cm-es nyomtávot fenntartandónak véljük s részünkről inkább a
70 cm-es nyomtávolságot, amely a 7 6 r/;/-eshez igen közel esik,
tartanok elejthetőnek.
Egyesületünk őszinte hálával fogadta, hogy Nagyméltóságod
az iparfejlesztési törvény 8. §-ában azt a régi óhajunkat, hogy az
erdei vasutakhoz szükséges területek kisajátítás utján is biztositha
tók legyenek, teljesíteni méltóztatott s azért köszönetét m. é. 1700.
számú tiszteletteljes felterjesztésében kifejezésre is juttatta. Attól
tartunk azonban, hogy azt a fellendülést, amely ezen törvény
révén erdeinknek vasutakkal való feltárása terén remélhető volt,
a szabványokra vonatkozó rendelet javarészt ellensúlyozza.
A kifejtett indokokra való tekintettel tehát arra kérjük Nagy
méltóságodat, hogy a fenn idézett rendeletét olyképpen kiegészíteni
méltóztassék, hogy erdei vasutaknál egyfelől a 6 0 cm-es nyomtáv,
másfelől a 7 kg-os, illetőleg lóvonatu pályáknál az 5Va kg-os
sinek is alkalmazhatók legyenek.
Fogadja stb.

KÜLÖNFÉLÉK.
Almásy Andor erdőigazgató szolgálati jubileuma. Almásy
Andor, a lugosi m. kir. erdőigazgatóság főnöke m. hóban ünnepelte
állami szolgálatának 40. évfordulóját, mely alkalommal tiszttársai
és Lúgos közönsége részéről szép megünnepeltetésben részesült.
Az ünnep reggel istentisztelettel kezdődött, mely után a kül
döttségek tisztelgése következett. A görög-keleti egyház küldött
ségét Hosszú Vazul dr. püspök, a vármegye tisztikarát pedig
Fialka Károly dr. főispán vezették az ünnepelt elé, mig az összes
helyi és szomszédos erdő- és más hatóságok főnökeik vezetésével
tisztelegtek. Az országnak csaknem valamennyi erdőhivatala táv
iratban fejezte ki szerencsekivánatát Almásy Andornak, kinek
nemcsak a hazai erdészet felvirágoztatása, hanem e nemzetiségi
vidéken a magyarság ügyének eredményes szolgálata terén is
kiváló érdeme van. A közönség az ünnepelt tiszteletére délben
bankettet, este pedig bált rendezett.

A „Magyar Füvészkönyv" jubileuma. 1807 márczius hó 21-én
jelent meg az első rendszeres

magyar botanikai

mű, Diószeghy

Sámuel református lelkész és Fazekas Mihály volt főhadnagy
fáradhatlan szorgalmának terméke, amely nemcsak mint az akkori
magyar botanikai tudomány foglalata, hanem nyelvészeti tekin
tetben is nagyértékü munka.
Ennek a műnek 100 éves jubileumát ünnepelte a kir. m.
Természettudományi Társulat növénytani szakosztálya márczius 22-én
d. u. 5 órakor a Magyar Tudományos Akadémia kis üléstermében
tartott díszülésen, amelyre, mint különben a szakosztály összes
üléseire, az Országos Erdészeti Egyesület is meghívást nyert.
A magyar tudományos élet előkelőségei közül a jól látogatott
ülésen ott volt Klein Gyula műegyetemi tanár, a szakosztály elnöke,
Mágócsy
Dletz
Sándor dr. egyetemi tanár, Hermán Ottó, az
Ornithologiai központ főnöke, Horváth Géza, Szily Kálmán,
Fllárszky Nándor, Rlchter Aladár, Hutyra Ferencz, Thaisz Lajos,
dr. Tuzson János, a debreczeni ref. kollégium és a Csokonai Kör
küldöttsége, a Diószeghy-család tagjai és még sokan mások.
Klein Gyula elnöki megnyitója után Barcsa János debreczeni
tanár ismertette Diószeghy életét és evvel kapcsolatosan a régi
magyar botanikai irodalomra és Diószeghy korának jellemzésére
is kitért. Utána Hermán Ottó szólalt fel, felajánlván a kutatóknak
a Füvészkönyv egy példányát, amelyet Fazekas Mihály kiegészítő
széljegyzetekkel látott el.
Botanikai szempontból Diószeghy és Fazekas müvét Thaisz
Lajos méltatta, mig nyelvészeti szempontból Csapodl István tanul
mányozta, kinek értekezését Tuzson János dr. olvasta fel.
A Magyar Füvészkönyv irodalmunkban nem az első botanikai
munka, de tartalmában és rendszerében egyaránt más, mint elődjei
voltak. 1578-ban szintén Debreczenben jelent meg Mélíusz Juhász
Péter szuperintendens Herbarium-a. Ez az első magyar botanikus
könyv. Többen léptek az idő folyamán Méliusz nyomába; az
utódok rendszeresebb és tudományosabb könyvet is irtak Méliusznál,
de egyben mindannyian egyeznek vele. Diószegiig a magyar
botanikus könyvek a növényeket orvosi szempontból, tehát prak
tikus czélból irták le. A Magyar Füvészkönyv szerzői tudatosan
mondtak le a praktikus czélról. A Magyar Füvészkönyv nem
orvosoknak készült, hanem azoknak, akik a növényeket kedvelik
s azokkal megismerkedni kivannak.

Diószeghy Debreczenben született 1760-ban, ahol apja leánytanitó volt. A debreczeni kollégiumot járta, papnak készült, az
iskola végzése után a poéta-osztály preceptora volt, majd rektor
nak ment Hajdu-Böszörménybe, hogy külföldi útjára pénzt szerezzen.
Már a kollégiumban nagyon szerette a természettudományokat s
a matézist. Két évet töltött Göttingában, amelynek egyeteme akkor
természettudományi fakultásáról volt hires. A teológiánál Göttingában
szorgalmasabban hallgatta a természet- s az orvostudományokat.
Amint hazajött, előbb Hajdu-Nánáson, majd Böszörményben, végül
Debreczenben volt pap. Mindenütt nagyon érdekelte az iskola s
az oktatás. Szerette a tudományt és szerette a természetet. Két
atyafi lélek is volt közelében: Fazekas Mihály, a nyugalmazott
katona és Földi János, a poéta, Veszprémi veje, aki a természet
tudományok művelése és tanítása mellett szenvedelmesen izgatott.
1803-ban Diószeghy Debreczenbe került papnak s ettől kezdve
kezeügyében volt a kollégium könyvtára. Hogy Linné rendszere
szerint magyar nyelven növény-meghatározó könyvet kell irni, az
Földi eszméje volt. Földi azonban nem érte meg a munka meg
jelenését, 1791-ben meghalt. A Füvészkönyv 1807-ben jelent meg
s nem tünt föl érdeme szerint. T ö b b ócsárlója, mint dicsérője
akadt.
A Magyar Füvészkönyv azonban, bár ma már tartalmában
és rendszerében egyaránt avult, korszakos és klasszikus munka.
Megvetette a magyar botanika alapját és teremtett magyar botanikus
nyelvet. Ezért a Füvészkönyv nemcsak a botanikust, de a nyelv
tudóst is érdekli.
Gayer K á r o l y dr. f. Az ujabbkori erdőgazdaság egyik leg
kimagaslóbb művelőjét, a mai erdőművelés alapitóját gyászoljuk.
A müncheni egyetemen az erdőhasználattan és erdőműveléstan
volt tanára, Gayer Károly dr. 84 éves korában a legnemesebb
munkában eltöltött életét befejezte. Tevékenysége korszakalkotó
volt, különösen az erdőművelés terén, ahol éles ellentétben a
mesterséges felújítást és az elegyetlen, tiszta faállományokat majd
nem kizárólagosan alkalmazó kertészkedő erdőgazdasággal, az
okszerű, a természet megfigyelésén alapuló ujabbkori felújítási
eljárások és az elegyes erdő apostolaként lépett fel. Irányzata,
dacára az élénk ellenáramlatnak, a külföldön s különösen a dél-

német országokban és tartományokban nagy tért hódított, de módositólag és termékenyítőleg hatott számos más ország erdőgazda
ságára is.
ü a y e r Károly Speyerben született 1822 október 15-én. A
középiskolát ugyanitt végezte s aztuán 1840 42-ben a müncheni
műegyetemen mathematikai és természettudományi tanulmányok
kal foglalkozott, amelyeket azonban szülei halála következtében
nem folytathatott, hanem foglalkozás, kenyérkereset után kellett
néznie. Akkorában nagy volt Bajorországban a hiány erdészeti
tisztviselőkben s igy Gayer erre a pályára lépett, anélkül, hogy
valamely erdészeti tanintézeten oktatást nyert volna. Autodidakta
volt, aki mint a speyeri és később a langenbergi állami erdő
hivatal gyakornoka fáradhatlan szorgalommal igyekezett az erdé
szeti irodalom tanulmányozása által a szükséges elméleti ismere
teket megszerezni, de egyúttal az ottani változatos jellegű, érdekes
erdőségekben képzett fellebbvalóinak jóindulatú vezetése és tanács
adása mellett a gyakorlati ismeretek terén sem maradt hátra. Már
1844-ben kitűnő sikerrel teszi le az előirt vizsgát s azután 1855-ig
a gyakorlat körében szolgált. Gyakorlati szolgálata alatt is nyilt
azonban alkalma egyfelől a tudomány több képviselőjével érintke
zésben állani, másfelől irodalmi téren is sikra szállani az erdő
gazdaság érdekében. A bajor Pfalzban akkorában a mértéktelen
alomszedés tönkretétellel fenyegette az erdőt; ez az elkedvetlenítő
körülmény adta üayer kezébe a tollat. A szak- és napisajtóban
egyaránt védelmére kelt az erdőállománynak, még pedig sikerrel,
mert a kormány végre is erélyes intézkedésekkel korlátokat sza
bott az erdőrongálásnak.
Nem minden habozás nélkül hagyta el a gyakorlati szolgá
latot, amidőn 1855-ben az aschaffenburgi erdészeti tanintézet egyik
tanári állására meghívást nyert, de csakhamar nagy megelégedést
érzett uj hivatásában, amely alkalmat adott számos bel- és kül
földi utazásra. Ezeken a tanulmányutakon, főleg a Schwarzwaldban
érlelődtek Gayerben azok az erdőművelési elvek, amelyeket
később erre vonatkozó irodalmi működésében érvényesített.
Idővel azután az aschaffenburgi tanintézet a haladó kor köve
telményeinek nem tudott megfelelni s mivel az erdészeti oktatás
nak az egyetemre való áthelyezése, amelyet akkor (a mult század

60-as éveiben) már sokan sürgettek, késett, Gayer a gyakorlati
szolgálatba akart visszatérni. Hasonlatos idők voltak akkor Bajor
országban, mint mostanában nálunk. Az erdészeti körök tisztában
voltak avval, hogy a vidéki, elszigetelt erdészeti tanintézetek az
oktatás kívánalmainak már nem felelhetnek meg és egyesületi
gyűléseken, később pedig, amikor a kormányok sem zárkózhattak
el a kérdés tárgyalása elől, értekezleteken és az országgyűlésen
követelték az erdészeti oktatásnak az egyetemmel való egyesítését.
A nagyközönség és a törvényhozás azonban még akkor sem látta
be ennek szükségességét, amikor a kormány is magáévá tette az
ügyet s igy Gayernek, aki 1876-ban az aschaffenburgi tanintézet
igazgatója lett, 1878-ig kellett várnia, mig végre hosizas küzdelem
után a müncheni egyetem államtudományi fakultása az erdészeti
tudományokra is kiterjesztetett, őt tiszteletbeli doktorrá avatta és
egyetemi tanárnak meghívta. A várakozás hosszú éveiben ismétel
ten el akarta hagyni tanszékét, de mindig sikerült őt lebeszélni
szándékáról, bár helyzete Aschaffenburgban, ahol a helyi érdekei
ben sértett város polgársága az egyetemre törekvő tanári kart
folytonos sértésekben részesitette, éppenséggel nem volt kellemes.
Visszavonultan élt tehát s a visszavonultság ezen éveiben dolgozta
ki korszakalkotó erdőmiveléstanát.
Az egyetem kebelében való barátságos fogadtatás, a rég óhaj
tott körülmények között való működés, hallgatóinak nagy száma,
a nagyvárosnak oly sok szellemi impulzust nyújtó befolyása és
az egyetem légköre éltetőén hatottak Gayerre, aki Aschaffenburg
ban ugy szellemileg, mint egészségi tekintetben sokat szenvedett.
A müncheni egyetemen működött 1893-ig, amikor nyuga
lomba vonult, de tollát teljesen még akkor sem pihentette, mert
néhány cikk és egy röpirat, Ü b e r die Ausgestaltung des Femelschlagbetriebes in Bayern (1895) nyugalomba vonulása
után
készült.
Önálló művei: Forstbenutzung (Erdőhasználattan, I. kiadás,
1863. IX. kiadás, 1903.), Waldbau (Erdőműveléstan, I. kiad. 1880.
IV. kiadás 1898.), Die neue Wirtschaftsrichtung in den Staatswaldungen des Spessort (a Spessartban fekvő állami erdőkben
követett uj gazdasági irányzat, 1884), Der gemischte Wald (Az
elegyes erdő. 1886).
B. K

Pályázat külföldi t a n u l m á n y ú t r a . A selmeczbányai erdészeti
főiskola rektori hivatala lapunk hirdetési rovatában tette közzé a
2000 K-ás erdészeti tanulmányi ösztöndíjra vonatkozó pályázatát.
A 4 hónapra tervezett tanulmányút czélja ezúttal különösen tanul
ságos és aktuális kérdések tanulmányozása, amennyiben a pálya
nyertes szakember feladata lesz
1. az erdei termékek házilagos termelési, feldolgozási és érté
kesítési módjainak tanulmányozása Ausztria, Németország és Svájcz
egyes erdőgazdaságaiban ;
2. több technológiai kísérleti állomás erdészeti technológiai
berendezéseinek és kísérleteinek tanulmányozása;
3. az útközben megtekinthető faipartelepek tanulmányozása
különös tekintettel azokra az ipartelepekre, amelyek a fa műszaki
jóságának fokozásával is foglalkoznak.
A kérvények április hó 10-ig nyújtandók be a főiskola rek
toránál.
Szántóföldek beerdősitésénél, Albert dr. eberswaldei tanár
kísérletek alapján azt tapasztalta, hogy az odatelepitett erdeifenyő
erdők eleinte ugyan igen j ó növekedést mutatnak, később azonban
hézagosakká és csűcsszárazakká válnak, ugy, hogy 4 0 — 6 0 éves
korukban letárolásuk szükségessé válik. A megfigyelések alkal
mával a gyökérzetnek megbetegedését állapították meg és a
gyökereken mindenütt egy és ugyanazt a gombafajt találták.
Tapasztalt specialisták azonban arra az eredményre is jutottak,
hogy ugyanez a gomba régi erdőtalajban is el van terjedve, miért
is okozati összefüggés ezek szerint a gomba és a gyökerek meg
betegedése között nincs. Az eberswaldei intézet által végzett
további kutatások alkalmával meggyőződtek, hogy a gyökerek
betegsége sem a talaj kémiai és fizikai tulajdonságainak, sem a
talaj ásványi alkatrészekben való hiányának nem tudható be.
Ellenben kiderült, hogy a gyökerek megbetegedésének oka részben
az a körülmény, hogy a talajnak mint szántóföldnek megmunká
lásánál az egyes talajrétegek tulsürüen kerültek egymásra ugy,
hogy azokat a levegő kellően nem járhatta át. A kisérletek megczáfolták azt a gyakran nyilvánított nézetet is, hogy a második
erdeifenyő generáczió — a hajdan szántóföldnek használt területen
— jobban tenyészik.

Ellenkezőleg, a második generáczió még rosszabb eredményt
mutatott fel, mint az első.
A megfigyelések még nincsenek befejezve s főleg az erdei
fenyő megbetegedésének valódi oka nincsen még kétséget kizá
rólag kiderítve. Az eddigi kísérletek eredményeként az erdei
fenyőnek a talajjavító lombfanemekkel együttes megtelepítését
ajánlják azelőtt szántóföldként mivelt területeken, oly módon azon
ban, hogy a beerdősités erdei fenyővel, a keletkező hézagok pót
lása pedig lombfacsemetékkel később történjék. Legjobb ilyen
czélokra az akác, talajt javitó tulajdonságainál és kitűnő sarjadzási képességénél fogva, de a tölgyet s a bükköt is ajánlják.
Cserny Gy.
Élő h a l a k s z á l l í t á s á r a szolgáló edényt talált fel Friedrich
József cs. k. udvari tanácsos. Szerkezetét az „Oesterreichische Forst
und Jagdzeitung" f. évi márczius 1-én megjelent füzete nyomán a
következőkben ismertetjük:
Ilyen edényekre különösen a sportembernek s a hivatásos
halásznak (halkereskedőnek) van szüksége, ki élő halakat kisebbnagyobb távolságra sértetlenül akar elszállítani anélkül, hogy szállítás
közben az edények víztartalmát több izben körülményes módon
megújítani kellene, mire különösen a sok nyálkát, gyomortar
talmat s piszkot kiválasztó kényes pisztrángok szállításánál kell
figyelemmel lenni.
Nehogy tehát a kiválasztott anyagok a vizet beszennyezzek
és a halak lélegzését megnehezítsék, a szóban lévő edények ugy
vannak szerkesztve, hogy a viz kicserélése helyett a viz önműkö
dőlég, folytonosan szűrődik és ahhoz folyton a hal lélegzéséhez
szükséges éleny vezettetik oly módon, hogy a szállító edényben
lévő viz finoman elosztott állapotban a levegővel hozatik érint
kezésbe, hogy azután igen likacsos anyagon keresztül vezettetve,
ismét annak belsejébe permetezzen.
Mindezekhez a műveletekhez szükséges erőt a vasúti vagy
más kocsi gördülése közben okozott lökések szolgáltatják, melyek
az edényt mozgásba hozzák.
A 32. sz. képből ily nagyobb edény szerkezete kivehető.
A szállitó-edény ónozott bádogból készül. Legczélszerübb, ha
Öble alul 30, felül 60 cm széles. Magassága 5 0 — 7 0 cm. Ily mére-

tek mellett az 60 / viznek és 1 2 — 1 5 kg pisztráng szállítására
alkalmas. Az edény feneke lapos kúpalakban van kiképezve, vagy
pedig egészen lapos és ez esetben kivül egy félgömb alakú

32. kép. Friedrich-féle halszállitó edény.

peczekkel (c) van ellátva. Az edény fenekén d-né\ esetleg jég is
helyezhető el. Oldalt látható a vizemelő készülék, (/, h, f, k),
melylyel összefüggésben vannak n és m rudak. Utóbbiak 2 — 4 cmrel nyúlnak az edény fenekén túl, ha az edény az ellenkező

oldalra hajlik. Már most a legkisebb lökésnél a viz súlypontja
megváltozván, a készülék az ellenkező oldalra billen és az ott
kiálló m rudat felfelé nyomja. Ezáltal az / szelencze is felfelé
emelődik s a benne lévő viz / szelepen keresztül felnyomódik.
Az emelőesövek közvetlenül vagy egy permetezőn át a p szűrő
készülékhez vezetnek. A szűrőkészülék az edény tetején lóg, köralaku, átmérője 30 cm, mélysége 3—5 cm és alatta egymástól

33. kép. Hordozható halszátlitó edény.

3—5 cm távolságban 2 fenék van alkalmazva, amelyek közül a
felső durván van átlyuggatva és szűrőruhával ellátva, az alsó pedig
finom lyukakkal bir. Ha a felszívott viz a szűrőruhán már keresz
tül hatolt, akkor az alsó finom likakkal rostaszerüen ellátott
fenéken át kis cseppekben vagy vékony, kis sugarakban folyik le,
miáltal már eléggé érinlkezik a levegővel. A szűrőkészülék alatt
még 4 köralaku, ónozott dróthálóvá! lefoglalt keret (q, q, q) van
alkalmazva, melyeken alkalmas likacsos anyag van elterítve,

melyen keresztül a viz ismét finoman elosztva és a levegővel
újra érintkezve csurog át.
Minthogy a pisztrángok tapasztalat szerint inkább az edény
fenekén tartózkodnak, a felta'áló átlyukasztott bádoglemezekkel
elválasztott rekeszekre osztja az edényt. A felső rekeszbe a kisebb,
a legalsóba a nagyobb halak helyezendők el.
Ha a szállitó-edényeket hordozni kell (s nem kocsin szál
lítják), ez esetben a 33. sz. ábrában feltüntetett szivattyuszerkezet
alkalmazandó, melynél az a bádogcsőben a b zsinór segítségével
a c henger felfelé húzható. Ha a meghúzott zsinórt elengedjük,
a c henger visszaesik és a bádogcső az oldalt alkalmazott d nyi
lason át ismét megtelik vizzel. A szűrő és permetező berendezés
itt is ugyanaz, mint az előbb ismertetett nagyobb készüléknél.
Ezt a kisebb készüléket czélszerü „borjú" alakban készíttetni,
hogy a háton hordozni és a halakat az edény levevése nélkül g
födélen át lehessen beengedni. Ez az edény 12 / vizet és 3 kgnyi pisztrángot foglalhat magában; kisebb távolságnál több hal
is helyezhető el, de akkor több rekeszt kell alkalmazni és gyak
rabban kell az emelőzsinórt meghúzni.
A készülék törvényesen védve van.
Cs. Oy.
Halálozás. Bauer Endre erdőtiszt (Károlyi-Erdőd), továbbá
Wittich Lajos m. kir. főerdész (Ungvár) és Zizin György urad.
erdész (Malaczka), az Országos Erdészeti Egyesület rendes tagjai
meghaltak. Béke hamvaikra!
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VÁLTOZÁSOK ÉS KITÜNTETÉSEK AZ ERDÉSZETI
SZOLGÁLAT KÖRÉBŐL.
Személyem körüli magyar miniszterem előterjesztésére Horváth
Sándor
földmivelésügyi minisztériumi miniszteri tanácsosnak a közszolgálat terén szerzett
érdemei elismeréséül Lipót-rendem lovagkeresztjét díjmentesen adományozom.
Kelt Bécsben, 1907. évi február hó 24-én.
Ferencz József
s. k.
Zichy Aladár gróf s. k.
*

Ő császári és apostoli királyi Felsége folyó évi február hó 9-én kelt leg
felső elhatározásával legkegyelmesebben megengedni méltóztatott, hogy Tom
csányi Gyula miniszteri tanácsosi czimmel és jelleggel felruházott erdőigazgató
a japán császári felkelő naprend IV. osztályát elfogadhassa és viselhesse.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter az állami kezelésbe vett erdőknél
alkalmazott erdőtisztek léts.-ámában áthelyezte Hyna Ottó m. kir. erdészt Nagybitséről Trencsénbe s megbízta az ottani m. kir. járási erdőgondnokság kezelésével.

*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Nechay
Ozvald,
Neumann Jenő és
László János
erdőgyakornokot a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdő
tisztek létszámából, az állami kezelésbe vett községi s némely más erdőket és
kopár területeket kezelő erdőtisztek létszámába átsorozta s Nechay Ozvaldot
a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz, Neumann Jenőt a dési m. kir. állami
erdőhivatalhoz és László Jánost a nagyenyedi m. kir. állami erdőhivatalhoz
áthelyezte.

*
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Pécsi
hallgatót a magyarországi

kincstári erdőket

Ottó

végzett erdészeti főiskolai

kezelő erdőtisztek

létszámába, a

tótsóvári erdőhivatalhoz ideiglenes minőségű m. kir. erdőgyakornokká nevezte ki.
A m. kir. földmivelésügyi miniszter Lengyel
állásáról történt lemondását elfogadta.
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Viktor

m. kir.

erdésznek

