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Fejletlen lombozattal és rügyekkel borítva. Minden rügyből el
simuló ormok futnak le az ellaposodás irányával párhuzamosan. 

A 4. számú alakjánál fogva érdekes. A 14 mm vastag egy
éves sarjhajtás a tuskótól számítva 64 cm-\g szabályos, itt egy
szerre ellaposodik, 18 cm hosszúság után a lapos rész mintegy 
kettéhasad. A kettéhasadt részek egymást keresztezik és V-i-es, 
illetve 7 /4-es fordulattal két karikában végződnek és nyirfajd. 
farkra emlékeztető" lantalakot képeznek. A lapos rész a csavaro
dásokkal együtt 60 cm hosszú, 28—197 mm széles. Szerkezete 
és szine az előbbivel teljesen egyező. 

ú% ó£ ú% 

EGYESÜLETI KÖZLEMÉNYEK. 

I. 

FELHÍVÁS 

az Országos Erdészeti Egyesület t. Tagjaihoz. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tulajdonát képező Horváth 
Sándor-alapítványnak kamataiból a folyó évben a harmadik, 
1000 koronás jutalomdíj ki lesz adható. Ezzel a jutalomdijjal alap
szabályaink 156. szakasza szerint az egyesületnek oly tagja jutal
mazandó, akinek munkássága az erdőgazdaság gyakorlati vagy 
tudományos müvelése terén, igy az erdőgazdaság gyakorlati inté
zése, a szakoktatás vagy szakirodalom terén, avagy az erdőgazdaság 
fejlődésére szintén kiható kísérletezés, föltalálás vagy felfedezések 
terén általánosságban vagy bizonyos ágazatra nézve sikeresnek és 
hasznosnak s ennélfogva elismerésre méltónak találtatik. 

Az Országos Erdészeii Egyesület minden tagjának jogában 
állván kellően indokolt javaslatot tenni, hogy az elismerő jutalomra 
az egyesület tagjai közül kit tart legérdemesebbnek, van szeren
csénk az egyesület tagjait tisztelettel felkérni, hogy e jogukkal élni 
és javaslatukat az egyesület elnökségéhez intézett levélben november 
hó 15-ig beküldeni szíveskednének. 

Névtelen ajánló levelek figyelemben nem részesülhetnek. 
E r d c s z e t i Lapo k 55 
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Az elismerő jutalmat az igazgató-választmány a deczember 
hóban tartandó rendes ülésén az egyesületi tagok részéről jutal
mazásra ajánlottak közül a legérdemesebbnek titkos szavazással 
itéli oda. 

Budapesten, 1906 október hóban. 

Az Országos Erdészeti Egyesület 
elnöksége. 

II. 

FELHÍVÁS 

a „gr. Tisza Lajos-", a „Wagner Károly-", az „Erzsébet királyné-", 
a „Luczenbacher Pál-alapitvány"-ból és a Faragó Béla-féle alapít

ványból kiosztandó segélyek ügyében. 

Az Országos Erdészeti Egyesület fenn megnevezett öt jótékony 
alapítványából a folyó évi segélyek ez évi deczember hóban 
osztatnak ki. Az elsőnek a kamataiból az olyan önhibájukon kivül 
szorult helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti Egye
sületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább öt éven át 
tagjai voltak s mint ilyenek tagsági kötelezettségeiknek eleget tettek. 
A második alapítványból pedig az olyan erdőtiszti és erdőaltiszti 
özvegyek és árvák nyerhetnek segélyt, kiknek férjük, illetőleg 
atyjuk az Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és szintén 
legalább öt éven át tagjai voltak és tagsági kötelezettségeiket 
teljesítették. A harmadik alapítvány segélyeért olyan elhalt magyar 
erdőtisztek árva leányai folyamodhatnak, kik az egyesületnek 
halálukig s szintén legalább öt évig tagjai voltak és tagsági 
kötelezettségeiknek eleget tettek. A negyedik alapítványból hasonló 
feltételek mellett erdőtiszti özvegyek és árvák, az ötödikből erdő
tisztek és altisztek árvái nyernek segélyt. 

Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érdekelteket, hogy 
hiteles okmányokkal felszerelt, bélyegtelen folyamodványaikat leg
később folyó évi november hó 10-ig az Országos Erdészeti Egye
sület titkári hivatalához (Budapest, V , Alkotmány-utcza 6. sz. 
II. emelet) nyújtsák be. 

A titkári hivatal. 
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III. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
az Országos Erdészeti Egyesület igazgató-választmányának 1906 évi 

október hó 6-án tartott rendes üléséről. 

Jelen voltak: Bánffy Dezső báró elnök, dr. Bedő Albert és 
Horváth Sándor alelnökök, Csupor István, Hirsch István, nemes
kéri Kiss Pál, Nagy Károly, dr. Tuzson János, Vadászfy Jenő és 
Vuk Gyula választmányi tagok, Szálai Ernő számadás-vizsgáló 
bizottsági tag és az egyesület tisztikara. 

Távolmaradásukat kimentették: Almásy Andor, Arató Gyula, 
Bittner Gusztáv, Itnecs Béla, Krajcsovits Béla, Máday Izidor, Pech 
Kálmán, Simon Gyula, Téglás Károly választmányi tagok. 

I. Elnök az ülést megnyitván, a jegyzőkönyv hitelesítésére 
dr. Bedő Albert I. alelnököt és Hirsch István választmányi tagot 
kéri fel. 

II. A pénztár állásáról a titkár a következő jelentést terjeszti e lő : 
F. évi január hó 1-től a mai napig befolyt 60446 K 99 f. 
Ugyanezen idő alatt kiadatott 36382 K 05 f. 

Az utolsó választmányi ülés óta a következő rendkívüli 
befizetések történtek: kötvényben tett alapítványok törlesztésére 
befolyt 687 K 50 fillér; a titkári nyugdijalap javára 186 K 64 fillér 
és a Wagner Károly alap javára 5 K 80 fillér. 

Jelenti továbbá a titkár, hogy a számadás-vizsgáló bizottság 
a pénztárt f. hó 3-án rovancsolta és azt teljes rendben találta. 

III. A titkár jelenti, hogy a Horváth Sándor alapítvány 
kamatai annyira felszaporodtak, hogy az 1000 K-ás jutalomdíj a 
folyó évben kiadható. Az igazgató-választmány ennek következ
tében elrendeli, hogy az egyesületi tagok az Erdészeti Lapok 
utján felhivassanak, hogy az alapszabályok értelmében a jutal
mazásra érdemes személyeket ajánljanak. 

IV. A titkár arra való tekintettel, hogy oly szaklapunk, amely 
a kisebb erdőbirtokosok, az erdészeti altisztek, erdőőrök, a volt 
úrbéresek erdőbirtokain alkalmazott u. n. erdőgazdák, végül a 
magánerdőbirtokon található, alsó minősítéssel biró különféle 
erdészeti alkalmazottak igényeinek megfelelően volna szerkesztve, 
eddig nincsen, azt indítványozza, hogy az egyesület ily lapot 

55* 
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adjon ki. Szükségesnek és erdőgazdaságunk érdekében állónak 
tartja ugyanis, hogy a nevezettek körében az erdészeti ismeretek 
a szükséges mértékben propagáltassanak és az erdőgazdaság elvei 
és számos kérdései a gyakorlati élet követelményeinek megfelelően 
ismertessenek, hogy azokat szakképzettségük növelésére és szolgálat
adójuk javára hasznosíthassák. 

Emellett ez a lap arra is szolgálna, hogy az erdészeti altisztek 
és erdőőrök jogos érdekeit és kívánságait a nyilvánosság előtt 
képviselné. 

A lapnak tárgykörét képezné tehát elsősorban is az erdő
gazdasági ismereteknek olyan alakban és módon való terjesztése, 
hogy kisbirtokosaink és erdészeti altisztjeink szakképzettségüket a 
működési körüknek megfelelő mértékben gyarapithassák. 

Foglalkoznék a lap továbbá a vadászattal és az okszerű vad
gazdasággal. 

Röviden kiterjeszkedhetnék más gazdasági ágazatokra is, mint 
pl. a gyümölcstenyésztésre, a méhészetre, halászatra, az állat
tenyésztésre, a rétművelésre és a mezőgazdaság körébe vágó 
dolgokra. 

Ismertetné az olvasói érdekkörébe vágó törvényeket, rendele
teket, utasításokat. 

Tért nyithatna kérdéseknek és feleleteknek. 
Közölne — a politika teljes kizárásával — általános érdekű 

apró czikkeket, esetleg tárczaszerü elbeszéléseket, leírásokat, hasz
nos tudnivalókat. 

S végül azon ismert körülménynél fogva, hogy egyfelől 
erdőőreink gyakran igen nehezen jutnak álláshoz, másfelől pedig 
a birtokosok erdő- és vadgazdaságuk részére, nem lévén kellően 
tájékoztatva a hazai kínálatról, gyakran a külföldről hoznak sze
mélyzetet, a megindítandó lap egyik további feladatát képezné az 
altiszti, erdő- és vadőri állásokra és álláskeresőkre vonatkozó 
értesitéseknek dij mentes közlése. 

A titkár azután a szerkesztő személyére és a kiadás módo
zataira nézve ad tájékoztatást, egyelőre azonban a választmánynak 
csupán elvi döntésé kéri ez ügyben, hogy az ekként nyert fel
hatalmazás alapján a lap kiadását előkészítse és a részletekre 
nézve a legközelebbi ülésnek javaslatot tehessen. A jövő évi 



811 

költségvetés azonban addig is összeállítandó lévén, kéri, hogy 
abba az uj lap kiadásait és bevételeit egyaránt 11000 koronával 
vehesse fel. Végül kéri, hogy a választmány, ha indítványát 
helyesli, mondja ki, hogy a megindítandó lap után netalán idő
vel elérendő tiszta jövedelem külön alapként kezeltessék, a mely 
kizárólag erdészeti altisztek és erdőőrök, illetőleg a lap előfizetői 
javára fordíttassák. Czélja részletesen később volna megálla
pítható. 

Az igazgató-választmány hosszabb eszmecsere után a titkár 
javaslatát helyesléssel fogadja, felhatalmazást ad a szükséges elő
készítő munkálatokra és arra, hogy a lap költségei és bevételei 
az 1907. évi költségvetésbe 11000—11000 koronával felvétes
senek és már most határozatilag kimondja, hogy a mennyiben a 
kéthetenkint megjelenendő és mindenesetre igen olcsó lap után 
idővel esetleg "bevételi felesleg maradna, az a titkár javaslata 
értelmében, valamely akkor meghatározandó jótékony czélra, 
mint külön alap kezeltessék. 

V. A titkár felveti azt a kérdést, nem kellene-e az egyesü
letnek a gazdasági érdekképviselet (gazdasági kamarák) keretében, 
a mely a mezőgazdasági köröket és a kormányt foglalkoztatja, 
az erdőgazdaság megfelelő képviseletét is szorgalmazni? 

Az igazgató-választmány a kérdés beható tanulmányozására 
dr. Bedő Albert elnöklete alatt Bittner Gusztáv, Csupor István, 
Kiss Pál és Podhradszky András vál. tagokat kéri fel. 

VI. Az igazgató-választmány tudomást szerezvén arról, hogy 
a Nagyváradon m. hó 19-én a Gazdasági Egyesületek Országos 
Szövetsége által rendezett gazdagyülésen Erőss Rezső püsp. urad. 
jószágigazgató által az erdőtörvény végrehajtásának módosításáról 
tartott előadás és az annak alapján elfogadott határozati javaslat 
több tekintetben téves és az erdőgazdaság érdekeit sértő állás
pontra helyezkedik, elhatározza, hogy az előadásnak és a vele 
kapcsolatos vitának teljes szövegét beszerzi s annak tanulmányo
zására dr. Bedő Albert elnöklete alatt Csupor István, Kiss Pál, 
Lászlóffy Gábor és Soltz Gyula vál. tagokat kéri fel, hogy ennek 
alapján a szükséges további lépések felett határozhasson. 

VII. Roth Gyula, a közp. erd. kisérl. állomás adjunktusa „az 
áterdőlések gyakorlati keresztülviteléről* az egyesületben előadást 
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szándékozván tartani, a választmány az előadás idejéül a köz
gyűlést megelőző nap (decz. 8.) délutánját tűzi ki. 

VIII. A titkár jelenti, hogy a kereskedelemügyi minisztérium 
meghívására az egyesület képviseletében résztvett a mértékek 
használatáról szóló törvényjavaslat bizottsági tárgyalásán. E javas
latnak törvényerőre emelkedése esetén várható az egyesület abbeli 
óhajának teljesülése, hogy a fakereskedelem terén is a méter
mérték honosodjék meg. 

Tudomásul vétetik. 
IX. Jelenti továbbá a titkár, hogy az egyesület a földmivelés

ügyi minisztérium kívánságára véleményt nyilvánított az uj keres
kedelmi szerződéseknek erdei terményekben való kivitelünkre 
gyakorolt hatásáról. 

Tudomásul szolgál. 
X. Bemutatja a titkár Borsod-, Qömör- és Heves vm. erdé

szeti egyesületének átiratát, a melyben a könyvtára részére küldött 
könyvekért köszönetet mond. 

Tudomásul vétetik. 
XI. Tudomásul veszi a választmány, hogy Lesenyi Ferencz 

ösztöndíjas erdőmérnök az 1905/6. évi II. félévben az alapszabá
lyoknak megfelelő előmenetelt tanúsítván, részére az ösztöndíj 
továbbra is folyósittatott. Schudich Nándor eddig még nem 
mutatván be leczkekönyvét, ösztöndijának esedékes részletei 
egyelőre visszatartattak. 

XII. Uj tagoknak felvétetnek, és pedig: a) alapitó tagoknak 
Hornig Károly báró veszprémi püspök és Teleki Artúr gróf föld
birtokos 300—300 korona készpénzalapitványnyal, aj. a titkár, 
Széchenyi Bertalan gróf, földbirtokos 300 K.-val kötelezvényben, 
aj, a titkár; 

b) rendes tagnak Franciscy Vilmos m. k. erdészjelölt, aj. 
Somoghy Lajos; Fromm János m. k. erdőgyakornok aj. Kócsy 
János; Oeiszler Frigyes urad. főerdész, aj. a titkár; Király Dénes 
boszn.-hercz. erdőgyakornok, aj. Tavassy Lajos; Loványi Heribert 
cs. és k. erdőgyakornok, aj. Praxa János; Mikes Ármin gróf, 
földbirtokos, aj. a titkár; Nemetz János m. k. erdészjelölt, aj. 
Kolossy Imre; Pfeningberger Félix főherczegi urad. erdész, aj. 
Moldován Vilmos; Pilz Alfréd m. k. erdőgyakornok aj. Kócsy 
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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. 

ú% ő£ ú£ 

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 


