KÜLÖNFÉLÉK.
Mátyus József ( f 1905. január 24.). A régi gárdának ismét
egy tagja vált meg tőlünk örökre.
Irodalmunk terén csak a deliblati homok leírásával hagyott
nyomot. Elévülhetlen érdemeket szerzett azonban magának a
rengeteg homokterület megkötésével. Mert a mi erdő a deliblati
homokon van, annak legnagyobb részét ő ültettette. Ő jött rá a
homokfutás megállításának legegyszerűbb és legjobb módjára,
melyet a magyar takarásnak nevezhetünk s a melyet az E. L.-ban
annak idején ismertettem, méltattam.
Csendes, munkás ember volt. Nem tudott port fölverni. Nem
tudta érdemeit a fórumon kikiáltani. Nem is kívánta. Csak azt
kívánta, hogy a munka, melyet végzett, tönkre ne menjen; hogy
az a rengeteg haszontalan homoktenger hasznothajtó erdei talaja
legyen a magyar hazának. Teljesül-e kívánsága, a jövő fogja meg
mutatni. De munkássága helyet érdemel a magyar erdészet történe
tében. Mátyus volt a magyar homokkötés nagymestere. Sokat, nagyon
sokat tanultam tőle. Kiváló homokkötőink között ő volt a leg
kiválóbb.
Ne vesszen el emléke a magyar erdészet történelméből.
Béke lengjen hamvai fölött.
Illés Nándor.
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A magánvizsgák

a selmeczbányai

erdészeti

főiskolán

az uj rendszabályok értelmében teljesen megszűnnek. Azok, a kik
egyes tantárgyakból nem birnak vizsgaeredménynyel, az 1905/6.
tanév végéig a pótvizsgákon jelenhetnek meg. Felhívjuk az érde
kelteknek figyelmét a pénzügyminiszter urnák lapunk hirdetési
rovatában közölt, erre vonatkozó hirdetményére.
Fává fejlődött Lyeium barbarum. Debreczen kellős közepén,
a történeti nevezetességű nagy református templommal szemben
az egyház tulajdonát képező alacsony földszintes ház áll, mely
nek fala mellől az ördögczérna (Lyeium barbarum) ritka példánya
nőtt ki. Ezt az útszéli cserjét csak dúsan szerteágazó bokorként
szoktuk meg, itt azonban törzset növesztelt és koronáját a ház
tetejéig tolta fel. Alakját Török Gábor, városi erdőmester ur fel
vétele alapján 17. sz. képünkön mutatjuk be.
A ritka fejlődésü példány teljes magassága 3 m. Törzse 1 m.
magasságig osztatlan és itt 29 cm. átmérővel bir. Innen két ágra

17. kép. Faalaku Lyeium

barbarum

Debreczenben. (Török G á b o r fölvétele.)

oszlik, melyek egy ablak rácsozatán fonódnak át. Az ágak egyen
ként L62 m hosszúak és 19 cm. vastagok. Török Gábor erdő
mester ur a Lyeium eredetét is kutatta és a városi levéltárban
arra a feljegyzésre akadt, hogy ezt a Lyciumot 1767-ben ültették
el. E szerint 137 éves volna.
Bund Károly.

Térképeknek

autegrafiai uton való

sokszorosításáról.

Az Erdészeti Lapok 1903. évi augusztusi füzetében megírtam,
hogy mi módon sokszorosittatom üzemtervi térképeimet. Ugyan
ekkor említettem azt is, hogy Klösz György és fia (Budapest,
VII., Városligeti fasor 49.) udvari fényképész szintén foglalkozik
térképeknek autografiai sokszorosításával, de munkája Grund V.
Utódaiénál jóval drágább.
Klöszékkel a térképek fényképi uton való kisebbítése révén
már ugyis összeköttetésben állván, az volt a czélom, hogy a sok
szorosítást is nekik adjam át. Elmentem tehát egy alkalommal
hozzájok személyesen, hogy az előttem aránylag igen magasnak
látszó ár okát megtudjam s velők valamikép megegyezésre jussak.
Kitűnt ekkor, hogy ők az árba az autografiai rajznak kézzel való
készítését is — amit én magam szoktam eddig végeztetni —
beleértették s ez okozta tulajdonképpen a nagy eltérést.
Az autografiai rajz készítőjének a munkáját Klöszék napi
10 K-val számítják. Ezt sokallottam; Klösz azonban biztositott,
hogy a sokszorosított térkép összehasonlithatlanul jobb lesz, ha
ők rajzoltatják e munkába már begyakorolt emberükkel, mintha
én készíttetem s hogy a rajzolásért kiadott pénzt nem utólagosan
fogom sajnálni.
Ezek után megküldtem sokszorosításra a kudzsiri magy. kir.
erdőgondnokság
bükkös üzemosztályának
átnézeti
térképét
(72/94 cm. nagyságban) s mondhatom a munkával teljesen meg
voltam elégedve.
A térkép 42 példányban 3 7 8 4 0 K-ba került, mely összegből
210 K elesik, ha az autografiai rajzot magunk készítjük.
Egyszerűbb, kisebb térképek sokszorosítását, aki takarékos
kodni akar, Grund V. utódainál is jól elvégeztetheti.
Térképeim mostani kiállítása egyben-másban eltér a régeb
biektől, azért ismét leirom.

A birtokhatárvonal mentén mintegy 1 mm. vastag folytonos
vonalat rajzoltatok, illetőleg nyomatok a birtokhatár jelölésére.
Ezt azelőtt utólagosan festett szines sávval tettem meg.
Az erdőterület fehéren marad. A többi területet — bármely
mivelési ághoz tartozzék is — rétzölddel szineztetem (többféle
szin több költséget okozna), hogy szembeszökőleg kitűnjék az
erdőterületek között. Hogy aztán melyik részlet milyen művelési
ághoz tartozik, azt a beléje irt jelzés (r = rét, hl == havasi legelő
stb.) mondja meg.
A terméketlen területet fekete pontozással s tl
tl stb.
írással, a birtokban levő idegen belzeteket pedig fekete sraffozással
s Í'J, / stb. Írással jelöltetem.
A patak kék (keskeny patak egyszerű vonal, széles két kék
vonal között kék sraffozás), az ut barnás-sárga (szépia) szinü.
2

3

v

2

2

Az állandó gazdasági beosztás (üzemosztály, vágássorozac és
tag) határát nem jelöltetem meg a szokszorositásnál, hanem utó
lagosan kézzel festetem a lapokra keskeny piros és zöld sáv
alakjában. Az általános szokás az, hogy az üzemosztály határát
kettős s a vágássorozatot egyes kármin sávval jelölik. Ez, ahol
több üzemosztály és vágássorozat van s ezek már fekvésöknél
fogva nem válnak el élesen egymástól — nem feltűnő s igy
nem czélszerü jelölés. Figyelemmel kell nézegetni, hogy melyik
kettős s melyik egyes piros sáv; pedig e jelölésnek olyannak kell
lennie, hogy egy tekintetre tájékoztasson. Én azért a saját hasz
nálatomra szolgáló térképeken az üzemosztály határát narancs
színű egyes sávval jelöltetem s összehasonlithatlanul jobb a térkép,
illetőleg a gazdasági beosztás átnézete.
Az erdőbirtokon esetleg keresztülvonuló községi határt szintén
csak utólagosan festett viola- (ibolya-) sávval jelöltetem meg.
Láttam Klöszéknél olyan erdőtérképet is, amelyiken a nem
erdőterület nincsen színezve, hanem a kataszter által is használt
(fekete, nem szines) fücsomócskákkal (rét- és legelőjelzés) és sor
számozott kezdőbetűkkel van jelölve, az állandó gazdasági beosztás
határainak jelölése pedig: a taghatár szaggatott, vastagabb, fekete
vonal; a vágássorozathatár rövid, vastag, fekete vonal ponttal
váltakozva (u. n. eredményvonal); az üzemosztályhatár rövid,
vastag, fekete vonal három ponttal váltakozva s végül a község-

határ az 1 : 7 5 0 0 0 mérczéjü katonai térképével egyenlően: rövid,
vékony vonal három ponttal váltakozva.
Ennek a most leirt jelzésnek az az előnye, hogy a térképen
utólagosan kézzel nem kell semmit sem pótolni, mert a fekete
színnel jelölt határok nyomása a rajz többi fekete vonalaival együtt
megtörténik. Hogy én ezt az előnyt nem használom ki, annak
az az oka, hogy a fekete vonaljelzés egyáltalában nem átnézetes,
amint nem feltűnő a nem erdőterületeknek fentirt fekete jelölése sem.
Lehetne az állandó gazdasági beosztás határsávjait mindjárt
színesen nyomatni is. Ezt meg azért nem teszem, mert a térkép
példányok hosszabb időre vannak szánva s a gazdasági beosztásnak
esetleges változtatása a lapok használhatóságát megrontaná. Éppen
ezért s hogy olyan munkát, amely még nem szükséges, ne végez
tessek — az állandó gazdasági beosztást csak a már használatba
veendő lapokon festetem ki.
A jelmagyarázatot — eltérően az általános szokástól — nem
magára az átnézeti térképre, hanem 9/17 cm.-es papírlapra külön
nyomatom s feldarabolva az összehajtott térképnek egyik alkal
mas lapjára, a vászonra ragasztatom. Ezt a védkerületi térképek
kedvéért teszem igy. A szászsebesi kerületben ugyanis oly nagyok
az erdőgondnokságok, hogy minden erdőőrnek, könnyebb kezelhetés s a táskájában való elhelyezhetés végett, az erdőgondnoksági
térképből csak a saját védkerületét adom (ennek az az előnye
is van, hogy igy egy lapból több védkerületét is kiszabok),
amely esetben csak egy védkerületnek jutna jelmagyarázat s a
többinek külön kellene ugyis adni.
Jónak látom elmondani azt is, hogy mi történik abból a
szempontból, hogy a nyomott térképek a lehetőségig hibátlanul
kerüljenek használatba.
Ennek elérésére legfontosabb az, hogy az autografiai rajz
készítése végett a müintézethez beküldött lap hibátlan legyen.
Az autografiai rajz hibáinak kiküszöbölése czéljából Klöszék
a térképről próbanyomatot küldenek. Ezen piros kihuzótussal
kiigazittatom a hibákat, pótoltatom a hiányokat, szóval a lapot
korrigáltatom s Klöszék e szerint kijavítják a nyomást. E korri
gálás után már csak nagyobb és szövevényesebb térképeken
szokott maradni néhány hiba. De hogy még ezek se kerüljenek

a térkép használója kezébe, a kész sokszorosított lapokat ismét
összehasonlittatom az alaptérképpel s a talált hibákat, hiányokat
jegyzékbe foglaltatom s ezeket az állandó gazdasági beosztás kifestése alkalmával minden egyes lapon kijavíttatom, pótoltatom.
A sokszorosításhoz beküldendő, az alaptérképről másoló
vászonra vett rajznál csak magának a rajznak (a térképi vonalak
nak és pontoknak) pontos és gondos kivitelére kell ügyelni. A
felírás szépsége mellékes, mert ennek betűit ott ugy sem másolják
le; ennél csak az olvashatóságra s a felírás helyére legyünk
figyelemmel.
Fényképi uton kisebbített térképnél a sópapiron levő kópiát
látom el teljes felírással (mert erről készül az autografiai rajz),
a fényképi kisebbitéshez használt lapra pedig — a mely a színezés
mintájául szolgál — csak tájékozásul jegyzek egyet-mást.
Béky Albert.
Czélszerü redukáló műszer. A mérések ferde távolságainak
vízszintesre való átszámítását az általánosan ismert táblázatok
segélyével szoktuk végezni. Én erre a czélra ujabban a Riebel F .
osztrák erdőmester által szerkesztett s németül Kreis-Rechenschlebernek nevezett műszert használom, amely Gebrüder Fromme bécsi
mechanikus czégnél (Wien, XVIII/2. Fierbeckstrasse Nr. 27.) kapható.
Erről 45° lejtig bármely ferde távolságnak megfelelő víz
szintes hossz s viszont bármely vízszintes hossznak megfelelő
ferde távolság egyszerre, egész könnyedén a táblázatok szerinti
átszámításnál gyorsabban s éppen olyan pontosan leolvasható.
Gyorsabban s könnyebben dolgozhatunk e műszerrel, mint a
némelyek által használt Udvardy-féle átszámító táblázattal is.
A műszer ára kartonpapirból 5 K, sárgarézből 60 K.
Béky Albert.
Vizsgaeredmények a selmeczbányai főiskolán. Ily czimen
egy röpiratot kaptunk, a mely Andrelcs János kir. bányatanácsos,
petrozsényi bányaigazgató tollából ered. Megbeszélés tárgyát képezi
ebben a füzetben a főiskolán behozott uj vizsgarendszer, melynél
a szerző az ülnökök mellőzését kifogásolja, főleg azonban a
rendkivül silány vizsgaeredmények
okait kutatja, csupán a
bányászati szakok hallgatóiról készítve statisztikát, a melyet más
műszaki főiskolák eredményeivel hasonlít össze. Kutatásai azon-

ban nem vezetnek pozitiv eredményre, hanem ezek helyett több
lehetőséget és kérdést vett fel. Talán a középiskolák selejtes
anyaga keresi fel Selmeczbányát? Lehet, hogy a selmeczi társa
dalmi viszonyok vannak befolyással a kedvezőtlen eredményre.
Felveti a kötelező felvételi vizsga eszméjét, kívánja, hogy a
főiskola gyűjteményei és könyvtára a fiatalságnak az eddiginél
hozzáférhetőbbé tétessenek, óhajtja, hogy a tanári kar és az ifjú
ság közötti érintkezés bensőségesebb legyen. Szükségesnek tartja a
főiskola székhelyének Budapestre való áthelyezését, a tanári kar
jobb javadalmazását és előzetes gyakorlati működését s mindezen
kérdések beható tárgyalására a főiskolai tanácsot felhívja.
Andreics javaslatait, talán a felvételi vizsgától eltekintve,
bizvást magunkévá tehetjük, illetőleg részben, pl. a mi a főiskola
székhelyének áthelyezését és a tanári kar jobb javadalmazását
illeti, már régóta hangoztattuk.

Az erdészeti szakoktatásnak négy évre való kiterjesztése,
a mely hazánkban már megvalósult, Ausztriában még csak az
előkészítés stádiumában van. Az osztrák kormány ez ügyben
véleményt kért az osztrák birodalmi erdészeti egyesülettől, mely
nek erre vonatkozó felterjesztéséből a következőket közöljük:
Elegendő a mostani tantervre reátekinteni, hogy belássuk,
hogy a tananyagnak az a zsúfoltsága, a mely a két első és az
utolsó félévekben is fennáll, messze túlhaladja a hallgatók felvevő
képességét és az otthon való tanulást, a melyre minden törekvő
tanulónak szüksége van, teljesen kizárja.
Ily körülmények között az erdészeti szakoktatást az a veszély
fenyegeti, hogy az előadások látogatottságának szükségszerű csök
kenése mellett, a vizsgákra való, szűkre szabott előkészítés szín
vonalára sülyed.
A bír. erdészeti egyesület tehát — támaszkodva a meghall
gatott szakférfiak véleményére is — a tanidőnek kiterjesztését
szükségesnek tartja. Szükségesnek kellene tartania akkor is, ha
csupán az eddigi tananyagnak czélszerübb beosztásáról és behatóbb
előadásáról volna szó. Tényleg azonban az ujabb kor követel
ményeinek megfelelően a tananyag maga is némi bővítést igényel.
Igy az „erdészeti kereskedelmi ismeretek és statisztika"
cimén tartott előadások a vám- és tarifaügy ismertetésével vol-

nának bővítendők. Ezen tárgyak ismerete a jövendő erdőgazda
nemzedékre nézve — tekintettel a fakereskedelem növekvő jelen
tőségére — nélkülözhetlen, de szükséges azért is, mert teljesen
jogosult törekvések irányulnak arra, hogy a konzuli szolgálat
egyes ágai szakemberek által láttassanak el, a mikor kereskedel
mileg előképzett erdészekre is szükség lesz.
Óhajtja az egyesület az erdőgazdasági politikának külön
tantárgyként való előadását, az erdészeti adminisztratió keretében
pedig a számvitel és könyvelés behatóbb oktatását. Kívánatosnak
tartja a vadászattan előadását, mert az erdészet és vadászat külö
nösen a nagybirtokokon el nem választható és mert szükséges
nek tartja, hogy a vadászati üzemet az erdőtisztikar intézze, a
mely legilletékesebb arra, hogy az erdőgazdasági és vadászati
érdekeket összeegyeztesse.
Végül helyet kérnek a tantervben az erdészeti aesthetika
részére, mert mindinkább több helyen válik szükségessé a gazda
sági müveletek intézésénél a szépészeti szempontokat is figyelemre
méltatni. Ezen bővítésekkel szemben, különösen a felső mennyiségtan
és felső geodésia terén némi rövidítéseket tart az egyesület
lehetségesnek.
A st.-louisi világkiállítás erdészeti csoportjában különösen
érdekesek voltak azok a nagy diapozitiv-képek, a melyek az
amerikai erdőket és az azokban folytatott gazdaságot ábrázolták.
Ezek az átlátszó képek egynémelyike 1'20 m. magassággal is birt és
egy körfolyosóban akként voltak elrendezve, hogy a napfény
világította meg őket. Egyik oldalon a keleti, a másikon a nyugati
államok erdeire vonatkozó képek voltak elhelyezve. Egyes jelleg
zetes fatörzsek, erdei képek, a kihasználás, az erdővédelem és felújítás
egyes mozzanatai voltak e képek tárgyai, melyeken kivül még
igen sok fénykép tette az amerikai erdőket szemlélhetővé.
Érdekes tárgya volt továbbá az erdészeti kiállításnak az
Egyesült-Államok domborművű térképe, a mely közel 5 m. átmérőjű
gömbszeleten készült. Ezen a térképen az erdők eloszlása és minő
sége különféle színekkel van feltüntetve, továbbá megjelöltettek az
u. n. rezervált erdőterületek, az erdészeti osztály által készített
üzemtervek szerint kezelt erdők, az erdészeti tanintézetek stb.
A külső kiállításnak különösen az volt a czélja, hogy a far-

merekkel a fásítást megkedveltesse. Egy kis farm körül erdősíté
sek és csemetekertek voltak itt láthatók, a mint azok, az EgyesültÁllamok egyes tájain ajánlatosak, továbbá szélfogó erdősítések,
a melyek a keleti részeken, a földek és épületek védelmi szem
pontjából nagy fontossággal birnak. Egyéb mintaerdősitések és
faiskolák foglalták el a terület többi részét.
Faminták, szerszámok, műszerek, impregnálási kísérletek,
szilárdsági kísérletek említendők még fel a kiállított tárgyak közül.
Eladó ag-anesok. Boldogult Havas Ágoston hagyatékában
168 drb őzagancsból és 18 drb nagyrészt abnormis szarvas
agancsból álló gyűjtemény eladó. Az agancsok dunántúli, főleg
bakonyvidéki eredetűek és koponyával diszes faíáblákra erősitvék.
Bővebb értesítéssel szolgál: Oubányi K. Budapest, I. ker. Somlói-ut
4. szám.
A topánfalvi m a g y a r olvasókör, melynek könyvtára a mult
évi augusztus hó 17-én duló tűzvész martaléka lett, azzal a ké
réssel fordul olvasóinkhoz, hogy hazafias tevékenységének újból
való felvételét akár pénzadománynyal, akár egy-két kötet könyv
adományozásával lehetővé tenni szíveskedjenek.
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter a magyarországi kincstári erdőket kezelő
erdőtisztek létszámában Matusovits Péter erdészjelöltet a liptóujvári főerdőhivatal
kerületéből — saját kérelmére — a nagybányai, Szabó Kálmán erdészjelöltet
pedig a nagybányai főerdőhivatal kerületéből — saját kérelmére — a lippai
főerdőhivatal kerületébe helyezte át.
*

A m. kir. földmivelésügyi miniszter a horvát-szlavonországi kincstári erdőket
kezelő erdőtisztek létszámában Almássy László erdészjelöltet — saját kérelmére
— állami szolgálata alól felmentette.
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