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személyzetben jelenleg nagyobb hiány muta tkozván, egyes uradal 
mak idegenkednek azon nagyobb tőkeberuházástól , melyet a kép
zet tebb erdötiszti kar a lka lmazta tása megkövetel, mert ily beruhá
zás az erdőgazdaság te rmésze téné l fogva legtöbbnyire csak későb
ben hozhat ja meg kamatjai t . 

A néme t erdőgazdáknak III. csoport ja azt indítványozta, 
hogy az erdészeti szakoktatás ketté osztva egyrészt az erdőmive-
lési iskolákban, másrész t a felsőbb tanintézeteken (egyetem és 
akadémia) eszközöltessék ; mely ese tben az erdőmivelési iskolák
ból kikerülő legjobb és a felsőbb tanintézeteken tanul t leggyen-
gyébb erők majd a kivánt középfokú erőket oly vá l tozatosságban 
fogják szolgáltatni , amilyen vál tozatosak éppen a magánerdőbi r to
kok viszonyai szoktak lenni. 

A német erdögazdák III. csoport jának fentebbiekben legfőbb 
vonásokban ismertetet t érvelésének ha t á sa alatt a közgyűlés az 
erdészeti középiskolák é le tbelépte tése , illetve visszaáll í tása i ránt 
tett indítványokat elejtette, de mert számos erdőbirtokos azon 
kérelemmel fordult az egyesülethez, hogy az erdőkezelő személy
zetben jelenleg mutatkozó sürgős hiányt egy mielőbb életbelépte
tendő gyakorlati v izsgarendszer segélyével pótolni óhaj taná, ennél
fogva a közgyűlés a következő ha tá roza to t hozta : 

A német erdészeti egyesület gyakorlati vizsgák megtartása utján 
alkalmat foy szolgáltatni mindazoknak, a kik a középfokú erdészeti 
szolgálatba jutni óhajtanak, hogy erdészeti ismereteiket és képessé
geiket igazolhassák, illetve megfelelő vizsgabizonyítvány birtokába 
juthassanak. A vizsgák engedélyezésének feltételeit és meg ta r t á 
sának módozata i t az erdőgazdasági t anács fogja meghatá rozni . 

{Sz. G.) 
(Folytatása következik.) 

K Ü L Ö N F É L É K . 
Átnézeti térképek sokszorosítása autografiai uton 

és térképek kisebbítése fényképezéssel. Most, midőn sza
kunknál hova- tovább érezhetőbb a szakszemélyzet hiánya, mind
inkább előtérbe lép az a kényszer, hogy a kéz munkájá t , ott, 
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a hol lehet, más munkaerővel igyekezzünk helyettesí teni . Ilyen 
szempontból már az 1901. év vége óta sikerrel alkalmazom az 
autografálást és a fényképi uton való kisebbítést átnézeti tér
képek készí tésénél . 

Gondolván, hogy hasonló körben működő szaktársaim közül 
egyik-másik t a lán még nem ismeri ezeket, röviden leirom az el
járás t , hogy haszná t vehessék. 

Sokszorosítás. Térképeimet Grund V. utódainál (Budapest, 
IV., Zöldfa-u. 23.) sokszorosi t tatom. 

Az autografiai (laikus nyelven litográfiái) u ton való sokszoro
sí táshoz szükséges : 1. az alaptérképről autografiai másolópapírra 
autografiai tussal , kézzel készített rajz s 2. a színezésnél mintául 
szolgálandó, közönséges másolóvászonra vagy másolópapír ra kézzel 
készített szines térképmásolat . 

Az autografiai rajzhoz autografiai másolópapír t és ilyen tust 
a fentirt czég küld. 

Az autografiai papír , illetve a még egy da rabban nyomható 
térképlap legnagyobb mére te 80/100 cm. Ha a laptérképünk enné 
nagyobb, akkor irónnal húzot t egyenes vonallal, az alaptérkép 
négyzethálójának valamelyik szála szerint, vagy a térkép vala
melyik fontosabb vonala (vagássorozat , t agha tá r stb.) szerint meg
felelő nagyságú részekre osztjuk az a laptérképet s minden ilyen 
részt külön papír ra másolunk. 

Az autografiai másolópapír t s imább, fényesebb oldalával fölfelé 
feszitjük ki szögekkel a másolandó lapra vagy laprészletre . A ki-
feszitésnél s később is a rajzolásnál ügyeljünk ar ra , hogy kezünk
kel az autografiai papirt ne simogassuk, ne érintgessük, mert a kézről 
a papíron maradó bár kevés zsirosság is a nyomás tisztaságát 
korlátozza. Ennek elkerülése czéljából a másolópapírból mindég 
csak annyit hagyunk szabadon, amennyi helyen dolgozunk, a töb
bit pedig i rópapirral letakarjuk. 

A lap előkészítése után tust dörzsölünk. Az autografiai tust 
nem vizben, mint a közönségeset , hanem szárazon dörzsöljük a 
csészében s a csészén m a r a d t bevonato t lágy, lehetőleg tiszta eső
vízzel leöntvén, ujjunkkal vagy ecsettel egyenletessé keverjük. A 
tus sűrűsége, illetve sötétsége a közönséges tuséval egyenlő legyen. 
Inkább sötétre , mint világosra igyekezzünk készíteni, mert a kel-
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lőnél esetleg sűrűbbet vizzel könnyű higitani, mig el lenben a 
világoshoz külön kell szárazon ujat dörzsölni . 

Ezek u tán rajzolunk. Kihúzzuk a máso landó térkép vala
mennyi vonalá t , akár fekete, akár szines (patak, ut stb.) autografiai 
tussal feketére s lemásoljuk valamennyi felírását. A húzot t vonalak 
élesek és ne túlságosan vékonyak legyenek. 

A kész autografiai rajzot összegöngyöljük s igy tartjuk addig, 
mig nyomás alá elküldjük, a mivel azonban sokáig (1 hónapon tul) 
nem szabad késni, mert az autografiai tusrajzra kár tékonyán ha t 
a levegő. 

A színezésnél mintául szolgálandó té rképmásola ton a vona
lakat a szokásos színnel kell kihúzni (patak — kék, ut — szépia stb.) 
s ha ezen kivül valamely területet az autografált lapokon szinez 
tetni is akarunk, a minta lapon ezt ki is kell festeni. Ez a színe
zésnél mintául szolgálandó térkép munka- és idötakari tás szem
pontjából kisebb gondossággal is készülhet (én pl. szabad kézzel 
huzatom ki) s a felírásból elég ha annyit teszünk reá , a mennyi 
a szines vonalak és területek gyors és pontos összeegyeztetéséhez 
szükséges. 

A fentiek szerint készített autografiai rajz és t é rképmásola t 
után a nevezet t müintézet 3—4 hét alat t vastag, sima, fehér 
papí r ra vagy u. n. autografiai vászonra elkészíti a szükséges 
számú (10—40 db.) színezett autografiai térképet . 

Én az autografiai sokszorosítást á tnézet i térképek készítésére 
használom. Nyomatok 35 példányt s ebből telik üzemterv mellé, 
kézi és védkerületi térképül s mindenüvé, a hol erre szükség van . 
Szineztetem a patakokat , u takat s a ré teket és legelőket. Utóbbi 
kettőt egy színnel (rétzöldel), mer t igy olcsóbb. 

80/100 cm. nagyságú lapnak 30—40 pé ldányban, 4 színben 
(fekete, patak, ut s rét-legelő) papiron való nyomása 74 koronába 
kerül. Egy da rab autografiai tus 2 korona s 1 darab autografiai 
másolópapír T 3 — 2 - 0 0 korona. 

10—15 példány csak a papir 2—3 koronányi árával olcsóbb, 
mig ellenben minden külön szín nyomása 14 koronával drágítja 
a példányok árát . Ezért tehát , ha kevés rét és legelőterületünk 
van, ezt ne szineztessük (mint a hogy én nem szineztetem pl. a 
szántóföldet), ezt ki lehet festeni utólagosan kézzel s a nyomásnál 
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14 koronát megtakar í tunk. Ebből a szempontból nem szineztetem 
az ál landó gazdasági beosztás jelzéseit (üzemosztály stb. határt) sem. 

Másoló vásznon (erősebb a papírnál) a vászon négyzet
méterenként i 3 korona árával drágább a sokszorosítás. 

A papí r ra autografált térképeket vászonra szoktam húzatni, 
mer t a papír nem elég erős, huzamos s főleg erdőben való 
haszná la t ra . 

Kisebbítés. Ha valamelyik a laptérkép átnézet i térkép czéljaira 
nagy terjedelmű, nagy mérczéjü, azt eddigelé pantografálással 
szoktuk kisebbíteni. Az ahhoz szükséges munkaerő t és időt most 
nagyrészt megtakar í tom a fotografálás ál tal való kisebbítéssel. 

E czélra lemásol ta tom az alaptérkép minden vonalát (írást, 
számozást nem) a maga színében másoló vászonra s a kisebbítés 
a rányának megjelölésével felküldöm Klösz György fényképészhez 
(Budapest, VII., Városligeti-fasor 43.), a ki kisebbíti s a kisebbített 
fölvételről u. n. sópapiron kópiát küld. Azt ta lán fölösleges is 
emlí tenem, hogy ezen a kópián minden vonal egyszínű. 

Lehetne közvetlenül az a laptérképről is fényképi fölvételt 
készíteni, mi által a másolás munkája elesnék, én azonban az 
a laptérképet nem adom ki a kezem alól semmiféle czélra. A 
készített másola t különben is csak annyiban munkaszapori tás , 
a mennyiben gondosan (nem szabad kézzel) kell kihúzni. Ezt a 
másola tot ugyanis a fényképezés u tán a tájékozódáshoz szükséges 
felírással s a szükséges festéssel ellátom s igy mintául szolgál az 
autografiai térképek színezésénél . 

A fényképezéshez szánt térkőpmásolaton a kék színű vonalak 
(patakok) kihúzása különösen sötét és ne igen vékony legyen, 
mer t a fényképező készülék e szint egyébként nagyon halványan 
veszi föl. Élesebb kópiát kapnánk feltéllenül, ha a térképmásolat 
minden vonalát feketével húznánk ki, ez a másolat azonban ekkor 
nem szolgálhatna a színezés mintájául . A kópiával én különben 
igy is meg voltam elégedve. 

A kópiáról autografiai rajzot készíttetek a már leirt módon 
s ezt sokszorosit tatva, meg van a kisebbített mérczéjü átméreti 
térképem. 

A fényképi kisebbítés á rá t Klösz Gy. a kópia (a kisebbített 
rajz) mérete i szerint a következőleg számít ja : 
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60/75 cm.-es fölvétel kópiával . . . . . . 30 K. 
75/90 „ i .... 50 í 

Klösz Gy. autografiai sokszorosítással is foglalkozik s lehet, 
hogy jobb kivitelű térképeket ad, mint Grund V. utódai , de mivel 
majdnem háromszor drágább (75/105 cm.-es lap 180 K.) s a 
Grund V. utódai térképei szintén megfelelnek a czélnak, én ü t 
dolgoztatok. Béky Albert. 

A vasúti gőzmozdonyból kihullott szikrak által 
okozott tűzkár megtérítése. A garamberzencze-bar tos lehota i 
vonalon közlekedő vonatok gőzmozdonyából kihullott szikrák a 
püspöki uradalmi véderdőt négy izben felgyújtották. Az urada lom 
3442 K. erejéig beperel te a vasuta t és jóllehet, hogy a vasút 
tagadta, hogy őt bármi gondat lanság te rhe lné , mivel vonatai t 
a felsőbb hatóság engedélyével s törvény erejénél fogva járat ja s 
ekként gyújtás esetén felelősség nem terheli , az elsőbiróság a 
követelt összeget megítélte. Megokolja Ítéletét azzal , hogy a vasút , 
jóllehet tudta, hogy a szóbanforgó erdő ki van téve a veszély
nek, mozdonyai t oly szénnel fűti, mely a szikrát erősen szórja. 
Az ítéletet a pozsonyi kir. í télőtábla is megerősí tet te és pedig 
utalva a Kúriának 73 . sz. polgári döntvényére , mely a vasútépí
tés által a szomszédtulajdonosoknak okozott károkra nézve jog
szabályként m á r kimondotta , hogy a ki a szomszédtulajdonosokra 
veszedelmes üzemet gyakorol, kiváló gondot tartozik fordítani 
ar ra , hogy a szomszédok a károsodástól megóvassanak . A Kúria 
1903 április 2-án 1334. sz. alat t kelt döntésével ezt az í téletet 
helybenhagyta. (Tüzrendészeti Felügyelő.) 

Önműködő lőcsapda. (25,217. sz. magy. szab.) Az a szá
mos baleset , amely embert és hasznos állatot a dúvadaknak szánt 
fogókészülékek által, különösen a tányérvasak és söréttel vagy 
golyóval töltött löcsapdák által érheti , továbbá az a kinos vergődés, 
a mely az élve megfogott duvad osztályrésze, végül a fogókészü
lékek gyakori el tulajdonítása a r ra birták Füster Róbertet , Frigyes 
főherczeg főerdőörét (Althammer, Osztr.-Szilézia), hogy oly készülék 
szerkesztésén fáradozzék, amely mindezen há t rányoknak és bajok
nak elejét vegye. 

Fel is talált egy oly önműködő lőszerszámot, amely akkor 
sül el, a mikor a pusz tán lőporral töltött csövet, melynek szájánál 
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a csalétek megerősí thető, az illető duvad felfelé húzza. A midőn 
a vad a csalétket fel akarja venni s a csövet ez által felfelé 
húzza, kiszabadul egy ütőszeg és elsüti a tö l tés t ; a vadat a 
szájába hatoló puskapor-gázok ölik meg. 

Lefelé ha tó nyomás nem süti el a szerszámot , ugy, hogy 
reá lépő ember vagy hasznos állat n incsen veszélyeztetve. Különben 
a készülék csekély ter jedelme (20 cm. magas , 7 cm. széles, 4 cm. 
mély) lehetővé teszi, hogy oly helyen alkalmaztassék (fák tövében 
a gyökerek között stb.), a hova az emberi láb egyáltalában 
nem férhet. 

A készülék csupán puskaporra l és zsirfojtással lévén töltve, 
H sörét vagy golyó általi megsérülés , amint az a közönséges 
lőcsapdáknál előfordulhat, ki van zárva. Ellenben a duvadat ez a 
golyó nélküli lövés is biztosan megöli, amint az a tapasztala t 
beigazolta. 

A készülék csekély terjedelme annyiban is előnyös, hogy az 
észrevétlenül száll í tható az erdőbe. A gyökerek közé rejtett és 
felhúzott csapdá t ajánlatos a csalétek magasságáig lombbal borí
tani, hogy az emberi szem elöl teljesen el legyen rejtve és a 
nedvességtől, mely különben huzamosabb idő alat t sem árt, 
lehetőleg megvédessék. 

A biztos siker előfeltétele, mint a legtöbb fogási módnál , 
hogy ál landó fogóhelyek legyenek. A készülék csak akkor húzandó 
fel, ha a duvad azon a helyen már több csalétket felvett. 

A kelet-sziléziai vadászat i és halászati védegylet a Füster-féle 
készüléket, melyet Hrdlicska Elek főherczegi e rdőrendező töké
letesített, Magyarországon, Ausztr iában és Németországban szaba
dalmazta t ta . A gyártás t Grell és társa haynaui czég vállalta el 
és darabját 12 márkáér t szállítja. 

Mezőgazdasági kiállítás Kolozsvárt. Az Erdélyi Gazda
sági Egylet a földmivelésügyi miniszter t ámogatásáva l folyó év' 
szeptember hó 5—8. napjain Kolozsvárt, a sétatéri kiállítási 
helyiségekben mezőgazdasági kiállítást rendez . A kiállítás gazda
sági gépekre, szerszámokra, anyagokra , te rményekre , háziipari 
czikkekre és tenyészál la tokra terjed ki. Érdeklődőknek részletes 
tájékoztatóval szolgál az emiitett egylet. 

Halálozás. Dr. Kádár László m. k. erdészeti orvos (M.-
Sziget) f. é. júl ius hó 29-én elhunyt. Béke h a m v a i r a ! 


