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Hivatalos közlemények . 
Értesítés a f. évi közgyűlés ügyében. 

Az országos erdészet i egyesület összes tagjait t isztelet tel 
értesítjük, hogy a folyó év nya rán Nyitrán és környékén tervezett 
közgyűlés az igazgató-válasz tmány f. évi jún ius hó 27-én ta r to t t 
ülésének II. sz. alat t hozot t ha t á roza t a szerint*) e lmarad s e helyett 
az egyesület 1897. évi r endes közgyűlése deczember hó folyamán 
Budapes ten fog megta r ta tn i . 

Budapest , 1897. jún ius 28-án. Az elnökség. 

II. 

Az erdészeti államvizsgáié bizottság kiegészítése. 
A földmivelésügyi m. kir. minis ter dr. káinoki Bedő Albert 

országgyűlési képviselőt az erdészet i ál lamvizsgáló bizot tság elnöki 
tisztétől felmentet te s egyút ta l neveze t tnek ezen minőségében 
1880. év óta kifejtett buzgó működéséé r t e l ismerését és köszöneté t 
nyilvánítot ta . 

Egyszersmind a bizot tság elnökévé Sóltz Gyula országos fő-
erdőmester t , az ekként megüresede t t tagsági t isztségre pedig az 
1897—1901. években meg ta r t andó ál lamvizsgák idejére bizottsági 
tagul Török Gábor Debreczen városi e rdőmes te r t nevezte ki. 

Különfélék. 
A bükkfa-kérdéshez . Hogy mily nagyfontosságú kér

dése ez a magyar erdőgazdaságnak s a kérdés megoldása 
felé annak nagyságához mérten aránylag milyen kis utat 
tehettünk meg az erdőkezelés s az ipari felhasználás szem
pontjából véve egyaránt, az mindannyiunk előtt eléggé 
ismeretes. Annál szívesebb örömmel halljuk, ha egy-egy 
ujabb lépésről kapunk hírt, mely a kérdés megoldásának 
feladatát megint előbbre segítheti. 

*) Az ülés jegyzőkönyvét lásd a VI. füzet 478—510. oldalain. 
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Szaklapunknak az e tekintetben történő haladást figye
lemmel kell szintén kisérnie s ezért jegyezzük fel ide azt 
a két közleményt is, mely a »Magyar Ipar« czimü szaklap 
f. é. 11. és 14. számában megjelent. 

Az első közlemény igy szól: 
«A földmivelésügyi miniszter a honi bükkfát, melyből 

a magyar kincstár évente egy és fél millió köbméternyit 
termeltet, de ebből ez ideig csak 10—15 százaléknyit 
tudtak ipari czélokra értékesíteni, most nagyobb mennyi
ségben óhajtaná iparilag felhasználtatni azért, hogy ezzel 
a népnek munkát biztosítson. Hogy ezt elérhetővé tegye, 
az ungvári főerdőhivatal által a bükkfát a zajtalan kocsiut-
burkolathoz való anyaggá készíttette el, melyet Perecsény-
ben az államvasutak telepén a kereskedelmi miniszter 
telittetett meg. E bükkfa-burkolatot egészen uj módon, a 
szabadalmazott csapos-rendszer szerint, hogy az elgörbü-
lések kizárassanak, kisebb méretű koczkákbon betonalapon 
alkalmazzák és pedig ugy, hogy a koczkáknál alul két 
ellentétes irányba szaladó keskeny lécz, míg ezek felső 
részén az aszfaltkiöntés mint hálózat foglalják össze az 
egész burkolatot. Az úttest felülete eként teljesen izolált, 
miáltal a burkolat tartósságával együtt a köztisztaság olcsóbb 
fentartása, a csuszósság kizárása, zajtalanság válik lehe
tővé a szakkörök véleménye szerint. Ezen ujrendszerü 
kocsiut-burkolat építésével június elején tettek kísérletet a 
Rottenbiller-utcza keskenyebb részén, az elemi iskola táján. 
Kívánatos volna, hogy a földmivelésügyi miniszter eme 
törekvését a székesfőváros és a nagyobb vidéki városok 
vezérférfi ai felkarolják és figyelmükre méltassák, mert akkor 
szükségtelenné válnék, hogy a százezer forintokra rugó 
faburkolati anyagok továbbra is idegenből szállíttassanak, 
holott oly sok erdőségünk és munkára szoruló népünk van.» 
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A második közlemény, melyet az idézett lap számára 
a feltaláló, Sir Sándor irt, következőleg hangzik : 

A bükkfának ipari értékesítésére általam szabadal
maztatott csaposrendszerü uj burkolási eljáráshoz szük
séges faanyag előállítását a nagyméltóságú földmivelésügyi 
miniszter ur Ungváron, a telítést pedig a nagyméltóságú 
kereskedelmi miniszter ur Perecsényben már folyamatba 
vétették. 

A nevezett két szakminisztérium kérelmemre avégből 
kegyeskedett a honi bükkfának nagyban való ipari értéke
sítését magas pártolására méltatni, amennyiben a magyar 
kir. technológiai iparmúzeum és a magyar mérnök- és 
épitész-egylet, valamint a székesfőváros mérnöki osztályai 
egybehangzólag elismerték szakvéleményükben, hogy szaba
dalmazott rendszerem, mely egyebekre is kiterjed, teljesen 
hasznavehetővé teszi a honi bükkfaanyagot kocsiutak burko
lására, mivel a rendszerben rejlő lerakási mód a bükkfa-
koczkák eddig tapasztalt elgörbülései folytán keletkező utfel-
puposodásokat végképen kizárja, sőt mert a rendszer az úttest 
felületét izolálja és a faanyagot az elpusztulástól annyira 
megvédi, hogy az ily rendszerű bükkfa-burkolat még az 
Ausztriából hozatott, évente egy és lel millió értékre rugó 
gránitburkolat-köveket is helyettesítheti a székesfővárosban 
és nemcsak a fenyőfából készült burkolatokat, melynek 
anyagát eddig szintén Ausztria szolgáltatta volt. 

De e boni bükkfa-anyagból ilyetén készidő zajtalan 
kocsiutaknak : egyik főelőnye abban keresendő, hogy ennek 
felkarolása által egyszerre három honi ipar, úgymint faipar, 
czement- és aszfaltipar nyer lendületet és ezenkívül az erdő-
vidéken lakó elszegényedett rutén népnek állandó keresetit is 
nyújtana. 

A székesfőváros belvárosának végleges rendezésekor 
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s az uj eskütéri hid építésekor tehát igen kívánatos volna 
eztazuj burkolási eljárást alkalmaztatni, annyival is inkább, 
mert a kereskedelmi negyedben a zajtalanságra és tiszta
ságra első sorban szükség mutatkozik. 

Paris, London stb. világvárosokban a fából készült 
kocsiutak mindinkább nagyobb terjedelemben foglalnak 
előnyeiknél fogva tért, már azért is, mert az állatok rajta 
félannyi vonóerői fejtenek ki, tehát sem állatok, sem a 
jármüvek nem rongálódnak annyira, mint a másfajta 
burkolatokon; sőt a faburkolatok tisztántartása is csak 
félannyi költséggel jár. 

Hazánkban eddig sokan abban a balhitben éltek, hogy 
a külföldön fenyőfa-anyagot a kocsiutak készítéséhez azért 
használnak, mert erre a czélra ez a legalkalmatosabb 
anyag, azért azután nálunk a bükkfát folyton mellőzték 
és még ma is mellőzik. A dolog azonban nem ugy áll, 
hanem egészen másként, mert a nyugati államokban csupán 
azért használják a tűlevelű fanemeket burkolási czélokra, 
mert ott az ilyen fanemek teremnek túlsúlyban, tehát az 
ilyen faanyagot ott olcsóbban szerezhetik be, mint a lomb
levelű faanyagot. 

Ez az igazi oka annak, hogy ott a sokkal nagyobb 
ellentállásu lomblevelű fákat burkolatokhoz csak elvétve 
használják. Nálunk azonban, mivel a lomblevelű fane
mek teremnek nagyobb mennyiségben és ezek között 
a bükkfa a többi fanemnél legolcsóbb és legnagyobb 
mennyiségben kapható, sőt mert a burkolásra nagy ellent
álló képességénél fogva az uj csapos-rendszer szerint immár 
leghasznavehetőbb anyaggá vált, hazánk közgazdasági fejlő
dése érdekében is az általános felhasználásra mint burkolati 
anyag nagyon is ajánlatos. 

Az országos iparegyesület tekintetes igazgatósága az 
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előadottak után bizonyára latba veti a bükkfa ipari értéke
sítése ügyében nagybefolyásu szavát, még azért is, mert 
mig a bútorok készítéséhez a bükkfát csak 30—60 éves 
koráig használhatják iparilag, addig a zajtalan kocsiút 
készítéséhez a bükkfa korkülönbség nélkül felhasználható, 
— tehát a bükk-erdőségeknek ipari értékesítésére ez a 
csapos burkolási rendszer egészen uj korszakot teremteni 
hivatva van.» 

Tudomásunk szerint a földmivelésügyi minister ur 
a bükkfa hasznosításának kérdését illetőleg még más irány
ban is tétetett és fog még tétetni kísérleteket, melyekről 
annak idején szintén meg fogunk emlékezni. (Sylvius.) 

Erdötisztek javadalmazása . Miután az idei államkölt
ségvetés meghozta azt, a mit eddig várhattunk, t. i. az 
uj létszámkeretet a maximális fizetésekkel*), talán nem 
érdektelen azt Európa erdőgazdaságilag legelső három 
államáéval egy átnézetes kimutatásban összehasonlítani. 
(Lásd az 598. és 599. oldalakat.) 

Ezekhez nem kell magyarázatot fűzni, hiszen a szá
moknál világosabban senki sem képes beszélni. Mégis 
meg kell jegyeznem, hogy Poroszországban a fizetés a 
létszámtól független, mert minden három évben egy-egy 
fokkal emelkedik, ha közben előléptetés nem áll be ; igy 
keletkezik azonban az a látszólagos ellenmondás, hogy 
van kisebbrangu állás nagyobb fizetéssel, mint a felette 
levő rangban. A Forstmeister az Oberförsternél nem maga
sabb rang, hanem csakis puszta czim, mely utóbbiak felé
nek kitüntetésképen adományoztatik. A Revierförster pedig 

*) Az idézett költségvetés még nem azt a végleges állapotot tünteti föl, a 
mint t. i. a fizetések megoszlása az 1 8 9 3 : IV. t.-cz. elvei szerint előreláthatólag 
rendeztetni fog. Szcrk. 
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tulajdonképen csak egy altiszti fáiig legmagasabb Toka. 
Az itt ki nem tüntetett Badenben pedig valamivel cseké
lyebbek a fizetések, de a helyett ismét a lakbér, műkö
dési és személyes pótlék, valamint napidíj-átalány is nyug-
dijképes. 

Végül tiszteletteljes köszöntet mondok Gérteliel J. 
nancy-i tanár urnák s az eberswahlei porosz k i r . erdészeti 
akadémia igazgatóságának valóban rendkívüli előzékeny
ségükért, melylyel adatokat nyújtani szívesek voltak. 

(Közli: Gabnay F.) 
Jegenyefenyő s  egyé b csemetékről . Az idei nagy esők 

előtt, márczius 26.-án vetettem el a jegenyefenyő-magol. 
mely a reákövetkezett hűvös esők miatt csakis az első 
meleg verőfényes napon, április 28.-án kezdett kikelni. 
Bámulatos, hogy ugyanazon a napon kezdett minden más 
féle s különböző helyeken elvetett többi famagvam is 
kikelni, úgymint az ugyancsak márczius 26.-án elvetett 
luczfenyö, a mull évi november havában elvetelt szelid 
gesztenye és késő tölgy s a deczemberben elvetett kocsán
talan tölgycsemete. Ezt természetesen másnak tulajdonítani 
nem lehet, mint annak, hogy tenyészetében valamennyit 
visszaszólította a hideg esőzés s e miatt a különben koráb
ban kelők addig késlekedtek a keléssel, mígnem a legkésőbb 
kelőnek is megjött az ideje. De az erre újból beállott folytonos 
hideg esőzés igen sok jegenyefenyő! pusztított el azáltal, hogy 
szikleveleiket lehajtotta, s most m á r azokat, a melyek törzse a 
szikleveleknél rövidebb, tönkretette, mert a sziklevelek vége a 
talajhoz ragadt s a kis növényt valósággal lekötötte, mig 
amazok, melyek törzse már magasabb volt a sziklevelek 
hosszánál, egy kis sinylődéssel megmenekedtek. Hogy 
csakugyan ez volt a kiveszésoka, azt felszabaditási kísérletek
kel tudtam meg, mert a mikor végre rájöttem a pusztulás okára, 
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kezdtem azok szikleveleit, a melyeknél még nem volt késő, 
visszaemelni, s az egyedeket megjelölni s ime, többen maguk
hoz térlek. Erről a bajról eddig nem tudtam s nem is olvas
tam semmit. (Közli: Gabnay F.) 

Legelöerdök czim ü munk a bírálata , nyelv i szempon t 
ból. Tudvalevőleg e müvem birálói nyelvezetem magya
rosságát a szokottnál behatóbban tárgyalás alá vették. 
Hogy saját lelkiismeretem megnyugtatására is döntő szó
zatot hallhassak, a legilletékesebb itélőszékhez a „Magyar 
Nyelvőr" szerkesztőségéhez küldöttem be megbirálás végett. 
Maga a szerkesztő, Simonyi Zsigmond, volt szives a biráló 
tisztét elvállalni a Magyar Nyelvőr 1896. évi deczember 
havi füzetében, hol az 550-edik lapon következőleg nyilat
kozik, mely annyival inkább figyelmünket érdemli, mivel 
tán az első erdészeti munka, mely ez elé az Ítélőszék elé 
került s itt szóvá tétetett: «Földes János m. kir. föerdész 
munkája figyelmünket érdemli azért, mert a szokottnál szorgo
said) gondot fordit a ni/elvi helyességre s különösen a műszókra. 
S örvendve olvassuk előszavában, minő erős bizalommal 
van eltelve e tekintetben: «Én a népies s a régies iránynak 
vagyok tántoríthatatlan hive, s meg nem ingatható véle
ményem, hogy ez az irány nem hosszú idő múlva győzni 
fog az egész vonalon, s egészen visszahelyezi a tiszta 

hamisítatlan magyar nyelvet jogaiba. Mai napság már 
erdészeti egyesületünk is a nép szájáról s régi nyelvemlé
keinkből összeszedett szóhalmazatból készül megszerkesz
teni az erdészeti müszőtárt. A most megindult erdészeti 
ponyvairodalom meg el sem lehet a népies és ósdi stilus 
nélkül.« A könyvön meg is látszik a gondos törekvés, 
<;sak itt-ott találkozunk egy-egy olyan műszóval, melyben 
megütközünk pl. korhany e. h. televény (49), állab (40), 
forda. Az utóbbi kettővel a szerző maga sem volt meg-

40* 
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elégedve s az Erdészeti Lapokban (1896. febr.) iparkodott 
más kifejezéseket találni helyettük. Az állab helyett, mely 
az egykorú (pl. 15 vagy 20 éves) fák összefüggő területét 
jelenti, most állat-nak akarja nevezni, mert a régi nyelv
ben e szónak általánosabb jelentése volt, tehát bükkállatT 

tölgyállatok. De ez furcsa volna, mert ina az állatnak egé
szen más a megállapodott jelentése. Talán állomány lehetne, 
A forda a. m. turnus s a szerző most czikkében a M. T. Sz, 
alapján ilyen műszókat ajánl: forduló, forgó (rágás-forgó). 
Forduló a székelyföldön a határnak azon része, melyet 
egyszerre mivelnek, ez tehát igen jól és egyszerűen kifejezi 
a fogalmat. A könyv végén «mutató» van, a «szövegben 
előforduló ritkább használatú eredeti magyar szavakról.» 
Ezek majdnem mind az uj M. T. Sz.-ból vannak véve, de 
uj pl. a kaczornak kaszur alakja (a M. T. Sz.-han koszér 
stb.). Egy-két hiba is becsúszott itt pl. állit vagy alit helyett 
állit, továbbá: «metélék: faradék, hulladék, czölék* — az 
utóbbi e helyett csálék, ez pedig szótáraink régi tévedése 
e helyett esölék» Eddig a bírálat. A legutolsó szóra mind
járt azt kívánom megjegyezni, hogy kéziratomban a szó
tárak régi tévedése daczára „esölék" áll, sőt e szót már 
1892-ben «Erd. Lapok» 816. s következő oldalain a fonó
vesszőkről irt czikkemben is használtam ugyancsak, mint 
«esölék» szót. Ott tehát csak sajtóhibaként szerepel. Elisme
rem továbbá, hogy az állab egyértelműje az állat nem 
„helyt állóu kifejezés, de a tisztelt bírálóm által ajánlott 
állomány is e hibában leledzik, mert annak megállapodott 
jelentése substantia. A kaszur sem a kaczornak mássá, mert 
a kaszur Szegeden nádvágó, holott a kaczort szőlővágásra.,, 
nálam a nemesfüz vágásra (ámbár nem ér annyit, mint az 
olló) használt egészen más alakú eszköz. Hogy müvembe 
«allit» helyett «állit» csúszott be, mint sajtóhiba, magamat 
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is eleget bosszantott. Itt meg kívánom még jegyezni, hogy 
tavaly a Nyelvőrben több német szó volt közölve, melyre 
megfelelő magyar kifejezést kivánt a szerkesztőség, a mikre 
magam is pályáztam. A stichhaéltig szóra én ajánlottam 
elsőnek a «hélytálló»-t, melylyel azóta mind sűrűbben talál
kozom sajtótermékekben és napilapokban (pl. Budapesti 
Hírlap). Leishing-YSL a munkabírás, szolgáltatás (biralmasság 
és birósság a régi Nyelvőrben Tragfaehigkeit-ra van lefog
lalva) — szavat ajánlottam s kifogástalannak találtatott. 
Ellenben a Stichpröbe helyett ajánlott «körömpróba» szavam 
nem állja meg helyét, ennél sokkal jobb és nagyon kife
jező a Zolnai Gyula ajánlotta «találompróba». Ugy hogy 
azon esetben, midőn pl. a vágásban az ellenőr az összes 
ölfasarangokat nem birja mind átolvasni, nem fog ezután 
«stich», hanem találompróbát venni. (Lásd Magyar Nyelvőr 
415. lap 1896.) Mind e szavakat azért tartom ideiktathatók-
nak, mivel egyszersmind erdészeti müszavakul is használ
hatók. (Közli: Földes János.) 

Halálozás. Adriányi Arnold nyug. kir. erdőfelügyelő 
(Budapesten) és Berzfeld Gyula (Kassán) az Országos Er
dészeti Egyesület alapitó tagjai meghaltak. Béke poraikra! 


