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81 krt, a nagybányai m. k. főerdőhivatal rendbirságból 3 frt 
5 0 krt és Karvas Emil 3 írt 50 krt. 

Tudomásu l vétetik. 

25. A következő rendes uj tagok véte tnek fel : Fülöp János u rad . 
erdőőr , ajánlja a t i tká r ; Pölöskey József apátsági erdőgyakornok, 
ajánlja Havas Ágoston. 

26. Ezen jegyzőkönyv hitelesí tésére Fekete Lajos és Tom
csányi Gusztáv választmányi tagok kéretnek fel. 

~K. m. f. 

Horváth Sándor s. k. Bedö Albert s. k. 
titkár. alelnök. 

Hitelesí tésül : 

Tomcsányi Gusztáv s. k. Fekete Lajos s. k. 
választm. tag. választm. tag. 

Lapszemle. 
Az erde i mellékhaszonvételekrö l egyik franczia szaklap e g é s z 

czikksorozatot közölt, melyből egyes részleteket már a mult füzet
ben ismerte t tünk. Minthogy e ezikksorozatban egyéb érdekes rész
leteket is talál tunk, a mult közlemény folytatásaképen ezeket is 
följegyezzük. 

Illó olajok és illatszerek. Különböző fáknak különböző részei
ből (a virágokból, levelekből, r i tkán a gyümölcsből) illó olajokat 
lehet kivonni, melyek illat- és gyógyszerek készítésére használ ta t 
n a k ; különösen a forró égövi fák azok, melyek efféle használa t i 
móddal értékesíthetők. 

Az illó és szagos anyagok a sejtekben és sej tedényekben van
nak elzárva, és csak akkor válnak szabaddá , ha a felhám (mem
bráné) megszakit tat ik. Ezek az anyagok lepár lás vagy préselés által 
vonhatók ki. 

Az Egyesült-Államok némely részeiben a Betula lenta fájá
ból lepárlás által illó olajat vonnak ki, mely nagyon hason
lít az úgynevezet t Winter -Greenhez . A Winter-Green szintén illó olaj, 
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melyet az i l latszerészek rendkívül keresnek s mely a börvény 
meténg növényből (az ericaceák családjából) állíttatik elö. Ameri
kában Winter-Greennek hívják azt az illó olajat is, melyet szin
t én egy az er icaceák családjába tar tozó növényből (mint a fran-
cziák nevezik „la gaulthérie du Canada") kész í tenek; ezt a kétféle 
illó olajat gyakran össze is tévesztik egymással . 

A Betula lenta nyers fájából 1120 kiló ad 2500 g ramm 
0 ' 2 3 % - o s illó olajat. Ugyanolyan mennyiség „gaulthérie ' ' -bői 
9 kiló 0 ' 8%-os illő olajat hihet kész í ten i ; de a „gaul thér ie" 
tenyész tése sokkal többi; kerül, mint a Betula len ta tenyésztése . 

A storax az a gyantanem, melyet Keletnek egyik fájáról a s torax-
fáról (franczia neve : aliboufier officinái) termelnek, és pedig met
szést cs inálnak ennek a fának a kérgén, a gyanta er re kifolyik és 
a levegőn megkeményedik. Ha a s toraxot elégetik, igen kelle
mes szagot terjeszt szét. 

Az indiai storaxfa (aliboufier de l'Inde) szolgáltatja a benze-
g y a n t á t ; ez a gyanta tejszinü nedv gyanánt folyik ki a fából és 
a levegőre jővén megszilárdul . 

Az Eucalyptus fák levelei, virágai, gyümölcsei és kérgei meg 
vannak rakva mirigyekkel, melyek á tha tó szagú illó olajjal telvék. 

Ez az á tha tó szag egészen megtölti a levegőt és messzire 
é rezhető . 

Az Eucalyptusok ezen kigözölgéséről azt tartják, hogy az az 
illető vidéken a lázbetegségeket megszünteti , azér t igyekeznek 
mocsár lázas helyeken mindenüt t Eucalyptusokat telepíteni. 

Az Eucalyptusok eredeti hazája Ausztrál ia és Európába 
csak e s z á z a d n a k elején hozat tak be. Az Eucalyptus rendkívül 
gyorsan nő. Igy néha már hét éves korukban 1'9 m. kerülettel 
bírnak, magasságuk pedig ugyanekkor túlhaladja egy ö temele tes 
ház magasságá t . 

Még Francz iaországban is akárhányszor lehet látni, hogy az 
Eucalyptusfák kedvező időjárás mellet t egy hónap alat t egy méte r 
.magasságot nőnek. Ősi hazájukban Ausztrá l iában az Eucalyptusfák 
rengeteg méreteket érnek e l ; itt a 150 m. magas és 30 m. kerü
lettel biró egyedek nem ta r toznak a r i tkaságok közé. Méret tekin
te tében csupán a Sequoiákat lehet még hozzájuk hasonlí tani . 
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Az Euealyptus leveleinek lepárlása által átható szagú 
kellemes illó olajat, nem különben egy előbb édes, később keserű 
izü és sárga szinii mézgát áll i thatunk elő. Az illó olajnak tisztitása 
altat pedig egy erősen hig é s színtelen cseppfolyós anyag, az 
úgynevezett „eucályptol" jön létre,és ennek tulajdonítják kiválólag 
az Euealyptus fák lázüző hatását . 

A tömjénfa, vagy balzsamfa (f arbre á encens ou balzamier) 
adja a  cayennei tömjént, vagy a t akamahaka gyantát, melyet illatszer 
előállításra és a gyógyászatban összehúzó szer gyanánt használnak-

A Tamarixfák Dél-Európában és Afrika északi részein ho
nosak. A Tamar ix germanica erősen aromatikus és kérge gyakran 
alkalmaztatik a gyógyászatban, összehúzó szer gyanánt . Némely 
Tainarix-fajok ágain elég nagy, vörhenyeges szinii gubicsok kép
ződnek, melyekben az aromatikus és összehúzó anyagok össsesürü-
södve vannak. A kámfort két fából : a j apáni és borneoi vagy jávai 
kámforfából állítják elő. A kámfor — egészen különleges sejtekben — 
a fának minden részében található, kivonni azonban csak magá
ból a faanyagból szokás, mely ezen czélból különböző eljárások
nak vettetik alá. Európába a kámfor csak tisztátalan állapotban 
kerül, itt az tán lepárlás által megtisztítják és ekkor nyeri 
ismeretes kinézését. A borneói kámfor sokkal r i tkább mint a japáni 
és Európában csak kivételes esetekben k a p h a t ó ; valóságos fény
űzési czikket képez, amennyiben kilóját 200 frankon alul nem 
igen lehet vásárolni . 

A szegfűbors (le elou de girofle) fűszer, mely nem egyéb, 
mint a forró égöv alat t mai napság már nagyban tenyésztett 
„Eugénia a romat ica" virág bimbója. 

A boróka bogyói szintén tar ta lmaznak illó olajat, mely a 
borókapál inka egyik alkatrészét képezi. 

Gyógyszerül szolgáló anyayok. Az erdőben számos gyógy
szernek való anyag található. Az erdő sűrűjében a tisztás helyeken 
cs a források partjain egyaránt akadhatunk növényekre, melyeknek 
virágai vagy más részei orvosságok gyanánt használhatók. A gyógy
növények i smere te nagy fontossággal b i r ; ezekből a növényekből 
képesek vagyunk kivonni az alkaloidokat , a morfint a mákból, 
a stryehnint az ebvész nevü növényből (farkasmaszlag): faginl a. 
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bűkkmakkbó l ; hyosciamint a bolonditó csalmatokból stb. Kivált a 
régi időkben az orvosi t anu lmány teljesen a gyógynövények i s 
mere tén alapult . Még Nagy Károly felsorolta „Capi tu la i res" czimü 
müvében azokat a gyógynövényeket, melyekről szerelné, hogy 
azok minden ker tben tenyésztessenek. Remacle Fusch doktor és 
botanikus 1511-ben pedig egy szótár t adot t ki, melyben la t in , 
görög, német , olasz, franczia és spanyol nyelven 350 gyógynövény 
van felsorolva; 1542-ben szerző ezen munkáját kibővítette és 
még több növényt vett fel. Az ujabb időben a „Le Medecin" 
czimü lapban Dr. Dvoiche értekezik a nyírfáról, melyben előadja, 
hogy a nyírfa leveleiből és fiatal haj tásaiból reumat ikus bán ta lmak, 
hólyagbajok, vizibetegség és skrofulás nyá lkásodások elleni orvos
ságokat lehet készíteni. A kát rány, terpent in, kreosot , melyek 
különböző fenyőfákból vona tnak ki, haszná l ta tnak légzési bajok
nál . A luczfenyö gyantájából az úgynevezet t fehér szarkot lehet 
készíteni, melynek alkalmazásával a daganatok korábbi megérésre 
vagyis kifakadásra hozhatók. 

Az égerfa fanyarizü és összehúzó ha tássa l biró kérgének 
áz ta tás által szá rmazó leve, a torokgyik betegségnél torok öblöge-
tésre haszná lha tó . A körizsfa kérge és fája hajtó és lázcsillapító 
ha tássa l bírnak, a levelek hashajtó szerül ha szná lha tók ; a fanyar 
és keserű izü magvaka t vizibetegség ellen gyógyszerül a lkalmazzák. 
A kéreg por rá törve lázcsillapító szer gyanánt 8—24 g rammos 
adagokban használ tat ik . 

A diófalevél igen ha tásos szer a skrofulás betegségek, daga 
natok, csontszu és skrofulás szemgyuladás ellen. A fagyalfa minden 
részének ép olyan hashaj tó tulajdonsága van, mint a varjútövis 
bengének. A bogyóiból készített szörp, a kutyák részére hashaj tó
szerül szolgál. 

Az őz, mely tavasszal lerágja a fagyalfa fiatal haj tásai t , 
megbódul tőle és ez az ál lapot a kéreg amgydalin ta r ta lmától szár
mazik, mely igen könnyen kéksavvá alakul á t s akkor erős
mérget képez. 

A kecskerágónak kérge , levelei és t e rmése i szintén ha tásos 
gyógyszert képeznek. Tokte rmése por rá töretvén, a férgek irtó
szeréül szolgál, eczetbe áz ta tva pedig a házi állatok rühbetegsége 
ellen használ ta t ik . A bodzafa virága száraz á l lapotban ki tűnő 
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izzasztó szert képez s kivált meghűlés által származó nátha és 
torokgyuladás gyógyítása alkalmával használtat ik. A bodzafalevélből 
főzés által származó tea a székrekedést gyógyítja. A hársfa 
virágából theá t főznek, melyet idegbajok alkalmával orvosság 
gyanánt isznak. A hársfa virága, sok tanint , czukrot, almasavat, 
borkősavat és illó olajat t a r ta lmaz . A szilfa gyökerének kérgéből 
hosszabb kezelés u tán olyan kenőcsöt lehet készíteni, mely üszkö
södés , de különösen reumat ikus bánta lmak elten előnynyel hasz
nálható. 

A tölgyfa kérgének is van szerepe a gyógyászatban, meg 
pedig 4—6 éves ágakat szokás lekérgezni ; a kérget megszárítják 
és por rá törik. Ezt a por rá tör t kérget az tán daganatok és mérges-
te rmésze tű sebek gyógyításánál használják. 

Különösen azonban a külföldi fanemek szolgáltatnak rend
kivül ha tásos gyógyszereket. 

A dinnyefának, (la papayar) , mely a forró égövi Amerikában 
honos, te jnedvéből a papá in vonatik ki, mely pepsin-féle anyagot 
képez. A gajákfa — az Antillák fája — izzasztó szert szolgáltat. 
A gaják t inktura pedig fogtisztitásra alkalmaztat ik. A khinin egy 
alkaloid, mely a khinafák fiatal kérgéből vonatik ki. A khinafa a 
bodzafélék családjába tar tozó fa, melynek számos faja él Dél-
Amerikában, az Andes hegylánczon, Peruban , Bolíviában és 
Ecuadorban . A khinafa gyógyító ha tásá t az Európaiak az amerikai 
indiánoktól tanulták el. 1638-ban Peru tar tomány alkirálynöjét 
Chinchon grófnét gyógyították ki a hideglelésből, a kiről aztán 
Linné a khinafát el is nevezte. Később a jezsuiták terjesztették 
ezt az orvosszert . 

Mindenki ismeri a kőrizsbogár hólyaghúzó tu la jdonságá t ; ez 
a szép fémfényü és zöldszinü bogár , különösen a kőrizsfán él, 
de előfordul a nyárfán, orogonafán, veresgyürün és bodzafákon is. 
A kőrizsbogár gyakran nagy mennyiségben szokott előfordulni és a 
kellemetlen szagról, mely az ál tala meglepet t fa környékén e l 
terjed, je lenlétét azonnal észre tehet venni. A kőrizsbogár hólyag
húzó ha tása egy különös anyagtól , az úgynevezet t cantharidin 
tar ta lomtól származik. A körizsbogarakat összefogdossák, szitába 
teszik és eczet-gőzzel megölik, azu tán teljesen megszárítják és 
porrá törik őket. A farkas-boroszlán kérgében és lemezeiben levő 
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nedvnek szintén hólyaghúzó ha t á sa v a n ; ugyanez az eset az 
iszalag béresénél és az erdei kökörcsinnél is. 

A kopaivaf'a, mely Amerika forró égövi részében honos , egy 
á tható szagú olajos gyantát szolgáitat, mely kopálbalzsanmak 
neveztetik és hurutos gyuladásoknál használ tat ik . Az áz ta to t t 
seprőjenesztervirág a ezukorbetegség ellen, az ezer jó fii és 
füzfakéreg lázcsillapító orvosságnak haszná l ta t ik ; a szagos mügét 
idegbánta lmaknál alkalmazzák. 

A csengö-linka nevű növényből kivont olaj ha tásos szer a 
zuzódásokra és s ebek re ; a gyűszűvirág, bolonditó csalmatok és 
maszlagos nadragulyából készült kivonatok igen erős mérgek, 
melyek csak végtelen kicsiny ada tokban a lkalmazhatók gyógyszer 
gyanánt . A páfrány gyökerét gilisztaüzö, a. fekete áfonyát vérhas 
elleni, a sóskát skorbut elleni szernek használják. 

A nyárfakenőcs, mely a feketenyár rügyeiböl készíttetik, a 
hemorrhoidal is bánta imakkal szemben alkalmaztatok. 

(A „Bull. de la coc. f'or. de Belgique" után közli :Péch D. 

M e g h í v ó 

az Országos Erdészei! Egyesület közgyűlésére. 

Az Országos Erdészeti Egyesület idei rendes közgyűlését 
folyó évi deczember hó 19.-én délelőtt 10 órakor Budapesten, az 
egyesület helyiségében tartja meg a. következő tá rgysoroza t ta l : 

1. Je lentés az egyesület működéséről a mult évi közgyűlés ó la . 
2. Az igazgató-választmány je lentése az 1896. évi számadások 

megvizsgálása és az 1898. évi költségvetés megál lapí tása tá rgyában. 
8. Tíz igazgató-választmányi tag választása. 
4. Je lentés a Deák Ferencz-alapi tvány kamataiból kiirt iro

dalmi pályázatok eredményeiről s javas la t az alapítvány jövendő
beli kamatainak felhasználására, nézve. 

5. Indítványok az 1898. évi közgyűlés tanácskozási tárgyaira 
nézve. 

6. Indítványok az egyesület czéljainak e lőmozdí tására nézve 
ál ta lában. (Az ilyen indítványok a közgyűlést megelőző napig a 
titkári hivatalnak í rásban bejelentendök.) 
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Ezzel a tárgysorozattal kapcsolatban van szerencsénk az Orszá
gos Erdészeti Egyesület összes tagjait és az erdészeti ügyek iránt 
érdeklődőket tisztelettel felkérni, hogy ezen közgyűlésünkön minél 
számosabban megjelenni s tanácskozásainkban résztvenni szíves
kedjenek. 

Budapesten, 1897. október 30-án. 
.1 r elnökség. 

A z 1897 . évi ösz i erdészet i államvizsgá k é s erdöör i 
szakvizsgák. 

Az idei őszi államvizsgák október hó 18-tól ugyan
azon hó 30-áig tartattak. A vizsgáló bizottságban Sóltz 
Gyula országos főerdőmester elnöklete alatt Fekete Lajos 
m. kir. főerdőtanácsos és erdészeti akadémiai tanár, 
Almássy Andor m. kir. erdőtanácsos mint vizsgáló bizto
sok és Csik Imre m. kir. erdöfelügyelő mint vizsgáló biztos 
és jegyző vettek részt. 

A vizsga letételére engedélyt nyertek 28-an. A vizs
gán megjelentek 26-an, nem jelent meg 2 ; a szóbelitől 
visszalépett 1 . 

Az írásbeli vizsga az Országos Erdészeti Egyesület 
székházának nagytermében október hó 18-án és 19-én 
folyt le, mely napokon a vizsgatevőknek az Országos 
Erdészeti Egyesület és a selmeczbányai akadémia által 
javaslatba hozott kérdések közöl naponta kettőt-kettőt 
kellett megoldaniuk. 

Ezek az írásbeli kérdések a  következők voltak: 
I. Kérdés. Miféle intézmények állanak fenn hazánkban az 

erdőtörvény (1879. évi XXXI. törvényczikk) rendelkezéseinek végre
haj tására ? Milyen a szervezete és mi a hivatása az egyes intéz
ményeknek ? 




