
gombának" nevezett Amanita caesareával. Mindenesetre meg
érdemelné a bővebb méltatást. 

Erdészeti szempontból szívesen láttuk volna, ba helyenként 
azok a fanemek is meg lennének jelölve, melyek alatt bizonyos 
gombák megjelenni szoktak. í g y a Boletus elegáns érdekes 
symbiosisa a vörösfenyővel, a lactaria torminosa. Vasmegyé
ben „nyiralla" gombának a nyírfával, de például az őzláb is 
nagyon szereti az akácosokat. 

A praesafaelita modorban festett színes gombaképek elég 
jól sikerültek, bár egyszerűségük gyakran esik a hasonlóság 
rovására, A német munkák pompás ábráival egysorba termé
szetesen nem állíthatók. A meghatározás szempontjából tán elő-
nyösebb, hogy a gombák környezet nélkül vannak ábrázolva : 

annyi azonban bizonyos, hogy az újabb német szerzők illusztrá 
ciói után, szinte leírás nélkül, biztosan fel lehet a gombákat a 
természetben ismerni. Hogy a jelen munka képeiről ezt meg
állapítanunk nem lehet, annak oka minden bizonnyal az, hogy 
szegények vagyunk. Dr. Hoffmann Gyula. 

K Ü L Ö N F É L É K 

Magyar fajelzőkés. A gyérítés és a természetes felújítás 
alkalmával kiszedendő fák jelölésére külföldön majdnem ki
zárólag hornyolókést használnak. Ezelőtt kb. 20 évvel készít
tettem az első példányokat hazánkban Dreher Ignác buda
pesti cégnél, amelyek jóságát és hasznavehetőségét mi sem 
igazolja jobban, mint az, hogy ma is az akkor készült késsel 
dolgozom. 

Jelenleg is készülőben van Dreher Ignáie budapesti gyárá
ban több ily kés, kétféle1 kivitelben, kézvédőkengyellel és 
anélkül. Mivel a cég csak fix rendelést vállal és raktári kész-

, létre nem akar dolgozni, mert nem tudja, számíthat-e kelendő
ségre, tisztelettel kérem szaktársaimat, közöljiék velem, hogy 
akarnak-e venni ily kést. Nagyobb mennyiség készítésénél ter
mészetesen'olcsóbb annak ára, amely í g y is elég magas1, kengyel 
nélkül kb. 8 pengő (egyszázezer korona), kengyellel 12 pengő 
(egyszázötvenezer korona). 

A kés külső alakját saját tapasztalataim alapján módo
sítottam. 

A penge becsukható, úgyhogy zsebben kényelmesen elfér, 
nagysága az erősebb zsebkéssel egyenlő. A kengyel kéz védel
mére szolgál arra az esetre^ hogyha a penge lecsúsznék. Úgy 
tapasztaltam, hogy szaktársaink a kengyeles kést jobban sze-



rétik, bár a kengyel miatt több helyet követel a zsebben. Én 
magam mindig kengyelnélküli kést használok. 

A jelzőkés előnye a baltával való hajkolással ós a mesze
léssel vagy krétával való jelöléssel szemben, hogy sokkal 
gyorsabb, ennélfogva jóval olcsóbb munkát ad, a jelzés tartós 
és — mivel a kéregnek csak elhalt részeibe vág — kíméletes, 
ném okoz kárt, továbbá oly jelt ad, amelyet a munkás nem 
könnyen utánozhat. A jelnek könnyen adhatunk többféle ala
kot, ami akkor előnyös, ha többen jelölnek. 

A baltával illetőleg hajkolással való jelölés mindenképen 
evetendő; lassú munka, mély sebet vág és könnyen utánoz^ 
ható, illetőleg hamisítható, ha bélyegezéssel együtt jár, akkor 
ugyan az utolsó hátrány elesik, de a munka még drágább. 

A meszelés, még lassúbb és drágább, a hátrányok a lejt 
növekvésével fokozódnak, amellett inem tartós, különösen, ha a 
teljes megszáradás előtt éri az eső, jóformán azonnal lemosó
dik. Előnye — a kéreg teljes épsége — a hajkolással' szemben 
ugyan nagy, de a jelző-késsel szemben alig érvényesül. 

A krétával való jelölés ugyan gyors, de különösen durva 
kérgű fáknál nagyon tökéletlen és nem tartós. 

Roth Gyula. 

, Tomasovszky Imre miniszteri tanácsos előadásai a főisko
lán. Ezidei téli szemeszterben 6 előadáson keresztül ismertette 
Tomasovszky Imre miniszteri tanácsos &z „érdekesebb tengeren
túli és exotikus fák" címe alatt az alább kereskedelmi néven 
felsorolt fafajokat növényföldrajzi, gazdasági és kereskedelmi 
szempontból. Az egyes fafajok morphológiai leírásán kívül 
kiterjesizkedett termőhelyi tulajdonságaik ismertetésére, külö
nös tekintettel európai tenyésztési lehetőségükre és azon szöveti 
elváltozásokra, amelyek a megváltozott termőhelyi viszonyok 
következtében állanak elő és értéküket leszállítják. Az egyes 
fafajokat eredeti felvételek alapján készült száznál több vetí
tett képben is bemutatta, amelyek az előadás értékét és meg
értését nagyban elősegítették. Rámutatott azon nagy zűr
zavarra, amely különösen a külföldi fafajok elnevezése körül 
uralkodik, minek következtében felismerésük is nagy nehéz
ségekbe ütközik. Különösen ki kell emelnünk a leginkább el
terjedt mahagóni fajok történetének ismertetését és sokféle 
mahagóni faj részletes leírását és megkülönböztetésük módo
zatait. A z egyes fafajokat tüzetes leírásuk után próbadarab 
vagy furnier alakjában rögtön be is< mutatta. Az egyes fajok 
ismertetése után áttért a termelés és kihasználás, majd a szá
razföldi és tengeri szállítás módozatainak tárgyalására, ame
lyeket vetített képekben újból bemutatott. Nagy érdeklődés 



kísérte a kereskedelmi résznek előadását, amelynek keretébe* 
a -főbb világcégek üzemét, a kereskedelmi aukciókat, 'majd az 
európai, egyszersmind a hazai külföldi fafajokkal történő ke
reskedelmet és kereskedelmi szokványokat is ismertette. 

A tárgyalt fafajok a következők: 
a) Tűlevelű tengerentúli fák: 1. Pitch-pine, 2. Oregon-pine, 

3. Eed-pine, 4. White-pine, 5. Spruce, 6. Californiai spruce, 7. 
White spruce* 8. Black spruce, 9. Redwood, 10. Cypress. 

b) Lomblevelű tengerentúli fák: 1. Grenbeart, 2. Blackblutt, 
3. Tallow-vood, 4. Jarrab, 5. Turpentine, 6. Teák, 7. Amerikai 
jubar, 8. Japán-tölgy. 

e) Egyéb tengerentúli és forró földövi fák: 1. Buxusfa, 2. 
Cedrusfa, 3..Cocoboló, 4. Ébenfa, 5. Ameriaki tölgy, 6. Amerikai 
kőris, 7. Hickory, 8. Grenadilló, 9. Jaoaranda, 10. Amerikai dió, 
11. Kaukázusi dió, 12. Okoume, 13. Amerikai nyár, 14. Cotton-
wood, 15. Pockfa, 16. Satinfa, 17, Amerikai satindió, 18. Ama-
rantbfa, 19. Ibolyaifa, 20. K ígyó i a, 21. Eotholz, 22. Mahagóni, 23. 
Citromfa, 24. Zebrafa, 25. Orange, 26. Padouk, 27. Blue gum, 
28. Red gum, 29. Gelbbolz, 30. Blauholz, 31. Ironbark, 32. Broad 
leaved Ironbark, 33. Karri, 34. Moa, 34a. Moabi, 35. Primavera, 
36. Quebracho, 37. Rozenholz, 38. Santal, 39. Spotted Gum. 

Szerény megjegyzésünk az, hogy ezen érdekes ós gyakor
latilag fontos sok év hangyaszorgalmával gyűjtött és nagy-
szaktudással feldolgozott anyagot valamiféle módon a szak
közönségnek is hozzáférhetővé kellene tenni akár könyv, akár 
litográfia alakjában, melyet a hazai fakereskedelem is örömmel 
üdvözölne. . vitéz Bokor R. 

Eladó szakkönyvek. 
Űt-, Vasút-, Hídépítószet. (Mint az Erlészeti építéstan II. része.) 

Sobó Jenő. 
Erdőhasználattan. Szócsy Zsigmond. 
Erdőértékszámítástan. Fekete Lajos. 
Erdővédelemtan. Téglás Károly. 
Erdőbecsléstan. Soltz Gyula és Fekete Lajos. 
Erdészeti nyereségszámítástan. Fekete Lajos. 
Vadőr. Honig Gyula. 
Gátak és Gerébek szerkesztése. (Litográfia.) Csiby Lőrinc 

előadásai nyomán. 
Megkeresések e lap kiadóhivatalában levő címre kéretnek. 

Üzemtervi nyomtatványok. Értesítjük olvasóinkat, hogy 
tizemtervi nyomtatványok eladásával az egyesület nem foglal
kozik. Felkérjük az üzemtervi nyomtatványigénylőket, hogy 
ebbeli szükségletükért a lakóhelyükre illetékes m. kir. erdő
igazgatósághoz fordulni szíveskedjenek. 



Üj szakkönyvek áz erdőgazdasági szakiskolának tanulói 
részére. Az esztergomi m. kir. erdőgazdasági szakiskolánál a 
szakiskola tanulói számára készült s most megjelenő tanköny
vek közül ezidőszerint a következőik kaphatók: 

Tóber Samu: Erd. éghajlattan alapfogalmai. Ára 3 P 20 f = 
40.000 korona. 

Bálás Emil: Erdei fák és cserjék leírása, Ára 3 P 20 = 
40.000 korona. 

Katona István: Erdőbecslés. Ára 2 P 40 f = 30.000 korona. 
Fenti könyvek az erdőgazdasági szakiskola igazgatóságánál 

(Esztergom, Erzsébet királyné-utca) kaphatók az összeg előze
tes beküldése ellenében; a fenti áron kívül könyvenként 30 fillér 
csomagolási és postai szállítási költség melléklendő. 

A munkában levő tankönyvek közül legközelebb meg
jelennek: 

Tóber Samu: Erdészeti talajtan. 
Katona István: Mennyiségtan. 
Bálás Emil: Erdőműveléstan. 

Meghívó a Budapesti Mérnöki Kamara 1927. évi január hó 
3. és 4. napjain, hétfőn és kedden az alant — a tárgysorozattal 
kapcsolatosan — feltüntetett időpontokban, a Magyar Mérnök- és 
Építész-Egylet székházának nagytermében (IV., Reáltanoda-u. 15.) 
tartandó rendkívüli (VII.) közgyűlésére. Tárgysorozat: Első nap: 
1927 január 3-án, hétfőn d. u. 4 órakor. 1. A közgyűlés megnyi
tása. 2. Jegyzőkönyvhitelesítők felkérése. 3. Szavazatszedő bizott
ságok kiküldése. 4. Az országgyűlés felsőházáról szóló 1926: XXII. 
t.-c. 6. és 19. §-ai alapján a felsőházba 2 tag és 2 póttag válasz
tása. A szavazás idejére elnök a közgyűlést felfüggeszti. Szava
zás a szavazaiszedő bizottság megalakulásától kezdődően este 
9 óráig. Második nap: 1927 január hó 4-én, kedden d. u. V26 óra
kör. 1. A szavazatszedő bizottság jelentése. 2. A felsőházi tag
választás eredményeinek kihirdetése. 

Kívánatos, hogy szaktársaink mennél számosabban jelen
jenek meg a közgyűlésen. Szavazni csak személyesen lehet. 


