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fenyőknek a lombfákkal és pedig fényigényeseknek, árnytüzőkkel 
pl. erdei fenyő, tölgy és veresfenyőnek, lucz és bükkel való 
elegyítését a nyers televény képződésének megakadályozása szem
pontjából is szükségesnek kell ismerni. Cserny Oy. 

ú% ú£ ú£ 

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 

FELHÍVÁS. 

A folyó év őszén erdészeti államvizsgát tenni szándékozók 
felhivatnak, hogy az ehhez szükséges engedélyért benyújtandó 
kérvényeiket kellően felszerelve legkésőbb folyó évi augusztus hó 
végéig az erdészeti államvizsgáló bizottság elnökének czimére 
(Budapest, V., Zoltán-utcza 16. sz.) bérmentve küldjék be. 

ú£ ö% 

KÜLÖNFÉLÉK. 
A „Magyar Erdész" f. évi 8. és 9. számában egyfelől Elek 

István Quousque tandem?, másfelől Imecs Béla „Ortodoxia" cz. 
közleményeire szükségesnek tartom a következő megjegyzéseket 
tenni. 

Elek István urnák alulírottal foglalkozó vezető czikkére röviden 
megjegyzem, hogy amidőn felolvasásában, amelynek tartalmi 
bírálatába bele nem mentem, az Országos Erdészeti Egyesület 
egyik ténykedését mint működési körének túllépését minősiti, 
egészen természetszerű, hogy én, mint ennek az egyesületnek 
jelenlévő tisztviselője, csak legelemibb kötelességemet teljesítettem, 
mikor — az elnöktől erre engedélyt kérve és nyerve — ez 
ügyben felszólaltam. Valóban méltatlannak kellene tartanom 
önmagamat állásomra, ha annak az egyesületnek, amelynek tiszt
viselője vagyok, álláspontját ne igyekezném erőmhöz képest meg
védelmezni, amidőn az nyilvános ülésen jelenlétemben bárki 
részéről kifogás tárgyát képezi. 

Másfelől kétségtelen, hogy nemcsak Elek István urnák van 
egyoldalulag joga az O. E. E. ténykedését bírálni, hanem másnak 
is joga van Elek István ur szavait bírálni, vele szemben védekezni 
és parlamentáris hangon felszólalni, anélkül, hogy az Elek István 
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urat feljogosítaná arra, hogy az illetőt a M. E. hasábjain, a fel
szólalásnak indokait a maga felfogása szerint adván elő, a komoly 
szakirodalomban legalább is szokatlan támadásban részesítse. 

A Borsod-Gömör-Hevesmegyei Erdészeti Egyesület közgyűlé
séről gyorsírói feljegyzés nem állott rendelkezésemre, amidőn tehát 
arról közvetlenül a júniusi szám anyagának lezárása előtt referál
nom kellett, csakis rövid feljegyzéseimre támaszkodhattam. A refe
rátum ennek daczára, azt hiszem, a közgyűlés minden lényeges 
mozzanatára kiterjedt, amire nézve pedig bővebben óhajtottam 
kiterjeszkedni, nevezetesen Gesztes erdőmester ur felolvasására a 
tölgyesek ápolásásáról, arra nézve jeleztem, hogy erre visszatérek. 
Hogy pedig saját felszólalásom, amely az O. E. E. álláspontjának 
megvédésére irányult, aránylag bővebben van tárgyalva az az 
O. E. E. hivatalos közlönyében talán érthető és nem hibáztatható; 
egyéni hiúságomra azonban semmiesetre sem vezethető vissza. 

Imecs Béla ur „Ortodoxia" czimén közölt ujabb fejtegetéseire, 
hivatkozással a mult számban modottakra és a meddő vitát mel
lőzve, a következő kijelentésekre szorítkozom. Aki az Erdészeti 
Lapok hasábjait arra érdemesiti, hogy elolvassa, meggyőződést 
szerezhet arról, hogy a lap, habár a hangzatos czimek alatt meg
jelenő, személyes éllel biró czikkeknek tényleg helyet nem ad, 
minden önálló, komoly, reális közleményt és véleménynyilvánítást 
szíves örömest közöl. Az „Ortodoxia" vádja nyüvánj valamely Imecs 
ur részéről feltételezett külső befolyásra vonatkozik, bár ez vilá
gosan kimondva nincsen. Kijelentem, hogy a lap szerkesztésére 
nézve soha senki reám befolyást sem pozitív, sem negatív érte
lemben nem gyakorolt, még az erre illetékes lapbizottság sem, 
mely eddig egyetlen egyszer működött,1 amidőn t. i. a közel
múltban a lap kéthetenkinti megjelenésére nézve mondott véle
ményt. Az Erdészeti Lapok tehát minden irányban rendelkeznek 
azzal a függetlenséggel, amely a hazai erdőgazdaság érdekeinek 
irodalmi téren való képviseleténél kétségtelenül szükséges is. 

Nem értem Imecs ur abbeli megjegyzését, hogy a szerkesztő
ségnek a beérkező kéziratokra vonatkozólag nem szabad a saját 
Ítéletét döntőnek tekintenie. Hát kiét? Helyén lévő lenne ez a meg
jegyzés talán akkor, ha az E. L. csakis a szerkesztő véleményével 
egyező közleményeknek nyitna teret, ami egyáltalában nem áll. 
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Az olvasó közönség izlése, jobban mondva igénye minden
esetre figyelembe jövő tényező, engedje meg azonban t. szer
kesztő társam, hogy az ezen igényekre nézve részéről, lapjának 
tartalmából és hangjából következtethetőleg vallott nézetének a 
magamét alá ne rendeljem, hanem megmaradjak abban a meggyőző
désben, hogy nemcsak erdészetünk érdekeinek, hanem a szakközönség 
igényeinek is legjobban megfelel az a szilárd, de nyugodt és 
tárgyilagos harczmodor, amelyet az E. L. eddig követtek s amely
től eltérni nem is szándékoznak. Nem akadálya ez a szabad véle
ménynyilvánításnak, ellenkezőleg ez csak akkor lehetséges, ha a 
szenvedélyek nem találnak utat a szaklapok hasábjaiba. 

Bund Károly. 
A m. k i r . halélet tani és szennyvíztisztító kísérleti állomás 

létesítése bizonyára érdekelni fogja haltenyésztéssel is foglalkozó 
erdőbirtokosainkat s ezek kezelő személyzetét. 

Az állomás elméleti és gyakorlati irányban a halászat s hal-
tenyésztés ügyét szolgálja. Feladata nevezetesen a halak és rákok, 
valamint az ezek táplálékául szolgáló állati és növényi szervezetek 
életfeltételeit megállapítani, a halak és rákok okszerű táplálását 
tanulmányozni, a halastavak értékelésével s azok javításával fog
lalkozni, a szerves és szervetlen anyagoknak a vízben élő hasznos 
állatokra gyakorolt mérgező hatását kutatni, a vizek szennyezésé
ből eredő halpusztulás mértékét megállapítani, a szennyvíztisztítás 
módjait tanulmányozni s vizeket szennyező ipari vállalatokat ellen
őrizni, végre a halak és a rákok betegségével, az ellenök való 
védekezéssel foglalkozni. 

Az állomást hatóságok, egyesületek és magánosok vehetik 
igénybe. Az állomás díjmentesen adja meg a felvilágosítást, ha 
különvizsgálat nélkül is megalkothatja véleményét, ellenkező 
esetben a díjjegyzékben megállapított dijak fizetendők. 

Megkeresések az adatok, név, cim, lakhely pontos meg
jelölésével az állomás czimére Budapestre bérmentve intézendők. 

A j a p á n erdészeti egyesület, amint a Yokohamában meg
jelenő Deutsche Japan-Post-ban olvassuk, f. é. április hó 15-én 
ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Az ünnepélyre Japán
ország minden részéből mintegy háromszáz egyesületi tag sereglett 
össze az egyesületi székház dísztermében. Megjelent az egyesület 
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tiszteletbeli elnöke Fushimi herczeg is, és az egyesület érdemes 
tagjai között arany és ezüst emlékérmeket osztott szét. A kitün
tetettek között volt Matsuno erdőtanácsos, az egyesület egyik 
alapitója, az első japán erdőtiszt, aki Európában (Németországban) 
végezte tanulmányait és akinek a japán erdészet mai fejlődését 
köszönheti. Az üdvözlő beszédek sorát Hara belügyminiszter 
nyitotta meg, aki különösen az egyesületnek az erdőgazdaság és 
az erdőtisztek társadalmi állásának emelése körül kifejtett'műkö-
dését méltányolta. 

Az üdvözlő táviratok felolvasását szakbeli előadások követték, 
amelyek tárgyát hirlapforrásunk, sajnos, nem jelöli meg.? 

A következő napot a Komabán létesített erdőgazdasági 
múzeum megtekintése foglalta el. A gazdag gyűjtemények és a 
mintaszerű helyiségek általános feltűnést keltettek. A gyűjtemények 
gyarapításához különösen Magyarország és Ausztria járult hozzá 
nagymértékben. Gazdasági tervek, fürészminták, 'fényképek stb. 
igen tanulságossá teszik a muzeumot. 

Április 17-én az erdészeti kísérleti állomást tekintette meg az 
egyesület Meguro-n, mig a gyűlés utolsó napja a Fukagawá-n 
(Tokió délkeleti részén) lévő nagy farakodóhely megtekintésével 
telt el. Azok az óriási fakészletek, amelyek e helyen' raktároztatnak, 
eladatnak és részben felfürészeltetnek, fogalmat adnak Tokió és 
általában Japán nagy fafogyasztásáról, közvetve pedig az erdő
nek és erdőgazdaságnak az ország gazdasági életében"] vitt 
nagy jelentőségét bizonyítják. 

Halálozás. Qombossy Ferencz ny. m. kir. erdőtitkár, >volt 
48^as honvédfőhadnagy, az" Országos Erdészeti Egyesület rendes 
tagja 78 éves korában Beszterczebányán elhunyt. 

Díváid Béla m. kir. erdőgyakornok (Lippa) f. évi július hó 
26-án rövid szenvedés után meghalt. 

Béke hamvaikra! 

ú% ú% ú% 

Erdészeti Lapok 44 
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI 
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL. 

Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére Almásy Andor erdő
igazgatói czimmel felruházott erdőtanácsosnak az erdőigazgatói jelleget adomá
nyozom. 

Kelt Bécsben, 1906. évi július hó 1-én. 
Ferencz József s. k. 
Darányi Ignácz s. k. 

* 
Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére Héczey Lajos I. osztályú 

alerdőfelügyelőt erdőfelügyelővé kinevezem. 
Kelt Bécsben, 1906. évi július hó 1-én. 

Ferencz József s. k. 
Da ányi Ignácz s. k. 

* 
Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére Bodor Oyula erdő

mesternek az erdőtanácsosi czimet és jelleget díjmentesen, Förster Gyula főerdésznek 
pedig az erdőmesteri czimet és jelleget adományozom. 

Kelt Ischlben, 1906. évi július hó 6-án. 
Ferencz József s. k. 
Darányi Ignácz s. k. 

Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Seyfried Károly 
nyugalmazott főerdőmesternek sok évi hü és hasznos szolgálata elismeréséül 
Ferencz-József-rendem lovagkeresztjét adományozom. 

Kelt Ischlben, 1906. évi július hó 7-én. 
Ferencz fózsef s. k. 
Zichy Aladár gróf s. k. 

Magyar földmivelésügyi miniszterem előterjesztésére Marosi Ferencz, Kócsy 
János és Nagy Vincze erdőtanácsosoknak a főerdőtanácsosi czimet és jelleget 
díjmentesen, Bckény Aladár erdőmesternek az erdőtanácsosi czimet és jelleget 
szintén díjmentesen, Orosz Antal, Molnár Károly, Lágler Gyuki és Kaán Károly 
főerdészeknek pedig az erdőmesteri czimet és jelleget adományozom. 

Kelt Ischlben, 1906. évi július hó 16-án. 
Ferencz fózsef s. k. 
Darányi Ignácz s. k. 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter Intze'dy Géza m. kir. erdészt a kolozs
vári erdőigazgatóság kerületéből Budapestre helyezte át és szolgálattételre a 
vezetése alatt álló minisztérium erdészeti (I/A.) főosztályába osztotta be. 

* 
A földmivelésügyi miniszter Sinionffy Gyula m. kir. erdészjelöltet a lippai 

főerdőhivataltól a vezetése alatt álló minisztérium I/B. főosztályához helyezte át. 
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A m. kir. földmivelésügyi miniszter a horvát-szlavonországi kincstári erdőket 
kezelő erdőtisztek létszámában áthelyezte : Kajnyák János erdőmester a vinkovczei 
főerdőhivatal kerületéből a zágrábi erdőigazgatósághoz (központba); Dtenovácz 
Mihály főerdészt az otocsáczi erdőhivatal kerületéből a vinkovczei főerdőhivatal 
kerületébe Vrbanjére (erdőgondnoknak); Kmetónyi Emil főerdészt az otocsáczi 
erdőliivatal kerületéből a zágrábi erdőigazgatósághoz (központba); Urbanszky 
István erdészt a zágrábi erdőigazgatóság kerületéből a vinkovczei főerdőhivatalhoz 
(pénztári ellenőrnek); Melcsiczky Pál erdészt a zágrábi erdőigazgatóság kerüle
téből az otocsáczi erdőhivatal kerületébe Krasznóra (erdőgondnoknak); Lahner 
Károly erdészt a zágrábi erdőigazgatóság kerületéből Káljéről Iván .veszelóra 

(erdőgondnoknak); Muníeanu Amadeus erdészt a vinkovczei főerdőhivataltól a 
zágrábi erdőigazgatóság kerületébe Kaljére (erdőgondnoknak); Ambrózy Román 
erdészjelöltet Zágrábból Vranovinára (erdőgondnoknak); Horváth Sándor erdész
jelöltet az otocsáczi erdőhivatal kerületében Udbináról Svetirokra (erdőgond
noknak); Sztojanovics Illés erdészjelöltet pedig Olocsáczról Udbinára (erdő-
gondnoknak). 

A m. kir. földmivelésügyi miniszter dr. Katona Zoltán turkevei magán
orvost Bustyaházára m. kir. kincstári erdészeti orvossá nevezte ki. 

* 

A földmivelésügyi miniszter a községi erdők állami kezelésénél alkalmazott 
erdőtisztek létszámában áthelyezte : Hrabovszky Kelemen főerdészt a zalaegerszegi 
állami erdőhivatalhoz tartozó alsólendvai járási erdőgondnokságtól az ugyanezen 
hivatal kerületében levő nagykanizsai járási erdőgondnoksághoz, Körmendy 
Károly erdészt a kaposvári állami erdőhivatalhoz tartozó nagyatádi járási erdő
gondnokságtól (Kaposvár) a nagyváradi állami erdőhivatalhoz tartozó nagyváradi 
járási erdőgondnoksághoz, Biikhel János erdészt a dési állami erdőhivatalhoz 
tartozó bethleni járási erdőgondnokságtól a kaposvári állami erdőhivatalhoz 
tartozó nagyatádi járási erdőgondnoksághoz, K/g'AJózsef erdészjelöltet a máramaros-
szigeti állami erdőhivatalhoz tartozó ökörmezői járás erdőgondnokságtól a nyitrai 
állami erdőhivatalhoz tartozó privigyei járási erdőgondnoksághoz, Fóldváry 
Miksa erdészjelöltet a liptószentmiklósi állami erdőhivataltól a zalaegerszegi 
állami erdőhivatalhoz tartozó alsólendvai járási erdőgondnoksághoz, Comaniciu 
János erdészjelöltet a dési állami erdőhivataltól az ugyanannak kerületéhez tartozó 
bethleni járási erdőgondnoksághoz s valamennyit megbízta az emiitett erdő-
gondnokságok vezetésével, s végül áthelyezte Molnár Antal erdészjelöltet az 
alsókubini állami erdőhivatalhoz tartozó alsókubini járási erdőgondnokságtól a 
beregszászi állami erdőhivatalhoz. 

A bosznia-herczegovinai országos kormány Rusznyák Viktor m. kir. erdő
gyakornokot hasonló minőségben kinevezte a zenicai kerületi hivatalhoz és 
szolgálattételre Nemilára osztotta meg. 

ú£ ú£ ú£ 
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