
Egyesületi közlemények. 
Az Országos Erdészeti Egyesület 1899. évi márczius hó 15.-én-

tartott rendes választmányi ülésének jegyzökönyve. 

Jelen voltak: Báró Bánffy Dezső elnök ö exja, Bedö Albert 
alelnök, Arcáé Gyula, Bartha Gyula, Bittner Gusztáv, Csupor,István, 
Havas Ágoston, Hirsch ls'.ván, Krajcsovics Béla, Lászlóffy Gábor, 
Máday Izidor, Reinfusz Bódog, Schmidt Ferencz, SóMZ Gyűláj Tavi 
Gusztáv és Tomcsányi Gyula választmányi tagok, Horváth Sándor 
titkár, LevifzJcy Albert pénztárnok és BoTcor Róbert alapító tag. 

Almásy Andor, Gsiby Lörincz, Eleőd Jósa, HangayGéza, Havas 
József, Nemeskéri Kiss Pál és Szabó Adolf választmányi tagok 
távolmaradásukat elodázhatatlan hivatalos teendőikkel mentik ki. 

Báró Bánffy Dezső ő exja elfoglalva a/, elnöki széket, örömé
nek ad kifejezést a felett, hogy az egyesület közhasznú tevékeny
ségében ezentúl személyesen ' részt vehet s tényleg is betöltheti 
azt a tisztet, melyre őt az egyesület bizalma a mult évi közgyű
lésen megválasztotta. Eddig helyzete és sokféle elfoglaltatása nem 
engedték meg, hogy az egyesület ügyeivel közvetlenül foglalkoz
hassak s arra is csak most nyilt először alkalma, hogy az iránta 
tanúsított bizalomért írásban kifejezett köszönetét szóval is ismé
telhesse. Ezentúl épp oly odaadással, meleg érdeklődéssel és buzga
lommal igyekszik teljesíteni elnöki feladatait, mint elhunyt nagy
érdemű előde, néhai gróf Tisza Lajos s meg van győződve arról, 
hogy őt ebben a törekvésében a választmány és az egyesület 
tagjai támogatni fogják. 

Bedő Albert alelnök a jelenlevők általános helyeslése közben 
meleg szavakban ad kifejezést a választmány örömének báró 
Bánffy ő exja megjelenése és előbbi kijelentései felett. Biztosítja 

-öt az egyesület ragaszkodásáról s ígéri, hogy ugy a választmány, 
mint az egyesület többi tagjai hiven és odaadással fogják öt 
követni és hazafias törekvéseiben és az egyesület és az erdészet 
érdekeinek előbbrevitelére irányuló munkásságában, személye 
iránt pedig azzal az őszinte tisztelettel viseltetnek, mint akkor, 
midőn őt az erdészeti ügyek támogatása körül szerzett nagy és 
maradandó érdemei alapján az elhunyt gróf Tisza Lajos helyébe 
•elnökül megválasztották. 



I. Ezen élénk helyesléssel fogadott felszólalások után az elnök 
•az ülést megnyitván, mindenekelőtt mély sajnálattal emlékezik 
meg arról a veszteségről, mely az egyesületet és az igazgató
választmányt folyó évi január hó 9.-én Ghyczy Emil cs. és kir. 
kamarás, nyug. ministeri tanácsos, földbirtokos elhunytával érte. 
A megboldogult kezdettől fogva alapító tagja s 1872 óta egyszer
smind az igazgató-választmánynak is állandóan tagja volt és ezen 
idő alatt mindig meleg érdeklődést s odaadó buzgalmat tanúsított 
az egyesület ügyei iránt. 

Az elnökség az egyesület őszinte sajnálatának és részvé
tének kifejezéséül díszes koszorút helyeztetett a ravatalra és a 
gyászszertartáson küldöttség által képviseltette magát. 

Az igazgató-választmány az elnökség intézkedéseit helyes
léssel veszi tudomásul s saját részéről sajnálatának és kegyeleté
nek Ghyczy Emil elhunyta felett jegyzőkönyvileg is kifejezést ad. 

II. A pénztár álásáról a titkár a következő jelentést ter
jeszti elő : 

Az egyesület bevételei 1899. január 1-től 
a mai napig . . . .... . . . . . . . . . „ . 7844 frt 60 krra. 

kiadásai... .... 3787 frt 23 krra, 
rúgtak, a kézipénztár készlete tehát... .... 4057 frt 37 kr. 

A kimutatott bevételekből az alapitó tagok magánkötvcnyei-
nek értékapasztására 480 frt, a Wagner Károly-alapitvány javára 
108 frt 24 kr és a magyar erdőtisztek árva leányait segélyező 

-alapítvány javára 7 Irt 40 kr folyt be. A többi bevételekre tehát 
-3461 frt 73 kr esik. 

A pénztárban őriztetik továbbá az alapítványi számadás 
•3884 frt 93 kr és a letéti számadás 10.995 frt 52 kr készpénz 
-készlete. 

Ezek szerint a pénztárban levő készlet a következő : 

Pénztári számadás készlete... . . . . . . 405 frt 37 kr 
Alapítványi „ 3,884 frt 93 ki-
Letéti „ „ 10,995 frt 52 kr 

Összesen . . . 18,937 frt 82 kr. 

A kimutatott összegeken kivül az egyesületnek a magvar 



földhitelintézetnél 43,400 frt n. é. 4%-os magyar koronajáradék 
kötvénye, 22,500 frt n. é. 4% os földhitelintézeti záloglevélből, 
30,500 frt n. é. 4°/o-os földhitelintézeti szab. és talajjavitási zálog
levélből, 600 frt névértékű 1860. évi államsorsjegyböl és 300 frt 
n. é. osztrák földhitelintézett 1889. évi sorsjegyből, összesen 97,300 
forint n. é. értékpapírból álló letétje van. Ezek az értékpapírok 
az alaptöke és az alapítványok értékpapirkészletét képezik. 

A kimutatott letétből 4560 frt irodalmi letét, a többi 
egyéb letét. 

A pénztár készletei a jelentésben kitüntetett számadási kész
letekkel egyezőknek találtatván, a jelentés tudomásul vétetett. 

III. A titkár bemutatja az 1898. évi számadásokat, megem
lítve, hogy a lefolyt év aránylag véve kedvező eredménynyel záródott 
le. A 34710 írtra előirányzott bevételekkel szemben, összesen 
40328 frt 36 kr folyt be s igy az 1898. évi bevételek többlete 
5618 frt 36 kr volt. A 21 bevételi rovat közül 15 mind kisebb-
nagyobb felesleggel záratott le, kettőnél az eredmény megegyező 
volt az előirányzattal s mindössze csak 3 rovatnál maradt vissza 
az eredmény csekély összegekkel az előirányzathoz képest. 

A kiadások főösszege szintén 40328 frt 36 krral van a szám
adásokban kimutatva, látszólag tehát a kiadások is 5618 frt 
36 krral múlják felül az előirányzatot. Ez azonban csak az el
számolás szerint van igy, mert a kiadások között 3484 frt olyan 
összeget képez, a mely a bevételi feleslegből az erre előirányzott 
összegen felül az alaptökéhez csatoltatott; 3000 frt pedig ugyan
csak a feleslegből a letéti számadásba helyeztetett át, abból a 
czélból, hogy az igazgató-választmány 1898. nov. 13.-án hozott 
határozatához képest annak idején az Erzsébet királyné-alapít
ványhoz csatoltassék. 

Ezt a két összeget leszámítva tehát kiadásaink egészben 
véve közel 1000 frt megtakarítást mutatnak, daczára annak, hogy 
egyes kiadási rovatoknál a hitelt rendkívüli körülmények folytán 
tényleg túllépnünk kellett. 

Ilyen túllépés merült fel például a székházat terhelő kiadások 
rovatánál az illetékegyenérték felemelése folytán, továbbá az egyéb 
előre nem látott kiadásoknál a pénztárnok helyettesítése követ
keztében ; az ügyvédi költségeknél a felmerült nagyobb kiadások 



folytán és végül az egyéb rendkívüli kiadások rovatánál, a hol az 
Erzsébet királyné emlékszobrára adományozott 1000 frt számol
tatott el. 

Az ügyvédi költségeknél mutatkozó többlet kivételével, a 
többi túllépés az igazgató-választmány engedélye alapján történt, 
az ügyvédi költségeknél előre ilyen engedélyt nem lehetett kérni, 
mert az ügyvéd számláját csak az év végén zárhatta le és mutat
hatta be az egyesületnek. 

Mindent összevéve, az elmúlt év mérlege, daczára a felme
rült rendkívüli kiadásoknak, kerekszámban 6500 frttal kedvezőbb 
az előirányzatnál. 

Az igazgató-választmány a titkár előzetes jelentését tudo
másul véve, a számadások megvizsgálására és az 1900. évi költség
vetés tervezetének elkészítésére Bartha Gyula választmányi tag 
elnöklete alatt Csik lrnre és Tordony Gusztáv egyesületi tagokat 
küldi ki. Egyúttal felkéri a bizottságot, hogy a hátralékosok kimu
tatását megvizsgálva, a behajthatatlan hátralékok törlése iránt is 
Javaslatot tegyen. 

IV. A titkár hivatkozással az igazgató-választmány 1896. évi 
deczember 2-án tartott ülésének és a mult évi közgyűlésnek azon 
határozataira, a melyekben kimondatott, hogy egyesületünk idei 
közgyűlése Pozsony szab. kir. város hazafias közönségének még 
az 1896. évi közgyűlésen bejelentett meghívása alapján Pozsony
ban fog megtartatni, kéri az igazgató-választmányt, hogy a köz
gyűlés előkészítése iránt az intézkedéseket megtenni szíveskedjék. 

Egyúttal megemlíti, hogy Pozsony sz. kir. város tanácsa, a 
meghívás elfogadásával arról, hogy egyesületünk idei közgyűlését 
Pozsonyban fogja megtartani, 2116 896. szám alatt már értesítte
tett volt. 

Bemutatja továbbá Herczeg Pállfy Miklósnak f. évi márczius 
hó 10.-én kelt levelét, melyben kijelenti, hogy malaczkai uradal
maira nézve kitüntetésnek tekintené, ha azt az országos erdészeti 
egyesület pozsonyi közgyűlése alkalmából meglátogatná. 

Az igazgató-választmány ezt a kitüntető meghívást örömmel 
elfogadja s erről a herczeget, az egyesület köszönetének kifejezése 
mellett, értesíteni rendeli. 

Egyúttal a közgyűlés előkészítése czéljából ügyvezetőkül 
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Lászlóffy Gábor és Bittner Gusztáv választmányi tagokat küldi ki, 
felkérve őket, hogy Pozsony város tanácsával és Herczeg Pállfí'y 
raalaczkai uradalmaival érintkezésbe lépve, a közgyűlés programm-
jának tervezetét mielőbb elkészítsék és az elnökségnek a követ
kező választmányi ülés előtt bemutassák. 

Ezekről az intézkedésekről Pozsony sz. kir. város tanácsa 
egyidejűleg értesítendő lesz. 

V. A titkár jelenti, hogy Söbó Jenő pályadíjnyertes Erdészeti 
Épitéstanának II. része, az ,,Ut-, vasút- és hidépitéstan" már elkészült 
s rövid idő alatt az I. résznek (a Középitéstan-nak) második 
kötete is elhagyja a sajtót. 

A megjelent Ut-, vasút- és hidépitéstan 972 oldalra terjed és 
1083 ábrával van illusztrálva, tehát jóval vaskosabb és drágább 
kiállítású kötetet képez, mint a Középitéstannak mult évben meg
jelent első kötete. 

Mindamellett a. szerző ennek a kötetnek a bolti árát is 
csak 8 írtban kívánja megállapítani, de a tagok részére megálla
pítandó kedvezményes ár megszabása tekintetében azt a kérést 
intézi az igazgató-választmányhoz, hogy azt az első kötetre meg
szabott 5 frt 60 kr helyett 6 írtban állapítsa meg, mert a tagok 
igy is aránylag igen olcsó áron juthatnak a könyvhöz s mert az 
ár némi emelése a pályadíj csekélységére (50 arany) való tekin
tettel is megokolt. 

Az igazgató-választmány a méltányos kérést teljesítve, a 
könyv árát tagok részére 6 írtban, nem tagok részére pedig 8 
forintban állapítja meg. 

Egyúttal megengedi, hogy akinyomott készlet egy része ugyan
azon feltételek mellett, mint az 1. rész első köteténél történt, el-
árusitás végett a Joerges A. özv. és fia czégnek adassék át. 

VI. A titkár jelenti, hogy a népszerű erdészeti ismerettárnak 
Fekete Lajos által megirt utolsó 3 füzete 5—5000 példányban el
készült és az egyesület tagjainak, továbbá a törvényhatóságoknak 
gazdasági egyesületeknek és közművelődési egyesületeknek kiosztás 
végett díjtalanul szétküldetett. Ebből a vállalatból tehát már hat 
füzetet bocsátott az egyesület 5—5000 példányban ingyen az 
egyesületi tagok és a közbirtokosok, községi elöljáróságok és nép
tanítók rendelkezésére. 



Bejelenti egyszersmind a titkár, hogy a legutoljára megjelent 
íüzet költségei, melyek tulajdonképen a folyó évi hitelből l e t t e k 
volna fedezendők, fele részben még a mult évi hitelből fedez
tettek s igy a folyó évben a költségeknek csak a felét kell 
viselni. 

VII . A titkár bemutatja a földmivelésügyi ministeriumnak 
'f>90. eln. számú leiratát, melylyel az 1898. évi XIX. törvényezikk 
értelmében felállítandó m. kir. állami erdőhivatalok és m. kir. 
járási erdögondnokságok szervezése tárgyában kiadott rendeletét 
megküldi ; bemutatja továbbá ugyanezen minister urnák mult évi 
81077. számú leiratát, melyben értesítette az egyesületet, hogy az 
1898. évben 3842 k. hold kopár terület beerdösitésére 622 szegény-
sorsú birtokosnak összesen 27277 frt segélyt osztott ki. 

Az igazgató-választmány a leiratok tartalmát örömmel veszi 
tudomásul. 

VIII . Az igazgató-választmány a titkár jelentéséből tudomásul 
véve, hogy az Erzsébet királyné emlékszobrára megszavazott 1000 
forint már kifizettetett s hogy a magyar erdötisztek árva leányait 
segélyező alapítvány tőkéjének kiegészítésére szánt 3000 frt is le
tétbe van helyezve, kimondja, hogy az 1898. évi szeptember 15. 
tartott rendkívüli választmányi ülés határozatához képest a folyó 
évi közgyűlés elé konkrét indítvány lesz előterjesztendő az iránt, 
hogy a magyar erdötisztek árva leányait segélyező alapítvány 
tőkéje 10,000 frtra egészíttessék ki s azután az alapítvány néhai 
Erzsébet királyné emlékére „Erzsébet királyné-alapitvány"-nak 
neveztessék. Minthogy pedig az indítvány elfogadása esetében az 
alapszabályok is megfelelően módositandók lesznek, a módosítások 
tervezetének elkészítésére Bedö Albert alelnököt és a titkárt küldi 
ki, az elnökséget pedig fölkéri, hogy az alapítvány elnevezéséhez 
•szükséges engedély kieszközlése iránt a szükséges lépéseket ille
tékes helyen megtegye. 

IX. A titkár bemutatja azon rendes tagok folyamodványait, 
•a kik hátralékos tagsági dijaik befizetésére időhaladékért folyamod
tak, illetőleg tartozásaik törlését kérték. 

Az igazgató-választmány az előterjesztett kérelmek alapján 
megengedi, hogy Papp József m. kir. erdőgyakornok 10 frt 15 
Ja-nyi és Gogl Adolf rendes tag 18 frt 40 krnyi hátralékát két 
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egyenlő részletben április hó végéig, Szőllősy Rezső m. kir. erdő-
számtiszt pedig 31 frtnyi régi hátralékát f. évi április hó 1-től 
kezdve 6 egyenlő havi részletben törleszthesse. 

Megengedi továbbá, hogy Hidvéghy György állásnélküli erdőör 
az Erdészeti Lapok mult évi november havi füzetében megjelent 
hirdetménye után felszámított dijak megfizetése alul felmentessék. 

Végül megengedi, hogy Gavra Károly, Répay Albert és Boda 
Pál erdőőrök, továbbá Tatarek Károly urad. vadász hátralékai 
törültessenek ugyan, de oly kikötéssel, hogy a nevezettek egyszer
smind a tagok sorából is végleg törlendők. Ugyanilyen értelmű 
határozatot hoz az igazgató-választmány Riesz József volt erdő
tiszt hátraléka ügyében is, ki ellen az ügyvéd jelentése szerint a 
végrehajtás sikertelen maradt. 

X. A titkár jelenti, hogy Demián Elek uradalmi erdőgondnok, 
ki az egyesületnek keletkezésétől számitva 1875-ig rendes tagja
ként volt nyilvántartva, 1876-ban — most már fel nem deríthető 
tévedés folytán — az előfizetők közé íratott át s ettől kezdve, mint 
ilyen tartatott nyilván. Tény azonban, hogy Demián az évi 8 
forintnyi dijat minden évben, mint tagsági dijat küldte be s tény 
az is, hogy tartozásáról egyetlen egy évben sem maradt hátralék
ban. Ennek folytán Demián Elek felszólalására való hivatkozással 
a titkár kéri a választmányt, hogy nevezettet a nyilvántartásokkal 
szemben az 1875—1898-ik évekre visszahatólag is rendes tagnak 
ismerje el. 

Az igazgató-választmány a kérelmet teljesiti. 
XI. Engel József hivatkozással arra, hogy a damoki faüzlet 

társaság czimü fakereskedő czégnek ezidőszerint egyedüli tulajdo
nosa, a nevezett társaság által tett 160 frtos készpénzalapitvány-
nyal járó jogoknak az ő személyére való átruházását kéri. 

Bikkal Rezső rendes tag pedig az iránt kér felvilágosítást, 
hogy jogában áll-e folyamodni néhai Bikkal Nándor alapitótagsági 
jogainak átruházásáért, a ki neki nagybátyja volt s a kinek fia, 
kire a kérdéses jogok átruházhatók volnának, nem volt. 

Az igazgató-választmány Engel József kérelmét nem találja 
teljesíthetőnek, mert az alapítvány a nevezett társaság által tétet
vén, annak neve alatt is tartandó nyilván addig az ideig, a mig 
fennáll. 



Bikkal Rezsőt pedig értesíteni rendeli, hogy az elhunyt 
alapító tagok jogai csak egyenes fiuörököseikre ruházhatók át, az 
ő kérése tehát nem teljesíthető. 

XII . A titkár jelenti, hogy Janovitzky Béla ösztöndíjas erdő
akadémiai hallgató az 1898 99. évi tanév első felében 8 köteles 
tantárgy közül 8-ból jeles, 4-ből jó és egyből elégséges osztály
zattal tette le a vizsgát. Minthogy nevezett ezzel az alapszabályok 
követelményeinek megfelelt, ösztöndijának második félévi részletei 
is utalványoztattak. 

Tudomásul szolgál. 
XIII . A megelőző választmányi ülés óta a következő rend

kívüli befizetések történtek: 
A) 1898. évben: 
Kötvényben tett alapitványaik törlesztésére befizettek: özv. 

Janák Lászlóné 10 frtot, özv. Guha Károlyné 10 frtot, özv. Pukács 
Antalné 10 frtot, özv. Györké Istvánné 20 frtot, özv. Szántó 
lstvánné 10 frtot, özv. Bátyka Jánosné 20 frtot, özv. Révi Józsefné 
10 frtot, özv. Prodanovics Jánosné 5 frtot, Vadas Jenő 55 frt 
75 krt, Pech Kálmán 20 frtot, Thieme Károly 160 frtot és 
Jenikovszky Lipót 71 frtot. 

A „Wagner Károly'' alapítvány javára befizettek: a soóvári 
erdöhivatal 5 frt 95 krt és a szászsebesi erdöhivatal 3 frt 95 krt. 

B) 1899. évben: 
Kötvényben tett alapitványaik törlesztésére befizettek : Ruttkay 

Géza 15 frtot, Füstös Kálmán 160 frtot, Korai Frigyes 21 frtot, 
Zuszkin Károly 50 frtot, Legányi Géza 10 frtot, Ötvös Lajos 20 
frtot, özv. Illiesiu Jakabné 24 frtot, Briestyánszky Endre 20 frtot, 
Hanzély István 160 frtot. 

A „Wagner Károly" alapítvány javára befizettek: a visó- és 
izavölgyi erdőtisztek, a január 28.-án rendezett tánczestély tiszta 
jövedelméből 106 frt 24 krt, Csató Pál 2 frtot. 

A magyar erdötisztek árva leányait segélyező alapítvány 
javára befizetett: Hibbján János írói tiszteletdijából 7 frt 40 krt. 

Tudomásul szolgál. 
XIV. Bedö Albert hivatkozással arra, hogy a Magyar Tudo

mányos Akadémia Forster alapítványának biráló bizottságába egy 



tagot az alapítvány szabályzata szerént az Országos Erdészeti 
Egyesületnek kell kiküldeni, az akadémia főtitkárának szóbeli 
megkeresése alapján kéri a választmányt, hogy a fenforgó sürgős
ségi okokra való tekintettel addig is, mig az akadémia erre vonat
kozó hivatalos megkeresése megérkezhetnék, az emiitett bizottság
nak az egyesület részére fentartott helyére egy tagot kijelölni 
szíveskednék. 

Az igazgató-választmány a. kérelemnek eleget téve, a kérdéses
bizottságba Tavi Gusztáv választmányi tagot küldi ki. 

XV. A következő uj tagok vétetnek fel: 

a) alapító tagnak: dr. Metianu Janku erdőbirtokos 160 frt: 
alapitványnyal kötelezvényben, aj. Hajdú János; 

b) rendes tar/oknak: Ruzicka Ágoston kir. főerdész, ajánlja 
Mariányi János; Füstős Zoltán m. kir. erdögyakornok, ajánlja-
Tomcsányi Gusztáv; Bandii Miklós megyei erdőőr, aj. Hajdú 
János ; Jaczkó Luczián czellulozegyári műszaki igazgató, ajánlja 
Hajdú János; Láng Ernő czellulozegyári ügyvezető igazgató, aj 
Hajdú János; Zachár László m. kir. erdögyakornok, aj. Somoghy 
Lajos; B. Solamon Emil erdőakadémiai hallgató, aj. Tomasovszky 
Imre; Vlaszaty Ödön urad. erdögondnok, ajánlja Pohl József-. 
Somogyi Ferencz urad. erdész, aj. Hanzély István; Bedö Zoltán-
m. kir. erdőgyakornok, aj. Bartha Gyula; Török Ödön urad. erdészT 

ajánlja a titkár; Vaitzik Gyula erdészeti segédtiszt, aj. Schmidt 
Arthur; Gontkó Ignácz társulati erdész, aj. Dömötör Tihamér;, 
Zadrazil János társulati erdész, aj. Dömötör Tihamér; ifj. Garlatlig 
Oszkár m. kir. erdőgyakornok, aj. Tomcsányi Gyula; Hoffmann. 
Dezső m. kir. erdőgyak., aj. Tomcsányi Gyula; Brassó sz. kir.. 
város tanácsa, aj. a titkár ; Payer Arthur m. kir. erdőgyak., aj. Dapsy 
Frigyes; Zikmundowszky Ferdinánd kir. osztálytanácsos, a horvát-
szlavonországi autonóm kormánynál; Rozmanith Albert kir. fő
erdész, Czeiszberger Ernő kir. főerdész, Brausil Miksa kir. főerdész, 
Kundrát Emil királyi erdész, Ott Károly királyi erdőgyakornok, 
Královánszky János kir. erdőgyakornok aj. Havas József kir. erdő
igazgató; a brassói görög nemzeti egyház mint erdőbirtokos, ajánlja 
Hajdú János; Blalws Manó urad. erdész aj. Kondor Vilmos; Zalay 
László m. kir. erdögyakornok, ajánlja a titkár;. Zajc Carmeló kir.. 



főerdész, aj. Havas József; Starlc Miksa, herczeg Hohenlohe-urad. 
föerdésze, aj. Lászlóífy Gábor. 

XVI . Jelen jegyzőkönyv hitelesítésére Bedö Albert és Sóltz 
Gyula kéretnek fel. Kmí. 

Horváth Sándor s. k. Br. Bánffy Dezső s. k. 
titkár. elnük. 

Sóltz Gynla s.k. Hitelesttésül: ] ) r . Bedő Albert s.k. 
választ, tag. alelnök. 

L a p s z e m l e . 
A németországi erdészeti tanintézetek látogatottsága az 1897 8. 

évben. A Forstwirth. Centralblatt mult évi legutolsó száma igen 
érdekes adatokat közöl a németországi erdészeti akadémiák, egye
temek és felsőbb tanintézetek látogatottságáról, s az 1897/8. évben 
beiratkozott]hallgatóinak száma mellett arról is megemlékezik, hogy 
a végzett hallgatók közül hány juthat az állam szolgálatába. Ezeket 
az érdekes statisztikai adatokat a következő táblázat tünteti fel : 

Téli 
semester-

ben 

Ebből 
állam-

szolgá
latba lép 

Nyári 
semester-

ben 

Ebből 
állam-

szolgá
latba lép 

Az aschaffenburgi erdészeti tan
intézetben 126 98 125 97 

Az eberswaldei erd. akadémián 73 25 75 27 

Az eisenachi erdészeti felső tan
intézetben . . . . . 23 7 27 11 

A giesseni egyetemen . . . . . . . . . 13 11 17 13 

A karlsrubei műegyetemen . . . . . . 34 32 29 28 

A müncheni egyetemen . . . . . . ___ 144 116 145 114 

A mündeni erdészeti akadémián 48 29 43 27 

A tharandti erdészeti akadémián 100 34 80 20 

A thübingeni egyetemen.. . . . . . . . 36 34 38 32 

A bécsi felsőbb erdészeti tan
intézetben . . . . . . 210 191 215 201 

ö s s z e s e i ! : 807 577 794 570 



Az adatokból látni lehet, hogy a végzett hallgatók nagy része 
előnyt ád az állami szolgálatnak, szemben a jobb fizetésű, de egy 
kissé bizonytalan magánszolgálattal. (Közli: Molnár Gy.) 

Ritka nagyságú mogyorófa. Tudvalevőleg a mogyorófa a cserjék 
közé tartozik, noha akadnak olyanok is, a melyek megvastagodván, 
hosszú életkor után kisebb fa benyomását teszik az emberre. 
Mégis ritkaságszámba megy az a példány, melyről a „Oestr. Forst-
und Jagdzeitung" tesz említést. A kérdéses török-mogyoró (Corylus 
Colurna) Alsó-Ausztria Alland nevü helységében él, magassága 
19 méter, mellmagassági átmérője 77 czontiméter és 9 méternyi 
magasságig teljesen ágmentes. Korát a hozzáértők kétszáz évre 
becsülik. Noha szép nagy koronája van, e fa mégis kevés gyümölcsöt 
terem és immár hét éve annak, hogy egy kevés mogyoró meg
érett rajta. (Közli: Molnár Gy.) 

A döntési idő befolyása a fák tartósságára. A „Deutsche 
Bauzeitung" a fa tartósságát befolyásoló okok felderítése czéljából 
Westfáliában végzett kísérletekről említést tevén, az alábbi ered
ményeket közli: 

1. Négy egyenlő korú, egészséges, egyenértékű talajon, hasonló 
fekvéssel biró luczfenyőt vágtak le és pedig egymásután deczember, 
január, február és márczius végével; a ledöntött törzsekből három 
méter hoszu, 15 cm. széles és 13 cm. vastag gerendát faragtak ki 
akként, hogy a fának a bele a középen bennemaradt. A ki
száradás után e darabokat állványokra fektették fel és közepükre 
súlyokat téve megterhelték, hogy igy a hordképességüket kipróbál
ják. A deczember hónapban döntött fából készült gerendák mutatták 
a legnagyobb hordképességet, a januárban döntöttnél az eredmény 
12%-kal, a február és márcziusban döntött fáknál 20—39%-kal 
volt csekélyebb. 

2. Egyforma növésű és egyforma vastagságú luczfenyőfákat 
döntöttek le részben deczember hó, részben márczius hó végével, 
melyekből 10 cm.-res átmérővel biró karókat faragtak ki; ezeket, a 
mikor már teljesen, jól kiszáradtak, 90 cm.-nyi mélyen a földbe 
verték. A deczember hóban döntött fából készült karók 16 évig 
egészen jól tartották magukat, ellenben a márczius hóban döntöttek-
ből készült karók 3—4 év múlva a legcsekélyebb mozgatásnál el
törtek. Két teljesen egyforma luczfenyőből, melynek egyikét 



dgczember végével, másikát február végével döntötték, czöveket 
csináltak és azt nedves földbe verték be. Az elsőnek még 16 év 
múlva is ép volt a fája, ellenben a másik már nyolcz év múlva 
elkorhadt. Ugyané luczfenyöknek fájából két lóistállót padoltak ki. 
Mig a deczemberben döntött fából rakott padló nyolcz évig tartott, 
addig a másikból készült padlót már a 2. év múlva meg kellett ujitani. 

3. Hasonló eredményt mutatott két kocsikerék, melyeknek 
talpa bükkfából készült. A deczemberben döntött fából készült 
keréktalp, mely erős használat alá vétetett, hat évig tartott, ellen
ben a februári fából készült keréktalp hasonló körülmények közepette 
csak két évig. Roppant nagy horderejűek és gyakorlati értékűek azok 
a kisérletek, melyeket a fák sűrűségére és likacsosságára nézve 
végeztek. Teljesen egyforma viszonyok között levő négy tölgyfát 
döntöttek le és pedig egyenként, az egyiket deczember hó vége 
felé, a másikat januárban, a harmadikat februárban, a negyediket 
márcziusban; az ekként ledöntött fákból egyenlő talajfeletti magas
ságban 10 cm.-nyi vastag korongot vágtak, ezekre pedig 15 cm. 
magas és 15 cm. széles pléh-abroncsot erősítettek reá akként, hogy 
a korong ezeknek a nyilt edényeknek a fenekét képezte; ezekbe 
három liter tiszta vizet öntöttek. Mig a deczemberben döntött 
fából készült edény feneke egy csepp vizet sem bocsátott keresztül, 
addig a januári fa 48 óra alatt néhány cseppet, a februári fa 48 
óra alatt az összes vizet, a márcziusi fa pedig ugyané vízmennyi
séget már két óra alatt átbocsátotta. 

4. Két teljesen egyforma minőségű tölgyet, melyek egymás 
mellett nőttek fel, egymásután döntöttek le, az egyiket deczember, 
a másikat január végével. Ezekből teljesen egyforma alakú és 
nagyságú dongákat dolgoztak ki. Nagy gonddal az egyforma erős
ségű dongákból egy-egy három hektoliteres hordót készítettek, 
melyeket előbb jól kiforráztak, kitisztítottak, aztán uj borral töltöttek 
meg. Egy év leforgása alatt a deczemberi fából készített hordóból 
2'25 liter, a másikból azonban 12 liter bor illant el. 

A nedvkeringés megindulta előtt döntőit fák tehát tartósság, 
hordképesség és sűrűséget illetőleg messze fölülmúljak azokat, 
melyek a nedvkeringés megindulta után döntettek. Épp ezért, a 
hol a viszonyok engedik, tanácsos a fákat lehetőleg deczember 
hóban vágatni. (Közli: Molnár Gyula) 


