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Péncík: Irtsunk-e? (Klucit?) 163—164. old. 
A kifejlődött vitákba bekapcsolódva azt vallja, hogy a tuskók 

földben-hagyása közgazdasági veszteséggel, is jár ugyan, de az irtás 
pénzügyi eredménye csak látszólagos és eltörpül, ha a nyereséget és 
veszteséget egymással szembeállítjuk. 

A tuskók csak normális időkben, szegény lakosságú és kevéssé 
erdősülí vidéken hajthatnak némi hasznot, de csak abban az esetben, ha 
aránytalanul magas tuskókat hagyunk. 

A magas tuskó viszont — a szerfaszázalék csökkenése folytán — 
nagyobb közgazdasági veszteség, mint a föld felett lefűrészelt és a talaj 
hasznára meghagyott. 

A természetes felújulás elősegítése céljából nem szükséges a talaj 
mély felásása, elegendő a felszíni lazítás is, ha megfelelő takarással meg
előzzük a felső réteg szertelen öxidólását. 

A szerző tapasztalata szerint a szolgálati helyén végzett tuskóirtá
sok pénzügyi eredménye mindig nemleges volt, s minden kiásott tuskóra 
ráfizettek. 

Lehetnek kivételek rendkívüli esetekben, pl. széldöntvényekben, 
amikor a területet nem lehet máskép beerdősíteni, mint tuskóirtással, 
de alapelvül marad: nem irtani. 

Synek: A kőris villássága. (Vidlicnatost jasanü.) 241—242. old. 
A lombfafajok — főleg a kőris—gyakran villásodnak, s ilyenkor 

csak nyeséssel lehet egyenes törzseket nevelni. 
A szerző ismerteti a villás kőrisek keletkezésének az okait, és le

írja a csemetekertekben, fiatal csemetéken alkalmazott saját nyesési 
eljárását. 

K Ü L Ö N F É L É K 
HALÁLOZÁSOK. 

Dr. Quirin Leó. t 
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet meg

rendítő csapás érte. Október hó 16-án hosszas szenvedés után elhunyt 
tetterős és nagyrabecsült elnöke, Quirin Leó dr., akitől a bányász
kohász-társadalom joggal várt még igen sokat. 

A Megboldogult 1878-ban született a németországi Diliingenben, 
de középiskoláit már az egri cisztercita és az iglói ág. ev. gimnáziumban 
végezte. Vaskohómérnöki oklevelének megszerzése után a budapesti 
tudományegyetemen vegyészmérnöki tanulmányokat folytatott, itt is 
avatták doktorrá. 1900 januárjában lépett a Rimamurányi-Salgótarjáni 
Vasmű Rt. szolgálatába, és már 1908-ban üzemvezető-főmérnökké ne
vezték ki . 

Nagy tudása, kiváló gyakorlati érzéke és az emberekkel bánni-
tudása gyorsan vitték előre pályáján, 1920-ban kohóigazgató lett, 1926-
ban pedig a vállalat budapesti központjába került, ahol 1938 óta a mű
szaki vezérigazgató felelős állását töltötte be. 

Szakmájának nemcsak gyakorlati vonatkozásai érdekelték, sokat 
és behatóan foglalkozott tudományos kérdésekkel is. Fáradhatatlan 
tevékenységét nemcsak kartársainak összessége, hanem az egész magyar 



műszaki világ is nagyra értékelte, ennek jeléül az előkelő testületek 
egész sorában vezetőhelyet biztosított neki. Elnöke volt a Magyar 
Anyagvizsgálók Egyesületének, nyolc éven át alelnöke a Budapesti 
Mérnöki Kamarának és a Magyar Szabványügyi Bizottságnak. 

A Kormányzó Ür Őfőméltósága a bányászat és kohászat terén 
kifejtett értékes munkásságáért 1935-ben a m. kir. bányaügyi főtanácsosi 
címmel tüntette ki. 1939-ben az ózdi kerület országgyűlési képviselőjévé 
választotta. 

Hazáját és egyházát is mindig teljes odaadással szolgálta. Az első 
világháborúban mint a tiroli császárvadászok főhadnagya két évig telje
sített arcvonalszolgálatot. Számos emberbaráti és kultúrintézménynek 
volt megértő, bőkezű támogatója. 1940-ben a Szent Sír Rend lovagjává 
avatták. 

A magyar mérnöki világ, a törvényhozás, a vállalati tisztviselők 
és munkások mélységes részvéte kísérte utolsó útjára október hó 21-én 
a farkasréti temetőben. 

A sírjánál elhangzott búcsúztatók kivétel nélkül nemcsak arról a 
szinte pótolhatatlan veszteségről panaszkodtak, amely Quirin Leó dr. 
korai elhunytával az egész magyar közgazdaságot érte, hanem meg
rendítő tanúbizonyságai voltak a kartársi ragaszkodásnak, a hivatott és 
biztoskezű vezető iránt érzett tiszteletnek és szeretetnek. 

Testvéregyesületünk őszinte gyászában — amely a folyóiratá
ban megjelent szép visszaemlékezés minden szavából meggyőző erővel 
csendül ki — igaz selmeci együttérzéssel osztozunk. 

* 
Pöschl Ferenc ny. miniszteri tanácsos október hó 16-án 73 éves 

korában Budapesten elhunyt. 
A régi magyar erdőmérnöki kar egyik kipróbált erőssége távozott 

el vele az élők sorából, akinek lelkiismeretes, pontos munkája nemcsak 
a reábízott feladatkör hiánytalan ellátását biztosította, hanem aláren
deltjeinek is mindenben támasza volt. 

Nugodjék békében-! 

SZEMÉLYI HÍREK. 
A Kormányzó Űr Őfőméltósága megengedte, hogy Gaál László 

htrcegprimási erdőmérnök, tart. hadnagynak az ellenség előtt tanú
sított vitéz magatartásáért legfelsőbb elismerése — a hadiszalag és kar
dok egyidejű adományozásával — tudtul adassék. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Bodiczky Géza vk. alezredest 
a m. kir. honvédelmi minisztérium képviseletében az Országos Termé
szetvédelmi Tanács tagjává kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Schumacher Pál (Obecsey 
volt jugoszláv állami erdőmérnökgyakornokot a 7510/1941. M. E. számú 
rendelet alapján a m. kir. erdőmérnökök személyzeti létszámába a X . 
fizetési osztály 3. fokozatába ideiglenes minőségű m. kir. segéderdő
mérnökké kinevezte. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Jákói Endre m. kir. főerdő-
tanáosost áthelyezte Komáromból a m. kir. erdőigazgatósághoz Győrbe. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Illyés Károly m. kir. erdő
tanácsost áthelyezte Kolozsvárról a m. kir. erdőfelügyelőséghez Pécsre. 



A m. kir. földmívelésügyi miniszter Torda József oki. erdőmér-
nököt (Bánhida) a m. kir. erdőmérnökök személyzeti létszámába ideig
lenes minőségű m. kir. segéderdőmérnökké kinevezte. , 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Horváth Arvéd m. 
kir. erdőtanácsost Nyirmártonfalváról a m. kir. erdőigazgatósághoz 
Debrecenbe és megbízta az erdőgazdasági felügyeleti tiszti teendők 
ellátásával, továbbá Pammer Dezső m. kir. főerdőmérnököt Debrecen
ből Nyirmártonfalvára és megbízta a guthi m. kir. erdőhivatal vezeté
sével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Wilde Kálmán m. kir. fő
erdőmérnököt áthelyezte Naszódról a m. kir. erdőigazgatósághoz Besz
tercére. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Rusznyák Viktor 
ni. kir. főerdőtanácsost Színből a m. kir. erdőigazgatósághoz Kassára és 
Szederjei Ákos m. kir. erdőmérnököt Felsőszinevérről Szinbe és meg
bízta az ottani m. kir. állami és koronauradalmi erdőhivatal vezeté
sével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Sperling Oszkár m. kir. fő
erdőmérnököt áthelyezte Máramarosszigetről a m. kir. erdőigazgató
sághoz Kaposvárra. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezte Zsendovics József 
m. kir. főerdőmérnököt Kőrösmezőről a m. kir. erdőfelügyelőséghez 
Balassagyarmatra és Ács Antal m. kir segéderdőmérnököt Balassa
gyarmatról Kőrösmezőre és megbízta a kevelei m. kir. erdőhivatal ve
zetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Bencze Lajos m. kir. erdő
mérnököt áthelyezte Kisilváról Budapestre és szolgálattételre a föld-
rriívelésügyi minisztérium I/C. főosztályába osztotta be. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter áthelyezi: dr. Kollwentz 
Ödön m. kir. erdőmérnököt Csontosról Perecsenybe és megbízta az 
ottani kincstári vasútüzem és faraktár vezetésével, továbbá Fürst 
Elemér m. kir. erdőmérnököt Turjapolenáról Alsószinevérre, Szivák 
István m. kir. erdőmérnököt Antalócról Turjapolenára és Botos Ernő 
m. kir. erdőmérnököt Besztercéről Antalócra és megbízta őket az ottani 
m. kir. erdőhivatalok vezetésével. 

A m. kir. földmívelésügyi miniszter Pfandler Mihály m. kir. 
erdőmérnököt áthelyezte Nagybocskóról Csontosra és megbízta az ottani 
m. kir. erdőhivatal vezetésével. 

A m. kir. föidmívelésügyi miniszter Jekeli Oszkár m. kir. főer
dőmérnököt áthelyezte Sepsiszentgyörgyről Bélborra és megbízta a csiki 
magánjavak államerdészeti kezelésében lévő rakottyási fűrészüzem ve
zetésével, Porst József m. kir. erdőmérnököt beosztotta a székelyud
varhelyi m. kir. erdőfelügyelőséghez, Ferenczi Béla m. kir. erdőmér
nököt a gyergyótölgyesi m. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség vezetése 
alól való felmentése mellett megbízta a gyergyótölgyesi m. kir. erdő
hivatal vezetésével, Wéber József m. kir. segéderdőmérnököt Székely
udvarhelyről áthelyezte Zetelakára és megbízta a szervezés alatt álló 
m. kir. erdőfelügyelőségi kirendeltség vezetésével, végül Draskóczy 
József m. kir. segéderdőmérnököt áthelyezte Csíkszeredáról Bélborra és 
megbízta a szervezés alatt álló m. kir. erdőhivatal vezetésével. 



ÜJ ERDÖMÉRNÖKÖK 
A M. Kir . József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Bánya-, Kohó- és Erdömérnöki Karán 1943. évi október hó 21-én tar
tott erdőmérnöki III. szigorlaton 

Halász Aladár kitűnő minősítésű; 
Sváb Imre, vitéz Szőnyi Sándor, Tóth Béla, Pap László jeles 

minősítésű; 
Völgyi László, Paulik József, Ecsedy Sándor, Futó László, Geffertii 

István, Gilláy József, Hackel Emil, Hubay Gyula, Kiss Gyula György, 
Medvey Tibor, Nyirádi Lajos, Ortutay Iván, Pethö Andor, Tuskó László 
és Sali Emil jó minősítésű; 

Józsa Sándor, Pártos Béla Szabó Károly, Szovják Jenő, Czipszer 
Károly, Bobok László és Marton Tibor erdömérnöki oklevelet kapott. 

H l R E K A NEMZETKÖZI ERDÉSZETI KÖZPONTBÓL. 
Lapunkban ismételten hírt adtunk arról a szorgalmas és nagy

jelentőségű munkáról, amelyet a Nemzetközi Erdészeti Központ (C. I. S.) 
a háborús nehézségek ellenére csorbítatlan erővel, sőt bátran mondhat
juk, egyre fokozódó eredményességgel folytat. 

Első elnökének, vitéz Waldbott Kelemen bárónak, az alapszabályok 
szerinti 4 évre szóló megbízatása a tavasszal járt le, utódjául a Központ 
tagállamainak egyhangú bizalma Generalforstmeister Alpers német 
erdészeti államtitkárt, a C. I. S. eddigi alelnökét ültette az elnöki székbe. 

Ebben a választásban nemcsak a tagállamok hálája nyilvánult 
meg a Központnak gavalléros bőkezűséggel otthont és jelentőségéhez 
mért, nagyszabású keretet nyújtó Németországgal szemben, hanem az a 
bizalom is, amelynek az erdészet nemzetközi érdekeiért kezdettől fogva 
erélyesen síkraszálló Alpers államtitkár a letéteményese. 

Az új elnök meleg szavakkal emlékezett meg elődjének a Központ 
létrejötte körül kifejtett önzetlen, sikeres fáradozásairól, alapos tárgy-
és kitűnő emberismeretéről, ösztönös diplomáciai érzékéről, amely nem
csak átsegítette a kezdet komoly nehézségein szakunk fiatal nemzetközi 
intézményét, hanem megteremtette a közös erőkifejés szilárd alapjait is. 

A Központ fejlődésének természetes folyománya volt, hogy az ez 
évi közgyűlés a máris értékes eredményeket elért igazgatót, dr. dr. Köst-
ler egyetemi tanárt vezérigazgatóvá, dr. Golay főtitkárt, dr. Moser és 
dr. Luncz Géza m. kir. erdőtanácsos osztályvezetőket igazgatókká 
léptette elő. 

Az augusztus 31-től szeptember 4-ig terjedő időben tartotta a 
Központ VIII. 'bizottsági ülését, a szlovákiai Csorba-tónál (Strbske 
Pleso). Az összejövetelen a tagállamok kiküldöttein kívül résztvettek 
megbizottaikkal a Rómában székelő Nemzetközi Mezőgazdasági Intézet, 
valamint a C. I. S. Nemzetközi Faértékesítő Bizottsága is. 

A vendéglátó ország nevében dr. Medricky gazdasági miniszter 
üdvözölte a megjelenteket és kormánya legszívélyesebb üdvözletét 
tolmácsolta. 

A tárgyalások a szervezeti kérdések megvitatásával kezdődtek; 
ezekről dr. dr. Köstler vezérigazgató, dr. Golay igazgató és dr. Mörath, 
a Nemzetközi Faértékesítő Bizottság ügyvezetője, tettek jelentést. 

Az ülés keretében tartott előadások négy főtárgykört öleltek fel. 
A vetőmag és a fafajok származásának a kérdéséről dr. Schmidt W. 
tanár (Németország), dr. Bomebusch (Dánia), Abramovic miniszteri 
igazgató (Horvátország), Oudin tanár (Franciaország) értekeztek. A több
termeléseknek a faárakra való befolyásáról dr. dr. Köstler, a Központ
nak az erdészeti törvényhozás oknyomozó vizsgálatára (dokumentáció) 



vonatkozó működéséről dr. Fortunescu (C. I. S.), az európai faforgalom 
mérlegének a megállapításáról dr. Junghans (C. I. S.) és az erdőnkívüli 
fatermelésrő:l Eberts tanár, miniszteri igazgató, Abranovic, dr. Luncz 
Géza, Gonggryp (C. I. S.) és dr. Demetrescu tanár (Románia) tartottak 
előadást. 

Nem szorul bővebb magyarázatra, hogy ez a gazdag és nagyon is 
időszerű programm általános érdeklődéssel találkozott, és az előadások 
mindegyikét beható, élénk vita követte. Különösen a többtermelésnek 
a faárakra vonatkozó hatásáról és az erdőnkívüli fatermelésről hallottak 
ragadták meg a hallgatóság ügyeimét. Ez a két kérdés ma annyira az 
erdőgazdaság elevenjébe vág, hogy a bizottság határozata értelmében a 
C. I. S. hivatalból is foglalkozik majd vizsgálatukkal, és részletes adatok 
szolgáltatására kéri fel a tagállamokat. 

Az ülést követő tanulmányutakon szlovák kartársaink a tátrai 
erdők kezelésének számos érdekes részletét mutatták be, és átfogó képet 
adtak hazájuk erdőgazdaságának a fejlődéséről is. 

A kitűnő rendezés, a tanulságos látnivalók és nem utolsó sorban 
a' szívélyes fogadtatás kétségtelenül elegendő biztosítéka annak, hogy 
az ülésről tartós emléke maradjon minden résztvevőnek. 

Itt említjük meg még, hogy Törökország dr. Yigitoglu Ali Kemal 
tanárt, az ankarai mezőgazdasági főiskola erdészeti intézetének az igaz
gatóját, Finnország Osara tanárt, Norvégia Sorhuus erdőigazgatót és 
Spanyolország Rodriguez Torres főmérnököt, a mezőgazdasági miniszté
rium erdészetügyi vezérigazgatóságának osztályvezetőjét küldte ki telj
hatalmú megbízottjaként a Nemzetközi Erdészeti Központba. jyr. 

A Z ORSZÁGOS VIZSLA C L U B ELŐADÁSAI ' 
A hazai kutyatenyésztés fejlesztése körül igen eredményesen buz

gólkodó egyesület ebben az évben is tartalmas és érdekes munkatervvel 
kezdte meg működését. 

A tavaly próbaképpen bevezetett ismeretterjesztő előadásoknak 
olyan komoly sikerük volt, hogy az O. V. C. ezt a vállalkozását az idén 
is folytatja, sőt a lehetőség szerint még jobban elmélyíti. 

Az első előadás napján, november 9-én, zsúfolásig megteltek a 
József-körút 31/b. alatti egyesületi helyiségek; a közismert kutyaszak
értőkön kívül sok magasrangú honvédtiszt és közhivatali tisztviselő jött 
el — nagyobbrészt családja kíséretében — hogy meghallgassa a cseme
gének szánt első két előadást. 

Nem is csalódott senki várakozásában. Félix Endre, a hazai 
kynologia atyamestere, a vadászkutyafajtákat osztályozta szigorúan 
gyakorlati alapon, és nemcsak használhatóságukat sorolta fel külön-
külön, hanem rámutatott azokra a lehetőségekre is, amelyek alapján 
egy-egy vadászebfajta különböző vadászati módokban lehet az ember 
segítőtársa. 

Mikósdy András, szfőv. erdőmérnök a vizslaidomításról adott rövid 
összefoglalót. Mégpedig nem annyira szövegben,, mint inkább annak a 
nagyszerűen sikerült kisfilmnek a bemutatásával, amely a vizslaidomí-
tás 3 fokát, a szobamunkát, a mezőnyben való gyakorlatozás!- és a be-
vadászást örökítette meg kitűnően sikerült képeiben. Ez a film — 
Dózsa Dezső alezredes odaadó fáradozásának értékes gyümölcse — tud
tunkkal az első, amely a vizslaidomítást választotta tárgyául, és min
denben iaazat adunk Mikósdti' kartársunknak, hogy kitűnő segédeszköze 
lesz a vadőri és vizsláid esíPX rendükafí emlí. ;bn cmf wyp 

A Vizsla Club további munkájához szívből sok sikert kívánunk. 
M. 




