három golyó érte jobb karját, 
amelyek a karcsontot eltörték. Mint sebesült került fogságba, 
miután előzetesen, még deczember hóban, főhadnagygyá lépett 
elő. Az oroszok Voronesch város kórházába szállították, ahol most 
tartózkodik. Onnan gyakran irt, de csak röviden. Legutóbb azon
ban sikerült neki az orosz czenzura elkerülésével hirt adni maga* 
ról. Eszerint jó ellátásban részesül; 11-en vannak egy szobában, 
öt magyar, köztük egy szanatórium főorvosa, aki valamennyiüket 

5 0 0 év óta gyógyí tanak csuz t , köszvényt , i sch ias t s tb . 
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radioaktív kénes hőforrásai és iszapfürdői. Szállodák fürdőkkel egybeépítve, azért 
egész éven át nyitva. Hidegvizgyógyintézet. Diétetikus konyha. Uj fürdők. Uj 
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% kedvezményt 
élvez. Iszapszé'Wildésnél 10°/o. 



kezeli. Napjában kétszer sétálhatnak egy-egy órát a kórház kertjé
ben. Orosz újságot olvasnak s tudnak győzelmeinkről. Az ottani 
nép már megelégelte a háborút. A fogoly tisztek 50 rubelt kapnak 
havonként. Öveiktől levelet még nem kézbesítettek nekik, csupán 
a táviratokat engedte át az orosz czenzura. 

Téglás Is tván emlékezete. Tordán f. évi augusztus 14-én 
61 éves korában elhunyt Téglás István nyug. tanfelügyelő. Bár 
nem állott az erdészet közvetlen szolgálatában, annak czéljaira 
kiterjedő üdvös tevékenységet is fejtvén ki, megérdemli, hogy 
néhány sort szenteljünk mi is emlékének. Bátyjával, Gáborral és 
öccsével, Károlylyal a szászsebesi havasokon, a hunyadvidéki erdő
ségekben végzett tanulmányi utjain, mint lelkes botanikus és 
a népművészet éber figyelője, a természeti szépségek iránti 
különös érzékkel gyűjtött s rajzolgatott és tordai múzeumában 
a háziipari diszitményeknek, a pásztorművészetnek, czigány-
kincseknek gazdag gyűjteményét halmozta apránként össze. 
Száznál többre menő jegyzőkönyve a dácziai régiségek mellett 
számos tájképet, növénytenyészeti jelenség rajzát is tartalmazza. 
A podságai Búvópatak, a szolcsvai időszaki forrás s a szohodoli 
„Bőgőforrás" (Urbletora), Toroczkó vidék, Topánfalva környék 
barlangjaival, regényes szirtalakzataival különösen kedvencz tanul
mányát képezték. Az erdélyi fatemplomokról, azok diszitményeiről 
a Művészet 1904. és 1908. évfolyamában irt. Torda galamduczos 
kapuit az Etnographia 1914. évfolyamában közölte. Egy régi 
erdélyi szellem: a „Goczoj" nevű utódát a tordamegyei Indaion 
fedezte fel a rávonatkozó népünneppel együtt s az Etnographiában 
(1911. évfolyam) közölte. 

Tanfelügyelői kőrútjain a Kaán Károly főerdőtanácsos által 
felkarolt természeti ritkaságok és emlékek kímélésére, tiszteletére 
oktatta a közönséget s a tanitók utján már 1895-től üdvös 
munkát fejtett ki ez irányban is. 

Egész sorát ismertette a természeti ritkaságoknak. Ilyenek: 
két természeti ritkaság a szebenmegyei Sebes völgyéről: a Zsidó
asztal (Masa Sidouluj) és a Surián (Erdély 1892. évfolyam). 
A Sárkányodu barlang a Román Zsil-völgyben Lupény mellett 
Hunyad megyében (Erdély 1893. évfolyam). A Tömös vizezései 
Brassó megyében (ugyanott 1893). A lunkányi Búvópatak Hunyad 



megyében (ugyanott 1894). A „Godián" Hunyad megyében (ugyan
ott 1896). Visszhang a Tordahasadékban (ugyanott 1897). A kop-
pándi római forrás Torda mellett (ugyanott 1895). Az aranyos
völgyi Lunkány Zsidovina nevü sziklaóriása (ugyanott 1905). 
A szolcsvai Búvópatak (ugyanott 1909). 

A rómaiak Potaissájáról összegyűjtött múzeuma több, az erdészetre 
vonatkozó Silvanus-emléket is tartalmaz, melyekről igyekezni 
fogunk majd Téglás József ipariskolai tanár fényképeit megszerezni. 

Téglás István Sepsiszentgyörgyön 1853. szeptember 23-án 
született s már tanuló korában lelkes természetkedvelő volt. Mint 
a botanika terén jó névvel biró dr. Wolff Gyula veje azzal együtt 
legutóbb Tordaaranyos megye javáért buzgólkodott. Halálát mind
azok fájlalják, akik vele érintkezhettek, s rokonszenves egyéniségét, 
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Egyesületünk tagjai az 
eddigi kedvezmények: 
ben most is részesülnek. 



szívélyes modorát s a közügyekért kifejtett önzetlen, hazafiúi 
tevékenységét megismerhették. Mi különösen az Aranyos-völgy 
erdőségeinek lelkes kutatóját és rokonszenves népszerűsítőjét 
gyászoljuk benne. 

A tavaszi erdészeti ál lamvizsgán, amint várható volt, 
ezúttal szokatlanul kevés vizsgajelölt jelent meg. A bizottság, 
mely Horváth Sándor min. tanácsosból mint elnökből, Rappens-
berger Andor m. k. főerdőtanácsosból, Rrippel Móricz főiskolai 
tanárból és Bund Károly egyesületi titkárból állott, mindössze 
három jelöltet vizsgálhatott meg, kik mindnyájan oklevelet kaptak, 
névszerinti Amon János, Bogyay Gyula és Háussler Zsigmond. 

A vizsga írásbeli részén feltett kérdések a következők voltak: 
I. Valamely nyugat-keleti irányban vonuló hegygerincznek 

250—300 m tengerszinfeletti magasságban, részint délnek, részint 
északnak néző, általában véve jó talajú oldalait vágható korú, 
elegyetlen bükkös borítja. Ezt a bükköst mintegy 0 -4 részben 
más, értékesebb fanemekkel kel] elegyíteni. Milyen eljárással és 
milyen fanemekkel lehet ezt a czélt biztosan elérni? 

II. Sorolja fel vizsgálattevő a vontató- és csusztatóutak jellemző 
tulajdonságait. Állítsa egymással szembe azokat az előnyöket és 
hátrányokat, amelyek mellett a szóban forgó szállítási berendezé
seket czélszerüen alkalmazni lehet s végül állapítsa meg ugy az 
egyik, mint a másik berendezésnél alkalmazható legkisebb kanya
rulat sugarát, ha az elszállítandó törzsek legnagyobb hossza 25 m, 
középvastagsága pedig 32 cm. 

III. Valamely erdőrészből 20 éven át évente 10.000 m3 fa 
használható ki. A fát házilag termelik s szállítják ki az erdőn 
kivül fekvő rakodóra. A birtokos a kiszállítás megkönnyítése 
czéljából jóminőségü erdei utat épit s ezzel a szállítás költségeit 
az eddigi költségekhez képest köbméterenként 2 K-val csökkenti. Az 
útépítéshez 200.000 K szükséges, amely összeget a birtokos 5°/o-os 
kamatra és 20 évi törlesztésre vett fel. Kérdés 1. hogy mekkora 
lesz a birtokos egész haszna ebből a befektetésből a) tőkeértékben 
b) örökös évi járadékban kifejezve ? 2. mekkora lesz a befektetés
ből származó vállalkozói nyeresége a) tőkeértékben, b) örökös évi 
járadékban kifejezve? 3. mekkora üzleti kamatlábbal fog jövedelmezni 
a birtokos 200.000 K-ás befektetése ? 



A Bialowieska-erdő és a Tanew-ment i erdők. Az erdők a 
mai hadviselés terén jelentékeny szerepet visznek. Mig régebben 
a nagy hadseregek rendszerint elkerülték az erdős területeket, 
amelyekben csak kisebb csapatok csatároztak, addig ebben a 
mostani világháborúban a harczok fontos mozzanatai fűződnek 
nagy kiterjedésű erdőségekhez, amelyekben néhol már egy év óta 
állandó súlyos harczok folynak. Elég erre nézve a nyugati harcztér 

. eseményeire, az Argonnokban és e Vogézekben vivott makacs 
küzdelmekre utalnunk, de sokkal közelebb eső példáink is vannak, 
a Kárpátok erdős oldalai, amelyek több mint fél éven át szintén 
az óriással való SZÍVÓS, emberfeletti erőmegfeszitést igénylő viaskodás 
szinterei voltak. 

Amióta a harczok a Kárpátoktól északra, messze a lengyel és 
orosz síkságok mélyén folynak, a szövetséges csapatok két nagy 
erdős vidéken vonultak át, anélkül, hogy ezeken az ellenség oly 
hosszas ellentállást fejthetett volna ki, mint a fennebb emiitett 
esetekben. Az egyik az úgynevezett Tanew-régió, amely Galiczia 
középső részétől északra, közel a monarchia határához fekszik, a 
másik a Varsótól keletre a Bialowieska-erdő. Előbbin főként 
osztrák és magyar, utóbbin német csapatok vonultak át. 

A Tanew folyót környékező vidék erdeiben az erdeifenyő 
az uralkodó, amely a homoktalajt borítja, s jelentékenyebb mérték
ben csak az erdő északi szegélyén keveredik a kocsános tölgygyei, 
a bükkel, gyertyánnal, rezgő nyárral. Az erdő belseje futóhomokból 
áll, amelyet néhány lapos domborulat és számos mocsár szakit 
meg, utóbbiak a vízfolyások mentén. Az erdeifenyő között csak 
elvétve látni egy-egy luczfenyőt, gyakoribb mint járulékos fanem 
a nyir, rezgőnyár, a folyó és mellékpatakai mentén pedig éger 
és sürü füzesek láthatók. Ott járt szakemberek nyilatkozata szerint 
az erdők állapota nemcsak a Tanew-régióban, hanem általában 
Orosz-Lengyelországban nem rossz, sőt az erdeifenyő kiválóan 
szép állományokat is alkot. 

Az óriási Bialowieska-erdő terepviszonyai hasonlóak. Jelenték
telen emelkedésekkel bir, amelyek mégis a Bug, Njemen és Pripet 
között vízválasztót alkotnak. Egyébképen főként mocsaras őserdő, 
agyagos talajjal. Az eltérő talaj daczára itt is az erdeifenyő a 
túlnyomó. Ez az erdő a czár gondosan őrzött vadászterülete volt, 



amely arról volt hires, hogy Európában még ezen a helyen élt 
néhány bölény, az eredeti állomány maradványai. A háború vihara 
valószínűleg ezeket is megfoszotta utolsó otthonuktól. 

Elszámolás a Mensa Ácademica czéljaira befolyt ado
mányokról . A főiskolai „Diákasztal" vezetősége őszinte és hálás 
köszönetének kifejezésével ujabban a következő adományokat 
nyugtázza: a folyó évi államsegély második részlete 1000 K, 
Selmecz- és Bélabánya szab. kir. város 100 K. Az elnökség. 

ú£ r_2% j * 

VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZET! 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

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

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Burdáts János m. kir. 
erdőtanácsost Nagybányáról Szászsebesre (hivatalfőnöknek), Vollnhofer Pál m. 
kir. főerdőmérnököt Liptóujvárról Szászsebesre (a központi szolgálathoz), 
Kostialik János ni. kir. főerdőmérnököt pedig a liptóujvári m. kir. erdő
rendezőség vezetése alóli egyidejű felmentése mellett beosztotta a liptóujvári 
m. kir. főerdőhivatalhoz (központi szolgálatra). 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a szolgálat érdekében áthelyezte 
Bayer Ágoston m. kir. erdőtanácsost Strezakerczisóráról Gödöllőre (pénz
tárosnak), Winkler Miklós ni. kir. erdőtanácsost Gödöllőről Nagybányára 
(építésvezetőnek), Furlierr János m. kir. főerdőmérnököt Galgamácsáról Gödöl
lőre (a központi szolgálathoz). 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a szolgálat érdekében áthelyezte 
Soltész Gyula m. kir. erdőmérnököt Ungvárról Nagybányára. 

* 

A. m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Rónai Antal m. kir. erdő
tanácsost Újbányára (erdőgondnoknak), továbbá Koralewsky Géza és Pribnow 
Pál m. kir. főerdőmérnököket Beszterczére a m. kir. erdőigazgatósághoz (köz
ponti szolgálatra). 



A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Bodor Gábor erdőtanácsost 
Varannóról Sátoraljaujhelyre (hivatalfőnöknek), Antnlóczy János m. kir. erdő-
mérnökgyakornokot pedig áthelyezte Csíkszeredáról Sátoraljaujhelyre s beosztotta 
az ottani m. kir. állami erdőhivatalhoz. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Hepke Arthur m. kir. 
alerdőfelügyelőt m. kir. főerdőmérnöki minőségben Aradra, az aradi m. kir. 
állami erdőhivatalhoz erdőgondnoknak, Szabó Kálmán kir. alerdőfelügyelőt 
Máramarosszigetre, a máramarosszigeti és Barrois Andor kir. alerdőfelügyelőt 
Maros-Vásárhelyre, a marosvásárhelyi kir. erdőfelügyelőséghez. 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter az erdészeti segédhivatali tiszti sze
mélyzet létszámában Veréb Mihály m. kir irodasegédtisztet m. kir. irodatisztté, 
Wéber Mihály m. kir. irodakezelési gyakornokot pedig m. kir. irodasegédtisztté 
nevezte ki. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Timók János m. kir. főerdő
mérnököt Trencsénbe (a m. kir. állami erdőhivatalhoz), továbbá Marton Benedek 
m. kir. erdőmérnököt Brassóba, Stefán Gyula m. kir. segéderdőmérnököt Kézdi-
vásárhelyre és Nagy Lajos m. kir. segéderdőmérnököt Feketehalomra (az ottani 
m. kir. járási erdőgondnokságokhoz), Zalay László m. kir. erdőmérnököt Mára
marosszigetre (az ottani m. kir. állami erdőhivatalhoz) és Szegedy Oszkárt Topán
falvára (az ottani m. kir. járási erdőgondnoksághoz). 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Bertsik Andor m. kir. 
erdőmérnököt Munkácsra és Craríun Baju m. kir. segéderdőmérnököt Ilosvára 
(erdőgondnoknak), továbbá áthelyezte Paksa Endre m. kir. erdőmérnököt és 
Schorscher János m. kir. segéderdőmérnököt Királyhalmára, Fekete Lajos m. kir. 
segéderdőmérnököt Görgényszentimrére és Tamás János m. kir. díjtalan erdő
mérnökgyakornokot Vadászerdőre és szolgálattételre beosztotta a királyhalmi, 
görgényszentimrei, illetőleg a vadászerdei m. kir. erdőőri szakiskolához. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Bartha Sándor m. kir. 
főerdőmérnököt Segesvárra (erdőgondnoknak), Szalántzy László m. kir. erdő
mérnököt Gyulafehérvárra (erdőgondnoknak), Nagy Samu m. kir. erdőmérnö
köt Csíkszeredára (erdőgondnoknak). 

* 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter áthelyezte Ponner Nándor m. kir. 
segéderdőmérnököt Beszterczéie és beosztotta a beszterczei erdőigazgatósághoz. 

<j£ <j£ 


