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János; Piso János osztr.-magy. államvasuttárs. erdész, aj. Brebenár 
József; Regenhart Pál m. k. főerdész, aj. Kárász István- Szaltzer 
Lajos m. k. erdészjelölt, aj. Drágán Gyula. 

K. m. f. 
Báró Bánffy Dezső' s. k. 

elnök. 
Hitelesítésül: 

Dr. Bedő Albert s. k. 
alelnök. 
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Bund Károly s. k 
titkár. 

Hirsch István s. k. 
vál. tag. 

IRODALOM. 
I. Lapszemle. 

A korhadt fa használhatóság-áról Piüichody A. a „Schweí-
zerische Zeitschrift für Forstwesen" folyó évi 6. sz. füzeté
ben a következő érdekes adatokat közli. Első pillanatra talán 
különösnek látszik, hogy a folyton emelkedő értékű egészséges 
épületi és tüzifakereslet mellett az ember a korhadt fa keresle
tével is törődjék. És mégis, amint a czikkiró közleményéből 
kitűnik, a korhadt fa mint erdei mellékhasználat aránylag még 
elég nagy kelendőségnek örvend, tekintve, hogy az az órásipar 
czéljaira szolgál. 

A finom aczél-órarészeket ugyanis korhadt fával fényesitik, 
csiszolják és tisztítják még mai nap is, bár az előrehaladott gyári 
órásipar ezt a lassú csiszolási . és fényezési módot némileg már 
kiszorította. Ennek daczára mégis 20,000 frankra tehető a Svájcz-
ban évenként felhasznált korhadt fának az értéke, tekintve, hogy 
1 kg közönséges minőségűért 2—6 fr.-ot, 1 kg kitűnő minő
ségűért 10 fr.-ot is megadnak. 

Magától értődik, hogy nem akármilyen korhadt fa alkalmas 
az órásipar czéljaira, mert pl. o. a tűlevelűek egyáltalában nem 
szolgáltatnak erre a czélra jó korhadt fát. A legkitűnőbb a bükk, 
juhar, kőris, mogyoró és a fűz tuskójából vagy a gyökeréből 
kerül ki; a korhadt hárs, szil, berkenye és nyárfát eddig még 
nem próbálták ki eléggé, de valószínű — a czikkiró szerint — 
hogy ezek a fanemek is jó fényezőfát adnának. 

A fényezéshez félökölnagyságu korhadt fát használnak; a 



814 

fényezőiának elengedhetlen kelléke, hogy az évgyűrűk még 
kivehetők legyenek, a fa szine sárgásfehér, selyemfényű, a fa 
maga puha tapintású, lyukacsos, ruganyosság nélküli és száraz 
állapotban tolikönnyü legyen. Hogy a fánál mely gombafaj idézi 
elő a kivánt korhadást, azt nehéz megállapítani; a czikkiró szerint 
az erősen megsérült bükknél azt a „polyporus comatus", mig a 
kőrisnél és a fűznél a „trametes odora" okozza. 

A leirt minőségű korhadt fa azonban nehezen található s 
azért érthető a magas ára. 

Nagyobb mennyiségű „fényezőfa" megvételére Huguenin 
Róbert, Ponts de Martel-ben ajánlkozi-k, akinél e tárgyban bár
minemű felvilágosítás is kapható. Irinyi Aurél. 

II. Könyvismertetés. 

A mezőgazdasági lexikonnak (szerkesztették: Bezerédj 
Adorján és Szilassy Zoltán, Budapest, 1906. Grill Károlynál), 
melynek I-ső kötetét lapunk januári füzetében (a 70-ik oldalon) 
ismertettük, most jelent meg a Il-ik kötete is. 

Ebben a második kötetben az erdészeti vonatkozású kifeje
zések már kisebb számban fordulnak elő, mégis azokat az észre
vételeket és kifogásokat, melyeket a munka I-ső részében tárgyalt, 
erdőgazdasági vonatkozású kifejezések ismertetése és magyarázása 
tekintetében tettünk — sajnos — a második kötetnek az ismer
tetése alkalmával is fenn kell tartanunk. 

Itt is több homályos, sőt téves meghatározásra és állításra 
bukkanunk. Igy a többek között a kopár területek definíciója 
sem kielégítő. Kopár terület és terméketlen terület között ugyanis 
nagy a különbség! 

A szerzők szerint „az állam többféle támogatásban részesíti 
mindazon erdősítéseket, melyek magántulajdonban lévő, használ
hatatlan kopár területeken és vízmosásokon végeztetnek". Ez az 
állítás, valamint az, hogy a birtokos kívánságára az erdősítés 
felügyeletére és keresztülvitelére állami szakközegeket rendel ki, 
a nagyközönségnél igen könnyen félreértésekre adhat okot. Az 
1879. évi X X X I . t.-cz. 177. §-a ugyanis a törvény alapján beer-
dősítésre kijelölt kopár és vízmosásos területek állami segélyezé
sénél nem tesz semmiféle különbséget a magán- vagy a nem 
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magántulajdonban lévő kopár területek között, másrészt az állam 
szakközegeket csak abban az esetben bocsáthat kopár területek 
beerdősitésénél rendelkezésre, ha a kopár területeket az illető 
birtokosok akár a törvény értelmében, akár önként állatni keze
lésbe adják, illetőleg azok állami kezelését kérik. 

A középerdő a szerzők szerint oly erdő, melyben „különféle 
kom fák vannak együtt". Ez nem kielégítő magyarázat, mert a 
szálaló erdőre is illik. Hasonlóképpen a sarjerdő fogalmának meg
határozása is homályos. 

Az erdei rovarok latin elnevezésénél e kötetben is több hiba 
csúszott be és a magyar elnevezéseknél a régi rossz szavakat 
használják még a szerzők (törny, fenyőbéltörny stb.), holott ezeket 
már régen kiküszöbölvén — jó magyar kifejezések állanak ren
delkezésünkre. A szú jellegzésére sem lehet általánosan azt meg
jegyezni, hogy „szereti a vékony csemetét és különösen az ág-
hegyeket", mert a szúfélék tudvalevőleg túlnyomóan csak a fel
nőtt fában élősködnek, habár azok fiatalabb részeiben. 

A tölgy ismertetésénél azt állítják a szerzők, hogy sarjerdő
nek „csak a csertölgyet vagy cserfát nevelik, mint cserhántó 
erdőt", -holott sarjerdő-üzemben éppen a cserkéreg nyerése czéljá-
ból a kocsánytalan s a kocsányos tölgyet tenyésztik mig a cserfát, 
melynek kérge cserzésre egyáltalán nem alkalmas, csak tüzifa-
nyerés czéljából. 

Országos gazdasági egyesületeink felsorolásánál a szerzők az 
„Országos Erdészeti Egyesület" megemlítéséről megfeledkeztek. 

Mindezek a tévedések el lettek volna kerülhetők, ha a szerzők 
a mű első kötetének lapunk januári füzetében közölt ismerteté
sénél kifejezett azt az óhajtásunkat, hogy a már bőven rendel
kezésre álló jó erdészeti forrásmunkákból is merítenének, legalább 
ez alkalommal figyelembe vették volna. 

Éppen ezért a művet csakis mezőgazdasági részeiben ajánl
hatjuk olvasóink használatára. Cserny Oy. 

ú% ú% ú£ 
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HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK. 
I. 

HIRDETMÉNY. 

A folyó évi őszi erdészeti államvizsgálat október hó 22-én 
s az erre következő napokon fog a fennálló szabályzat értelmében 
Budapesten megtartatni. 

Budapest, 1906 évi október hó 4-én. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

II. 
HIRDETMÉNY 

állami (erdei) facsemeték adományozása tárgyában. 

78855/1. A—1/1906 szám. — Az állam által fenlartott erdei 
facsemetekertekből az 1907. évi tavaszi és őszi opjasitésekhez 
szükséges csemetekészletek a földmivelésügyi miniszter által a 
következő feltételek szerint fognak az eziránt folyamodó birtokosok
nak kiosztatni. 

I. A kopár és vízmosásos területek beerdősitésére kért csemeték, 
amennyiben az állami csemetekertek készleteiből kiszolgáltathatók, 
az 1879. évi X X X I . t.-cz. 177-ik §-ának b) pontja értelmében 
ingyen, vagyis a termelési költségek elengedésével bocsáttatnak 
a birtokosok rendelkezésére; a csemeték kiszedésével, csomago
lásával s vasúthoz való szállításával járó, ezer darab csemete után 
1 koronával számított és utánvétellel beszedendő költségeket 
azonban, továbbá a vasúti szállítási költségeket rendszerint a 
birtokosnak kell viselni. 

II. Kivételesen kisbirtokosok részére, amennyiben az illetékes 
kir. erdőfelügyelő igazolja, hogy a folyamodót a fent emiitett 
költségek anyagi erejéhez képest aránytalanul megterhelnék, 
a csemeték a folyamodóhoz legközelebb fekvő, utolsó vasúti 
állomásra teljesen díjtalanul fognak elszállitatni. 

A csemeték kiosztásánál először is azok a birtokosok fognak 
figyelembe vétetni, kiknek kopár s vízmosásos területei a törvény 
alapján befásitásra hatóságilag ki vannak jelölve. 

Az állam által az I. és II. pont szerint ingyen kiosztott csemetékkel 
beerdősitett területek jövőre az 1879. évi X X X I . t.-cz. 2-ik s illetve 
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4-ik §-ának rendelkezései szerint kezelendő erdőknek fognak 
tekintetni. 

III. Az I. és II. pontban emiitett erdősítések czéljaira szük
séges csemeték kiszolgáltatása után esetleg még fenmaradó kész
letből másféle erdősítések czéljaira (rendes erdei vágások és tisz
titások beerdősitésére) is adatnak ki csemeték, azonban csak az 
alább feltüntetett átlagos termelési költségeknek és ezeken felül 
a csemeték kiszedésével, csomagolásával s vasúthoz való szállítá
sával járó, ezrenként egy koronával számitott, költségek meg
térítése mellett, melyek utánvétellel szedetnek be. A vasúti szállítás 
költségeit szintén a folyamodó birtokos viseli. 

Az átlagos termelési költségek fejében — fanemek szerint —• 
a következő összegek számittatnak fel: 

1000 darabonkint 
1 évesért 2 évesért 3 évesért 

Csemetefaj k o r o n a 

Luczfenyő. _ ___ . . . __. . . . —•60 1-— 1-40 
Jegenyefenyő ___ . . . ___ . . . 1-— 1-60 2-20 
Erdei fenyő ___ . . . . . . . . . —•80 1-40 2-— 
Feketefenyő . . . . . . .__ . . . 1-— 1-60 2-20 
Vörösfenyő __. . . . . . . . . . 1-20 2-— 2-80 
Tölgy . . . . . . __. ___ 3 — 4-— 
Kőris, juhar, ákácz és szil 2-50 3-80 — 
Dió 10 — 16 — — 
Szelíd gesztenye.. . __. . . . 8-— 12 — - -

IV. Kisbirtokosoknak kivételes esetekben, midőn a kir. erdő-
felügyelőség igazolja, hogy az előbbi pontban emiitett czélra 
szükségelt csemetemennyiséget saját költségükön nem képesek 
előállítani s aránytalan megíerheltetésük nélkül a teljes termelési 
költségeket sem viselhetik, a termelési költségek 5 0 % - a elengedhető. 

Azok a birtokosok, akik az I—IV. alatt felsorolt feltételek 
valamelyike szerint csemetékben részesülni kivannak, 1 koronás 
bélyeggel ellátott folyamodványaikat legkésőbb 1906. évi deczember 
hó 15-ig terjeszszék be, még pedig közvetlenül az illetékes kir. 
erdőfelügyelőséghez, mert az elkésve beérkezett, vagy nem az 
illetékes kir. erdőfelügyelőséghez, hanem más hatóságokhoz 
beterjesztett kérelmek csak akkor vétetnek figyelembe, ha a kir. 
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erdőfelügyelőséghez kellő időben beterjesztett kérelmeknek teljesí
tése után esetleg még megfelelő csemetekészle; rendelkezésre fog 
állani. 

A folyamodványokban a birtokosoknak határozottan meg 
kell jelölniök a beerdősitendő terület helyét (község, dülő), minő
ségét (kopár, vízmosásos, futóhomok terület, vagy vágás, tisztás stb.) 
és kiterjedését (kat. hold), továbbá a szükséges csemeték faját, 
korát és mennyiségét, az elültetés idejét (tavasz vagy ősz), a folya
modó vagy megbízottjának pontos czimet (lakóhely, utolsó posta 
és vasúti állomás) és végül azt, hogy a fentebb közölt feltételek 
közül melyik szerint kérik a csemeték kiszolgáltatását. 

Végül figyelmeztetnek az érdekelt birtokosok, hogy ezen hir
detmény alapján csakis erdősítésre alkalmas s a fent elősorolt 
fajú, egy-két éves, kivételesen három éves csemeték kerülnek 
kiosztásra, amelyek tehát utak, tagok szegélyezésére nem alkal
masak, továbbá, hogy az olyan folyamodók, kik a kért s kiutal
ványozott csemetéket annak idején ok nélkül visszautasítják, a jövőre 
az állami, csemetékben való részeltetés kedvezményétől elesnek. 

Az 1898. évi X I X . t.-cz. alapján állami kezelésbe vett erdők 
és kopár területek birtokosai részére szükséges csemeték kiutal-
ványozása iránt a szükséges lépéseket a rn. kir. állami erdő
hivatalok teszik meg, ezeknek a birtokosoknak tehát szükségleteiket 
az illetékes m. kir. állami erdőhivatalnál kell bejelenteni. 

Budapest, 1906. évi szeptember hóban. 
M. kir. földmivelésügyi miniszter. 

ó% ú% ú% 

KÜLÖNFÉLÉK. 

Személyi hirek. Ő felsége a király Faller Károly bánya
tanácsost, a selmeczbányai bányászati és erdészeti főiskola II. osztályú 
rendes tanárát folyó évi augusztus hó 1-én kezdődő joghatálylyal 
I. osztályú rendes tanárrá előléptetve, a VI. fizetési osztályban fő-
bányatanácsossá nevezte ki. — Kplbenheyer József m. kir. erdész 
(F.-Vissó) vezetéknevét Kolozs-ra, Kressák Pál m. kir. erdész 
(F.-Vissó) Köllö-re, Marcon Antal püspöki urad. erdész (Lunka, 
u. p. Vaskoh) Marosi-ra. magyarosította. 


