EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK.
JEGYZŐKÖNYV
az erdészeti műszótár szerkesztő-bizottságának 1904. évi deczember
hó 19-én megtartott értekezletéről.
Jelen voltak: dr. Bedő Albert elnök; Arató Gyula, Bencze
Gergely, Bund Károly, Cséti Ottó és Sobó Jenő bizottsági tagok.
1. A szerkesztő-bizottságba újonnan beválasztatnak: Téglás
Károly erdőtanácsos, erd. főisk. tanár és Cserny Győző alerdő
felügyelő ; egyszersmind Téglás K. b. t. a néhai Csiby Lőrincz
számára kijelölt ágazatok szóanyagának földolgozásával, Cserny
Győző b. t. pedig az Arató Gy. és Bund K b. t.-ok számára
kijelölt szóanyag, a nevezett b. t.-okkal egyetértően megállapítandó
egy részének földolgozásával bizatik meg.
2. A szerkesztő-bizottság közös munkálkodásának, nevezetesen
az egyes biz. tagok által gyűjtött és földolgozott szóanyag meg
vizsgálásának és felülbirálatának megkönnyítése végett a szerk.
bizottság
Arató Gyula, Bund Károly és Cserny Győző biz.
tagokból álló
három tagu szűkebb bizottságot küld ki, azzal
a föladattal s egyben fölhatalmazással, hogy az a szűkebb körű
bizottság a saját részéről megállapítandó ügy- és munkabeosztás
szerint az egves szerk. biz. tagok által beküldött szóanyagot egy
részt az eddigi elvi megállapodások alapján, s másrészt az általá
ban megkövetelendő egyöntetűség és czélszerüség szempontjából
megvizsgálja; a netán mutatkozó hiányok pótlására (kiegészíté
sekre, módosításokra) nézve az egyes biz. tagokkal már előzetesen
és közvetlenül érintkezésbe léphessen; s az ekként előkészített
szóanyagot aztán részletenkint a nagybizottság fölülbirálata alá ter
jessze. A szűkebb körű bizottság egyszersmind köteles a nagy
bizottság összehivhatása végett az elnöknek azonnal jelentést tenni,
mihelyt a tárgyalásra elég anyag készíttetett elő.
A szűkebb körű bizottság egyidejűleg fölhivatik, hogy az
előkészítés munkálatát lehetőleg sürgősen foganatosítsa, hogy a
nagybizottság legközelebbi ülése már 1905. évi február hóban
megtartható legyen.
3. A anyaggyűjtés sorrendjére nézve a szerk. bizottság abban
állapodik meg, hogy először a magyar szóanyag gyűjtessék össze,
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a megfelelő német szók egyszerű megemlítésével. A német szók
írásánál az új írásmód alkalmazandó.
4. S o b ó Jenő biz. tag bemutatja az általa eddig gyűjtött szó
anyagot. Egyszersmind a szóanyag részletes földolgozásánál követni
kivánt módszernek megismertetése végett megemlíti, hogy a rokon
jelentésű és illetőleg az egy-egy ismeretcsoporthoz tartozó szókat
egy-egy vezérszó mellett csoportosítva sorolja föl; továbbá, hogy
magyarázatot csak olyan szókhoz fűz, amelyeknél azt az illető
szókkal jelölt fogalmaknak szabatos meghatározása és illetőleg
rokon fogalmaktól való megkülönböztetése megkívánja; — s végül,
hogy minden egyes szónál utal kézikönyvének arra az oldalszá
mára, ahol az illető fogalom részletesen tárgyalva van.
A szerk. bizottság S o b ó Jenő biz. tag bejelentését helyeslés
sel veszi tudomásul; de egyszersmind ezzel kapcsolatban — a
korábbi megállapodásokhoz képest — az elnök újból is gondos
figyelembe vételre ajánlja azt a követelményt, hogy a részletesebb
(szöveges) tárgyalásnak inkább csak a tulajdonképeni
erdészeti
ágazatok szóanyagánál lehet helye, mig a segédtudományoknál
lehetőleg csak a szók egyszerű fölsorolására kell szorítkozni.
S o b ó Jenő biz. tag bejelenti, hogy szóanyagának
földolgozását ilyen értelemben fogja folytatni.

részletes

5. Bencze Gergely biz. tag bejelenti, hogy mintegy 3 -4 száz
szót szintén előkészített a tárgyalásra; most azonban szükségét
látja annak, hogy a szóanyagot a S o b ó Jenő biz. tag által jelzett
módszer szerint előzetesen átdolgozza, amely munkával 1905. évi
január hó 15-éig előreláthatólag elkészül.
T ö b b tárgy nem lévén, elnök ez ülést berekeszti.
K. m. f.
Arató

Gyula,

szerk. biz. tag.
előadó.

Dr. Bedő

Albert,

elnök,

IRODALOM.
I. Lapszemle.
A vörösfenyő uj gombabeteg-ségéről tesz jelentést Baudisch
erdőtanácsos a Centralblatt f. d. g. Forstwesen-ben, mely a mult
évben a morva-sziléziai erdőket nagy mértékben lepte el. A gomba
a vörösfenyő hajtásait támadja meg a Septoria parasitica R. H.-hoz
hasonló módon. A hajtások horogalakuan lehajolnak és elhalnak.
A gomba leginkább a fiatal, 3—12 éves egyedeket támadja meg,
de az idősebb fákat sem kiméli. A megbetegedés a hajtás tenyészkúpja alatt 3—5 cm-e\ kezdődik; s innen le- és felfelé halad,
minek folytán a hajtások csúcsai, de sokszor az egész hajtások is
elhalnak. Az uj baj és a Septoria parasitica R. H. által előidézett
betegség között a különbség csak abban áll, hogy a nevezett
gomba által előidézett betegség a mult évi hajtások csúcsaira is
kiterjed, mig ez az uj betegség, a közlő megfigyelései szerint, csakis
az ezidei hajtásokra szorítkozik.
A betegség fellépése igen sokoldalú, majd egész csoportok
vannak megtámadva, majd csak egyes egyedek, ugy hogy ép
egyedek között erősen megtámadott törzsecske áll; vannak egyedek
melyeknek egyetlenegy hajtása sem ép, mig mások csak helyenként
vannak megtámadva. A vetésből származott fiatalosokat ép ugy
megtámadja, mint az ültetésből keletkezettet, a betegség a termő
hely dolgában sem tesz különbséget.
Szerző szerint a betegség ugyan nem okozhatja a törzs el
halását, de mindenesetre érzékenyen megakaszthatja a törzs élet
tevékenységét.
O
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II. A könyvpíacz uj termékei.
Nüsslin Ottó d r . : Leitfaden der Forst-Insektenkunde. (Az erdészeti
rovartan vezérfonala.) Berlin 1905. Parey P. kiadása. 8°, 454 old. 356 kép.
Ára 12 K.
Riebel F e r e n e z : Waldwertreehnung und Sehátzung von Liegenschaften. (Erdőértékszámítástan és fekvőségek becslése.) Wien 1905. Fromme
Károly kiadása, nagy 8", 465 old. 5 diagrammal és 1 táblával. Ára 15 K. 60 f.
Klein Lajos d r . : Charakterbilder Mitteleuropáiseher Waldbáume I.
(Középeurópai erdei fák jellegzetes képei.) Jena, Fischer G. kiadása. 4°, 3 0 tábla,,
magyarázó szöveggel. Ara 12 K.
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