
szinte azok, a kik a kellő sikerrel való tanulhatásra elég elő
képzettséggel nem birnak és végül azok, a kikről beigazolódik, 
hogy folyamodványukat nem sajátkezüleg irták, az intézetből 
azonnal elbocsáttatnak, illetve véglegesen fel nem vétetnek; 

b) minden véglegesen felvett növendéket az állam lát el 
ruházattal, az intézetbe való belépés alkalmával azonban minden 
növendék magával hozni tartozik: 6 inget, 6 lábravalót, 6 zseb
kendőt, 10 pár kapczát, vagy harisnyát és 1 pár erdőjárásra 
alkalmas, erős bagaria csizmát, valamennyit teljesen uj állapotban; 

c) a saját költségükre felvett növendékek az intézetben való 
tartózkodás idejére kapott ruházatért és ellátásért évenként, félévi 
előleges részletekben 300 (Háromszáz) koronát tartoznak fizetni 
az államnak, ennek biztosítására tehát a saját költségükre felvett 
növendékek, illetve szülőik, gyámjuk, vagy munkaadójuk kir. 
közjegyző előtt kiállított okmányban kötelezettséget tartoznak 
vállalni arra nézve, hogy az évi 300 korona eltartási költséget a 
kitűzött időre az intézet vezetőjének kezéhez pontosan lefizetik; 

d) az állami ellátás mellett felvett növendékek, illetve szülői, 
gyámja, vagy munkaadója abban az esetben, ha a növendék az 
iskolát a két évi tanfolyam teljes bevégzése előtt önként elhagyná, 
vagy az intézetből a fennálló szabályok értelmében elbocsáttatnék, 
az intézetben való tartózkodás ideje alatt reá fordított költségeket 
(egy évre 300 koronát számítva) az államnak szintén megtéríteni 
kötelesek s hogy ezt az iskola vezetőjének felszólítása után leg
később hat hét alatt teljesitik, a végleges felvétel alkalmával 
bemutatandó közjegyzői okirattal szintén biztosítani tartoznak. 

Budapest, 1905. évi május hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

3% ú% ú$ 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Gazdatisztek nyugdíjügyi kongresszusa. A gazdatiszti osz
tály számos képviselőjének részvételével folyt le mult hó 21-én 
Budapesten a czimben jelzett gyűlés, melynek határozata a magán
szolgálatban álló erdőtisztek nagy részét is közelről érdekli. A kon
gresszus Batthyány Tivadar gróf vezetése mellett nyilt meg, 



kezdeményezője pedig a „Gyakorlati Gazdatisztek Országos Egye
sülete" volt. A tárgyalás alapjául Merza Mártonnak, az emiitett 
egyesület igazgatójának alábbi javaslata szolgált, amelyet a kon
gresszus egyhangúlag magáévá tett: 

„Mondja ki a gazdatisztek nyugdíjügyi országos kongresz-
szusa, hogy társadalmi és közgazdasági szempontokból elodázha-
tatlanul szükségesnek tartja, hogy a magyar honossággal biró 
magyarországi gazdatisztek nyugdíjügye, mint olyan osztályé, 
amelynek munkálkodása Magyarországon manap a leginkább 
államfentartó erők körébe tartozik, a törvényhozás által a meg
érdemelt figyelemben részesittessék, illetőleg ez osztály nyugdíj
ügyi kérdése törvényben és pedig az általánosan kötelező elv 
alapján oldassék meg ugy a magyar honossággal biró gazdatisz
tekre nézve, valamint a gazdatiszti tevékenységet feltételező föld
birtokra, tehát az 500 (ötszáz) holdon felüli gazdaságokra nézve; 
tehát a gazdatiszti osztály részéről az egyesek által a maguk javára 
biztosítandó nyugdijösszeg bizonyos mérsékelt nagyságú százalé
kának évenkinti, a jelzett földbirtok részéről pedig holdankint 
egyszer és mindenkorra huszonöt fillérnek befizetése által létesí
tendő s közvetlenül a magyar királyi földmivelésügyi minisz
térium által vezérlendő gazdatiszti nyugdíjügyi szervezet igazga
tásába utalandó nyugdijalap megalkotásával." 

A nyugdijtervezet szerint 10 évi befizetés után 8 0 0 - - 3 0 0 0 
kor. nyugdijat biztosithatnának maguknak a gazdatisztek. 10 évi 
hozzájárulás után 40° o, azontúl 2—2° o-kal több a nyugdíjigény. 

A gazdatisztek nyugdijának biztosítására vonatkozó törekvések 
nem ujak. A nagy uradalmak többnyire megoldották azt saját ere
jükből, de a gazdatisztek és erdőtisztek maguk is megkísérelték 
a kérdés megoldását, amennyiben 1893-ban megalakították a 
„Mezőgazdasággal és Erdészettel foglalkozók Nyugdíjintézetét", 
mely azonban nagyobb lendületet nem vett s pl. 1903 végével 
csupán 163 taggal birt, kik között 10 volt erdész. 

Ily körülmények között a nyugdijkérdést megoldottnak tekin
teni nem lehet. Nem ismerjük azon számításokat, amelyek a kon
gresszusi határozat alapját képezik, de őszintén óhajtjuk, hogy azok 
reálisak legyenek s ekként a gazdatisztek és velük a magánszolgá
latban álló erdőtisztek nyugdíjügye rendezhető legyen. A magyar 



földmivelésnek, hogy feladatának megfeleljen, megelégedett inté
zőkre van szüksége. Csak igy várható felvirágozása. Ennek a 
megelégedettségnek pedig egyik főtényezője a nyugdij biztosítása 
volna. 

A népszerű erdészeti növénytan ismertetéséhez. Nagy 
köszönettel tartozom Illés Nándornak azért a jóakaró könyv
ismertetésért, mely az E. L. jelen évi májusi füzetében megjelent 
szükségesnek tartom azonban némely kifogására a magam észre
vételét megtenni. 

A III. füzethez csatolt közös czimlap, a tárgymutató és a 
lényegesebb sajtóhibák jegyzéke az egész munkára vonatkozik 
s csak azok számára való, a kik mind a három füzetet egy kötetbe 
akarják beköttetni. Legelőre jön az I. füzet czimlapjával szemben 
a közös czimlap, leghátulra, a III. füzet után a betűrendes nev
es tárgymutató és a lényegesebb sajtóhibák rövid jegyzéke. 

Az őszi kikirics virágzásáról nincs az állítva, hogy csak akkor 
virit, a mikor derek járnak, hanem a tanitó a virág bemutatására 
történetesen olyan „szeptemberi" napot választott, mikor derűs 
éjjelre épen dér állott be. 

Elismerem, hogy az a meghatározása a gyöktörzsnek, mely 
a III. füzet 8. lapján van, nem szabatos, de nem volt szándékom 
a rhizoma minden nemét tárgyalni. 

Hogy a virágok szinét minden esetben nem mondtam meg, 
az lehetséges, de hogy a sóskafáé ne lenne megemlítve, az nem 
áll (93. 1. alulról a 4. sor). Épugy megvan jelölve az ákácz és a 
fái zanót virágának szine is. Fekete Lajos. 

A kincstári erdők mult évi jövedelme a hírlapok közlése 
szerint tetemesen emelkedett. Az előirányzott 17,421.288 koronával 
szemben a tényleges bevétel 19,368.578 K. volt, vagyis 1,947.290 
K-val több. A kiadás ellenben 27.019 K-val kisebb volt. 

Nagyarányú vadkárpör. Ratibor Viktor herczeg Pilis hegység-
beli erdőbirtokáról a szarvasok a mult évi nagy szárazság követ
keztében tömegesen keresték fel táplálék-szerzés végett a szom
szédos szőlőket, a melyekben a törvényszéki szakértők felvételei 
szerint több mint 38.000 szőlőtökét pusztítottak el. Az okozott 
kár meghaladja a 60.000 K-t. A perelt birtokos tagadja, hogy a 
vadat tenyészti s ezért a kárt viselni nem hajlandó. A szakértők 



azonban sózókat találtak a területen és megállapították, hogy a 
vadat ott szénával és vadgesztenyével etetik. Bár tehát a birtokos 
ezt sem ismeri el mint a vadtenyésztés jelét, mégis aligha fogja 
kikerülni a marasztaló ítéletet. 

Védekezés a Trametes Pini ellen. Ez a gombafaj nagyon 
gyakori összes hazai fenyőfánkon; fás termőteste 50 évig is elél. 
Különösen nagy pusztulások észlelhetők e gomba miatt az erdei 
fenyőn, mely csak addig menekül meg a bántalomtól, ameddig 
a gesztje nem fejlődött ki; ez a gomba t. i. csak a geszt-szövetben 
találja fejlődésének a föltételeit. Ezzel függ össze az egészséges 
erdei fenyőknek a fertőződése, mely olyan ágcsonkok létesülésével 
következik be, amelyekben a geszt már ki van fejlődve. E geszt
szöveten keresztül nő a mycelium a törzsnek gesztövéig, ott szét
terjed és a jellegzetes rózsaszinesedéssel kapcsolatosan a vörös
nedvesedést okozza. A gomba mycelium-állapotában nem képes 
szaprofita módon élni; ez okból a fertőzés sohasem indul ki a 
gyökérzetből. A levegőből az ágcsonkok felületére került spórák 
csírázása folytán következik be a fertőzés. Hogy e gombának 
konzol-szerü kalapos termőtestei túlnyomóan a törzsek nyugoti 
oldalán jelennek meg, az uralkodó nyugoti irányú szelekben leli 
okát, melyek a spórákat szertehordják. Ez a jelenség azonban csak 
a fertőzés idejét követő közeli időszakokban van ugy, amikor 
t. i. a gomba a fertőzött oldal közelében létesiti termőtesteit; 
mert később, amikor az illető fa idősebb törzsét keresztül-kasul 
járta a mycelium, e termőtestek bármelyik irányból nőhetnek ki. 
Védekezés tekintetében Möller az ágcsonkoknak bekenését, nem
különben a termőtesteknek a megsemmisítését tartja szükségesnek. 
Az ágcsonkok bekenése az „Ermisch"-féle rovarenyvvel ered
ményesnek bizonyult. Tétényi. 

Egy borókafenyő-betegségről . Cavara 1898-ban sajátságos 
szárdaganatokat figyelt meg a Juniperus phoenicea borókafajon a 
Monté Circeo-n meg a Cupressus sempervirens-en Florencz mellett. 
Cavara ezeket a rákszerü daganatokat két hasadógombának (Schizo-
mycetes) tulajdonította, melyeket a szétfoszladozott külső részből 
izolált és kitenyésztett. Ezenkívül nem kerülte el a figyelmét, hogy 
e közben a Ceratostoma juniperinum nevezetű gombafaj gyak
rabban jelenik meg. Baccarini P. ujabban kiderítette, hogy ez a 
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gomba a közönséges borókafenyőn (Juniperus communis) is elő
fordul, még pedig a legfiatalabb daganatokban fordul elő, melyek 
egyébiránt aszeptikus próba-anyag vételekor semmiféle baktériumot 
sem szolgáltatnak. Tétényi. 

Az Erdészeti Lapok 1889—1895. évi évfolyamait egy erdő
tisztnek szorult helyzetben lévő árvája jutányos áron értékesíteni 
óhajtja. Czime a kiadóhivatalban megtudható. 

A m. kir. Bányászati és Erdészeti Főiskolai Kör „házalapja". 
Folytatólagosan az 1904. évi július hó 29-étől a főiskolai kör 
„Házalapja" javára eszközölt gyűjtés eredményéről a következők
ben terjesztjük be részletes beszámolónkat:*) 

Nóvák Béla 100 K., Blattny Tibor 6 K. 50 fill., Joerges Ágost 8 K , 
Ismerkedési estélyen megejtett gyűjtés eredménye 62 K. 14 f., Stancsa Gy. és 
Grünhut A. 1 K-, Farkas János 25 K., Pap Márton 1 K., Madár Ferencz 4 K., 
Neubauer Ferencz 10 K., Benedicty K. 5 K., Mráz F. 2 K., Piovarcsy K- 10 K., 
Ternezelyi kohóhivatal 11 K., Zivanovics Z. 2 K., Noxer Gyula 5 K., Kühn 
Henrik 10 K., Reinfolg Félix 5 Lánszky János 6 K., Schréter Károly 4 K., 
Müller Ignácz 10 K., Ranzinger V. 16 K., a 281. sz. gyüjtőiven 3 K., Lugosi 
m. kir. erdőhivatal 39 K-, Czibulka Soma 10 K., Wagner Gyula 2 K., Paukovits 
Béla 5 K., Teschler János 5 K., Schmidt Ferencz 10 K., Hibbján János 23 K., 
Berghold Károly 6 K., Halmi László 2 K., Léber Antal 2 K., Hubay Zsigmond 
6 K. 90 f., Csik Gyula 10 K., Ozvirk Ede 2 K., Gontkó Ignácz 10 K., Molnár 
Lajos 5 K., Áronffy Ernő 5 K., Szimon Béla 5 K., Giller János 5 K , Pohl 
József 1 K., Allender Frigyes 10 K-, Spotkovszky József 50 K., Turcsa Tivadar 
5 K-, Apáthy Vilmos 6 K., Petschmann Károly 2 K., Janoviczky Zsigmond 
8 K-, Martin István 10 K., Nagyági bányaigazgatóság 20 K., Hart Emil 5 K-, 
Retter Frigyes 2 K., Skrbek Károly 10 K-, Havas János 20 K., Zachár István 
12 K., Kis Ferencz 2 K., Ravasz Sándor 10 K., Csaszkóczy N. és Mihalik N. 
7 K., Wiener Ferencz 3 K., Syllaba Ernő 20 K-, Kostenszky Pál 5 K., Bencsik 
Sándor 10 K-, Treiter Ferencz 4 K., Schmidt Lajos 10 K-, a „Köztisztviselők 
sorsjegyének" darusításából befolyt engedmény 13 K. 75 f., Kondor Vilmos 
12 K.; Mauks Vilmos 2 K-, Stenka Lajos 10 K., Vodráska N. 10 K-, Fogassy 
Gyula 11 K., Halász Géza 5 K., M. kir. Földtani Intézet 19 K. 40 f., Orsz. 
M. Bány. és Koh. Egyesület körmöczbányai osztálya 50 K., Singer Samu 20 K., 
Farbaky Gyula 10 K., a „Metropole" szállodai katona koncert felajánlott tiszta 
jövedelme 14 K. 10 f., a „Hungária" szállodai katona koncert tiszta jövedelme 
8 0 K., a „Balekbál"-ból 23 K. 

A „Házalap"-nak ez idei tőkéje az eddig felmerült kiadások 
levonásával négyezerkilenczszázötvenkettő (4952) korona és 29 fillér. 

*) Megjegyezzük, hogy az előző beszámoló szerkesztőségünkhöz nem 
érkezett. Szerk. 



Mindazon nemeslelkü adakozók, kik filléreikkel segítséget nyújtottak 
ama nemes eszmének megvalósulhatásához, hogy egykor a Selmecz
bánya áldatlan viszonyai szülte szomorú helyzetünkön változtatva 
szerény igényeinknek megfelelő hajlékot, otthont teremthessünk 
magunknak, fogadják ez uton is legőszintébb köszönetünknek és 
hálánknak tiszteletteljes nyilvánulását. A „m. kir. Bányászati és 
Erdészeti Főiskolai Kör" ifjúsága nevében Puksa Endre elnök. 

A keskenyvágányu vasutakról nemrég az összes szállító
berendezések konstrukczióit tartalmazó gyűjtemény jelent meg 
katalógus alakjában. 

E gyűjtemény nemcsak az általánosan használt typusokat és 
szállítási módozatokat öleli fel, hanem mindazon, — a speciális 
viszonyoknak és a legkülönfélébb iparágaknak is megfelelő — 
szerkezeteket ábrázolja, melyekkel a mai modern iparnak számolnia 
kell. 

Ajánljuk tehát az erdei vállalatoknak és gazdaságoknak, hogy 
szerezzenek maguknak betekintést ezen műbe, s biztosak vagyunk 
abban, hogy minden érdeklődő talál benne sok oly praktikus 
berendezést, mely czéljainak minden tekintetben megfelel. 

A 72 oldalra terjedő és több mint 400 illusztrácziót tartalmazó 
katalógust a kiadók (Rpessemann és Kühnemann Koppéi Arthur-
féle vasutak Budapest) kívánatra szívesen küldik díjtalanul az 
érdeklődőknek. 

Halálozás. Az Országos Erdészeti Egyesületet legutóbbi szá
munk megjelenése óta súlyos veszteség érte számos régi alapitó 
tagjának gyászos elhunyta következtében. Andrássy Tivadar gróf, 
pallini Inkey István báró, Keglevlch István gróf földbirtokosok és 
Kugler Lajos ny. m. kir. erdőtanácsos alapitó tagjaink elhunytát 
gyászoljuk. B ke hamvaikra! 

ú% ú% ú% 


