




© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



A

MAGYAR E R D É S Z

ELSŐ ÉVFO LYAM ÁNAK

TA R T A L M A .

UNGVÁRTT,
S Z É K E L Y  É S  I L L É S  K Ö N Y V N Y O M D Á J A

1 9 0 1 .

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Szám Oldal Szám Oldal

1. SZAKKÖZLEMÉNYEK.

Ardai. Egy eddig nem ismertetett fatömeg-becs-
lési m ó d .........................................

Binder Béla. A kőrismag kérdéséhez . . .
A községi stb. erdőbirtokokon fo

ganatosítandó erdősítések kér
déséhez ...............................

Biok Zoltán. Csemetekertek törzskönyve . .
Craus Géza. A fogarasi havasok . . . .  

w „ A községi erdősítésekhez szüksé
ges csemetekertekről .

Deák Géza. Jegenyefenyő-eladás . . . .  
Divald Béla. Adatok a hasított és gömbölyű 

szőlőkaró termeléshez 
„ „ Váltógazdaság az erdőgazdaság

ban ....................................
„ „ A fűrészpor, mint alom . . .
„ „ Követésre méltó példa .
„ „ Sodronykötél függőhíd
„ „ A gyümölcsfatenyésztés államo

sításáról ...............................
„ „ Egy megjegyzés „Erdészetünk

a magyar társadalomban“ ez.
közlem ényhez.....................

Divald Béla. A takarmányhiány az erdő
tenyésztés és ápolásra való
befolyása . . . . . . .

E. Egyesült e r ő v e l .........................................
„ Erdőgazdasági üzemterveink 

és azok végrehajtása 
„ Üzemterv és állami 

erdőfelügyelet
Elek István. Az állami erdőtisztekhez .
Egy fakereskedő. Erdőkihasználásunk javítá

sáról ..........................
Figyelő. Tölgygazdaságunk bajai . . . .

„ Van-e szükségünk erdészeti középtan
intézetre? . . . .  . . .

„ Erdőgazdaság és fővadtenyésztés
„ Erdészeti középiskola kérdéséhez

Fankovics. A m e t r o g r a f ...............................
Fankovics. Helyreigazítás...............................
Fankovics Imre. A „Magyar Erdész“-nek és

m á so k n a k .....................
Fogassy Gyula. Erdőgazdasági üzemterveink és 

azok végrehajtása
Luchs Emil. A tűlevelűek ápolása és ültetése 
Gesztes Lajos. A „Hajós Gyula emlék“ állása

„ „ Az újabb szőlőkultura, mint lé
nyeges fafogyasztó tényező . 

„ „ Az erdei termékek értékesítéséről
„ „ A Coraebus bifasciatus .
„ „ Adat a szarvaskárokhoz
„ „ Törzsek köbözése segédtáblák

nélkü l....................................

12. 220
3. 47

18. 331
7. 122
8. 141

14. 253
10. 181

7. 126

11. 199
12. 219
16. 301
17. 318

18. 329

22. 394

24. 436
2. 21

i 16. 297
( 17. 313
( 21. 377
) 22. 395

11. 197

8. 145
3. 44

5. 81
8. 139

11. 198
( 14 255
\ 15. 281

24. 438

23. 413

20. 364
‘ 6. 108

3. 48

4. 63
6. 101
9. 166

11. 203

12. 220

G. L. Fővad által okozott kár tölgyesekben . 
FIoffmarul Sándor. Tolnamegyéből . . .
I. Darányi miniszter a székelység érdekében .
„ Miként vannak javadalmazva az állami erdő

kezelésnél alkalmazott erdőtisztek .
I. D. Aszály és takarmányszükség . . . .  
Ihrig Vilmos. Vágások beosztása a térképen 
Imecs Béla. Erdőtörvényünk egyik hibájáról .

Erdészetünk administratiójáról 
Svéd-és Norvégország erdészetéről 

n „ Szépészet az erdőben . . . .
n m Néhány nevezetes lomb és fenyő

fáról ..............................................
„ „  A Coraebus bifasciatus a borsodi 

Bükkben . . . . . . . .
„ „ Erdészetünk a magyar társada

lomban  
„ . „ A felesketett erdőtisztek és erdő

őrök fegyvertartásáról
m „ Megkésett közvetítés . . . .
m „ Szaktársaimhoz..............................

K  I. Erdészeti k ö z é p i s k o la .............................
K. Van-eszükségünk erdészeti középtanintézetre?
„ Egyesült erővel ..............................................
m A külföldi fanemekkel végzett meghonositási

kísérletekről, vonatkozással a mi kísérle
tezéseinkre ...................................................

Kiss FereriCZ m. kir. erdőmester. A csomoros
(fekete) nyárfáról.......................

Kiss. Nyulkárok . . . .............................
„ Kőrislevelü juhar vagy zöldjuhar . .
n A fajfentartó t u l a j d o n s á g .......................

Kolossy Imre. Egy eddig nem ismertetett fa- 
tömeg-becslési mód

Kovács Pál m. kir. főerdész. A községi köz
terek, továbbá a kopár és vízmo
sásos stb. területek befásitásáról. 
(Felolvasva Nagy-Borosnyón.)

L. A törzskönyvek a d a t a ih o z .............................
L. A legújabb fajta szőlőkarókról . . . .
Lakatos Károly. A párisi világkiállítás magyar

osztályának erdészeti, vadá
szati stb. kiállítása itthon . 

(—ly.) Az angol rendszerű sodronykötél-pályák
tökéletesítése.....................................

„ A Mycorhiza képződés okairól 
A1 Erdőgazdasági üzemterveink és azok végre

hajtása ....................................................

Márton Sándor. Egyszerű térképkisebbitési mód

„ „ A földmérés és különösen az
erdőmérés némely alapelve 

„ „ A központos térképkisebbités
készü léke ..........................

Márton Sándor. Néhány szó a gyümölcsolt
ványok neveléséről .

6. 109
11. 201
18. 334

19. 350
12. 217
5. 82
4. 61
9. 157
9. 166

13. 240

14. 258

14. 259

19. 345

20. 366
20. 367
21. 383
10. 177
7. 121
6. 103

13. 233
1. 2
2. 22
3. 46
4. 65
5. 84

10. 181

2. 25
3. 42

23. 419
24. 439

8. 137

2. 23
12. 215

20. 362
1. 4
7. 127

9. 160

13. 239 

24. 434

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Mirtse János. Összenőtt erdei fák . . . .
Mitske Gusztáv. Fűzfaóriás . . . . . .
Ordódy Lajos. A diótermelésről....................
Pombszky Gyula. Erdőgazdasági üzemterveink

és azok végrehajtása .
„ „ Erdészetünk a magyar tár

sadalomban ....................
Rainiss István. E l a p o k ...............................
5. D. Ébredjünk t e h á t ...................................
Schauschek Gábor. Fegyverviselés, fegyver-

használat .
„ „ R ovarirtás....................

Szabó F. A kincstári villatelepek: 1. Fenyő
háza gyógyfürdő ....................

Szénásy Béla. A mérő-asztal alkalmazásáról 
a Coburg herczegi erdé
szeti felméréseknél

Szerkesztő. Tisztelt olvasóinkhoz . . . .
„ Lapunk tisztelt közönségéhez .

T. A legeltetés kérdéséhez...............................
T. K. A szarvasgom ba....................................
Téglás Károly. Praktikus emlőkészülék . 
Zivuska Jenő. Von Mantel hozamszabályozási

képlete ...............................
A térképkisebbitési m ódszerhez ....................
Az Országos Erdészeti E gyesü le t.....................
Az Országos Erdészeti Egyesület választmányi

ülése. W . ...................................................
Az 1902. évi pozsonyi II. Mezőgazdasági Orszá

gos k i á l l í t á s ..............................................
Állami tisztviselők kongresszusa és memoran

duma .........................................................
Az Országos Erdészeti Egyesület közgyűléséről 
Erdészeti rendeletek tárgymutatója . . . .
Néhány szó közgyűléseinkről..........................
Soltz Gyula országos főerdőmester . . . .

2. FAKERESKEDELEM.

Gv. Németország új vámtervezetéről 
(W-r.) Budapesti tudósítás....................
W. Jelentés..............................................
„ Visszapillantás a lefolyt évre .

Bécsi tudósítás. (Negyedévi jelentés)
J e le n té s ...................................................
T ölgyfaeladás.........................................
T ölgyfaeladások....................................

3. TÁRCZA.

a. S. Ö. „Güdrőzés“ ....................................
Bársony István. Ördögtáncz ....................
B. Ly. Gy. Dimitri farkasvadászata . . . .
Frank Zoltán. Magányos fakertünk alatt .
Glück István. Egy téli é jsza k a ....................

„ „ Kora tavasz az erdőben
„ „ Vihar a rengetegben
„ „ Gólya-költözés ....................
„ „ Május erdőn-mezőn
„ „ Itt az ő s z ................................

Hámon József. Lillafüred...............................
Imecs Béla. A Szörnyüvöigy titkaiból .
Kiár István. Az erdő titk a ib ó l....................
Karcsi. Tutajozás..............................................
Dr. Máriássy Béla. Vadászokról vadászoknak

Szem Oldal Szám Ôdal
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M A G Y A R  E R D É S Z
ER D ÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALVI IMECS BÉLA fő e r d e s z  
B O R S O D -A P Á T F  A L V Á N ,

hova a lap szellemi részét illető közlemények 
(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI ÁR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
dijak küldendők.

Előfizetési felhivás.
A magyar erdőtisztek közt nincsen senki sem, 

aki büszke ne volna arra a fényes múltra, amely 
úgy az Országos Erdészeti Egyesület, mint az 
„Erdészeti Lapokéhoz fűződik. Mindnyájan hálá
val gondolunk az egyesületet alapitó, oly hatal
massá fejlesztő és fentartó férfiakra, kik ezen tet
teikkel a magyar erdészet alapját is megvetették.

Ez a biztosan megvetett alap nagy kincsünk, 
mert ez tette azt lehetővé, hogy a magyar erdé
szet oda fejlődött ahol ma áll s kivívhatta a 
külföld teljes elismerését.

Ez az elismerés azonban ne arra késztessen 
bennünket, hogy eredmény lévén, megállapod
junk, hanem arra serkentsen minden, az egész
nek jólétéért és erkölcsi diadalért buzgólkodó 
erdészt, hogy az elismerést a közjó és szak
tudomány terén vállvetett munkálkodással 
viszonozhassa.

Az „Erdészeti Lapok“ volt eddig az egyetlen 
organum, amely köré sorakozhattak eddig az 
erdészírók s az a magas színvonal s azok a 
kiváló czikkek, amelyek megjelentek, tanúbizony
ságai annak, hogy a magyar erdészet terén a 
munkakedv és képesség nem hiányzik.

De az „Erdészeti Lapok“ ugyanis, mint az 
Orsz. Érd. Egyesület közlönye, hivatalos jellegé
nél fogva csak megszabott keretek között mozog
hat s a gyakran halmazzá gyűlő közlemények 
mellett a tulajdonképpeni szakirodalomnak meg
felelő tág tért nem adhat; a szakkérdések kívá
natos arányú megvitatásának pedig nem is jut
tathat minden alkalommal helyet és mivel havon
ként csak egyszer jelenik meg, a faeladási és 
pályázati hirdetményeket gyakran csak megkésve 
hozhatja az érdeklődők tudomására. Mindezeket

összefoglalva, kitűnik, hogy egy uj szaklapnak 
van jogosultsága, mert szükségletet pótol és ha 
ezt teszi, meglesz a haszna is.

Egyébiránt meg is sokasodtunk már annyira, 
hogy két szaklapot megbirjunk s éppen ezért a 
szakközönség köréből sűrűn hangoztatott köz
szükségre bővebben nem utalok.

Az elmondottakat megfontolva, szaktársaim 
jóakaró biztatása arra késztetett, hogy a „Magyar 
Erdész“ szerkesztésének teendőit, — már csu
pán a kezdet nehézségei miatt nehezen legyőz
hető akadályokkal szemben is — elvállaljam.

Nehéz feladat áll előttem, de biztat a remény, 
hogy szaktársaim segítségével képes leszek annak 
megfelelni. Kérem is ezuttal szaktársaimat min
den szolgálati ágból, hogy az ügyünket elő- 
mozditani akaró „Magyar Erdészt "  ne csak 
jóakarattal fogadják, hanem annak szerkesz
tésénél is lehetőleg segítségemre legyenek.

Most pedig bátor leszek alábbiakban röviden 
jelezni az irányt, melyben működni törekszem.

Tért nyitok az új lapban a fölmerülő napi 
szakkérdések megvitatására, de a polémiákból 
egészen ki lesz zárva a személyeskedő modor 
és a megvitatás alatt álló ügy lényegét elho
mályosító egyéni szempontok előtérbe való  
tolása.  Az erdészet, vadászat, fa- és vadkeres
kedelem és ezzel szoros összefüggésben álló 
őstermelési ágakra vonatkozó ügyeknek tudomá
nyos, elméleti és gyakorlati tárgyalása; ismer
tetések s a vadászéletből merített leírások fogják 
a lapnak az anyagot adni.

Feleletet adok — munkatársaim szives közre
működésével — minden vitás szakkérdésre s 
gondom lesz rá, hogy a fontosabb és nagyobb 
terjedelmű erdészeti munkálatokra hatóságilag 
elfogadott mintákat kellő időben közölhessek. (Pl.
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kopárok erdősítési terveire, legelőerdők gazda
sági terveire stb.)

Főtörekvésem közé tartozik, hogy a lapot a 
szakközönségen kívül az erdőbirtokosoknak, az 
erdőgazdasággal, fakereskedelemmel és faiparral 
foglalkozóknak rendes olvasmányává tegyem, 
mely őzéiből igyekezni fogok azt könynyed élénk, 
népszerű nyelven szerkeszteni. Azt azonban 
különösen hangsúlyozni kívánom, hogy a lap 
a minden téren való egyszerűsítési törekvések
nek és modern irányzatoknak lelkes és ezél- 
indatos hívéül kíván szegődni.

Különös súlyt helyezek arra, hogy az ország 
minden részében legyen a lapnak állandó tudó
sit ója; ennélfogva ezzel az alkalommal is fe l
kérem tisztelettel szakférfiúinkat, hogy az erdő- 
gazdaság körébe vágó, még oly jelentéktelen
nek látszó mozgalmakat is, teszem a z t: erdő
eladásokat, pályázati hirdetéseket, személyi 
híreket, a fatermékek forgalmáról, illetve fa- 
piaczi árakról, más egyéb erdei termékek, neve
zetesen a fam agvak, gubacs, erdei széna stb. 
termési kilátásáról a lapot tudósítsák, hogy 
az viszont az érdekelt közönséget idejében 
tájékoztatni képes legyen.

Lapunk szellemi támogatásáért egyelőre csak 
a szakunk érdekeinek istápolására utalhatok, de 
ha az érdeklődő közönség jóvoltából megerősöd
tünk, a lapnak szánt szakközleményeket olyan 
díjazásban szándékozom részesíteni, mint az az 
„Érd. Lapokénál szokásban van.

A február 20-án megjelenő első számot meg
küldöm lehetőleg minden szakembernek, de azon
kívül mindenkinek, aki eziránt hozzám vagy a 
kiadóhivatalhoz fordul. Az első szám megtartása 
előfizetésre nem kötelez.

/Íz összes kéziratok, a lapba szánt czikkek, 
továbbá a szerkesztőségi levelezések a szer
kesztő czimére, Borsod-Apátfalvóra küldendők.

Szaktársi üdvözlettel :

Im ecsfalvi Imecs Béla
urad. főerdész,

a „Magyar Erdész“ szerkesztője.

* *

Hivatkozással a fenti sorokra, midőn a „Magyar 
Erdészt“ kiadjuk, rég óhajtott vágyunk teljesül 
és lapunk nemcsak betartalmánál fogva számít

hat elterjedtségre, hanem kiállításánál fogva is, 
amennyiben mi igyekezni fogunk azt oly alak
ban adni olvasóink kezébe, hogy azt megőrizni 
is érdemes legyen.

A „Magyar Erdész“ minden hó 5-én és 20-án, 
12— 16 nyomtatott oldalon fog megjelenni.

Előfizetési ára:
Egész évre . . 10 korona,
Félévre . . .  5 korona.

Hirdetéseket jutányos árban számítunk és pedig 
a hivatalos hirdetéseket kéthasábos cicerosoron- 
ként 40 fillérért, magánhirdetéseket pedig több
szöri közlésnél közös megállapodás szerint, apró 
hirdetéseket szavanként 4 fillérért iktatunk be s 
név nélkül megjelenő hirdetéseknél egy válasz
bélyeg melléklése esetén ingyen adunk felvilá
gosítást.

Előfizetési pénzek, hirdetések és azok díjai, 
úgyszintén a reklamációk a kiadóhivatalba, Ung- 
várra küldendők.

Kiváló tisztelettel:

Székely és Illés,
a „Magyar Erdész“ kiadói.

ego cgD Cg3 ego cg> ego C§3 C03 cgD C&> c£> cgD C$3 c£> cg> C&3 cgD ego ego c£> ego c£. Cg3 ego C§3 C03

A csom orós (fekete) nyárfáról.
(Populus nigra L.)

Irta: Kiss Fercncz, m. kir. erdőmester.

A nyár-fajok, a homoktalajokat kivéve, ritkán alkottak 
nagyobb, összefüggő elegytelen állabokat. A legrégebbi 
okmányainkban 1563. évben találkozunk vele a kőris- és 
nyárfával együtt felemlítve.1 2)

Az 1666— 1669-ik években megejtett s reánk maradt 
határ-tanuvallomási jegyzőkönyvekben-) mindenütt, mint 
jelfa, határfa, vagy elegyben előjövő fa emlittetik. A töl
gyeseknek zsengésebb talaján fordult elő, vagy a vizenyő- 
sebb helyeken felhányt árokpartokon, amely erdőmivelés 
Sopronmegyében, a Hanyságban, jelenleg is dívik.

Tűzifára való felhasználásáról 1731. évből van ada
tunk,3) itt is azonban legnagyobb valószínűség szerint ele
gyesen fordult elő, mert a nyír- és égerfa társaságában 
szerepel.

A nyárfával, mint önálló erdőt alkotó fanemmel, 1756. 
évben találkozunk a Kis-Kun-kerületnek a helytartó ta
nácshoz felterjesztett jelentésében.4) E szerint: Halas

]) Tagányi: Erdészeti Oklevéltár I. — 68. lap.
2) „ „ „ I. — 559., 569. lap.
3) „ „ „ I. — 669. lap.
4) „ „ „ 1- — 154. „
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határában a Fejértó és Kötőn, máig is ezen elnevezés 
alatt ismeretes területeken mintegy 500 darab nyárfa 
létezéséről tétetik említés. Ezen nyárfák azonban nem 
voltak csomorós nyárfák, melyből jelenleg számos példány 
díszeleg előbb említett területek házmagasságu buczkáin, 
hanem fehér nyárfák.

Erre enged következtetni ezen jelentésben foglalt azon 
észrevétel, hogy mig az elvetett makkból egy arasznyi 
fácska nőtt, addig az árokkal körülvett, vagyis tilalmazott 
területeken, illetve árkolásban félöles nyárfa-hajtások nőttek 
a föld gyomrából (e visceribus terrae). Vagyis ezek gyökér- 
sarjak voltak, amiről a fehér nyárfa-állabok jelenleg is 
felújíttatnak.

Ezen jelentés a legrégibb okmány, mely az alföldi cso
porthoz tartozó homokterületek mesterséges erdősítéséről 
reánk maradt.

A csomorós, illetve fekete nyárfával 1764. évben talál
kozunk először, a bánsági erdőmesternek az erdők ülte
téséről a bánsági kormányzóságnak benyújtott javaslatára 
hozott határozatában.

E szerint a Maros völgyében, már abban az időben a 
fekete, fehér és rezgő nyár honos volt. Az erdőmester, 
helyszíni szemléje alkalmával szerzett tapasztalatai alap
ján, javaslatba is hozta az arra alkalmas területeknek 
nyárfával való mesterséges beerdősitését, mely a legelső 
kezdeményezés volt ezen fanem mesterséges szaporí
tására.

Dr. Gregory J. B. 1788. ápril hó 10-én kelt javaslatá
ban már a nyirkos, mocsaras homokterületek beerdősi- 
tésénél ajánlatba hozza a nyárfát, égert és füzet. Ezen 
javaslat azonban a nyárfára nézve kevés gyakorlati értékkel 
birt, mert a nyárfának s különösen a csomorósnak, a 
száraz futóhomok megkötésénél jutott igen fontos szerep.

Hogy ezen fanemnek rövid egy századig tartó uralko
dását kellőleg méltányolhassuk, ki kell terjeszkednem az 
Alföld fakészletére s az itt elterülő homoktalajoknak a 
a XVIII-ik század végén és a XIX-ik század elején volt 
állapotára.

Még a XVIII. század végén teljesen fátlanul állott Szeged 
környéke s nagy kiterjedésű homokbuczkái.

Vedres István, Szeged sz. kir. város esküdt földmérője 
s egykori iró, erdőültetésre buzdítva a város lakóit, azt 
mondja: „Az olyan helyeken, mint Szegednek a környéke, 
ahol t. i. nemcsak semmi Erdők nincsenek, hanem ahol 
több mértföldekre el lehet menni, mégse lát csak egyetlen 
egy fát is az ember, — úgy kell tekinteni egy újonnan 
ültetett Erdőt, mint egy ma született első gyermekét az 
„Édes Anyának“ ; 4) másutt igy is „a Marha-Törek, Szalma, 
Nád, Gyékény s más Dudva, Giz-gaz a Fa szűke miatt 
a Tűzre rakattatik.“ 2)

Még kevésbé bővelkedtek Szeged lakosai az épület
fának való anyagból; „eleink megérték avval, ha mi hánt-

vetett létzekből, fűzfa-ágakból felcsinálták házuk gerendá- 
zattyát, Gyékénnyel vagy náddal felverték tetejét.“ J)

Szeged városnak mintegy 130,000 k. holdnyi homok
területén a múlt század elejéig erdő nem volt, csak egyes 
kisebb kiterjedésű fehér nyárfa-bokrok. — Megdönthetien 
tanubizonyitékát nyújtja ennek az 1776—77. évben készült 
Bolla-féle részletes térkép, melyen egy kisebb kiterjedésű 
tölgy-erdőcskén kívül, semmiféle erdő jelezve nincs.

Hogy egyes fák és bokrok azonban voltak, igazolják a 
térképen olvasható következő elnevezések: „Bokros halom“ 
a mai „Süveg bokor“ mellett, „Kajla fája“ a felső ásott
halmi, „Tóth fája“ a mai „Dugonics-erdő“ területén.

Nem lévén semmi akadálya az Alföldön gyakori sze
leknek, hatványozott erővel végezte romboló munkáját a 
lazább homokterületeken.

Hogy minő károkat okozott a szél a XVIII-ik század 
végén ^homok-siványoknak tovább terjesztése által, fogal
mat szerezhetünk a Kecskemét határában 1792. és 180r7u. 
évben megejtett felmérések eredményéből; ezek szerint 
előbb említett évben találtatott 2 '" -mértföld homok-sivány, 
amely 15 év alatt 6 □-mértföldre szaporodott fel.

Pestmegyében 30 G-mértföldet foglal el a homok- 
sivány.2) De Szeged határában sem voltak különbek a 
viszonyok; csak futólag említem, hogy a mi „Tsorda“ és 
„Barom“ homokos járásaink nem sok esztendők múlva, 
a tapasztalhatóképpen szaporodó Sivány homokoknak ára
dásaitól, a szél által végképpen és egyáltalán elbonttatnak 
s olyanok fognak lenni, mint Arábiának végtelenül kiter
jedő forró homokos pusztái. Ezt tapasztalhassuk mi a mi 
„Ötömösi", „Engi“, „Tsorvai“ sat. homokjainkon, melyek 
nem mutatnak egyebet, hanem azt, hogy minden eszten
dőben számos holdnyi jó földeket elfoglalnak sat., azok 
nemsokára megorvosolhatatlan károkat okoznak; és mar
háinkban, valamint szintén e miatt gazdaságunkban is 
egy elkerülhetetlen pusztítást vonzanak magok után.3)

Kistelek községben, mely Szegedhez tartozott, 1789-ik 
esztendőben a Csongorádi-utczában észak felől a négy 
végső házat a sivány homok ablakjaik magasságáig el
borította; nemkülönben a Pesti-utcza északi részét is ily 
veszély fenyegette.4)

Ily károsodásokkal szemben az Alföld lakossága a 
homok megfogásának égető szükségét belátta, de nem volt 
meg az eszköz az eredményes munkához; akkor még 
nem volt elterjedve az ákáczfa, — nem tudták, hogy a 
magasabb fekvésű homoktalajokon a csomorós nyárfa 
dugványról tenyészthető; mely fa azon időben szintén a 
kevésbé ismeretes fanemek közé tartozott.

Hisz’ midőn Vedres a Kistelek községet fenyegető, 
előbb említett veszély elhárítása czéljából a siványoknak 
elfojtására ezeknek fűzfa-dugványokkal való beültetését 
javaslatba hozta, miután akkori időben képtelennek lát-

a) Vedres I.: A sivány homokság, 113. lap.
2) Wits R„ 169. lap.
G) Vedres I.: A sivány homokság, 119—120 lap.
4) - 120. lap.

]) Vedres I.: A sivány homokság, 91. lap. 
2) - ■ . . . 1. .
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szott, annak teljesítése reá bízatott. A feladatot oly sikerrel 
oldotta meg, hogy a következő évben már a kistelekiek 
maguk folytatták a faültetést.

Tekintve, hogy a fűzfa tűzifát is csak rosszat szolgáltat, 
korszakalkotó volt a homoki erdők történetében a cso- 
morós nyárfának homokon való meghonosítása.

(Vége következik.)

Egyszerű té rkép-k isebb ités i mód.
Irta: Márton Sándor, m. kir. erdőmester.

Alábbiakban egy térkép-kisebbitési módot ismertetek, 
a melyhez sem drága s nem igen hordozható pantograph, 
sem hálózat nem szükséges, hanem csupán egy reducaló 
körző (esetleg közönséges körző), jó élesre faragott ceruza 
és egy átszűrő tű (piquir-tű térképes pontokat más 
papírra átszűrő tű).

Ezt az eljárást én senkitől sem tanultam ; magam jöttem 
reá s 1886. évtől fogva alkalmazom. Mindemellett azonban 
nem tartom lehetetlennek, hogy más is reá jött, de tudo
másom szerint nem irta le 
eddig senki sem.

A 14 évi alkalmazás ar
ról győzött meg, hogy ez a 
mód egészen pontos ered
ményt nyújt, úgy, hogy 
mindenkinek, akinek tér
képeket kell kisebbíteni, 
egészen nyugodtan ajánl
hatom nemcsak egyszerű
sége, hanem pontossága és 
gyorsasága miatt is.

Maga az eljárás követ
kező :

Kisebbítendő volna egy 
térkép 1“ =  40°-ből 1“ 80 ölre, továbbá egy másik
1“ =  40°-ből 1“ 100 ölre; 1“ 100°-ből 1“ =  120°
ölre, végül complicaltabb esetet véve, 1“ 36°-ből (régeb
ben szokásos mérték, mivel 1‘ =  12“ és 1° =  72“, 
1“ 36° tehát megfelel =  —  kisebbítésnek)
1“ 40°-re, illetve 1“ — 80"-re.

Vegyük fel a legkedvezőbb esetet, t. i. :
I. Van minden eszközünk, a melyet fentebb említettem s a 
kisebbítendő térképen vonalakat húzhatunk s rajta rajzol

hatunk.
Legelőször beállítjuk a reducaló körzőt (kisebbítő kör

zőt) a megfelelő kisebbítés szerint; pld. ha A) 1“ =  40"-ből 
1“ =  80°-re akarjuk a térképet kisebbíteni: akkor úgy 
igazítjuk be a kisebbítő körző igazitó csavarját, hogy a 
hosszabb szárak hegyeinek egymástól való távolsága éppen 
még egyszer annyi legyen, mint a kisebb szárak hegyei
nek egymástól való távolsága. Ez a hely a körzőn \'a-el 
és egy kis bevésett vonallal jelezve van ugyan, de ez nem 
nyújt elegendő pontosságot, úgy, hogy a próbálgatásra 
vagyunk utalva, mit úgy ejtünk meg, hogy a körző két

hosszabb szára közé tetszés szerinti nagyobb hosszúságot 
veszünk s megpróbáljuk, hogy a két kisebb szár hegye 
közé eső távolság fele-e a hosszabb szárak közé vett 
vonalnak. Ha nem annyi, akkor:

1. ha a kisebb szárak hegyei közé több esik, ebben az 
esetben a csavart a kisebb szárak vége felé mozdítjuk;

2. ha pedig a kisebb szárak hegyei közé kevesebb 
esik, akkor a csavart a hosszabb szárak hegye fölé toljuk 
és mindaddig tologatjuk a csavart, amig pontosan be 
nem állítottuk a körzőt, azaz amig hosszabb szárai éppen 
még egyszer akkora vonalat fognak hegyeik közé, mint 
a mily hosszú vonal a kisebb szárak hegyei közé esik.

Ez a beállítás a következőkkel is igazolható: A kiseb
bítés 1“ 40°-ből 1 “ =  80°-re történik (vagy 1“ 50°-ből
1“ 100°-re) s ekkor =  * — melynek egységig
a kiegészítője Y, azaz ennyiedrészét kell a vonalnak 
hosszából levennünk, hogy a kisebbített vonal 1“ 80°
kisebbítésnél is ugyanannyi ölet jelentsen, mint 1“ 40"-nél
az egész vonal.

A körző pontos beállításán túlesvén, a kisebbítendő 
^  térkép közepén kiválasz

tunk egy pontot, oly he
lyen, a melyik felé a kiseb
bítést legczélszerübben s 
legkényelmesebben végre
hajthatjuk. [Lásd I. ábrán
A) pontot.]

Ebből a kiválasztott pont
ból mindenik törés-pont 
felé vékony vonalat húzunk 
s a) A) vonalat a hosz- 
szabb szárakkal körzőbe 
vesszük oly módon, hogy 
a körző egyik hegyét a) 
pontra tesszük s a másik 

hegyét A)-ra igazítjuk. (Nem volna czélszerü A)-ból lemérni, 
mert A)-nál igen sokszor kellene — t. i. mindenik pont
hoz legalább egyszer — a körző hegyét lenyomni és itt 
igen nagy lyuk keletkeznék a papíron.) Ezután megfor
dítjuk a körzőt s ugyanazon körző-nyilás mellett a kisebb 
szárakkal — a melyek -t mutatnak — a)-ból A) felé 
a) pontot leszúrjuk.

Folytatólag b)-ből Bb)-t vesszük a körző hosszabb szárai 
közé és a kisebb szárakkal — változatlan körző-nyilás 
mellett — ß)-t leszúrjuk.

így megyünk pontról-pontra.
B) Ha 1“ =  40°-ből 1“ 100°-re kisebbítünk, akkor

_40_ =  2 azaz az illető 1“ 40° mércében levett vo-
100 5 ’
nalból csak 2/5-részét hagyhatjuk meg, mert 1“ =  100u-nel 
az illető vonalnak éppen 2/o-része jelent annyi ölet, mint 
A“ 40"-nél az egész vonal hossza. Viszont pedig az 
illető vonalnak 3A-részét kell lemérnünk belőle, hogy a 
megmaradt 2/5-rész 1“ 100° mellett ugyanannyi ölet
tegyen ki, mint 1“ 40° mellett az egész vonal.

A körzőt ehez a kisebbitéshez úgy állíthatjuk be leg-
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czélszerübben, hogy a nagyobb szárai közé bármily mér
cében 200 ölet veszünk s az igazitó csavart addig moz
gatjuk, mig a kisebb szárak hegyei közé ugyanabban a 
mércében ennek a 200 ölnek 3/5-része, azaz 120 öl 
nem esik.

Most újra választunk egy pontot (II. ábrában A), a mely 

cv

felé a térképet kisebbíteni fogjuk s a) A)-t a körző hosz- 
szabb szárai közé fogva, megfordítjuk a körzőt s a kisebb 
szárakkal (a melyek most nagyobb nyílással bírnak), c*)-ból 
meghatározzuk leszurással or)-t; továbbá ugyanígy /i)-t, 
y)-t stb.

C) 1“ 100"-ből 1“ 120"-re kisebbítve,
része fog az illető vonalnak 1“ 120°-ben ugyanannyi
ölet képviselni. Levonandó tehát minden vonalból Vcrész, 
amit úgy érünk el, hogy a kisebbítő körző igazitó csa
varját ügy állítjuk be, hogy a hosszabb szárak közé fogott 
vonalnak éppen Ve-része essék a két kisebb szár hegyei 
közé.

A kisebbítésnél — III. ábra — a)-tól A)-ig lemérve 
a távolságot a nagyobb körző-szárakkal, a kisebb körző
szárakkal az Vc-t levonjuk azzal, hogy a)-ból kiindulva,
«) pontot leszúrjuk. Ugyanígy nyerjük /i)-t, y)-1 stb.

D) 1“ =  36n-ből 1“ =  40°-re kisebbítve, a körző
szárak aránya leend —  =  -^~, azaz az 1“ 36° kiseb
bítésben rajzolt vonal hosszának 9/io-része jelent 1“=40° 
kisebbítésben ugyanannyi ölet, mint az egész vonal 
hossza 1“ =  36ü-nél. Tehát Vio-részét kell a vonalakból 
levonnunk s azok 1“ == 40° kisebbítésre lesznek átvál
toztatva, vagyis a körzőt úgy állítjuk be, hogy a na
gyobb szárak nyílásainak Vio-része a kisebb szárak 
között pontosan jelentkezzék.

A kisebbítés úgy történik, mint fentebb leirtam.
E) 1 “ =  36°-ből 1 “ =  80°-re kisebbítve,-§- =  ̂ --rész 

jelent 1“ =  80°-ben annyit, mint az egész 20/2o-rész 
1“ — 36°-ben; tehát az illető vonal hosszából 11/so-részt 
kell levonnunk, vagyis úgy állítsuk be a kisebbítő körző 
igazitó-csavarját, hogy a nagyobb szárak a vonal hosszának 
9/20-át, a kisebbek n /2o-át mutassák.

A kisebbítés fentiek szerint megy. (Lásd IV. ábrát a 
6-ik oldalon.)

Szépen hangzik ez a papíron, — mondhatja valaki — 
de mily nehéz lehet 9/2o-ad és n /2o-ad szerint beigazitani 
a kisebbítő körzőt!

Ennek is megvan a maga gyakorlati módja; ezt alább 
tárgyalom; most pedig levonom a következtetéseket a 
fenti adatokból.

A) esetben 1“ =  40°-ből 1“ — 80°-re 
kisebbítve, a vonalas kisebbítés Va, azaz 
levonandó a hosszúság 1/2-e.

B) esetben 1“ 40°-ből 1“ 100°-re
kisebbítve, a vonalas kisebbítés 75f azaz 
a levonandó hosszúság 8/s-e.

C) esetben 1“ 100°-ből 1“ 120°-re
kisebbítve, a vonalas kisebbítés 7o, azaz 
levonandó a hosszúság ‘/«-a.

D) esetben 1" 36"-ből 1“ 40"-re
kisebbítve, a vonalas kisebbítés */i„, azaz 
levonandó a hosszúság Vio-e.

E) esetben 1“ 36"-ből 1“ 80"-re
kisebbítve, a vonalas kisebbítés 0/2,,, azaz 
levonandó a hosszúság n 2„-a.

Ezek a számok azt jelentik, hogy bármily térképet 
kisebbítünk, Írjuk le, mint számlálót, a kisebbítendő térkép 
méret-egységeinek számát s alá nevezőnek Írjuk a kívánt 
kisebbítés egység-számait.— így 1 “ 40°-ből 1 “ 100"-re
jelenleg van l “-ben 40, ez a számláló; kisebbítve l “-ben 
leend 100 öl, ez a nevező.

Az igy nyert törtet kipótoljuk egy egészre s annyit kell 
mindenik vonalból a körzővel lemérnünk, a mennyit ez 
a pótlás mutat.

Más példákat véve;
pótléka n /2o-ad. 
pótléka V3-ad.

•yA

100°-ből 1 
40°-ből 1*

III. ábra.

160°-re —-ic, 160

200°-re —- re, 200
stb.

pótléka 3/s-ad. 
pótléka 4/ő-öd.

Térjünk át arra, hogy igazítjuk be a körzőt.
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72-nél bármily hosszúságot veszünk a körző nagyobb 
szárai közé s a kisebbnek szárait kétszer mérjük le a 
nagyobb szárak közé vett távolságra s addig igazítjuk, 
mig a kisebb szárak kétszerese a nagyobb szárak egy
szeresét nem adja. 2/d és 3/ű-nél bármily mércén a nagyobb 
szárak közé veszünk p. o. 200 ölet, akkor úgy igazítjuk, 
hogy a kisebbeknek 120 ölet kell adni.

r>Vod és J/(;-od arány-számnál a nagyobb szárak közé 
fogunk 360-at, a kisebbnek 60-at kell adni.

-Y- -nél 400 ölet a hosszabb száraknak és 40-et
9 11

a kisebbeknek kell mutatni; - -20-nál a nagyobb szá
rak közé veszünk 400 ölet, a kisebbeknek adni kell 
200-at.

1“ 80°-ből 1“ 120 ölre 3 - 3 - ,  azaz a nagyobb
körző-szárak közé eső távolságra a kisebb szárak távol
sága éppen háromszor legyen reá illeszthető, stb. stb.

* *
Ezt az eljárást le

het egyszerűsíteni oly 
módon, hogy a vá
lasztott ponttól (az 
ábrákon A-t, a mely 
felé mintegy össze
vonjuk s eltoljuk a 
térképet) nem hú
zunk vonalat minde- 
nik törés-pontig, ha
nem amint két pont

hoz illesztettük a 
vonalzót, a vonalzó 
éle mellett vesszük 
körzőbe a) A)-t s a 
vonalzó mellett szúr
juk le rc)-t.

így járva el, azon
ban nagyon vigyáz
nunk kell arra, hogy 
a vonalzó el ne mozduljon s a pontokat éppen a vonalzó 
éle mellett szúrjuk le.

Ez a mód igen pontos. Hogy bárki meggyőződést sze
rezhessen pontosságáról, azt mondom : tessék megpróbálni!

Hogy pedig mily gyors, könnyű és kényelmes ez a mód, 
azt az fogja megmondani, a ki már tudja azt tapaszta
lásból, hogy pantograph hiányában hálóval dolgozva, mily 
nagy munkát ad magának a hálónak pontos rajzolása és 
mily lassú és nehézkes a pontoknak átrakása.

Hogy erről is meggyőződjön bárki: azt mondom, -
tessék a két eljárást összehasonlítani!

* *

Ez itt nem mellőzhető.
Ezután a fő törés-pontok vonalait kisebbitjük, úgy, hogy 

csak minden harmadik vagy negyedik pontnál határozzuk 
meg körzővel az uj pontokat. [Az ábrákon a), ß), y)-1 stb.]

Az uj pontokat meghatározhatjuk:
1. p r ó b á l g a t á s s a l ,  amely 72 arány mellett elég 

könnyen megy, oly módon, hogy a) A) vonalnak körül
belül felehosszát aj-tól körzőbe vesszük s megpróbáljuk, 
hogy bevág-e A)-ra, ha a körzőbe vett hosszat kétszer 
illesztjük a vonalra. A)-nál a hiba kétszeresen jelentkezik 
s igy elég könnyen igazíthatjuk körzőnket, úgy, hogy két 
vagy háromszor próbálva, eltaláljuk a felét. Ezután a meg
állapított pontokból kiindulva, pld. meg van állapítva a), 
()'), i) pont, a—b)-vel párhuzamos vonalat húzunk a)-n át 
s a hol ez a vonal b—A) vonalat metszi, ott lesz ß ) ; 
most b—c)-vel húzunk párhuzamos vonalat ß)-n át s a hol 
ez c—A) vonalat metszi, ott lesz y), stb.

Ellenőrzi a pontos
ságot az, hogy c d)- 
vel y-án áthúzva pár
huzamos vonalat, en
nek a vonalnak a 
körzővel meghatáro
zott ú) ponton kell 
átmennie.

2. M é r c é k r ő l .  
Megszerkesztjük a 
kisebbítendő térkép 
mércéjét (nevezzük 
ezt X-mércének) s 
minden 3-ik 4-ik vo
nalnak, p. 0. a—A), 
d—A), g— A), k—A) 
stb. lemérjük a nagy
ságát a mércéről s 
az illető vonalra fel
jegyezzük.

Ezután a tervezett kisebbítésnek megfelelő mércét (ne
vezzük Y-mércének) szerkesztjük s erről reá mérjük az 
az illető vonalakra a megfelelő távolságokat s egynéhány
nál próbát teszünk oly módon, hogy p. o. 1“ 40 -ből
1“ -- 100-ra kisebbítve, ekkor 2/ő—*3/5 az arány s ha 
a—A) volna 412*7 öl, ennek 3/ö-ödrészét kiszámítjuk, itt 
(E— — - ieSZ 247'62 ö l; ennyit a kisebbítendő térkép 
mércéjéről (X-ről) lemérünk a)-tól a) felé és a körző he
gyének be kell vágni az uj kisebbítés szerinti Y-mércéről 
már előbb felmért c<) pontba.

A közbeeső pontokat párhuzamos vonalak húzásával 
határozzuk meg, mint az előbbi módnál 1) alatt.

Az alább leírandó eljárások már csak akkor lesznek ily 
pontosak, mint a most leirt, ha lassan, vigyázva dolgozunk.

II. Nincs kisebbítő körzőnk, de húzhatunk vonalakat 
a kisebbítendő térképen.

Legelőször vonalakat húzunk a választott [ábrákon A) 
pont] ponttól mindenik törés-pontig.

III. Van kisebbítő körzőnk, de a kisebbítendő térképen 
vonalakat nem húzhatunk.

1. L e g e g y s z e r ű b b  megoldás az, hogy az illető tér
képről leszurással másolatot készítünk s ezen a másolaton 
ejtjük meg a kisebbítést I. szerint.

2. Me g t ö r t é n h e t i k ,  hogy a térképet átszurkálni
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nem engedi meg a tulajdonosa, vagy pedig nem áll ren
delkezésünkre rajzpapir, csak átlátszó (szalma)-papir vagy 
átlátszó vászon.

Ebben az esetben az I. a) szerint járunk el.
IV. Nincs kéznél kisebbítő körző s a kisebbítendő térképen 

vonalakat nem húzhatunk, sőt át sem szúrhatjuk.
1. Átlátszó vásznat vagy papirt teszünk a térképre és 

ezen dolgozunk II. szerint.
2. A térképről az átlátszó papírra vagy vászonra máso

latot veszünk s ezen hajtjuk végre a kisebbítést.
Ez a legutóbbi azonban csak akkor nyújt biztosságot, 

ha az átlátszó papirt vagy vásznat nem hajtjuk össze és 
gyűrődés nem éri, — továbbá ha igen pontos másolatot 
vettünk a térképről.

A galam bász-héjja pusztítása.
Csirke, galamb és apró vadjaink ezen legádázabb ellen

ségének sikeres pusztításáról kívánok egy pár sort írni, 
azon reményben, hogy tán mások is kedvet kapnak ezen 
hasznos mesterségre.

Kiváncsi voltam, hogy milyen mérvű károkat képes 
okozni ezen merész bestia csak a házi majorságban is. 
Ezért egy alkalommal megközelítőleg kiszámítottam az 
eredményt, a mitől a hajam is az égnek állott.

Falumban házankint kikérdeztem az asszonyokat, hogy 
kitől hány csirkét hordott el a héjjá egy év alatt. Az 
összes eredmény pénzértékben 600 irtot tett ki. Ez lenne 
a kár egy faluban. Hiszen ebből a „porczió“-nak egy- 
részét ki lehetne fizetni. Hát még a fogoly, fürj, fáczán, 
császármadár, nyul-állományból milyen mértékben szedte 
ki a porcziót?!

Éppen a fáczán megtelepítésének kérdésével foglalkoz
tunk, ami a többi ragadozók közt a héjják számának is 
a lehető apasztását tette szükségessé. — Amit fegyverrel 
pusztíthatni el, az számba sem jöhet, oly csekély.

Első ízben héjjafogó kosarakat, jobban mondva kalicz- 
kákat állítottunk fel megfelelő helyeken. Ezekkel is szép 
eredményt értünk el. Évente 10—20 darabot fogtunk, de 
még mindig maradt héjjá magnak is.

Időközben lakásomtól ki az erdőbe, az erdőőrökhöz 
telephon-vezetéket állítottunk fel. Közvetlen a falu feletti 
dombon átvezető telephon-oszlopokat ezen rablók leső- és 
nyugvóhelyekké avatták fel. Ezen oszlopokat tehát apró 
tönkős csapóvasakkal szereltük fel.

Most már az eredmény kitűnő volt.
Az első évben, mikor még csak puskával pusztítottuk, 

5 drb. galambász-héjja esett el. A második évben 1 ko
sárral 9 drb. A harmadik évben 2 kosárral 18 drb. A 
negyedikben kosárral és csapóvasakkal 51 drb. Az ötödik 
évben 41, a hatodikban, a múlt november végéig 33 drb.

Most már elmondhatjuk, hogy vidékünkről meglehetősen 
kiirtottuk a galambász-héjját, mert mig azelőtt mindennapi 
látogató volt, most hetek múlnak el anélkül, hogy egyet 
is látnánk. S hogy mégis annyit fogunk, annak az a

magyarázata, hogy a ragadozóknak is van vonulási idő
szakuk és éppen ilyen vonulási időszakban fogjuk a leg
többet. S ha ki is pusztult innen, mint jó és gazdátlan 
területre, időnkint szívesen vándorolnak be a távolabbi 
szomszédos vidékekről.

De ha mutatkozik is egy-egy ilyen uj, települni szán
dékozó, 2—3 nap alatt belekerül valamelyik csapóvasba 
vagy kaliczkába.

És most már nem hallani a faluban minduntalan „ulyá, 
ulyá“ kiabálást.

Lényeges azonban az, hogy a csapóvasat vagy kaliczkát 
hol állítjuk fel.

A kaliczkát olyan helyen kell felállítani, hol a héjjának 
prédakeresés végett átvonuló vonala van. Az én legjobb 
kaliczkám 2 falu között, egy dombon, teljesen nyilt helyen 
van felállítva. Benne 1—2 tarka csirke (galamb nem jó, 
mert legtöbbször, midőn a héjjá lecsap, az ijedtségtől 
megdöglik). Ha a héjjá egyik faluban nem juthatott zsák
mányhoz, rendesen ezen vonal mentén váltott át a másik 
faluba. De nem kellett odáig mennie, mert útjában találta 
a tarka csirkéket, melyek éppen az ő számára voltak 
kitéve, de, persze, sodronynyal jól elkerítve a felső, héjjá
nak szánt rekesztől.

A csapóvasakat olyan helyeken kell felállítani, a honnan 
a héjjá kémszemléjét szokta tartani s lehetőleg más fa 
vagy leszállóhely ne legyen a közelében. A vasat földbe 
ásott, 3—4 méteres oszlop tetejére vagy egyes, magában 
álló legalyazott és ugyanilyen magasságban lecsonkitott 
fára kell tenni.

Egy drb. kaliczka készítése 6—8 koronába, — egy drb. 
csapóvas pedig, hozatallal együtt, 2 korona 80 fillérbe 
kerül. Ajtay Sándor.

T Á  RCZA.

Ö rdögtáncz.
Ir ta: Bársony István.

A csupasz fák alját hó borítja, de azért fekete az erdő. 
A nagy, komor faóriások, a havas földből kiemelkedve, 
jobban sötétlenek, mintha csak a késő őszi nedves avar 
terülne alattok. Különben sem az a szűzfehérség csillog 
a földön, ami a friss hó makulátlanságát olyan széppé 
teszi. A szél lehordta már rá a galy hulló moszatját, 
kérgét; tele a hó felülete apró törmelékkel.

Nem most esett; sokszorosan megfagyott azóta. Ha 
ráesik egy darab száraz ág, amit az idő megőrölt a magas
ban : szinte ropog. Máskor, a puha friss hóba, nesz nélkül 
süpped be még az az apró kéregdarab is, amit a fakopáncs 
kalapál le.

A csúf tél ideje ez az erdőn, amikor embernek-állatnak 
keserves az érdes, le-leszakadó havat tiporni. A szarvas 
meg az őz ilyenkor dörzsöli véresre a lábát az éles jég
morzsával, ami minden lépéssel meghorzsolja. Ilyenkor a
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növényevő négylábúak közül csak az aránylag könnyű 
nyúl mozog vidáman az erdőn; azt megbirja a hó vékony 
fagyos teteje, ami a nehezebb vad alatt leroppan. De 
ahol a nyúl vígan baktat, ott halálos ellensége, a róka, 
még könnyebben szedi az irháját.

Egy elhagyott völgyben, ahol megritkultak a fa-Mathu- 
zálemek s a bokrok járhatatlan sűrűséggel szorulnak össze: 
széles csapáson csörtet egy nagy állat kifelé, a szabadabb 
világra. A csapás hasonlít a favágók gyalogösvényéhez, 
de nem olyan egyforma: nem is mutat arra, hogy minél 
egyenesebb irányban szeret haladni, aki használni szokta. 
Bocskornak, csizmának nyomát sem látni rajta. De helyen- 
kint, ahol a csapás rendes látogatója félrelépett: akkora 
lyukak vannak a hóban, hogy egy férfi-ököl könnyen 
beleférne s könyökig haladna le benne. A n a g y  k a n  
járása ez. Országút a rengeteg erdőben, ahol erős havazás 
idején még a hatalmas agyarasok is megakadnak a hóval 
befutt völgyek eltakart kátyúiban, mélyedéseiben.

A nagy kan kimozdult vaczkából, ahol siri magányban 
pihent volt egy vadkomlóboritotta bozót rejtekében. Még 
nyáron is csak elvétve kerül ide madár. Ez az ősvilági 
zug a dalt nem ösmeri. Az agyaras vaczkának a bűze 
messze elkergeti innen az erdő kósza lakóit. A „vörös 
hunczut“ csak sunyitva kullog erre s legfelebb ha kíván
csiságból kukkan oda, ahol a vadkan tanyáját sejti.

Lombvesztetten korhad a temetői csöndben néhány 
kivénhedt fatörzs, amelyek évszázados múlt után már 
csak feketéllő kisértet-őrei itt az elhagyatottságnak.

A kan a tölgyesbe igyekeznék, ahol makkot túrna ki 
a hó alól. Ez az ő legkedvesebb csemegéje, legdrágább 
delicziája, amiért él-hal s aminek a kutatásában telik az 
ideje. Ebben van most rideg életének végső czélja. Útköz
ben meg-megáll; szimatol s fuj; otromba nagy fejét bele- 
belelöki a semmibe; széles, erős orra idegesen rándul, 
feszül. Amint igy vár és hallgatódzik, olyan, mint azok 
a zömök, barna tuskók, amik az erdővágás után néhol 
kint maradtak s évről-évre jobban megrogygyannak, szét- 
mállanak.

Ez a nagy hallgatódzás nincs hiába. A kan maga nem 
sokat hisz a szemének, tudja, hogy rövidlátó. Sokkal többet 
bizik a hallásában, ami vetekszik az óvatos szarvaséval. 
A füle mondja most, hogy idegen mozgás közeledik.

A magányhoz szokott komor állatnak nem szenvedélye 
a virtuskodás, ha kikerülheti. Több benne a válságos idők 
szülte vakmerőség, mint az igazi bátorság. A messziről 
hallatszó lótás-futás máris nyugtalanítja, felizgatja. Még 
nem tudni mi az; csak egy bizonyos: hogy jóbarát nem 
lehet. Hol lenne barátja az ilyen magában kódorgó 
rémnek ?

A kan riadozva fordul arra, amerről a bokrok gyanús 
mozgását hallotta. Talán farkasok szimatolták ki a szál
lását s most nyomán vannak, hogy élet-halálharczot vív
janak vele. Nem újság neki az ilyen párbaj. Azok a 
tenyérnyi sebhelyek, amik az oldalát díszítik, beszélhet
nének róla.

1. szám.

Még a puszta emlékezetre is elönti a düh. Megcsattog
tatja agyarát s habot ver ki a szája szélén. Pislogó sze
mével ijedten bár, mégis bölcsen vizsgálja az előtte levő 
bokrokat, onnan várja a hívatlan vendéget.

S ekkor, mintha a föld mélyéből, a hó alól, az egy
másra rétegesedet cserlevél penésszagu leple közül kon- 
dulna fel a halálharang: dongó, mély buffogás zúg végig 
a völgyön.

Az agyaras hörögve röffen egyet s villámgyorsan rugasz
kodik neki a magatiporta kanyargó ösvénynek.

Hisz’ ezek nem farkasok. Még rosszabbak, gonoszabbak, 
mint az ordas-népség. Ezek kutyák! Szívós, félelmet nem 
ismerő állatok; disznóhajtó, vérbeborult szemű, farkas- 
fogú, fáradhatatlan bestiák. Ezek a tréfát nem ismerik; 
kiengesztelni ezeket nem lehet. Még a vér sem elég nekik, 
a piros vér. Nekik az élet kell, a drága, egyetlen élet. 
Hóhérok mind, akik nem békülnek. Behatolnak vakon, 
gondolkodás-tétovázás nélkül a mély völgyekbe, a sűrűség 
szivébe és keresik ott a disznót mohón, gyűlölettel. Holmi 
hitvány nyulra rá sem néznek; a félénk őzre ügyet is 
alig vetnek; csak azt a bűzt szomjazzák, szimatolják, 
ami a sörtevad fekvése felől árad. Oda ész nélkül rohan
nak. Az erős, átható szagtól megrészegednek, megvadul
nak. Torkukból rekedten tör elő a halálharang kondulása. 
Szőrük a nyakukon felborzolódik, mint a haragos medvéé; 
ész nélkül vágtatnak a nehéz szimat után. Be lehetne 
ezzel a szaggal csalni őket a hétfejü sárkány torkába is. 
Ott is kongatnák rémes hangjokkal a halálharangot.

Tudja már ezt a menekülő kan. íme a pribékek, amelyek 
rosszabbak a kullancsnál; sarkon követik a legerősebb 
disznót is és oda se néznek egy pár hasításnak, ami a 
bőrüket éri. Meghalnak inkább, de nem engednek, — el 
nem maradnak. Nem is ér sokat a futás előlök, mert 
jönnek ők is, árkon, vízmosáson át. Sokkal könnyebbek, 
mint a kan; talpuk nem csúszik s a fagyos hó fölött 
úgy rugaszkodnak, hogy el nem siklanak. Ahol a disznó 
hasig süpped, ott ők még fürgén, borzasztóan ostromolnak.

*

A nagy vadkanüzők vezére elkapta a menekülő agyaras 
szimatját s jött bőszen a nyomán, lármásan, csörtetve. 
Mély hangja jeladás volt a többi hóhérlegénynek: „ott! 
ott! . . .  ott láttam! . . . Amott! amott! amott! . . .“

A vérszopók hallják s együvé szaladnak, mind tömö
rülnek a vezér után. Van vagy féltuczat. Erős, bátor 
legény valamennyi és elszánt. Nem kell biztatni közülök 
egyet sem. A kan, mintha mágnes volna, úgy vonzza az 
egész csapatot. Most már rohannak a friss nyomon, 
mintha attól függne az életök, hogy melyik csüng majd 
először a nagy agyaras fülén.

Csakugyan attól függ. Amelyik először beéri, annak 
alkalmasint vége. Azt az első suhintás éri az agyaras 
borzasztó fegyverétől. Piros vére festi majd a havat; 
vonagló haláltusával rug-kapál, mig a többi folytatja a 
veszélyes ostromot. Ki tudja, melyik van e perczben a
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halálhoz közelebb? De félni egy sem fél tőle, az bizonyos. 
Ezzel a szörnyű elszántsággal a megsemmisülésnek kell 
együtt járni.

Vágtat a nagy kan, tüsszögve, fújva. Már letért a 
kanyargó ösvényről; ösztöne nyílegyenes irányba hajtja. 
Tudja jól, hogy őt illeti a zavaros csaholás. Erre a halál
dalra az ördög talált ki tánczot s most ezt tánczolják 
valamennyien: a menekülő is, az üldözők is.

Vad rohanás járja, szemközt a nagy világnak, neki 
mindennek, ami útba esik. Ahogy az őrjöngő dervisek 
csapódnak egymáshoz, úgy ütődik bele a vágtató kan is 
fatönkbe, bokorba; a kutyák pedig utánna árkon-bokron, 
egymásban megbotolnak s tovább előre törnek megint.

Ez már a világ vége, ez a halálos óra. A kongó, durva 
csaholás mintha félrevert harangot utánozna.

A kan fárad, meg-megcsúszik; üldözői minden másod- 
perczczel tért nyernek mögötte.

Következik a nagy ördögtáncz utolsó figurája, amikor 
a szerelmes ostromlók vicsorgó dühhel ölelkeznek össze 
rettentő mátkájokkal, aki tátott torokkal várja s peczkes 
agyarral simogatja meg őket. Az ilyen simogatás után 
arasznyi sebek piros rózsái nyílnak.

Már itt is vannak! Minden oldalról rohan feléje egy 
pár. De a nagy akadályverseny tart még egy darabig, 
dombnak fel, völgynek le ; keresztül a befagyott patakon, 
bele az ösvénytelen sűrűségbe, ahol nincs egérut többé 
semerre sem.

A pokoli zene egyre szól; az ördögtáncz folyik. Fárad 
a kan; szuszog s agyarát megkattogtatja, mialatt szakad 
szájából a tajték. Ez a futam alkalmasint utolsó ebben 
az életben. Valamelyik szeles üldözője most érte be éppen 
s belemart hátulról. Felhördült az agyaras és fülét lecsapva, 
visszavágódik egy rugalmas ugrással. Aztán megáll.

Az ördögtánczban egy kis szünet van. A kutyák a rop
pant ellenféllel szemközt meghökkennek egy pillanatra. 
Állóra csaholnak. A vadász hallhatja; jöhet most már 
bátran. Innen ugyan tovább nem megy a kan, ha száz 
fortélyt próbál is. Közrefogták. Most már csak egymást 
biztatják: „rajta! rajta! ki meri?! ki a vitéz?!!!“

A vezér mély hangja egyre mondja: nosza! nosza! A 
banda közül vérszemet kap a legdühösebb s hátulról- 
oldalról megrohanja a kant.

Tarkójára ugrik s fületövébe mar. A nagyerejü állat 
felvisit, mintha lándzsa érte volna s iszonyút ráz a fején. 
Attól a vakmerő eb eléje bukik. Egy ütés a csattogó 
agyarral s egygyel kevesebb az ostromlók csapata.

A nagy zűrzavarba a végsőt vonagló kutya hörgése 
vegyül.

„Most már mindegy. Ide, csak ide, mind a hányán 
vagytok!“ ez van a kan harczias tartásában. Se lát, se hall.

Nem is sejti, hogy alig tizenöt lépésnyire tőle ott áll 
már a vadász, akit lecsalt ide kutyái vad hajszája.

Eldördül a lövés s a vén agyaras összeroskad.
Ahány kutya, az mind rárohan s marja, boszut áll az

elesett bajtársért. A kan szétütne még egyszer közöttük, 
de nem bírja a fejét. Csak tátog. Torkából vér ömlik.

Egy pár sebesült kutya nyalogatja az agyarak csókjának 
a helyét.

Az ördögtáncznak vége.

LAPSZEMLE.
Kőrism ag te le lte té se . A kőrisfa magja tudvalevőleg 

az érés után azonnal vetve is csak a második évben kel 
tömegesen. E miatt újabban a kőris magját be szokták 
árkolni (vermelni) és csak akkor vetik el, ha az árokban 
csírázni kezd. A beárkolást akként kell tehát végezni, 
hogy a magot bármikor könnyen megvizsgálhassuk. Ezen 
czélból ajánljuk a következő eljárást: A teleltető árkokat 
csak 25 cm. mélyre készítsük, hogy a magot ne kelljen 
több rétegben belehelyezni, mert úgy megvizsgálás alkal
mával a magot a földdel összekeverjük és azután kiválo
gatása sok időt rabol el. Az árkot az egerek elleni véde
lem czéljából béleltessük ki jó tömötten apró boróka- 
galyakkal. Ennek megtörténte után az árok fenekére 
tegyünk 5—6 cm. vastag földréteget, ezt egy kissé nyo
mogassuk le, hogy behatoljon a borókagalyak közeibe is 
és aztán öntsük rá mintegy 10 cm. vastag rétegben az 
üde homokkal kevert kőrismagot. A magra helyezzünk 
ismét apró borókagalyakat, azután pedig erősebb (0‘3—0’5 
cm. v.) tömött lombu gályákkal takarjuk be akként, hogy 
a gályák vastagabb végei az árok közepén egymással 
szembefordítva és egymást áttakarva feküdjenek. Ez azért 
ajánlatos, hogy a mag megvizsgálása alkalmával a fedő 
galyakat könnyen felemelhessük és pedig anélkül, hogy 
a föld a maghoz behulljon.

A fedő galyakra földtakarást teszünk és az árok fölött 
a földet fedélszerüleg felhantoljuk, hogy az esővíz köny- 
nyen lefolyjon róla. Utóbbi czélból jó a hantot gályákkal 
is jól letakarni.

Nedves és egérjárásnak kitett helyeken az árkot (vagy 
nagyobb mennyiségű mag elvermelése esetén az egymás 
mellé helyezett árkokat) természetesen körül kell sánczolni.

Ha a magot meg akarjuk vizsgálni, akkor a hantot 
50—60 cm. szélességben felnyitjuk és a fedő galyakat 
az árok közepén fekvő vastagabb végeiknél fogva fel
emeljük, az alattuk levő apró borókagalyakat pedig kissé 
félrehúzzuk. így a vizsgálat könnyen és a földnek a mag 
közé keveredése nélkül ejthető meg.

Az elvermelt mag egy része rendesen már az első 
tavasszal csírázik. Ezeket, valamint a még ki nem csírá
zott, de erősen megduzzadt magvakat az árok teljes fel
bontása után válogassuk ki és a csemetekertben vékony 
ültetőfácskákkal vessük, vagy jobban mondva ültessük 
el, a többit pedig földeljük be ismét a jövő tavaszra. Az 
esetleg még csírázásnak induló magvak kiszedhetése 
czéljából ajánlatos azonban az elföldelt magvakat a rendes 
vetési idő után 2—3 héttel ismét megvizsgálni. -~ly.
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A fák kérgének bemohásodása ellen (különösen 
gyümölcsösökben) igen hathatós szernek bizonyult a közön
séges hamulúg és karbolsavnak együttes használata. Ha 
ugyanis 10 liter középerős hamulúgot Fi kilogr. 4°/<>-os 
karbolsavval keverünk s azt felforraljuk s ezen még forró 
állapotban levő keverékkel a bemohásodott fák törzseit 
egy szalmacsutak segélyével jól lemossuk, a moharéteg 
nehány nap múlva teljesen leválik s a fák hasonló bajtól 
egy évig mentesek maradnak. (Fricks Rundschau.) /.

V izet adó élő fák. Tudjuk, hogy a nyírfát meg lehet 
csapolni; ha megszűrjék a törzsét, a lyukon át víztiszta, 
kissé sárgás és édes folyadék szivárog ki, az úgynevezett 
nyi r ví z ,  amely elég kellemes ital ugyan, de éppen édes
ségénél fogva a szomjúság csillapítására alkalmatlan. Az 
északamerikai Egyesült-Államok déli részében, a nagy- 
kiterjedésű pusztaságokban napokig elkóborolhat a vadász 
anélkül, hogy forgásra bukkanna. Itt úgy segítenek magu
kon, hogy a gyapotfának vagy a fűzfának a törzsét fúrják 
meg, rendesen olyan helyen, ahol egy kis kidudorodása 
van. A lyukon át víz ömlik ki, még pedig teljesen jóizü, 
tiszta víz, amely állítólag jobb a forrásvíznél, — csak 
egy kicsit kénszagu. Nincs is mindenik fának vizet adó 
ere, de azért nem kell soká keresgélni, mig ilyenre akad
nak. A lyukat aztán egy faékkel zárják el, amelyet azután 
a kéreg egészen benő. Különös, hogy a száraz évszakban 
adja a fa a legbővebben a vizet, midőn a talaj körötte 
egészen ki van aszva, továbbá hogy a víz a törzs meg
fúrásánál sugárban ömlik ki, mintha nyomás alatt állana. 
Érdekes volna megpróbálni, vájjon a mi fűzfáinknál nem 
sikerülne-e ez a dolog.

M ikor kell a fá t vágni? Négy fenyőt vágtak ki egy 
próba alkalmával; az egyiket deczemberben, a másikat 
januárban, a harmadikat februárban, a negyediket már- 
cziusban. Mind a négy szál egészséges, szép fenyő volt. 
Egész egyformán lettek feldolgozva gerendákká, tehát 
egyforma hosszúságban és szélességben, egyforma viszo
nyok között lettek megszáritva. A vizsgálat később kiderí
tette, hogy a két végén megtámasztott gerenda különböző 
teherbírást mutatott a vágási dátum szerint. A deczember 
hói 100-ra tehető, a januári 88-ra, a februári 80-ra és a 
márcziusi 62-re. Ugyanennek megfelelő eredményt derí
tettek ki a tartósságra és keménységre irányuló próbák. 
A gerendákból karókat készítettek és szőlőkben kipróbálták. 
A deczemberiek 16 éves korukban még épek voltak, holott 
a többiek már 3—4 éves korban derékban eltörtek. Ugyan- 
ily eredményre vezettek a tölgyfával végbevitt kísérletek. 
A fát tehát építési és műczélokra deczemberben kell 
vágni. (M. Nemz. 1900. 317. sz.)

Érdekes á tü lte tés i k ísé rle teke t végeztek nemrégi
ben Amerikában idősebb fákkal. Az eljárás igen egyszerű 
s mivel nem nagyon költséges, érdemes vele megismer
kedni. Az átültetett fának szép simára levágott gyökerét 
összekapcsolják egy megfelelő öbü gummicsővel, mely 
destillált vízzel van megtöltve. A famagasságot meghaladó 
csőben a víz — ha a cső merőleges irányban lesz fel

emelve — bizonyos nyomást fejt ki s annálfogva behatol 
a gyökérén át a fa belső testébe s a nedvkeringést foko
zott tevékenységre serkenti. A hatás állítólag már 48 óra 
után mutatkozik. Egy ápril hóban kiültetett bükkfa május 
végéig semmi őletfelt nem adott magáról,* mire egyik 
főgyökeréről a földet lekaparták s azt egy vízzel telt 
gummicsővel kapcsolták össze. Hatodik napon a rügyek 
szépen kifeslettek s apró levélkék mutatkoztak a fán. 
Május közepe táján megint egy olyan, azelőtt hat héttel 
átültetett szilvafával tettek hasonló próbát, melynek haj
tásai ugyan megeredtek, de az időközben beállt nagy 
szárazság folytán a megduzzadt rügyek mind elfonnyad
tak. A mesterséges víznyomás következtében a rügyek itt 
is megint életre kaptak, a fa szépen kihajtott s meg
fakadt. Azonkívül még számos más kísérlet is történt 
almafákkal s valamennyi mind sikeresen alkalmaztatott. 
(Fricks Rundschau.) /.

O lvaszto tt fa. De Gall lemuri erdész a franczia erdé
szek legutóbbi kongresszusán bemutatta a teknika legújabb 
csodáját, az olvasztott fát. Maga találta ki a módját a fa 
megolvasztásának, mely úgy történik, hogy a fára száraz 
desztilláció és nagy hőfok mellett óriási nyomást gyakorol 
s ilyen módon visszaszorítja a fejlődő gázokat. Az igy 
kezelt fa teljesen homogén, olvasztott tömegszerü külsővel 
bir: súlyos, fényes, fekete, töréslapja üvegforma és rajta 
az eredeti organikus szerkezet semmi nyoma nem látszik. 
Fontosnak Ígérkeznek teknikai sajátságai, melyeknél fogva 
az iparban és műiparban kiterjedt alkalmazást lel. Tömege 
vízhatlan, önthető vagy sajtolható, a savak nem támadják 
meg, rossz hő- és villamosságvezető. Ha az anyag gyár
tási költségei tényleg olyan csekélyek, mint a franczia 
újságok Írják, akkor veszedelmes konkurrencziát támaszt 
a vulkanizált kaucsuknak, celluloidnak, ebonitnak és más 
hasonló anyagoknak.

Az ákáczlevél mint lombtakarmány. Girard Aimé 
franczia vegyész szerint az ákáczlevelekben sokkal több 
s könnyen emészthető tápanyag van, mint más fáknak 
a leveleiben. Ezért ajánlja, hogy Francziaország kopár 
területein, vasúttöltésein ez a fanem is nagyobb mennyi
ségben honosittassék meg. Takarmánynak és aljazónak 
a tüskenélküli fajt ajánlja, melyet egyes vidéken már több 
év óta sikerrel kultiválnak. (Fricks Rundschau.) /.

A ..Vadászlap“ ez évi 3-ik számából olvassuk: „40 
eze r  k o r o n a  évi  bér  egy v a d á s z t e r ü l e t é r t !  
Lapunk egyik legutóbbi számában a vadászat közgazda- 
sági fontosságáról szólva, példákkal bizonyítottuk, hogy 
helyenkint milyen magas vadászati haszonbért fizetnek 
immár minálunk is olyan területekért, a melyeken jó 
fővadállomány van. A napokban erre vonatkozólag egy 
nem kevésbé érdekes adatot hallottunk biztos forrásból; 
e szerint ugyanis egy körülbelől 16 ezer holdas uradalmi 
vadászterületen, mely úgy számra, mint minőségre nézve 
elsőrendű vadasterület s melynek szép őzállománya és 
vadsertése is szépen van: a vadászati jog ez idő szerint 
40 ezer kor. évi haszonbérért kiadó. Amennyiben biztosra
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lehet venni, hogy akad rá vállalkozó ilyen magas bér
összegért is: nem érdektelen tudni, hogy ez a bérjöve
delem tőkésítve: egy mi l l i ó k o r o n á v a l  e me l i  a 
s z ó b a n  forgó e r d ő b i r t o k  é r t é k é t . “

M edve-idyll. Az Erdélyrészi Kárpát-Egyesületnek Sze- 
benmegyében, a 2544 m. magas „Negoi“ hegységen van 
egy menháza, mely élelmiszerekkel is el van látva s 
november 17-ig rendesen mindig nyitva áll. A múlt évben 
ezen a napon az „Erdélyi Kárpát-Egyesület" szebeni fiók
jának több tagja kirándult a menházba s akkor alkalmuk 
volt megfigyelni, hogy egy magára hagyott közeli pásztor
kunyhóba egy medvecsalád miként rendezkedett be, nyil
ván a küszöbön álló tél elől. A család 3 tagból állott; 
egy roppant nagy anyamedve és két már szépen fejlett 
bocsból. A kan medve nyilván rablási kalandon volt s 
hogy vájjon hazatér-e, a turisták nem bírták bevárni, mert 
délután haza indultak. Alig érkeztek azonban a hegység 
lábához, egy vadásztársaságra bukkantak, mely éppen az 
általok elejtett két kapitális kan medvében gyönyörködött. 
Nyilván ezek egyike lehetett a családfő. A vadászok szerint 
a Negoi alján tartott hajtóvadászaton hét medve volt a 
hajtásban. Egybehangzó hírek szerint rég nem volt annyi 
medve Szebenmegyében, mint az idén. (Vadászlap.)

Japánban a vadászat meglehetős drága mulatság, 
mert a mi pénzünk szerint a vadászati jegy ára egy 
idényre körülbelül 200 korona. Ez az összeg azért is 
tetszik nekünk oly magasnak, mert az általános vadászati 
engedély ott október 15-től április 15-ig tart. Ezenfelül 
a földmivelésügyi minister engedélyezhet még egyes vad
nemekre kivételes lelövést, de 30 napnál az sem tarthat 
tovább. A lejárt vadászati jegyet vissza kell szolgáltatni 
a hatóságnak. Nagy kíméletben részesülnek a szarvas
tehenek, melyek a császárság legtöbb kerületében soha
sem lövetnek. Tojásokat, apró fiatal madarakat a fészek
ből kiszedni erős birság mellett tiltva van, sőt a vándor
madarakat is nagyon dédelgetik, különösen a sár- és az 
erdei szalonkát. (Fricks Rundschau.) /.

Gyors lerakószerkezet vasúti kocsik részére. 
Nossian H. Vilmos mérnök a bécsi nyugati pályaudvaron 
nemrégiben egy általa szabadalmazott gyors lerakószerke
zetet mutatott be, melynek segélyével 2 ember 10 perez 
alatt egy kocsi szenet kirakott, holott ezen munkát ren
desen 4 munkás 2 óra alatt végzi. Ez a fa-szénszállitás- 
nál is igen előnyösnek ígérkező készülék bármilyen vasúti 
kocsira könnyen felszerelhető. (Kesk. vág. v. 1900. 4. f.)

Kukoriczaszárból papiros. Frick „Rundschau“-jából 
olvassuk, hogy A. G. Winter rockfordi (Észak-Amerika) 
vegyésznek sikerült a kukoriczaszár rostjaiból nagyon jó 
minőségű papirost előállítani. Ha ez a hir való, akkor 
cellulose gyárosaink hatalmas versenynek néznek elébe, 
mezőgazdáink pedig epedve várhatják, hogy a találmány 
hozzánk is mielőbb átszivárogjon. —ly.

Az erdők és a papírfogyasztás. Köztudomású dolog, 
hogy ma már legnagyobbrészt fából készül a papír, de 
kevesen vannak azok, akiknek csak sejtelme is lenne

arról, hogy mennyi fát fogyasztanak az európai és amerikai 
papírgyárak. Némi fogalmat alkotandó, álljanak itt a követ
kező, egy külföldi laptársunk által összeállított hiteles 
adatok: Az amerikai „N e w- Yor k- H e r a 1 d“ napi papír- 
szükségletének előállítására 200 teljesen kinőtt fa szük
séges, melyekből 75— 100 tonna papír készül. Nevezett 
lap 1895-iki karácsonyi számához 270 tonna papír volt 
szükséges! A bostoni „ Gl o b e “ szintén annyi papirt 
fogyaszt, mint a „ Hé r á i d “, mig a párisi „Pe t i t  J o u r 
n a l “ kétannyit, azaz 120,000 fát évente, ami egész erdőt 
jelent. Ha már most tekintetbe vesszük, hogy csak a 
hírlapok maguk milyen rengeteg mennyiségű papirt, ille
tőleg fát fogyasztanak, aggodalom fog el bennünket, vájjon 
nem vezet-e ez a minden képzeletet meghaladó papir- 
szükséglet meglevő erdeink kipusztitásához? Ez az aggódás 
azonban alaptalan. Kanada és Szibéria erdei, melyek min
den 30—40 évben megujhodnak, oly roppant famennyi
ségeket szolgáltatnak, melyeket a papíripar, jóllehet ren
geteg szükségletet kell fedeznie, kimeríteni mégsem képes. 
Maga Quebek évenkint V2 millió tonna papirfát képes 
szállítani beláthatatlan időkön át s a papíripar még akkor 
sem merítené ki a rendelkezésre álló faanyagot, ha a 
hirlapolvasó közönség megtízszereződnék is. Ebből azonban 
kitűnik az is, hogy a papírárak felhajszolására használt 
ürügy, az anyaghiány, alaptalan s a kierőszakolt áremelés 
tényleg csak kartell utján volt elérhető. (Magy. Fakeresk.)

A mozdony te lje s ítő  képességének kiszám ítása. 
Francziaországban a mozdonyok teljesítő képességét leg
újabban a következő egyszerű képlet szerint számítják k i:

E (teljesítő képesség lóerőkben)

c. \  R. H. p., a hol

c — egy tapasztalati coeficieus, mely 1‘5 m. és azon 
felüli átmérőjű hajtókerekeknél 18—24 között ingadozik;

R =  a rostély felülete msekben ;
H a fűtőfelület m2-ekben (a tényleges fűtőfelület Jr 

a fűtőcsövek felső felületének V3 része);
p =  a feszültség atmosferákban.
A képlet meglepően jó megközelitő eredményeket szol

gáltat. (Kesk. vág. v. 1900. 6. f.)
A vakondról kihaló félben volt már az a feltevés, 

hogy a hidegebb téli hónapokra, amikor a keményre 
fagyott földben az ide-oda áskálás neki is nehéz munka 
lehet, fészkébe táplálékul földi gilisztákat gyűjt. Újabban 
azonban Ritzema Bős amsterdami tanár egy hozzá bekül
dött lelet alapján ismét megerősíti a Brehm által is kétes 
értékűnek gondolt régi feltevést. Északi Hollandia egyik 
falujában a tanító egy vakondfészekben mintegy 300 drb. 
földi gilisztát talált, a melyek 7—8 darabonként egy-egy 
kevés földdel vagy homokkal elkülönített csomókba voltak 
gyűjtve. A giliszták testének első 3 íze le volt harapva. 
A harapás helyén bőrképződés mutatkozott és a giliszták 
életben voltak, de elvesztett izeik, valószinüleg az alacsony 
téli hőmérsék miatt, nem fejlődtek újra. A szegény giliszták 
e miatt nem tudtak elmenekülni, mert fejük hiányában
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a helyváltoztatásra képtelenekké váltak; életbenmaradá- 
sukkal azonban állandóan friss táplálékot szolgáltattak 
elrablójuknak. Lám, milyen jól kieszelt turpisság sül ki a 
vakondról is! (Fricks Rundschau.) —ly.

A hímrókáról az a nézet van elterjedve, hogy kölykei- 
nek gondozásával nem törődik. Ezt a nézetet azonban 
több tapasztalati tény megczáfolta. Újabban Bajor- és 
Csehországban ejtettek el hímrókákat, a melyek éppen 
táplálékot akartak becsempészni kölykeikhez. (Waidwerk 
u. Hundesport.) —Ly.

Hogy a német császár a kontinens egyik leg
jo bb  lövője, már számtalan eset igazolja; igy többek 
között múlt évi november 14., 17. és 19-én Porosz-
Sziléziában 3 előkelő német főurnái tartott fáczánvadá- 
szaton tapasztalhatták a jelenvoltak, milyen biztos kézzel 
lövi az uralkodó a fáczánt és nyulat. E három napon a 
császár nem kevesebb mint 2397 drb. fáczánt, 12 nyulat, 
8 üregi nyulat és 5 drb. foglyot ejtett el, összesen tehát 
2422 drb. vadat. Ha latba vetjük azt is, hogy erre mind
össze 2941 lövést használt el 82'Vo találóképességgel, a 
németek méltán büszkék lehetnek kiváló nimródfejedel- 
mükre. (Wild u. Hund.) /.

V A D Á S Z A T .

Medve a Bükkhegységben.
Érdekes vadászkalandja volt a múlt deczemberben 

L. V., gróf Erdődy Rezső erdőmesterének. Deczember hó 
6-án egy szarvastehenet lőtt a visnyói „Nagy-rét“ nevű 
bükkös erdőrészben s hogy azt a rókák éjjel ki ne kezd
jék, két erdőőrrel egy erős magfára akként akaszttatta fel, 
hogy a szarvas mintegy másfél méter magasan lógott 
a föld színe fölött. Másnap megint lőtt egy szarvas-sutát 
s most már egy szekeret küldött ki, hogy az a két el
ejtett vadat egyszerre szállítsa be a távoli községbe.

Midőn a szekér az első szarvashoz ért, az azt ki
sérő erdőőrt meglepetés érte; a vadnak csupán feje és 
nyaka csüngött le a fáról, mig a derék s lábaknak nagy 
része elfogyasztva, azt a gyanút keltette fel az. őrben, 
hogy valami nagyobb ragadozó dús lakomát rendezett a 
múlt éjjel. Az erdőmester, kit azonnal értesítettek a tör
téntek felől, csakhamar a helyszínére ért, de mivel nyo
mokat felismerni egyáltalában nem lehetett, másra nem 
gondolt, mint hogy a kárt farkasok okozták. Állandóan 
ugyan ez a vad nem tartózkodik a Bükkben, de majd 
minden második évben jelentkezik télnek idején egy-két 
darab s igy a feltevésnek megvolt a kellő alapja.

Az erdőmester, mint tapasztalt vadász, tudta, hogy 
a kártevő nemsokára visszatér a potya-pecsenyéből lak- 
mározni. A megmaradt hús- és csontdarabokat érintet
lenül hagyva, eltávozott avval a szándékkal, hogy még 
aznap, az esti órákban visszatér s ha alkalom kinálkoziR 
kitölti bosszúját a merész rablón. Ködös, szeles idő lévén,

az erdőmester már délufán 3 óra tájban visszatért kísé
rőjével a leshelyre s ugyancsak meglepődött, amint a 
ködfoszlányok szétterülése után vagy 35—40 lépésnyire 
egy hatalmas fekete medvét megpillantott. A maczkó — 
mert most már kisült, ki volt a ludas — gyanútlanul ro
pogtatta a hátrahagyott csontos husdarabokat, midőn L. 
puskájának durranása figyelmeztette őt, hogy más legény 
is van a csárdában. Maczkó bátya egyet nagyot mordult 
s sebesen otthagyta a bámulatából még mindig fel nem 
eszmélt kollegánkat. Az utánkeresés azt igazolta, hogy a 
medve teljesen elhibázva, ép bőrrel menekült. Hogy meny
nyire bosszankodott erdőmesterünk a sikertelen lövés 
miatt, minden vadászember gondolhatja, ámbár a hirtelen 
meglepetés, kedvezőtlen idő stb. azt nagyban elősegítették.

Nehány napra rá hó esett a hegyekben s a medve 
nyomait a leirt esemény színhelyétől mintegy 3—4 kilo
méternyire újból megtalálták, de azóta semmi hir a be
vándorolt vendégről.

*

Kapcsolatosan ezzel az eseménynyel megemlítjük, 
hogy ugyancsak a múlt november hó elején a Bükk- 
hegység alján fekvő Mogyorósd és Szentmárton községek 
határában két drb. barna medvét láttak az erdőben járók 
csavarogni, melyek aztán a közelbeni kisebb erdőségeket 
is felkeresték s aközben két borjut és egy csikót is szét
téptek. Az egyik károsult Salamon Ödön birtokos, a kör
nyék jeles nimródja, hajtóvadászatot is rendezett rájuk, 
mely alkalommal sikerült is egy sűrű nyirfa-fiatalosból a 
medvét a puskások elé terelni, de a maczkók puskaszó 
nélkül váltottak át Salamon állása mellett, kinek golyós 
fegyvere á l l í t ó l a g  csütörtököt mondott. A rossz nyel
vek szerint azonban a különben jó hírnek örvendő szarvas
vadász, — kinek lelkiismeretét sok szarvasbika elhibázása 
nyomja — nem mert a neki szokatlan fenevadakra pus
kázni, pedig szemtanuk állítása szerint az egyik medve 
orrán k a r i k á t  is viselt. /.

Sikeres vadászatokat rendeztek főuraink közül töb
ben apró vadra a múlt január hó folyamán, mely alka
lommal következő zsákmány került terítékre: Gróf  Ná- 
d a s d y  T a m á s n á l  Nádasd-Ladányban 5 napi kör- és 
hajtóvadászat alatt esett 881 drb. fáczánkakas, 1547 drb. 
nyúl és 2 drb. róka.— He r c z e g  E s z t e r h á z y  Mi k
lós kis-martoni uradalmában 1245 nyúl és 1 róka. — 
Gróf  C s e k o n i c s  E n d r e  zsombolyai területén lövetett 
több napi körvadászaton 3309 darab nyúl. — Gróf  
S c h ö n b o r n - B u c h h e i m  Er vi n  munkácsi vadász- 
területén terítékre került a január 10., 11. és 12-én meg
tartott hajtóvadászatok alkalmával 20 drb. vaddisznó, 4 
róka és 53 nyúl. 14-én a bereg-ujvári vadászkastély 
mellett 60 hold területen egy év óta befogva tartott 39 
drb. vadsertést lőtték ki s aztán folytatták a magas hegy- 
ségi területen a vadászatot szarvastehénre — kivételes 
engedély alapján — és vaddisznóra; terítékre került 5 drb.
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szarvastehén, 4 drb. vaddisznó és 1 hatalmas példány 
kan farkas. A piszkóványi erdőben 19-én tartott hajtó
vadászat eredménye 122 nyúl. — Gr óf  A l m á s s y  
Dé n e s  sarkad-gyulavári vadászterületén deczember 1., 2., 
3., 4., 5., 6., 7. és 8-án tartott nagy vadászatokon elej
tetek 5179 drb. nyúl, 1916 fáczánkakas, 117 fáczántyúk, 
82 drb. fogoly, 22 drb. vadpulyka, 3 drb. róka, 2 vad
macska s különféle apróbb vad 25. A kétegyházi urada
lomban deczember 28. és 29-én lövetett 1280 drb. nyúl, 
731 fáczánkakas, 21 drb. fáczántyúk és 152 fogoly. — 
A gödöl l ő i  kir. u r a d a l o m isaszeghi kerületében ja
nuár 5-én tartott vadászaton 2 őzbak, 2 róka, 12 fáczán
kakas és 384 nyúl került terítékre.

Báró Baich Milán nadrági (temesmegyei) vadász
bérletén érdekes vaddisznóvadászat tartatott múlt hó 19. 
és 20-án, mely alkalommal 12 drb. vadsertés — köztük 
3 erős kan — került terítékre. Több mint 100 drb. vad
sertés lett a hajtóvonal elé terelve, de a kedvezőtlen 
szeles időben — bár 30 darabra lett puskázva — az 
eredmény nem volt kielégítő. Említett vadász úr a koczák 
több évi kímélése által az alig nehány darabból álló vad
disznó-állományt annyira gyarapította, hogy a nadrági 
erdőnél — vadsertésben — dúsabb terület alig van az 
országban. — Ugyanezen vadászaton egy farkasra is 
történt lövés, mely azonban ép bőrrel váltott át a lő- 
vonalon.

Károlyi István gró f mérki vadászterületén hajtóvadá
szatot rendezett múlt hó 20. és 21-én. Nyolcz puskás 
terítékre hozott 254 fáczánkakast, 103 nyulat és 2 rókát.

S ch lich te r Lajos győrujvárosi vadászterületén a múlt 
héten tartott körvadászaton 501 nyúl került terítékre.

G ró f Schönborn Ervin munkácsi uradalmában leg
utóbb lefolyt vadászatok eredménye: négyen összesen 56 
vaddisznót és pedig 10 agyarast, 13 emsét és 33 süldőt, 
továbbá 15 szarvastehenet, 11 rókát és 7 nyulat ejtettek.

G ró f Nákó Sándor nagyszentmiklósi uradalmában 
az idei vadászidényben megtartott fáczán- és nyulvadá- 
szatok eredménye a következő: A két és fél napig tartott 
fáczánvadászaton lövetett összesen 1192 fáczánkakas, 41 
fáczántyúk és 242 drb. nyúl.

M ailáth József g ró f ó-fehértói birtokán a napokban 
nagy hajtóvadászat volt. Terítékre került 610 nyúl, 97 
fáczán, 4 róka.

G ró f Széchenyi B erta lan Somogymegyében fekvő 
segesdi uradalmában január 3., 4., 5., 6., 7. és 8. nap
jain tartották meg a szokásos nagy vadászatot. Terítékre 
került 1229 mezei nyúl, 70 drb. üregi nyúl, 436 fáczán
kakas és 1 róka.

Vaddisznó a körben. S e n n y e y  Miklós báró bod
rogközi birtokán, Erzsébet-tanyán, a minap nagy hajtó
vadászat volt. A nyulstráf alatt, sík mezőn, egy 3 éves 
vaddisznó is a hajtásba került. A disznó egy csicsókásban 
feküdt, azután felugorva előre menekült, de egy csator
nától visszariadva, a jobb sarok hajtófala mellett vissza
jött, egyenesen Mailáth József gróf felé. A gróf a nyulat

nyugodtan kieresztette és a vaddisznót 6-os söréttel úgy 
fültövön lőtte, hogy az az egész társaság nagy örömére 
rögtön felbukott. Bizonyára ritka eset, hogy nyulstráf alatt, 
söréttel is vaddisznót lehessen lőni.

A berlin i agancskiá llitás, mint minden évben, úgy 
az idén is január 27-én, a német császár születésnapján 
nyílt meg. Az agancsok minőségre nézve jobbak, mint a 
múlt évben kiállítottak s mint mindig, úgy az idén is 
méltó feltűnést keltettek a Ra t i b o r  herczeg magyar- 
országi bérletéről kiállított (6 drb.) szarvas agancsai. Rész
letesebb ismertetést a kiállításról lapunk egyik későbbi 
számában fogunk hozni.

Féltve őrzö tt vadászterü le tünkre a nyár folyamán 
két farkas fészkelte be magát s a dús őz-állományban 
tetemes kárt okozott. Valami 25 drb. széjjeltépett őzmara
dékot találtunk, a miből következtetni lehet, hogy legalább 
50 darabot pusztítottak el. Megkíséreltük lessel, hajtással, 
csapóvassal, kettős keritésü csapóajtós birkaakollal kézre- 
keriteni a rablógyilkosokat, de sehogy sem sikerült. Végre 
elkövetkezett a tél. Négy darab lovat mérgeztünk meg 
strychninnel s széjjelosztottuk az erdőterület azon részein, 
ahol leginkább van járásuk a farkasoknak. A legelső friss 
hóval beszámolt a szuka. Ezelőtt egy héttel újra friss 
havat kaptunk. Mozgósítva lett az egész személyzet és 
sikerült a hímet is körül nyomozni. Éppen egy lóczombot 
vett fel egy helyről és elvitte tovább, de nem ette meg, 
hanem hóval betemette. Hajtást rendeztünk hát reá, de 
mielőtt a puskások felállottak volna, kiment a hajtásból. 
Egész nap keritgettük, de nem tudtuk puskacső elé kapni. 
Két napra reá újra visszajött az elásott húshoz és megette. 
De a környéket annyira összejárta s a hó is olvadásnak 
indult, hogy szorgos keresés daczára sem tudtuk meg
találni. Január 22-ikén újra friss havat kaptunk. A be
fagyott Kőrösön pedig két idegen farkas váltott át hozzánk. 
Körül nyomoztuk az erdőt s a szukát megtaláltuk egy 
lóczomb mellett megdermedve, mig a him, valószínűleg 
keveset evett, egy közeli sziklás, szakadékos helyen húzta 
meg magát. Hajtást csináltunk reá és sikerült ledurrantani. 
Zöldes, 1901. január hó. A—y.

KÜLÖNFÉLÉK.
* A m agyar erdészet egyik oszlopos tagját, Hor 

v á t h  Sándor m. kir. főerdőtanácsost Ő felsége múlt évi 
deczember 26-án kelt legmagasabb elhatározásával minis- 
téri tanácsossá nevezte ki. Hogy Horváth Sándor fárad
hatatlan, sohasem lankadó ügybuzgóságával immár 25 
éven át hazánk erdőgazdaságának előbbrevitelén önzetle
nül működik, országszerte elismert tény s a legfelsőbb 
helyről nyert újbóli kitüntetése alkalmával melegen üdvö
zöljük. — Ugyancsak Ő Felsége L i n s z k y  Antal ura
dalmi erdőmesternek a közgazdaság érdekéből befásitandó 
kopárok erdősítése terén szerzett érdemei elismeréséül a
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koronás arany érdemkeresztet adományozta. — Miskol -  
czy János nagy-bocskói főerdész a földmivelési minister 
által Máramarosmegyére, mint „kirendeltségi ministeri 
megbízott“, Egá n  helyettesévé neveztetett ki a ruthén 
actio idejére; Ungmegye területére Ro c h l i t z  Nándor 
főerdész ugyanilyen minőségben neveztetett ki.

* M ircse János kisindiai urad. erdészt Nagy-Enyed 
városa városi főerdészszé választotta meg. Január 1-én 
foglalta el uj állását.

* Főúri vadászat. Er d ő d y  Gyula gróf cs. és kir. 
kamarás, országgyűlési képviselő Borsod- és Zemplén- 
megyékben fekvő gyömrői uradalmában a múlt hó végén 
tartották meg a vadászatot, a melyen résztvettek: Erdődy 
Gyula gróf és neje S z é c h e n y i  Emmi grófnő, Zi c hy  
Frigyes gróf és neje S z é c h e n y i  Marietta grófnő, 
S z é c h e n y i  Jenő és Aladár gróf, V ay Béla és V a y 
Elemér báró, Mock Imre és Gel l  ár t  László uradalmi 
felügyelő. Terítékre került 107 drb. fáczán és 241 drb. 
nyúl.

* R itka vadászszerencse. A múlt hó hó 29-én 
Kosztrina (Ungmegye) község határában tartott vaddisznó
vadászaton gróf Tör ök  József ungmegyei főispánt azon 
eddigelé talán még el nem ért vadászszerencse érte, 
hogy egy álláson 6 darab vaddisznót sikerült elejtenie.

* Házasság. S ä n g e r  Nándor radvánczi m. kir. erdész 
múlt hó 28-án tartotta esküvőjét Na gy  Berta kisasszony
nyal, Na gy  Gyula szegedi volt m. kir. erdőfelügyelő 
kedves leányával. A nászünnepély Ró n a y  Antal ungvári
m. kir. főerdőtanácsos lakásán ment végbe a nászpár 
legközelebbi rokonai részvétével.

* A golyószóró fegyverekrő l. A modern fegyver
technika egyik kiváló találmánya, melynek a harczászat- 
ban nagy jövőt jósolnak, az úgynevezett golyószóró puska. 
Háborúban először a francziák használták 1870—71-ben, 
de kevés sikerrel, úgy, hogy ezen okulva, Európa többi 
államai is lemondtak az uj fegyver használatáról. Újabban 
azonban Hiram Maxim csodaszerü találmánya után több 
állam foglalkozott e kérdéssel s Ausztria-Magyarország is 
ilyenféle fegyverrel szerelte fel hadi tengerészeiét. Hogy 
nálunk a Skoda-féle golyószórók beváltak, olvashattuk a 
napilapokból is, mert a pekingi osztrák-magyar követség 
ostrománál hadi tengerészeink — habár csak 15 ember
ből állt a legénység — több ezer kínai ellen sikerrel 
harczoltak. Ilyen eredmény után nem csoda, ha az ille
tékes körök azzal a gondolattal foglalkoznak, hogy ezt a 
rendszerű fegyvert gyalogságunknál is használatba vétes
sék. Az angolok a búrháboruban is használják a Maxim- 
féle golyószórót, melynek gépezetét háromkerekű veloczi- 
péden egy katona viszi a harcztérre. A legénység, mely 
a fegyvert használja, szintén kerékpáron halad a gép 
után s magával viszi a szükséges lőszereket. A golyó
szóróval egy perez alatt 600 lövést lehet tenni s legsi
keresebben 1000—1200 méter távolságban találnak czélt 
a belőle kilőtt lövegek. Töltését egy úgynevezett töltő
szalaggal eszközük, amelyben 250 db. töltény van el

helyezve. Csöve olyan, mint a gyalogsági fegyveré, csak
hogy a gyorstüzelés által való felmelegedéstől egy vízzel 
telt burkolat védi meg. /.

* Halálozások. Aj t ay János m. kir. erdész neje, szül. 
Hlavathy Ilona múlt hó 24-én O-Kemenczén elhalálozott.

A német erdészetet és erdészeti irodalmat nagy csapás 
érte. Az eberswaldi hírneves erdészeti akadémiának érdem
dús igazgatója, dr. D a n c k e l m a n n  József, f. évi január 
19-én elhalálozott. Irodalmi működése erdészeti körökben 
európai hírre emelte. 1868-ban lett az említett intézet 
igazgatóta s aztán többszöri előléptetés után 1896-ban a 
porosz királyi országos főerdőmesteri rangot nyerte el. - 
Be n i g n i  Gyula rahói kir. főerdész, ki pár nap előtt 
indult Budapestre, hogy makacs torokbajában a fővárosi 
specialistákkal tanácskozzék, hirtelen meghalt. Aki ismerte 
a jószivü, kötelességtudó, karakteres férfiút, sajnálkozással 
fogadja a szomorú hirt. Erőteljes athleta-alak volt, minden 
viszontagság ellen edzett. Igaz részvét kisérte sírjába az 
alig 44 éves férfiút.

* Az A rad i és Csanádi Egyesült Vasutak zöl
des! erdőbirtokára még a tél folyamán, részben a gödöllői 
uradalomból, részben pedig herczeg Lichtensteintól 14 
darab szarvastehenet hoztak, melyek leborjadzásig bekerí
tett vadasban lesznek elhelyezve. A nyáron pedig báró 
Bergtől több szarvas üszőborjut hozat. Mindezt abból az 
okból teszi, mert elég szép szarvas-állománya van ugyan, 
de aránytalanul több a bika, mint a tehén s igy éppen a 
bőgés idején a bikák egy jó része a tehénhiány miatt 
nagyon széjjelszóródik s átmegy a szomszéd erdőségekbe.

* A szilvási uradalom, mely fővadállomány dolgában 
hazánk legértékesebbjei közé tartozik, gazdát cserélt. 1 u- 
lajdonosa Wessely csehországi milliomos lett, aki azt 
gróf Erdődy Rezső v. b. t. tanácsostól 1.400,000 koronáért 
a napokban megvásárolta.

* Erdészeti a ltisztek tánczm ulatsága. Az ungvári
m. kir. főerdőhivatali erdészeti altisztek által saját segély
egyletük alapja javára a perecsenyi gyári vendéglő helyi
ségeiben rendezett tánczmulatság folyó hó 2-án folyt le. 
A mulatság, daczára a rossz időjárásnak, várakozáson 
felül sikerült úgy erkölcsileg, mint anyagilag. A bevétel 
540 korona, a kiadás 138 korona 76 fill., maradt tehát 
tisztán 401 korona 24 fillér, mely összeg a már meglevő 
alaptőkéhez csatoltatott.

* Volfner S. budapesti ezég Solymos-Bucsáván 190 
hold tölgyest, Belényesen pedig a gör. kath. egyháztól 
1000 hold erdőt vett meg kihasználás czéljából. Dongát, 
talpfát, távirórudat és tűzifát termelnek a vásárolt fa
anyagokból.

* Az újonnan alakult „Fakereskedelm i Részvény- 
tá rsaság“  megvásárolt herczeg Sulkowszky kisindiai er
dőségéből 3400 kh. erdőterületet kihasználásra. Ez ok
ból Borossebes állomásról kiágazólag egy 22 kilométeres 
erdei iparvasutat épített be az erdőbe, közel 400.000 korona 
kiadással. Az iparvasutat november 22-én adták át a

i forgalomnak.
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* K ivéte les vadászati engedély. A földmivelésügyi 
m. kir. minister az ungvári főerdőhivatal előterjesztésére 
megengedte, hogy a kerületéhez tartozó radvánczi erdő
gondnokságban — a fővad által okozott károk csökken
tése czéljából — a folyó hó végéig terjedő időszak alatt 10 
drb. szarvastehenet lövethessen.

* A vadorzók bosszúja. Cajla község határában 
Pá l f f y  János gróf négy uradalmi erdésze tetten érte 
K r a s z n a n s z k y  János vadorzót és a fiát. A küzdelem
ben, amely az erdészek és a vadorzók között keletkezett, 
az erdészek Krasznanszkyt agyonlőtték, fiát, Mártont pedig 
veszedelmesen megsebesítették. A pozsonyi állami kórház
ban meghalt a fiú is és ennek hallatára bosszúra készül
tek a cajlai férfiak, akik nagyobbára vadorzók. Folyó hó 
6-án megrohanták S t e g m a n n  uradalmi főerdész házát 
és a főerdészt agyon akarták ütni. A csendőrök állították 
nagynehezen helyre a rendet.

* Harcz az orvvadászokkal. Zemplénmegyéből ír
ják : A nagy-géresdi erdőben a napokban két erdőőr négy 
vadorzóra bukkant, akik éppen egy hatalmas őzet hoztak 
lefelé az erdőből. Amint az erdővédeket észrevették, le
tették a vadat s fegyvereikhez kapva, lőttek a fák mögé 
bujt erdővédekre. Az erdővédek viszonozták a lövéseket, 
de eredmény nélkül. így tartott ez az állapot jó fél óráig, 
amig segítség érkezett. Ezek oldalról lőttek a vadorzókra 
és közülök kettőt, Buri József és Csömöri András géresdi 
lakosokat agyonlőtték. Erre a másik kettő megadta ma
gát. Megkötözve vitték be őket az erdészlakba. A csendőr
ség azonnal jelentést tett a vizsgálóbírónak s az erdő
védeket és vadorzókat őrizet alá vette. („Magyarország“ 
1901. január 20-iki számából.)

* Az áruló Írás. Brünn közelében még deczember 
hóban agyonlőtték a város erdőőrét. Különös véletlen 
folytán csak a napokban jöttek rá, hogy ki lehetett 
H o m m e r n i k  Ferencz gyilkosa. Az agyonlőtt erdőőrnek 
hulláját megtalálták az erdőben. A tetem fenyőfaágakkal 
volt befödve, de a puskát, vadásztáskát, csizmát nem 
lelték sehol. Azonnal rablógyilkosságot sejtettek és a nyo
mozást megindították. A rendőrbiztos a tett színhelyén 
talált puskafojtáson valamiféle írást vett észre. A fojtás 
egy irka lapjának a maradványa volt és rajta a követ
kező sorok voltak olvashatók: Az ég kék. — A hó fehér. 
A macska nyávog, és még több más ilynemű közismere
tes aranymondás. Az összerongyolódott papírdarabot elő
mutatták az iskolák tanítóinak, akik közül az egyik ta
nítványának, P a v l i c s e k  Henriknek az írását ismerte 
fel a sorokban. A gyermek atyjának, P a v l i c s e k  Fe- 
rencznek a házában azonnal házkutatást tartottak. A 
nyomozás kiderítette, hogy P a v l i c s e k  Ferencznek már 
többször volt dolga a rendőrségnél vadorzás vétsége miatt. 
Nem sokáig kellett a gyanúsítottat vallatni, mert csak
hamar töredelmes beismerő vallomást tett és azt a helyet is 
megjelölte az erdőben, ahová a hiányzó tárgyakat elásta.

A felsőm agyarországi erdei m agperge tő  hir
detésére felhívjuk lapunk m. t. olvasóinak figyelmét.

P árto ljuk a m agyar ip a rt! A brassói posztógyár 
lapunk mai számában levő hirdetésére ezúton is felhívjuk 
olvasóink figyelmét.

X O lvasóink szives figyelmét felhívjuk Hanns Konrád 
Brüx (Csehország) hirdetésére és ajánlhatjuk, hogy neve
zettől vásároljanak, miután több kitüntetés legjobb bizo
nyítéka a gyár jó hírnevének. Ezen mindenütt előnyösen 
ismert gyár csakis hiteles fémjelzéssel ellátott árukat 
küld és írásban jótáll a szolidságért, illetve az arany és 
ezüst fémjelzéséért. Nagy képes árlapot kívánatra küld.

' -á- -Ü" - -ít & •&. & & &

LEVÉLSZEKRÉNY.

Zala-Egerszeg, 1901. január 31.
Azon kérdés eldöntése czéljából, hogy az 1895-ik évi 

XLVI. t.-cz., illetve ennek végrehajtási rendelete nemcsak 
gazdasági vetőmagvakra, hanem erdei famagvakra is ki
terjed-e, kérdést intéztem a budapesti m. kir. állami vető
magvizsgáló állomás tudós vezetőjéhez, dr. De g e n  Árpád 
egyetemi magántanár úrhoz, akitől az alább közölt választ 
nyertem: „Nézetem és meggyőződésem szerint a fent- 
emlitett törvény rendelkezései nem alkalmazhatók erdé
szeti famagvakra, mert amig a mezőgazdasági magvak 
mind gyorsan — nehány nap, legfeljebb hét múlva csí
ráznak, sok oly fa- és gyümölcsmag (Carpinus, Fraxi
nus, Csontárok etc. etc.) van, amelynek csirázási ideje 
hónapokig, sőt évekig is eltarthat és ezek e l ő z e t e s  ki
próbálása és a törvény-követelte szavatosság lehetetlen, 
igy tehát a törvény §-ai csak holt betűk maradnak, a 
gyakorlatban be nem  v á l l a n a k  és alkalmasak arra, 
hogy a tisztes magkereskedelemre gátlólag hassanak, a 
fentidézett törvény végrehajtási utasításának megváltozta
tását óhajtom kérvényezni, annál is inkább, mert ehhez 
hasonló rendelkezés más államokban, még az oly előre
haladott erdőculturájú Németországban sincs, ahol Colerus 
már 1591-ben „Oeconomia ruralis et domesticus“ czimű 
művében adott utasítást arra, hogyan szedendők és per- 
getendők az erdei famagvak és ahol már a 18-ik század
ban voltak — Braunschweig, Lüneburg és Szászország
ban — kormányrendeletek, amelyek az erdei famagvak 
forgalomba hozatalát szabályozzák“ —

Tekintettel azon körülményre, hogy dr. Degen tanár 
ur a jelenleg érvényben levő törvényes intézkedések 
megváltoztatásának javaslatától nem zárkózik el, azon 
esetben, ha „más  m e g b í z h a t ó  s a k e r e s k e 
de l mi  g y a k o r l a t n a k  j o b b a n  m e g f e l e l ő  mó d  
a j á n l  t á t i k “, fellendülő erdei magpergetésünk és erdei 
magkereskedelmünk érdekében, tisztelettel kérem hazánk 
szakférfiait, hogy e közérdekű kérdéshez e lap hasábjain 
hozzászólani szíveskedjenek.

Hazafias üdvözlettel

Faragó Béla,
a „Magyar Fenyőmagpergető gyár“ 

tulajdonosa Zala-Egerszegen.
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Vadbőrökről és szörmeárúkról.
Régen volt olyan bizonytalanság szakmánkban, mint 

éppen az idén; senki sem tudja, hogy hát tulajdonképpen 
mi lesz árak dolgában és igy az egész vadbőrkereskede- 
lem abban az ölő bizonytalanságban tesped el, amely 
minden kereskedelmi fogalmak megölő betűje.

Pedig a januárban beállott nagy hidegek igen szépet 
ígértek úgy qualitás, mint mennyiség tekintetében és 
éppen ezért volna kétszeresen is érdekes megtudni, hogy 
hát mihez tartsa magát a nagykereskedő, a gyűjtő és 
végül maga a vadász: a producens. Rókákkal egészen 
leszámolt már az idei divat, a magyarhoni rókák ismét 
a feledékenység örvényébe kerülnek, mint azelőtt, mert 
a róka — kivévén a szibériai ezüst rókát és a kék ró
kán kívül talán még az aranyásók országából érkező 
alaska rókát — már egészen letűntek. így ezek ára va
lószínűleg a három év előtti igen alacsony lesz. Fa- és 
kő-nyestekkel hazardíroznak most a vidéken, bár még 
bizonyosat egyáltalán nem tudhat senki sem, kő-nyeste- 
ket kevésbé keresik, igy hát ezek áraiban is nagyobb 
mérvű hanyatlást tapasztalunk, mig a vidrákat festési czé- 
lokra elég jó árak mellett keresik. Görénynyel sem le
hetünk tisztában, mert minden attól függ, hogyan véle
kedik e czikkről Oroszország. Mert ha neki kell, szép 
árakra van kilátás, mig ellenkezőleg nem fogunk elérni 
páronkint nyolcz koronát sem. Borzokért egyre kisebb 
árakat adnak mert mindenütt nagy raktárak vannak és 
mig ezek el nem adódtak, gyenge a kereslet. Nyulakért, 
vágási czélokra kb. a tavalyi árakat fizetik, tisztán nyár
mentes árúért.

Agancsokkal is enyhébb kereskedelem várható az idén, 
mert mindenütt nagy készletekkel állanak a kereskedők 
és gyűjtők, mindazonáltal egyes szebb gyűjteményekért 
és kiválóbb abnormis darabokért megfelelő árakat kap
nak, úgy, hogy e szakmában is, ha a készletek kissé 
megindulnak, fellendülés várható. Hullatott vagy törött 
darabokért szép árakat fizetnek, mert ezek nem amatőrök 
kezeibe kerülnek, hanem feldolgozás czéljából találnak 
vevőre.

Nagy hibája és nagyban hozzájárul ahhoz, hogy érték
ben csökkentse az árút az a hanyag nemtörődömség, 
amelylyel némely vadász az elejtett dúvad gereznáját 
kezeli. Innen van az a furcsa körülmény is, hogy némely 
vidék gereznájáért sokkalta magasabb árakat kapnak a 
vadászok, mint olyan vidék producensei, akik össze
vissza kaszabolják a gereznát, mely ezáltal tetemesen 
vészit értékéből. Szolgáljon tehát amúgy általánosságban 
irányadóul az alább közölt nehány directiva, amelyet ha 
vadászaink megszívlelnek egy kissé, nemcsak saját hasz
nukra fordíthatják, de tekintettel arra, hogy a magyarhoni 
vadásztermékek legnagyobb részben külföldön találnak 
vevőt, — a külföld előtt is nagyobb hírnévre tehetnek 
szert, de sőt megkedveltethetik áruinkat szakszerű és 
czéltudatos kezelés által.

Az elejtett vadat sohasem hagyjuk hosszabb időn át 
fekve, mert ezáltal nemcsak káros hatású a hulla kigő
zölgése az egészségre, de másrészt a gerezna is elbüdö- 
södik és hasznavehetetlenné válik. Törekedjünk tehát 
lehetőleg 24 órán belül az elejtett dúvad gereznáját farka 
alatt felnyesve lenyúzni, úgy, hogy lehetőleg minden a 
gereznán lévő alkatrész vele jöjjön.

így sokszor értékesebbé válik a gerezna, ha rajta van 
az orrczimpa, a körmök, a száj vastag bőre, a fülek stb., 
mert ez a feldolgozásnál tényleges értéket képvisel. Mig 
az elcsonkitott állatokat, a melyeknek sokszor vagy a torka 
hiányzik, vagy hason van felvágva, amit utóvégre nem 
lehet ugyan hibának felróni, de mindig szívesebben veszik 
a fel nem vágottakat, — sokkalta kisebb értékben vesz
nek át a gyűjtők és nagykereskedők.

Legpraktikusabb, ha az egyes állatfajok körülbelőli nagy
ságához mért, felül is, alul is lekerekített erős kemény 
fából készült deszkákat készítünk e czélra, olyformán, 
hogy az fent keskenyebb és proportionáltan egyre kiszé
lesedjék és valamivel hosszabb legyen, mint a reá fel
húzandó állat gereznája. Ha az elejtett dúvad gereznáját 
lenyúztuk, úgy farkánál és két hátulsó lábánál fogva, a 
a deszka szélesebb részét magunkhoz szorítva húzzuk 
reá, olyképpen, hogy az szőrrel befelé helyeztessék ily 
állapotba. Azután, ha egészen fel van húzva a deszkára, 
lehetőleg száraz szalmával addig kell kitömni, amig a 
gerezna bőre azt egyáltalán bírja, — ezáltal az nem
csak hogy jobban szárad, tisztább marad, de a gerezna 
is nagyobbnak látszik és nem zsugorodik össze, továbbá 
kiszáradás után nem tapad a deszkára. Mindezek oly 
fontos, szem elől nem tévesztendő momentumok, a me
lyeket nem köthetünk eléggé a vadászok szivére. Csak
nem a kezeléstől függ az egész gerezna hasznavehetősége. 
Ezt mi tapasztaljuk legjobban, akik az ország összes vidé
keivel összeköttetésben állunk s azt is tapasztaljuk, hogy 
régi, kipróbált szakemberek sem gondozzák kellőképpen 
hazánk ez értékes vadásztermékeit, ami bizony elég kár.

Különösen az erdélyi részről érkező és a lengyel határ
ról kerülő vadtermékekre áll fenti megjegyzésünk, mig pl. 
boszniai és a horvát határőrvidékről hozzánk kerülő vad- 
bőrproductumok szebbnél-szebbek és korrectebb kezelésben 
részesülnek. Sokkalta nagyobb is az értékük és szíve
sebben is veszik.

E napokban érkeztünk vissza a londoni világauctiókról, 
ott határozzák meg tulajdonképpen a vadszőrmék körül
belőli árait, de ezúttal bizonyosat nem tudhatott meg senki 
sem, mert mindenki tartózkodóan viselkedett és várta, 
mit mond a másik. így hát lezajlott ez is és ott vagyunk, 
ahol azelőtt: a bizonytalanság mezején.

Nap-nap után a legellentétesebb tudósítások érkeznek, 
a melyekből mindig kiextractáljuk azt, ami hazánk pro- 
ductumaira nézve érdekkel bírhat és esetleges kérdezős- 
ködőknek, a „Magyar  E r d é s z r e “ való hivatkozással, 
szívesen válaszolunk, mert jelen czikkünk czélja az, hogy 
hazánk vadásztermékeivel foglalkozókat saját jól felfogott
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érdekük, valamint azok összeségeinek érdekeit megvédeni 
— a mennyire lehet — s nehány, tapasztalatok utján 
szerzett tanácsainkkal hozzájárulni ahhoz, hogy e bajokon 
segíthessünk. Ha ezt bármi csekély mértékben is sikerült 
elérnünk, elértük egyben czikkünk czélját is, mert él ben
nünk a meggyőződés, hogy csak útmutató kell, a többit 
majd elvégzik maguk, szép hazánk vadászattal foglalkozó 
emberei.

Adja az ég — és a vadászok, — hogy igy legyen !
Budapest, 1901. január végén.

Dán Testvérek,
cs. és kir. udvari szűcsök.

NYOMATOTT SZÉKELY ÉS ILLÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN UNGVART.

Felsőmagyarországi erdei magpergető Kassán,
mely kipergetett magjait a kassai magvizsgáló-állomás 
által csirázó erejére és csírázó képességére vizsgáltatja 
és csak azokat bocsátja forgalomba, melyek ezen állo
más által kifogástalannak találtatnak. Ajánl legjobb 
mwmmmrx-m* wvtxtrr minőségű rtm ♦ t ♦♦♦ t*i ■*♦♦♦♦♦** **♦ *

tűlevelű és lombfa-magvakat,
különösen lúczfenyő-, erdei fenyő-, fekete fenyő-, 
vörös fenyő-, czirbulya fenyő- és jegenye fenyö- 
Tf« magvakat stb. legjutányosabb árak mellett, hít

Szives rendelések a Felsőmagyarországi magpergetöhöz Kassán, intézendők.

Ö Á R T O IiJ U K  A  H A Z A I

T E R M É S Z E T E S  Á S V Á N Y V I Z E K E T !
c D

Legkiválóbbak a

Szolyvai, 
Luhi Erzsébet

es

Polenai
= = = = =  g y ó g y v izek .

SZAKFÉRFIAK SZERINT
felülmúlják a krondorfi, gieshübli, bilini és más hasonló
— : külföldi vizeket. _  ■■ ■ -
Kiváló hatásnak: k ö s z v é n y - ,  v e s e - ,  h ó l y a g - ,  g y o m o r - ,
—  —  t o r o k - ,  t ü d ő -  é s  g é g e b a j o k  e l l e n .  —

M e g r e n d e lh e tő k  és  p ro sp ek tu s  k a p h a tó

a forrás bérlőségénél
B ere g m e g y e .

1901. évi 244. szám.

Fenyőfa-eladási hirdetmény.
A szászsebesi m. kir. erdőhivatal irodájában

1901. évi február hó 26-án délelőtt 10 órakor
nyilvános árverés alá bocsáttatik:

A) írásbeli versenytárgyalás utján:
I. A kincstár által az 1902— 1906. években 

a bisztrai és gotuli, valamint a kudsiri erdő
gondnokságokból a szászsebesi, illetve az al- 
kenyéri kincstári faraktárakba leusztatandó évi 
mintegy 20,000 m3, illetve mintegy 15,000 m3, 
összesen mintegy 35,000 m3 fenyőrönkfa, a 
szászsebesi és alkenyéri kincstári gőzfűrészek 
bérbevételének kötelezettsége mellett.

Kikiáltási árak:
a) a szászsebesi faraktárban 16 jm, az al

kenyéri faraktárban 14%, bezárólag 24 % felső 
átmérőjű rönkök után tömköbméterenkint 7 kor. ;

b) mind a két raktárban 25 % és ennél vasta
gabb felső átmérőjű rönkök után tömköbméteren
kint 9 kor. 20 fill.

A szászsebesi gőzfűrész használatáért évi 
8000 korona, az alkenyériért évi 4000 korona 
állandó haszonbér fizetendő.

Bánatpénz 32,500 korona.
II. A kincstár által az 1902 —1906. években 

a bisztrai és gotuli erdőgondnokságokból a 
szászsebesi faraktárba leusztatandó évi mintegy 
20,000—25,000 ürköbméter kisebb méretű fenyő- 
műfa.

Kikiáltási ár ürköbméterenkint 5 korona.
Bánatpénz 10,000 korona.

B) Szóbeli verseny u tján:
III. A kincstár által az 1902— 1906. években 

a bisztrai és gotuli erdőgondnokságokból, a vá
sárlónak a Sebes folyó mentén berendezett rako
dóira szállítandó mintegy évi 5000—7000 ür
köbméter papirfa.

Kikiáltási ár ürköbméterenkint 5 korona.
Bánatpénz 2000 korona.
Az árverési és szerződési feltételek a m. 

kir. földmivelésügyi minisztérium erdészeti főosz
tályában (Budapest, Nádor-utcza 5. szám) és a 
szászsebesi erdőhivatalnál 1901. év február hó 
1-ső napjától kezdve megtekinthetők és átvehe
tők, ugyanott az értékesítés ügyében bővebb fel
világosítás nyerhető.

Szászsebesen, 1901. évi január hóban.

M. kir. erdőhivatal.
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531 —1901. szám.

Alkutárgyalási hirdetmény
bükkfa-szénre.

Alulírott m. kir. főerdőhivatal kerületében folyó 
évi márczius hó 1-től számítandó három év alatt 
összesen szállítandó, mintegy 60,000 (hatvanezer) 
métermázsa

bükkfa-szén
eladására fo lyó évi február hó 26-án dé le lő tt 
11 ó rakor alkutárgyalás fog tartatni.

Kikiáltási egységár q-ként, beleértve a vasúti 
kocsiba való felterhelést is:

a) a perecsenyi vasúti állomáson 290 K.
b) adubrinicsi,kis-és n.-bereznai 

vasútállomásokon, nemkülön
ben a szerednyanszki és kis- 
bereznai kitérőkön . . . .  2'80 K.

A tárgyalásban résztvenni óhajtók felszólittat- 
nak, hogy akár Írásbeli, akár szóbeli ajánlataikat 
2000 K. bánatpénz letétele mellett az alku
tárgyalás napjának délelőtti 11 órájáig az ezen 
czélra kiküldött bizottságnál tegyék meg.

Az árverési és szerződési feltételek az alulirott 
főerdőhivatalnál a hivatalos órák alatt bármikor 
megtekinthetők.

Ungvári, 1901. évi február hó 14-én.
M. kir. főerdőhivatal.

lOO k o c s ir a k o m á n y
jó  m in őség ű

b ü k k  f a - s z é n

k e r e s te tik  m e g v é te lr e .
Ajánlatok kéretnek H. B. je l alatt a kiadó-

hivatalba.

*

kapunk szerkesztője 
elad

egy 450-es kétcsövű Kirner-féle 

° teljesen hibátlan, majdnem új o

express-fegyvert
3 0 0  koronáért, melynek be- 
szerzési ára 600 korona volt.

Jó óráknak — 3 évi jótá llássa l — 
legolcsóbb bevásárlási forrása!

O R A G Y A R  és A R A N Y 
ÁRU KIVITELI ÜZLEToHANNS K0NRAD

B R Ü X  (Csehország)
ajánlja a legszigorúbb szavatosság

gal 15 év óta előállított

óráit, arany- és ezüst-áruit,
A gyár a cs. és kir. osztr. biro
dalmi sassal, több kiállítás arany 
és ezüst érmével, valamint több 
ezer írásbeli elismeréssel lett ki
tüntetve. Az összes áruk a cs. és 
kir. éremhivatal által megvizsgálva, 
ennek pecsétjével ellátva vannak.

Meg nem felelő áru visszavétetik, vagy kicseréltetik s igy 
minden risico ki van zárva.

Valódi ezüst rém. óra frt 5.80; Kettős fedelű frt 7.75; Anker 
rem. kettős fedelű, 15 rubinnal frt 8.75; Jó nickel rém. óra frt 
3.75; Ezüst női rém. óra frt 6.75, arany kerettel frt 7.50, 
kettős fedéllel frt 8.75, arany keret és kettős fedéllel frt 9.50; 
Valódi i 4 karátos arany női rém. óra frt 14.—, kettős fedéllel 
frt 18.50; Valódi 14 karátos férfi rém. óra frt 24.—, kettős 
fedéllel frt 35. Aranygyűrűk frt 2.25, gyémánttal frt 8,— s
feljebb. Karpereczek, broschok és fülbevalók nagy választékban.

Eredeti ezüst pánczélláncz, cs. 
kir. éremhivatali jelzéssel,30 cm. 
hosszú, 15 gr. nehéz frt 1.20, 20 
gr. nehéz frt 1.50, 30 gr. frt 2.20, 
40 gr. frt 2.60, 50 gr. frt 3.25, 60 

gr. frt 3.80, 70 gr. frt 4.50, 80 gr. frt 5.20, 100 gr. frt 6.80, 150 gr. frt 9.50. 
Ezüst függők, compassok, kulcsok, medaillonok árjegyzék szerint. — 

Legdivatosabb valódi 14 karátos aranylánczok.
F iz e t é s ü l  b á rm ily  l e v é lb é ly e g e t  e lfogad ok . — S zé tk ü ld és:  

u tá n v étte l  v a g y  az ö s s z e g  e lő le g e s  b ek ü ld ése  ellen.
Nagy képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

« KORONA KETTŐS-FEGYVER! r m ™ T
szabadalm a.

K oronás vad ászfegyver  (B ü chsflin te) dupla go lyós, három csövű stb.
Az újkor le g jo b b  vadász fegyvere .  K ivá ló  e lőnye i:  A závárzat fe l 
ny i táskor  m agátó l feszül,  azonban te ts z é s  szerin t  kézzel is fe lvo n 
ható^ Önműködő b iz to s í tó -s z e rk e z e t te l  és sa já t  kitűnő szerkezetű 
önműködő tö lté n y k i lö k ő v e i  bir. — Részletes leírást és bizonyítványokat, 
nemkülönben minden egyéb fegyvernemekről és vadászati czikkekről szóló 

árjegyzéket díjmentesen küld

G. Fűkért fegyvergyára  WeipertbBD. Érczhegység.
-----■ ■ ■ =  C seh ország . :—

K itü n te tv e :  az osztr. császár és magyar király ő Felsége, továbbá a szász 
és szerb király ő Felségeik által. Tulajdonosa a szerb királyi Tahova-rend 
lovagkeresztjének, a „Találmányok Párisi Akadémiája“ által kiadott érdem
kereszt és nagy arany éremnek. Páris 1900. Grand Prix d ’ Honneur az 

arany éremmel és C ro ix  de M érite . —  32 kitün te tés.

11 szabadalom által védve.

#
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v

514/1901. szám.

Árlejtési hirdetmény.
Mely szerint közhírré tétetik, hogy a csorno- 

holovai kerületbeli rakodókra kiszállított, mintegy 
6000— 10,000 m3 fenyőrönkmennyiségnek ez év 
tavaszán leendő vizbesitése, a csornoholovai 
fűrészcsatornába való leusztatása, a rakodóra 
való kivontatása és felmáglyázása iránt az alul
írott főerdőhivatal hivatalos helyiségében

folyó évi február hó 26-án
az első, ennek eredménytelensége esetén pedig 
márczius hó 7-ikén a második zárt ajánlati 
versenytárgyalás fog dé le lő tt 11 ó rakor meg
tartatni.

Az ezen árlejtésen résztvenni szándékozók 
azzal hivatnak meg, hogy a szóban levő vállalat 
elnyerésére vonatkozó zárt Írásbeli ajánlataikat 
egy koronás bélyeggel és 600 korona bánatpénz
zel ellátva, a fentebb jelzett időig alulírott főerdő- 
hivatalnál annál is inkább nyújtsák be, mert utó
ajánlatok tekintetbe nem fognak vétetni.

Versenyzők tehetnek azonban külön ajánlatot 
a fenyőrönkők vizbesitése és a csornoholovai 
fűrészcsatornába leendő usztatására és külön 
ajánlatot a fenyőrönkőknek kivontatása és a fűrész
rakodón való felmáglyázására is, mely esetekben 
versenyzők a fenyőrönk usztatására beadandó 
ajánlataikhoz 350 korona, a rönk kivontatása és 
felmáglyázására beadandó ajánlataikhoz pedig 
250 korona bánatpénzt tartoznak mellékelni.

Kikiáltási árkép m egállapittatik:
a) a vizbesités és leusztatásért m3-ként . 62 fill.;
b) a kivontatás és felmáglyázásért m3-ként 48 fill.

A legkedvezőbb ajánlattevő egyszersmind szer
ződéses vállalkozó, egyúttal köteles a kincstár 
szerződéses fűrészbérlőjének kívánatéra, az ez által 
szálfából netalán termelendő fenyőrönkőt szintén a 
csornoholovai fűrészrakodóig úsztatni, illetve a 
csatornából kivontatni s felmáglyáztatni a fűrész
bérlővel külön megállapítandó szerződés mellett.

Kellő tájékozásul megjegyeztetik, miszerint az 
ajánlattevők, ha az összes munkára kívánnának is 
vállalkozni, mindazáltal ajánlataikban az a) és 
b) pontok értelmében elkülönített munkák sze
rint kötelesek a munkabéreket feltüntetni.

Az árlejtési és szerződési feltételek a főerdő- 
hivatalnál a hivatalos órákban bármikor meg
tekinthetők.

Ungvári, 1901. évi február hó 11-én.

M. kir. főerdőhivatal.

M adárkalitkák, papagálykalitok, 
madartenyésztesi szükségleti czikkek

d ú s  vá l as z t ékban és elismert czélszerü 
. , --------------- kivitelben.

ö n m ű k ö d ő
s z ö k ö k u t t a l .Vibágasztalok

Aquariumols, terrorium ok, időjósló  b ék ah izak
stb. olcsó árak mellett, csinos kiállításban.

Th. Kapff N ach fo lger
M eta l lw a re n fa b r ik  

L udw igsburg, (Württemberg.)
Képes árjegyzéket kívánatra ingyen es bérmentve küldök.

—
H F Í 1 V  I  N t P t t i n l  Ausztria-Magyarország- 

• V  ^  t t t - l i j  bán, Németországban
és eg y é b  á lla m o k b a n  sz a b a d a lm a z o tt

cKercules exccntcr-sarkai
lefelé egész 6 mm. vas
tagságig terjedő deszká
kat vágó keretfürészek 

számára.
A H e r c u l e s  excen te r-  
saroknál az ék e l tűn t  s 
igy annak ves z é ly es s é ge  

el van hárítva.
A fűrészek be- és kiakasz
tásának ideje a Herkules 
excenter-sarok alkalma
zása által lényegesen 

megrövidül.— Prospek
tusokat, valamint min
dennemű felvilágosí

tást nyújtanak:

VOGEL MOT
Becs, i., Fűh richgasse 5. és 7.,
mint Ausztria-Magyarország 
részére kizárólag jogosított 

szállítók és gyárosok.
W A R T B E R G I  és  A 1ITTER DO RFI (déli vasútállomás: Wartberg, 
JYÍürzthal, Steierorszáctj p ö r ö ly ,  — h e n g e r m ű v e in k  és  s z e r s z á m -  
g y á r a in k  a fen t i  H E R C U L E S  e x c e n te r - s a r k o k h o z  g y á r t a 

nak , i l l e t v e  s z á l l í t a n a k
I-sö minőségű fűrészeket, u. m.: kör-, malom-, keret-,

vonó-, fournier-, ív-, szalagfűrészeket, stb. stb.
Vágó-es7közöket, szalma- és szecskavágókat, kaszálókéseket, papír-, 
hús- és dohányvágókat, nemkülönben gepkéseket rajz  v a g y  m in ta  

sz e r in t  megrendelésre készítünk.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



20 M A G Y A R  E R D É S Z 1. szám

P Z Ä K L  J Ó Z S E F  TT
fegyverm ű ves U f l g V a r t

ajánlja sajátkezüleg készített és saját találmányu szaba- 
- — —~ ——-------- dalm azott

csösínnel ellátóit fegyvereit.
Az összes alkatrészek valódi svéd vert vasból és valódi 
------- keményített angol aczélból vannak készítve. =

Bárminemű fegyverátalakitást a legjutányosabban elvállal.
Szintúgy ajánlja saját szerkezetű, úgy az ezredéves orszá
gos-, mint az 1900. évi párisi kiállításon is kitüntetett
f o jp ly / j  K e l t á i t  meb ek- eddig is már a legkiterjed- 
idJC l/iU 'U dU ull) tebb használatnak örvendenek,

Levélbeli megrendelések a leggyorsabban foganatosíttatnak.

E rd észek n ek  és vadászoknak , kivált hegyes vidé
ken, nélkülözhetetlen a

szabadalm azott

jégsarkantyu.
Törvényileg védve. Ezen kiválóan 
practicus jégsarkantyuk minden más 
hasonló gyártmány felett előnyben ré
szesülnek. Ezek sokkal kisebbek és 

könnyebbek, nem rontják a sarkot, nem távolitandók el róla és hasz
nálaton kívül teljesen láthatatlanok, erősen állanak és olcsóbbak min
den más jégsarkantyunál. 1 kor. 20 f illé r  (magyar levélbélyegek
ben is) beküldése ellen bérmentve postán, különben utánvéttel küldi

C. Ä. Stanek Reichenberg, Csehország.

Kitűnő minőségű

tölgymakkot,
nemkülönben mindenféle

erdészeti magot
ajánl a

JYtagy. magpsrgefő-gyár
Faragó Béla

ZALAEGERSZEGEN.

yt#
iN

Minden kiállításon kitüntetve, legutóbb 
Parisban ezüst érem m el.

R o lle r  ich  p á l  
# m és f i a i  # *

csász. és kir. udvari szállítók, 

első magyar sodronyszövet-, fonat- és 

szitaáru-gyár

Budapest, IV,, Ferencz József-ralpart 21, szám,
<s -------

Ajánl egyszerű és többször csavart

gépsodronyfonatokat és
aczél tüskés-sodronyt

háztelkek, kertek, erdők, vadaskertek, 
tyukudvarok, gazdasági telepek, szőlők 

stb. bekerítésére.

XX
NZ
X
XX*
XX
XX
X
X
X

X*
X
X
XX
X
X
s
XX

%
8
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MA G YA R  E R DÉ S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI AR
IMECSFALVI IMECS BÉLA FŐERDÉSZ 

B O R S O D -A P Á T F  A L V Á N ,
Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. —  Egyes szám ára 40 fillér, 

o o
hova a lap szellemi részét illető közlemények 

(kéziratok) küldendők. M e g je le n ik  m in d e n  hó  5 -é n  é s  2 0 -á n .

KIADJA

SZÉKELY ES ILLÉS UNGVÁRT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
dijak küldendők.

Egyesült  e r ő v e l !

Bizonyos elfogódottság vett erőt rajtam, mikor 
a „Magyar Erdész“ — erdészeti szakirodalmunk 
ez új szülöttje — első száma kezembe került.

Egy újszülött csecsemő! Mennyi gyötrő két
ség, mennyi édes remény fűződik e fogalomhoz ! 
Vájjon megéri-e a nagykort? Köztársadalmunk 
hasznára fog-e élni? Vagy eltemeti idő előtt az 
enyészet, — vagy ami még rosszabb, összecsap 
feje felett az ádáz testvérgyülölet s átkos véres 
harcz áldozata lesz?

Az ember mindig szivesebben hiszi a jobbat. 
A lelket a remény táplálja, a reménynek pedig 
biztos alapot a jelen helyzet által teremtett körül
mények nyújtanak. A gyermek egészséges és 
szép, a szülők szeretettel veszik körül, gonddal 
ápolják: e körülményekben alapot nyer a remény, 
hogy nagy kort fog érni s nagyra hivatott.

E lap megjelenésének körülményeit hasonlóan 
szerencsésnek kell tartanunk. Maga az első szám 
már biztosit arról, hogy a gyermek szép és egész
séges, de még arról is, hogy a szerkesztés jó 
kezekben van. Joggal remélhetünk tehát.

E lap tagadhatlan nagy szükséget pótol, de 
mi ne csak azért tartsuk fel, hogy a szükség 
kiáltó szavát elnémítsuk, hanem hogy édes sza
kunk s még édesebb hazánk közérdekeit általa 
a jó, a helyes irányban előbbre vigyük. Ne dol
gozzunk csak kizárólag szakembereknek, de 
igenis a nagyközönségnek, — mindenkinek. Hi
szen anyaföldünk s az igaz természet szeretete 
mindnyájunkat egyesit. A társadalmi életben mun
kásság révén sok elismerést, sok dicsőséget, 
elég szórakozást nyerhetni, de tiszta megnyug
vást, igaz boldogságot csak a természet maga 
nyújthat s ezt csak az értheti meg, aki ölében

pihent s ott felejtette gondjait az erdő mélyé
ben.

(Jgy vélem, hogy a magunkra vállalt fontos 
feladatnak, eleget tehessünk, két fő dologra kell 
munkásságunkat irányítani.

Először komolyabb teendőnk : hazai erdésze
tünk megismertetése a nagyközönséggel; meg
szerettetni az erdőt nemcsak azokkal, kik azt 
szórakozás czéljából felkeresik, hanem akik abból 
élni s abból jövedelmet látni akarnak ; megismer
tetni erdőgazdaságunk elveit; támogatást keresni 
és nyerni az erdőért való igaz küzdelemre a 
köztársadalomban.

Hogy ezekre égetően nagy szükség van, ki 
tagadná? Erdőgazdaságunkat nagy veszély fenye
geti. A mezőgazdasággal szemben napról-napra 
tért vészit. A legeltetés kérdése kiélesiti a két 
gazdasági ág között az ellentéteket. Igaz érde
keinket tehát itt is védeni kell. A gazdát fel kell 
világosítani, hogy a pillanatnyi haszonért ne ál
dozzon fel hozzá sem mérhető nagy értékeket, 
ne pusztítson ott, hol épitnie kellene éppen a 
saját érdekében.

Az erdőtörvény jogi alapokon sorozta az erdő
ket a szakszerű kezelés kötelezettsége alá. Mig 
a kötött birtokoknál az üzemterv teljesen meg
bénítja a birtokost minden szabadabb mozgás
ban: a magán erdőkben erdőpusztitás folyik erdő- 
gazdaság helyett. Évről-évre tetemes tőkétől lesz 
megfosztva az ország ; a tőkével természetesen a 
kamatokat, a jövedelmet is veszti a birtokos ; a né
pesség pedig folyton szaporodik és szegényedik. 
Hát azt kérdem: nem fontos kérdések ezek mind?

A kötött kisbirtokosokra a törvény túlságos 
sulylyal nehezedik. Az állami kezelés terhes, 
nyomasztó, költséges s igazságtalan, mert éppen 
a legszegényebb birtokosokat sújtja.
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Erdőgazdaságunk nincs, csak a törvény kény
szere alapján. Széles ez országban, még a leg
műveltebb körökben is kevés embernek van 
fogalma a helyes erdőgazdaságról. A közvéle
ményben az erdő, mint gazdasági tényező nincs 
ismerve; jövedelmezőségére súlyt nem fektetnek.

Állításaim egyik szomorú bizonyítéka, hogy 
még a képviselőházban sem foglalkoznak soha 
érdemlegesen az erdők ügyével. Ritkán hallot
tunk még az erdőgazdaságot igazán méltányoló 
szakavatott beszédet. Sőt a legközelebb múlt 
költségvetési tárgyalásnál igazán megdöbbenve 
kellett tapasztalnunk, hogy erdőgazdaságunk elvi
leg ismét nagy pozíciót veszített. Maga a föld
művelésügyi minister úr említette fel a közbirtokos- 
sági erdők tervbe vett felosztását mezőgazdasági 
érdekekből s hogy ez meg nem történhetett, 
annak csak az igazságügyi minister úr által meg
magyarázott törvény vetett gátat.

Szomorú, de igaz dolgok. A közvélemény 
ellensége az erdőnek, nem rosszakaratból, nem 
előítéletből, de mert nem ismeri annak kincseit, 
fogalma sincs jövedelmezőségéről.

Az legyen tehát egyik nagy feladatunk, hogy 
segítsünk világosságot gyújtani s az erdőgazda
ságnak a társadalomban elvek alapján igaz bará
tokat szerezni.

Másik feladatunk legyen, hogy azoknak, kiket 
az erdő szeretete lélekben és érzelmekben össze
hoz, egy újabb teret nyissunk, hol szellemileg 
találkozhatnak. Tárjuk fel az erdő rejtett kincseit 
a tudni vágyóknak, szépségeit az ott szórakozni 
kívánóknak. Kedves nekünk minden, ami az 
erdőben van. Fája, virága, vadja, vize, madarai, 
rovarjai, kövei, az óriási tölgy s harmatcsepp a 
füvön, — mind, mind megcsodálni valók. Az 
erdő az örök élet hazája, — megnyugvást s bol
dogságot igér és ad. Járjuk hát együtt az erdőt; 
egyik ezt, másik amazt pillantja meg s ha egy
mással észrevétetjük, közös gyönyörűségünkre 
szolgál. Ápoljuk és terjesszük az erdő szeretetét, 
hogy minél többen legyünk csodálói szépségé
nek, fenségének s balzsamos levegőjétől minél 
több ember fájó lelke nyerjen enyhülést, gyó 
gyulást.

Mindkét irány igen nehéz kötelességet ró azokra, 
kik munkásságukat a czél előbbre vitelére fel

ajánlották. A siker nyújthatna ezért bő jutalmat; 
a sikerhez pedig nem kell egyéb, minthogy mind
nyájan, kiket a czél egyesit, az erdő összehoz, 
egymást szeretve, bátorítva, oktatva s szórakoz
tatva, közös munkássággal, egyesült erővel együtt 
dolgozzunk.

Kívánom, hogy igy legyen, remélem, hogy igy 
is lesz! (E.)

C § 3  c £ >  c £ >  C §D  C g }  cg D  ego C § 3  c g j  C&> C§D  c g }  C§D  c g )  C§D  c g )  C 0 3  cg D  C0O  C §D  C§D  c g }  C§D c £ >  C§D  C0D

A csom oros (fekete) nyárfáról.
(Populus nigra L.)

Irta: Kiss Ferencz, m. kir. erdőmester.

(Folytatás és vége.)

Vedres Istvánnak elévülhetetlen érdemei vannak az 
Alföld homok-siványainak elfojtásában, nemcsak a sike
res kezdeményezés folytán, hanem az által is, hogy ő 
volt az, aki a homoknak egy évszázadon át uralkodó 
szerepet játszó fáját, a fekete (csomoros) nyárfát itt meg- 
telepitette. Talán hihetetlennek is látszik a fenti állítás 
azok előtt, akik csak a múlt század közepétől ismerik a 
homoki erdőt. Hisz még egy pár évtizeddel ezelőtt is a 
homoki erdő fogalma vidékünkön a nyárfával volt össze
kötve.

A most élő legtöbb ember azt gondolja, hogy a cso
moros nyárfa ősidőktől van megtelepedve a homokban.

Az alföldi homokerdők ősanyja a Maros folyó mellől 
származik.

Vedres Istvánnak édesatyja 1793. évben a kis-zombori 
határban, a Csipkés nevű kiszakadásnál egy gyönyörű, 
közel másfél ölnyi magas, esztendős növésű bokor nyárfa
fiatalosra találván, azokból 400 darabra valót próbára 
való elültetés végett által hozott.

Ezeket Vedres István a balástyai kapitányság északi 
részén levő nádor-halmi szőlőjében, annak akkor készült 
árkába, a homokba elültette. A dugványozást háromféle
képp eszközölte, némelyik végét meghasitva, másokét 
megtekeritve, végül úgy is, amint azok metszve voltak.1)

Az eredmény meglepő volt, mert az összes dugványok 
megfogamzottak.

A hasitott és megtekeritett dugványok csomósok és 
nagyon fattyusok lettek (ágas-bogasok), mig a természe
tesen eldugványozott egyedek minden hiba nélkül növe
kedtek fel.

Ezen gyönyörűen felkapott fiataloknak ágait szedte meg 
legelsőbb Pillék József kisteleki tiszttartó s azokat a Kis
telek község felső végén levő siványba elültette. A sivány, 
gyom nélküli hordott homokban a dugványok nemcsak 
a legszebben megeredtek, hanem azok növekvése is bá-

9 Vedres I. : Sivány homokság. 14. lap.
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mulatra méltó volt. Ez volt a legelső erdő, mely az 
alföldi nagy kiterjedésű homoksiványokon telepittetett.

A kisteleki erdő szolgáltatta később a szükséges dug
ványokat a csengelei, körösi, ásotthalmi erdők telepí
téséhez.

Idők folytával innét terjedt el a fekete nyárfa Szabad
kára, Dorozsmára, Félegyházára, Csongrádra, Deszkre és 
Écskára (Torontálmegye).

Nagyobb mérvben csomoros nyárfával legelőször 1805. 
évben eszközöltetett erdősítés Szeged sz. kir. város ha
tárában, a csengelei homoksiványokban s ugyancsak 
ezen területen folytattatott a következő évben.

Az előbb említett két évben elültettetett 82 eperfa, 421 
ákáczfa, 132 vadkörtefa, 13 tölgyfa, 21 nyírfa, 1358 szilfa, 
83,368 fűz- és 286,899 db. csomoros (rözgő) nyárfa.1)

Mig az elültetett fákból a csomoros nyárfára 77"„ esik, 
addig a többi 7 fanem csak 23"/»-al van képviselve. Ezen 
7o a későbbi években a csomoros nyárfára nézve minden 
évben javul, úgy, hogy 1810. évben az eddig elültetett 
fákból 91.37<> csomoros nyárfára, 8'2'Vo fűzre, 0‘57<> egyéb 
fanemre esik; a következő évben pedig már csak cso
moros nyárfával eszközöltetett az erdősítés.

Úgy látszik, a keményebb fanemekkel eszközölt erdő
sítések kevésbé sikerültek, csomoros nyárfából pedig most 
már elég dugvány állván rendelkezésre, mint értékesebb 
fanem a fűzet is kiszorította.

Az erdősítések félszázadon át csakis csomoros nyár
fával eszközöltettek, itt-ott kevés kanadai nyárfával ele
gyítve.

A csomoros nyárfának korlátozására 1868. évben tör
tént kísérlet, amidőn mintegy 800 k. holdnyi homok- 
siványnak beerdősitésénél már csak 30' „ nyárdugvány 
használtatott fel 70"i,o ákáczczal szemben.

A csomoros nyárfa az erőteljes és nem vizenyős homok
talajokon igen jól díszük, tehát éppen az ákácznak meg
felelő talajon, igy mi sem természetesebb, mint hogy az 
ákáczfának elterjedésével a csomoros nyárfa mindinkább 
háttérbe szorult, úgy, hogy mai nap már a szegedi m. 
kir. állami erdőhivatal kerületében évente beerdősités alá 
kerülő mintegy 550 k. holdnyi homokterületen egyetlen 
egy csomoros nyárfa sem ültettetik el.

Daczára, hogy a csomoros nyárfa elég jó tüzelőanyagot 
és tanyai házakhoz jó épületfát ad, leveles rőzséje pedig 
kitűnő téli takarmányt szolgáltat, az ákáczfával a versenyt 
kiáltani annál kevésbé bírta, mert utóbbinak nagyobb 
használhatósága mellett olcsó s biztos, természetes fel
újítása is nagy előnyére szolgál.

A csomoros nyárfa ugyanis csak tuskó-sarjakról újítható, 
a tuskók azonban sok esetben nem bírnak teljesen be
forrni, miáltal bélkorhasakká válnak, mely korhadás a 
tuskóból lemegy a fő- és mellékgyökerekbe, ami a fának

0 Szeged városi levéltár 2481 /1807. Az iratokban rözgő nyárfa van 
jelezve, amely alatt csomoros nyárfa értendő, mert Szeged város 
7200 TT. hold erdejében jelenleg csak két kis csoport rezgő nyárfa 
van 6—8 egyeddel.

időelőtti csúcs-száradását okozza. Minél többszöi/  ̂ vága
tott a csomoros nyár, annál előbb áll be a csúcs-száradás 
s annál több leend a csúcs-száraz egyed.

Mig az ákáczvágás hézagai süritő árkokkal, addig a 
csomoros nyárfáé csak költségesebb ültetés utján pótol
ható, amely ültetés is igen kevés sikert igér, mert a 
hézagok megművelhetők nem lévén, a kiültetett cseme
téket a gaz nagyobb részben elöli.

Tudtommal jelenleg már az itt nem említett többi 
alföldi város és község homokterületein sem eszközöltetik 
csomoros nyárfával erdősítés.

Jelenleg Szeged és Szabadka sz. kir. városok erdejé
nek még mintegy 30 — 35%,-a csomoros nyárfából áll, de 
minden fejszecsapás közelebb viszi ezen fanemet a ki
múláshoz.

Ezen állabok állapota igen kevés kivétellel siralmas, 
zárlatok CM—0'3 között mozog, az egyes fák növekvése 
pedig oly csekély, hogy további fentartásuk veszteség
gel jár.

Bár rövid ideig uralkodott, de el lehet róla mondani, 
hogy kevés fanemünk tett nagyobb szolgálatot a magyar
ságnak nálánál, épp azért érdemesnek tartottam vég
napjaiban a fentiekről megemlékezni s ez alkalommal 
Vedres István soha el nem hervadó érdemeiért is az 
erdészet háláját részben leróni.

Szeged, 1900. deczember hó.

Az angol rendszerű sodronyköté lpá lyák 

töké le tes ítése .

Az angol rendszerű sodronykötélpályák alatt tudva
levőleg az olyan kötélpályákat értjük, amelyeknél a meg
terhelt és üres kocsikat rendeltetési helyükre egy mozgó, 
végtelen kötél viszi, mely a kezdő- (hajtó) és vég- (feszitő) 
állomáson egy-egy forgótárcsát fut körül, ahol a kocsik 
a kötélről sínpályára gördülnek át és ezen jutnak úgy 
a rakodó- és szerelőhelyekre, mint a kötél visszamenő 
szárára.

A mozgó kötél a kezdetben alkalmazott angol rend
szerű pályáknál a reá felfüggesztett kocsikat egyszerűen 
a kocsiknak fából vagy öntöttvasból készült függesztő 
nyerge és a kötél között, a íüggősúly nyomása (húzása) 
folytán keletkező súrlódás rögzítő hatásánál fogva vitte 
magával. Ez a rendszer azonban olyan hiányos volt, 
hogy a kocsik 10°/o-nál nagyobb esés mellett nedves 
vagy fagyos, időben minduntalan visszacsúsztak és főleg 
olyan helyeken, ahol a kötélnek jelentékenyebb oldal
lengése is volt, gyakran lezuhantak, a kötelet pedig a 
visszacsúszási helyeken erősen és egyenlőtlenül koptatták.

Kísérletet tettek tehát a kocsifüggesztő-nyergek kivájt 
talpainak kaucsukvánkosokkal való kibélelésével. Ezzel 
a súrlódást meglehetősen fokozták és a kötél kopását is 
mérsékelték ugyan, de a kocsik lezuhanás ellen vajmi 
kevéssel voltak jobban biztosítva és 20’Vnál nagyobb
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emelkedés mellett az üzem a kocsik visszacsúszása miatt 
száraz időben is folyton zavarva volt.

Emiatt az angol rendszer az erdei szállításnál nem 
tudott tért hódítani, bár a berendezés olcsósága és keze
lésének egyszerűsége egyébként nagyon ajánlotta.

De hiába! Hegységi erdeinkben, ahol kötélpályák 
alkalmazására szorulunk, a- 207«-nál nagyobb emelkedé
seket a legtöbb helyen csak aránytalanul költséges kötél- 
tartó óriások építése árán lehetne elkerülni, ilyen feltétel 
mellett pedig mindenki inkább alkalmazta a zavartalan 
üzemet biztositó német rendszerű kötélpályát vagy a 
a siklót.

Az angol rendszerű kötélpálya hátrányainak megszünte
tését az előbb mondottakból kitetszőleg azon körülmény 
tette nehézzé, hogy a kocsik a kötéllel merev kapcsolásba 
nem hozhatók, mivel akkor azoknak a pálya végein levő 
sínpályákra való szabad átgördülése meg lenne akadá
lyozva s a kocsik ki- és bekapcsolására, leemelésére és 
felfüggesztésére emberi erőt kellene igénybe venni, ami 
a legkezdetlegesebb angol rendszerű pályákra vezetne 
vissza, amelyekkel éppen az üzem lassúsága és költséges 
volta miatt szakítottak.

A gyors léptekkel haladó technikai tudománynak végre 
sikerült azonban ezen nehézséget is leküzdeni és ma már 
az angol rendszerű kötélpályában olyan szállítási eszközt 
bírunk, mely erdeinkben is bizonyára tért fog hódítani.

A tökéletesítés a „Roesseman és Kühnemann, Koppel 
Arthur-féle vasutak“ czégtől ered, mely szabadalmazott 
találmányát a bécsi gazdasági jubilemi kiállításon mutatta 
be és az ott személyszállításra berendezett angol rendszerű 
kötélpályájával körülbelül egy félévi üzem alatt teljes 
sikert aratott.

A czég kötélpályájának berendezése a Sobó „Erdészeti 
Épitéstan“-ának (II. rész) 575. és következő lapjain ismer
tetett angol rendszerű kötélpályától lényegileg csak a 
kocsifüggesztő szerkezetében tér el.

Amannál a kocsi egy kaucsukkal párnázott kengyelen, 
minden szoros értelemben vett kapcsolókészülék nélkül, 
úgyszólva szabadon függ (amennyiben erősebb oldal
lengés esetére a lezuhanástól védve nincsen) és a kocsi
nak a sínpályára való átfutását egy, a függesztő-kengyellel 
közös tengelyre helyezett futókerék biztosítja, amiből nyil
vánvaló, hogy a sínpálya kezdete a kötél mellé, ezzel 
párhuzamosan van felerősítve.

Az új találmánynál a függesztő-kengyel és az e mellett 
levő egyetlen futókerék helyett egy kerékrendszerből al
kotott önműködő kapcsolókészülék és két futókerék ; 
van alkalmazva, mely utóbbiak a kapcsolókészüléket tartó 
öntöttvas-keretből kiemelkedő tartón — tehát a kapcsoló
készülék fölött egymás mögé vannak elhelyezve, 
mihez képest természetesen a kötélpálya végein levő 
sínpályák is a kötél fölé erősittetnek.

A kapcsolókészülék 4 kis kerékből (görgőből) áll, 
melyek egy, a futókerekek állványát és a kocsi függesztő 
csapját is tartó öntöttvas-kereten, a kötéllel párhuzamos

2 tengelyre, egymással szembe foroghatóan, úgy van
nak szerelve, hogy a kötelet széles talpaikkal maguk 
közé fogiák és azt, ha a kapcsolókészülékre súly 
nehezedik : egy önműködő készülék segélyével a súly 
növekedéséhez vagy csökkenéséhez képest többé vagy 
kevésbé maguk közé szorítják; viszont azonban a 
kapcsolókészülék terhelésének megszűntével azonnal 
szabaddá teszik.

A kapcsolókészülék tehát — a felfüggesztő kengyel 
rendeltetéséhez hasonlóan — csak akkor lép működésbe, 
ha a kocsi a sínpályáról, ahol súlya a függesztő szer
kezet összeállításánál fogva kizárólag a futókerekekre 
és illetőleg a sínre nehezedik, a kötélre átfut. E pilla
natig a kapcsoló görgők akkor is nyitva állanak, amikor 
a sin végéhez közeledő kocsi kapcsolókészüléke a köte
let már súrolja és ez a görgőpárok közé ékelődik. Mihelyt 
azonban a sin véget ér és az üres vagy terhelt kocsi 
súlya a kötélre és illetőleg a kapcsoló készülékre nehe
zedik: a görgőpárok a kötelet önműködőleg azonnal 
maguk közé csípik és szorítják annál jobban, mennél 
nagyobb a függő teher, de forgásuknál fogva anélkül, 
hogy a kötélnek saját tengelye körüli forgását megaka
dályoznák.

Ha aztán a kötél a rákapcsolódott kocsival a másik 
állomáshoz jut és ott a futókerekek a sínpályához érve, 
a függő súlyt ismét magukra veszik: akkor a görgőpárok 
önműködőleg szétnyílnak azonnal és a kötéltől igy sza
baddá lett kocsi a sínpályára fennakadás nélkül gördülhet 
át. Az egész szerkezet oly egyszerű, hogy szinte csodál
kozunk: miként késhetett feltalálása ilyen sokáig?

És egyszerűségéhez hasonlónak mutatkozik biztonsága is.
A bécsi bemutatás, amikor a feltaláló czég a nagyobb- 

szabásu próbát -— mint emlitém — mindjárt személy
szállítással kezdette meg, kifogástalan sikerekkel beiga
zolta, hogy a kapcsolókészülék működése biztos és az 
angol rendszerű pálya eddigi hiányainak véget vetett.

A kocsik nemcsak a visszacsúszás, hanem az oldalra 
való kibillenés ellen is teljesen védve függenek a kötélen 
és mivel a görgőpárok a kötélnek saját tengelye körüli 
forgását a legerősebb szorításnál sem akadályozzák, a 
a kötél szorítása pedig mindig csak a függő teher nagy
ságához mérten történik és a forgó görgők között a kötél 
az összenyomás ellen is védve van: a lehetőségig ki
zártnak lehet tekinteni mindazon hátrányokat, amelyek 
eddig az angol rendszerű pályák alkalmazásának útját 
állották.

Ilyen pályát most már nyugodtan lehet ajánlani a 
nagyobb emelkedésekhez is, mert a kocsi sulykomponen- 
sének átvitelét a kapcsolókészülék görgőpárainak meg
felelő elhelyezése utján tetszés szerint módosítani is lehet, 
úgy, amint azt az emelkedés nagysága megkívánja és 
ezzel az üzem zavartalan menete biztosítható.

Az új találmány tehát az erdei szállítás biztonsága 
érdekében támasztható követelményeknek is megfelel és 
ha figyelembe vesszük, hogy: -
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1. a kötél mozgásának kellő gyorsítása utján óránkint 
150, sőt 200 kocsi is indítható;

2. a végállomásokon folyton áthaladó kötél ellenőrzése 
biztos és kenése könnyű;

3. a berendezés és kezelés más rendszerű pályák be
rendezésénél és kezelésénél jóval egyszerűbb s ennek 
folytán

4. a pálya létesítése és üzemben tartása más rend
szerű sodronykötélpályáknál vagy siklóknál — hasonló 
viszonyok között 20—25"/o-al olcsóbb :

a Roessemann és Kühnemann czég módosításaival 
berendezett angol rendszerű kötélpályát szaktársainknak, 
valamint erdőgazdáinknak és az erdei szállítással foglal
kozó vállalkozóknak csak ajánlanunk lehet. ly.

A községi közterek, továbbá a kopár és 
vízmosásos stb. területek befásitásáról.

Irta és felolvasta Nagy-Borosnyón Kovács Pál magyar kir. föerdész.

Hogy — amint mondani szokták — mindjárt a dolog 
közepére térjek: legelőre felteszem felolvasásomra az
unalmasság bélyegét, amennyiben azt egy törvényczikk 
idézésével kezdem meg, mint olyannal, melynek meg
alkotása és törvénybe iktatása országunk földmivelési 
kormányának elodázhatatlan feladatává vált akkor, midőn
— hála a körültekintő statisztikának — rájővén köz- 
gazdasági viszonyaink pangásának okaira, életbeléptette 
„A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről“ szóló 1894. 
évi XII. törvényt.

Ezen törvény 43-ik §-ának 1-ső és 2-ik bekezdése
— melyet felolvasásom alapigéjéül választottam — igy 
szól :

„A községek kötelesek a határ kiterjedéséhez és a be- 
fásitandó utak és területekhez mért, de legalább egy 
negyed kataszteri hold nagyságú, kellően berendezett fa
iskolát fentartani.“

„Amely községben faiskola még nem volna, köteles a 
község a faiskolát a jelen törvény életbeléptetése után 
egy év alatt alkalmas helyen kijelölni és annak a szük
séges kellékekkel leendő ellátása iránt intézkedni.“

Továbbá ugyanezen törvény 47-ik §-ának első bekez
dése igy folytatja:

„A faiskolákból nyert csemeték első sorban a 13. és 
14. §-okban körülirt (vízmosásos és kopár) területek be- 
fásitáséra, a futóhomok megkötésére, továbbá a merede- i 
kebb partok, szakadások biztosítására és megvédésére, 
azután pedig a közutak, utczák, terek és növények ter
melésére alkalmatlan más területek, valamint a község 
tulajdonát képező legelők befásitására szolgálnak.“

Eltekintve azon — a messze jövőbe kiható — maga
sabb köz- és nemzetgazdasági czéltól, melynek a fent 
idézett paragrafusok az említett törvénynek — idő- és 
alkalomszerüség hiánya miatt — itt fel nem olvasható

paragrafusaival együtt jelenleg még csak csiráját képezik: 
a felvetett thémát most a helyi és alkalmi viszonyokhoz 
mérten próbálom kifejteni.

Meg vagyok győződve a felől, igen tisztelt társaság, 
hogy önök között egy sincs olyan, ki a természet szép
ségeiben gyönyört és megnyugvást ne találna. Mert 
hiszen nincs elragadóbb alkotása Istennek az ő általa 
teremtett világ összhangjában, mint a szabad természet, 
melynek az általános felfogás szerint az összes növény
zet képezi díszét, virágát s melyet köznyelven erdőnek 
szoktunk nevezni.

Önként született meg az első emberrel egyszerre a 
természetnek szeretete, de mondhatom azt is, hogy 
imádása.

Már a szentirás a paradicsomkertet nevezi meg, mint 
az első emberpár lakhelyét. És mondhatom, hogy soha 
sem képzelhetek el magamban szebb, fenségesebb par
kot, mint azt, melyet a szentirás a természet őserejü 
produktumából mintegy kiragadva, a Tigris és Eufrát 
közt elhelyezett.

De mehetünk tovább a történelem fonalán s mindenütt 
megtaláljuk a természetnek, a növényzetnek s még ké
sőbb az erdőnek kultuszát, az erdőnek tiszteletét.

A görögöknek már megvoltak szent erdeik, melyekben 
összegyűlve, Kybele istennőnek, az összes mindenség 
szülőanyjának áldoztak.

Az ős Róma környékén 32 szent berek szolgált az 
isteneknek áldozati helyül, melyeknek fáit oly tiszteletben 
tartották, hogy azokat még megsérteni sem volt szabad.

Vagy nézzük a régi germánokat, keltákat, szlávokat, 
még később őseinket, a régi pogány magyarokat és az 
ezzel rokon mordva, finn, vogul és votják stb. népeket. 
Egyikük sem épített díszesebb templomot pogány iste
neinek tiszteletére, mint az a fa, facsoport, berek vagy 
őserdő, mely alatt oly szívesen és a jelen korban meg 
sem közelithető áhítattal hozta meg áldozatát a nagy 
mindenség, az őstermészet teremtőjének.

Az erdőt s ezzel kapcsolatban a fát akkor talán minden 
pogány népfaj szentnek tartotta. Hiedelmök szerint az 
istenek az erdők sűrűjében, a hegyeken laktak. Az erdők 
suttogása, zúgása, moraja az istenek akaratának voltak 
hangos nyilvánulásai, mit a mágusok, táltosok, papok 
magyaráztak meg az áhitatos népnek, melyet szent bor
zalom hatott át az erdő fenséges látványára.

És hol vagyunk most e tekintetben ? A XIX. vagy ha 
úgy tetszik, a XX-ik század villamossággal rohanó em
bere, ki még a 100 kilométer óránkénti sebességet sem 
tartja már elegendőnek vágyai elérésére: vandal kézzel 
ragadja meg a fejszét és vágja az istenadta fát, hogy 
annak tüzével minél több villamosságot fejleszthessen 
— már nem is vasútja, hanem várva-várt repülőgépje 
számára.

Vagy nézzük meg a nyilvános parkok és ligetek sze
gényes fáit. Talán egy sincs ezek közt olyan, mely olda
lán ne viselné egy vagy több pajzán gyermek nevének
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kezdőbetűit, mely azt meggondolatlanul bevéste, sebet 
ejtve ezáltal azon.

Látom a gondtalan pásztort, amint haszontalan és táp
értékkel nem biró kambinmézért vagy köznyelven „vi- 
rics“-ért a nyír, bükk és más lombfák oldaláról a kérget 
lehasitja, örökre megnyomorítván ezt azáltal.

Látom a pazar erdőbirtokost, ki megengedi és látom 
a favágót, ki legkevésbé sem átallja azt megtenni, hogy 
a kivágott rakás fát egy élő és a jövőre meghagyandó 
fa mellé rakva, annak oldalán tenyérnyi széles és két 
arasz hosszú faragást tesz fejszéjével, hogy felírja reá a 
kirakott farakás számát vagy a tulajdonosának nevét.

Hozhatnék fel még több példát gondatlan erdő- és 
fapusztításunk igazolására ; de már is hallani az ellen
vetést itt a nagy-borosnyói közbirtokosság tisztelt tagjaitól, 
kik azt hozzák fel, hegy „Kisbcdza“ nevű erdejük csak
nem értéktelen. És annyi erdőnk és igy fánk van még 
— hála az ős erőnek — az északi, keleti és délkeleti 
határhegyeket képező Kárpátokban, hogy soha sem tudjuk 
azt elhasználni.

Hogy hazánknak még sok erdeje van, az szerencsénkre 
igaz; de korántse higyjük, hogy elfogyaszthatatlan meny- 
nyiségü.

A mind nagyobb és nagyobb mérvű ipari vállalkozás, 
a folyton épülő gyárak és vasutak oly rohamosan fogyaszt
ják a szenet, hogy — úgy lehet — nincs messze az az 
idő, midőn ki nem merithetetlennek hitt kőszénbányáink 
nemcsak hazánkban, hanem az egész földön kiapadnak 
és akkor előáll az a pillanat, midőn a most még nehe
zen hozzáférhető és értéktelennek látszó őserdeinkre 
kerülvén a sor, oly könnyen hozzáférhetőkké fognak azok 
tétetni, hogy ismét csak az előbb említett közbirtokosság 
erdejére térjek: ez jelenlegi értékének talán 10-szeresére, 
talán 50-szeresére fog emelkedni.

De a szén nagymérvű fogyasztása ez idő szerint még 
csak másodlagos kérdés a fa értékének emelkedésére. 
Vannak nekünk már napjainkban is számos olyan ipar
ágaink, melyeknek folytonos terjeszkedése mind több és 
több fát fogyaszt el évről-évre. Ilyenek, hogy csak a leg
ismertebbeket említsem, az asztalos és építő iparágak s 
ezenkívül még számos más iparvállalat, melyek mindenike 
óriási mennyiségű fát használ fel gyártmányai előállítására.

Nem kell azt gondolni tehát, hogy az erdők irtását 
gátló, a kopárok, vízmosások, községi közterek, közutak, 
legelők stb. befásitását létesíteni hivatott törvények — a 
még alább kifejtendő sok más czélon kívül — csak arra 
valók volnának, hogy ezekkel a földbirtokos autonom 
joga megcsonkittassék; mert midőn a külföldi kultur- 
államok törvényhozó testületéi és földmivelési kormányai 
és ezek nyomdokain haladó magyar törvényhozó testü
letünk és földmivelési kormányunk e törvényeket meg
alkották : előttük egy magasabb szempont lebegett, az 
tudniillik, hogy a folyton és rohamosan fokozódó szén- és 
fa-fogyasztással szemben a jövő nemzedéknek megtartsák, 
illetőleg megteremtsék azt a tőkét, melynek kamataiból,

vagyis fahozamaiból annak idején szén- és fa-szükségletét 
kielégíthesse.

De ez csak a legmesszebb menő, a legideálisabb czél-
Mily sok okunk van arra, hogy necsak annyi fát ültes

sünk, mint amennyit elhasználunk, hanem annál sokkal 
többet: annak indító okait, ha nem is valamennyiét, de 
legalább a fontosabbakat az alábbiakban fogom tárgyalni.

Ez okok a következők: 1. ethikaiak, 2. esthetikaiak,
3. közgazdaságiak, 4. nemzetgazdaságiak és 5. köz
egészségügyiek.

Hogy ethikai vagy erkölcstani, továbbá esthetikai vagyis 
széptani szempontból milyen hatása van az emberi ke
délyre a növényzetnek vagy kiváltképpen az erdőnek és 
igy — egyeditve — az élő fának: arról könnyen meg
győződhetett önök közül bárki is, ha valamikor az erdő
ben járt és ott akár egymagában, akár társaságban egy 
szép nyári napot eltöltött.

Én mondhatom, hogy hivatásomnál fogva életemnek 
szinte egy harmadát ott töltöm e l; éppen azért már 
számtalanszor volt alkalmam meggyőződni azon külön
böző érzésről, amely kedélyvilágomat az erdőben és a 
négy fal közé zárt irodában eltöltötte.

Minél beljebb halad az ember az erdő sűrűjébe és 
minél magasabbra emelkedik a hegytető felé, annál foko
zottabb mértékben érzi kedélyvilágának megelevenedését, 
lelkének és szivének a földi gondoktól való megköny- 
nyebbedését. Szivét önkénytelenül elfogja a szeretet a 
nagy mindenség, a teremtett világ összességei iránt. A 
folytonosan változó képek és az első tekintetre egyhan
gúnak látszó fű, fa, virág, szikla, kristálytiszta csermely 
csörgedezése és ezeknek lépésről-lépésre történő válla
kózása mind oly mély benyomással vannak az ember 
lelkére, hogy midőn kifáradva, egy zöld pázsittal bevont 
erdőtisztásra vagy kirándulásának főczéljára — a havas 
tetőre — felért s ott körültekint, még a legelfásultabb 
kedélyt is csodás — itt, a község gonddal teli ház
csoportjai közt soha nem érezhető és el nem is képzel
hető — elragadtatás tölti el és emeli fel.

Csak itt jöhet a gondolkodó elme minden külbefolyás- 
tól menten, mintegy öntudatlanul arra az igazságra, hogy 
mindez a fenség, mindez az egyszerűségében csodálato
san nagyszerű összhang nem lehet csak egy véletlenül, 
önmagától odavetett dolog, hanem kell, hogy legyen egy 
magasabb erő, mely azt ily elragadó szépségben meg
teremtette és összecsoportositotta. Vagyis itt születhetik 
csak meg önkénytelenül agyunkban az erkölcsi életünk 
alapját képező istenség fogalma.

De annak, kit az életfentartás nehéz küzdelme a köz
ség vagy még rosszabb esetben egy nagy város komor 
falai közé lánczolt, csak nagy ritkán van alkalma a 
szabad természet csodás fenségében gyönyörködhetni. 
Miért is erkölcsi kötelességünknek tartom magunk iránt 
azt, hogy a természet remek szépségének legalább alkotó 
elemeit — a fákat — magunkhoz közelebb hozzuk azáltal, 
hogy mindazon helyeket, melyek községünkben vagy váró-
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sunkban arra alkalmat nyújtanak: ültessük be fával. Mert 
nem hiszem, hogy volna a világon egy is olyan ember, 
ki egy zöldelő vagy éppen virágdíszében pompázó fára 
azt mondaná, hogy az nem szép; jóllehet, a meggondo
latlan külbefolyások következtében az ily magános fák 
vagy facsoportok legtöbb esetben nem fejlődhetnek ki oly 
természetes szépségben, mint ahogy azt védettebb helye
ken — az erdőben — megtehetik.

(Vége következik.)

T Á R  CZ A.

Egy téli éjszaka.
— A „Magyar Erdész“ eredeti tárczája.

Irta: Glück István.

Este van, rég leszállt már a nap és még sincs este, 
mert nincsen semmi a vak éjszaka sötétségéből. Fehér 
minden az ég alatt, amerre csak ellát a szem ; patyolat
tiszta hópelyhecskék milliárdja takar be földet, fát, növény
zetet. Ettől ered az esti szokatlan nagy világosság. Az 
égen pislogó lidéreztüzek milliója ég, akár a legandalitóbb 
augusztusi éjszakán.

Csend van, de kimondhatatatlan néma csendesség, 
minőt képzelet egyáltalán csak álmodhat. Nem imbolyog 
a legparányibb szellő fuvalma sem, nem rezdül a nád 
levele, még végtelen érzékeny selymes bugája sem. Csak 
akkora mozgás sem észlelhető, a mekkorát ősszel egy 
fáról lehulló elhervadt levélke okoz. Ilyen mé!y álma csak 
a természetnek van, mikor az enyészet szelleme elvégezte 
rajta csodálatos nagy műtétét; mikor megdermesztette, 
mozdulatlanná, tehetetlenné tette benne hosszú időre az 
élet mozgató csiráját. Ez a csend észbontó, őrjítő, csak
nem kiállhatatlan hatással van az emberre. Alig lehet 
kitartani. Ilyenkor kellemes hang gyanánt tűnnék föl 
talán még a vadállat ordítása is, mert megszabadítana 
az egyedüllét, a nyomasztó magány leverő, kétségbeejtő 
benyomásától.

Erdő szélén kanyarodik a víz medre. S ez az erdő, 
mintha gyümölcsös kert volna, melynek minden fája telis
tele van a tavaszfakasztotta fehér virágok millióival! Virág 
virágot ér s igy egybeolvadva, mintha fehér virágtenger 
előtt állnánk. S ez az erdő virágzik: a hócsillagok milliói 
ékesítették föl.

A víz hátán gyenge jégburok kezd képződni; onnan 
mintha halk sziszszenések, suttogások szállnának felém, 
egyébként talán hallani sem lehetne, de ebben a mérhe
tetlen csendességben érzékenyebbé válik a fül, tán a 
szellem szárnya suhanását is föl tudná fogni.

A hold az erdő felett áll s beragyogja sápadt fény- 
tengerevel a szemhatárt, mintha csak dicsfényt akarna 
varázsolni ez álomba merült világ fehér homlokára. Mintha 
oda volna fagyva egy helyre, a szürkéskék ég boltozat

jára; most nem látszik száguldó rohanása, mint a viharos 
nyári éjszakákon. Nincsen felhő az égen, ez az oka lát
szólagos egy helyben való állásának. Ragyog, sziporkázik 
minden, mintha föld is éggé vált volna: miriád csilla- 
gocska gyűl ki s alszik el. Még e fénytenger sem tudja 
megsemmisittetni, eltüntetni hideg, fagyos, kietlen színe
zetét e világnak, csak a halotti némaságot teszi türhe-
tőbbé. *

* *

E halotti némaságban, e temetői magányban bolygok 
egyes-egyedül. Lépteimnek zaja nincs, mintha valami 
szellem súlytalan voltával haladnék előbbre. A hó nem 
ropog, mert csak délután hullott a magas égből s azóta 
nem tudtak a nagyon összeölelkezett hócsillagok meg
fagyni, ropogóvá válni. A havazás megenyhitette a zordon 
hideget, most kezd csak újból erősödni.

Megállók, hallgatódzom, hogy elfogjam legalább egy 
parányát a tájék valamire való mozdulatának, de hasz
talan. Csak a csendes sirkert magánya borult reám. Nem 
mozdultam; úgy akartam, hadd nehezüljön reám e temetői 
világ csendje, ijesztő némasága.

Ez aztán az igazi egyedüllét! Szeretem néha, nem 
félek tőle. Hadd szabaduljanak fel a múlt lelánczolt édes
bús emlékei. Ilyen perczeket szeret a lélek, hogy magába 
tekintsen ; hogy meghányja-vesse azt is, amit maga előtt 
is titkolni akart. A szív betelik ilyenkor a kétes jövendő 
sejtelmeivel, fátyolképeivel és szabadjára csatangol az 
idők távolában a felizgatott képzelet, sivárnak, örömtelen- 
nek festve azt is, mit még a titok, a bizonytalanság 
fátyola takar. Nem mindenki birja ki az ilyen egyedüllét 
óráknak tetsző pillanatait. . .

E helyről a síkság határral nem biró végtelenséggé 
válik az ember szemében. Csak állok egy helyben s hall
gatódzom. Sokáig csupán a magam lélekzetvételét hallom. 
De egyszerre a fagyni kezdő víz közepén halk zizzenés 
hallatszik, nehány másodperczig valami sötét test válik 
láthatóvá. Hamar eltűnik, volt — nincs, csak a vízen 
támadt hullámgyűrük csobogásából s a fagyó víz felszí
nének erőszakos megtöréséből származó sziszszenésekből 
lehet következtetni, hogy a víz nyelte el újra.

Megint a régi nyomasztó csend. Lassan felfelé megyek 
jó darabig, ott aztán egy hatalmas fa törzse mellett meg
húzódom.

Az az előbb eltűnt sötét test újra láthatóvá válik a víz 
szélén, de most már nem oly csendes, mint azelőtt. Zihál, 
kapkodja a levegőt. Az árnyékszerü test meghosszab
bodik, amint eléri mellső lábaival a partot. Szájából két 
oldalt valami csillámló, ficzánkoló hal lóg ki, úgy látszik, 
egy meglehetős ponty. A gonosz halrabló kiszállójánál 
egész könnyedén csúszik fölfelé, mint valami sikló.

Az ilyen csendes, halotti magány a vidrának, a 
halas vizek négylábú haramiájának igazi hazája. Ezt a 
holdvilágos, ragyogó, téli világot kimondhatatlanul ked
velheti, hiszen ilyenkor nem háborgatja senki; ilyenkor 
háborítatlanul végezheti a vizek mentén ádáz kedvteléseit.
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Alacsony, hosszú testével megfekszi a szűztiszta havat, 
két első lába közé fogja a pontyot, mely már nem is 
eviczkél, nem is csapkod. Úgy látszik, mintha agyon 
harapta volna már, amit pedig nem igen szokott meg
tenni hamarosan, mert szereti kínozni játékos kedvével 
áldozatát. Meglehet, hogy a hal tetteti csak magát, mert 
kedve volna egy óvatlan pillanatban visszapattanni a 
vízbe, amint ez oly sokszor megesik.

Nagyon alkalmas volna a pillanat, hogy most meg- 
küldjem a vidrának halálos Ítéletét, de azt hiszem, ráérek 
még s azért inkább föláldozom a jelen verebet a későbbi 
bizonytalan túzokért, csakhogy megfigyelhessem az állat
világ jellegének érdekes nyilvánulásait.

Játszva hol baljával, hol jobbjával taszigálja a zsákmá
nyát, majd pofájához szorítja s hirtelen fellóditja a ma
gasba, miközben pofájára fordul s úgy néz villámló sze
mekkel utánna. Mire lepottyan, már szájában van megint. 
Leteszi a megázott hóra. Nyal rajta itt is, ott is egyet, 
de még nem akarja megizlelni. Ekkor hirtelen megrándul 
a hal farka, nagyot akar csapni vele, — talán végső 
rándulása — ám egy pillanat alatt szét van harapva 
teste.

Én csak nézem, figyelem, vigyázva, hogy a legcseké
lyebb neszt se üssem, mert elég volna egy sziszszentés, 
halk köhintés és a vidra már nem volna látható sehol ; 
összecsapnának feje fölött a habok s ő a hal gyorsasá
gával menekülne tovább a helyről, hol nyugalmában 
megzavarta valaki.

Végre elkölti inyencz falatját, lenyalja érdes nyelvé
vel érdes száját, bajuszát, aztán meghemperedik a patyolat
tiszta hóban, mintha csak valami bolondos jókedvű czicza 
volna. Aztán nekihasal megint. Egyszerre villámgyorsan 
felkapja tömzsi fejét és zsupsz — benn van a vízben. 
No hát pá, derék ficzkó! Volt — nincs!

Neszt hallott, magam is hallottam: egy másik vidra 
fütytyentett a közelben. Nem adtam fel a reményt. Gon
doltam mi lesz a vége, hiszen február volt s ez az idő 
a vidra nászideje.

Mentem én is a parton fölfelé, hogy el ne szalaszszam 
valahogy. Messze tud úszni a vidra egy lélekzetvétellel, 
mert játszi könnyűséggel fúrja át magát a vizen, akár a 
hal, de van is hozzá ereje.

Elkerültem messze a parttól, mert ott nehéz lett volna 
észrevétlenül megközelitenem. Jól fent aztán megállva, 
hallgatództam, mert a fütytyöknek nem volt szabad el- 
némulniok. Nem csalódtam. Hivogatás, felelgetés sűrűn 
ismétlődtek s e hangokból megállapíthattam a két vidra 
helyét. Arra indultam egy lehajló fűzfa s a körötte levő 
nád fedezete alatt. Határtalan volt örömöm a becserké- 
szés sikerülte miatt. Ott játszadoztak az erdőbe hajló 
öblöcskében, de egy kissé messze tőlem. Beloptam őket 
hamarosan, mi aligha sikerül, ha a hó nem fogja föl 
lépteim neszét.

Itt tárult csak elém a vidra ügyessége, gyorsasága, 
melyet a vízben ki tud fejteni. Gyönyörű látvány volt ez

E R D É S Z

a vízi játék! Sokáig figyeltem, hiszen ritkán jut az ilyenre 
alkalom.

De eljött ideje, hogy a partra kimenjenek s ezzel az 
én közbeszólásomé is, mert megint pórul járok, ha nem 
használom fel a kedvező alkalmat.

Megvártam, mig partra jutott mind a kettő a könnyebb 
megszerzés szempontjából, akkor az egyiket czélba vettem. 
Éppen akkor érte a gyilkos sörétek halmaza, mikor párja 
felé akart ugrani, hogy játékra ingerelje.

Rettenetes durranás volt az ebben a halotti országban, 
hol órákon át nem lehetett hallani a legkisebb neszt sem ; 
hol szinte a hold, csillagok is meredt szemekkel látszot
tak bámulni mindazt, ami végbe megy e csekély pont
ján a végtelennek tetsző pusztaságnak, melyen egyedül 
mozgott élő alak, melyen egyedül zavarodott meg a téli 
kép mozdulatlansága.

A czélbavett vidra elterült a csillogó hómezőn, ki- 
bugygyanó vére pirosra festette a havat — s a másik 
halrabló még mindig ott állt az immár holttá vált tetem 
mellett, mintha nem tudta volna megérteni, miért fek
szik oly soká előtte az a bamba szerelmetes társa. Izga
tottságában talán nem is hallotta a lövés dörejét, mely 
halottá tette játszó bajtársát. Lelapult, mintha játszi ugrásra 
készült volna; bolondos jókedvvel jobbra-balra ugrándo
zott, úgy, hogy nem is tehettem rája elhibázás veszélye 
nélkül lövést. Ám az első alkalmas pillanat elvitte neki 
is a halált. így hát két kalandortól megszabadultak a 
vizek halai, melyeket már ki tudja hányszor dézsmáltak.

í*í

A csillagok tovább is pislognak az égen, a hold tovább 
is csak bámul le a hófehér világra, mely szégyenbe 
hozza az ő ezüstössárga fénynyel bemázolt képét. Úgy 
állok, hogy a hold éppen az erdő fái közé esik. így 
mintha futna, rohanna keresztül-kasul a rengetegben, 
mintha az éj leple alatt véghezmenő rejtelmeket hajhászná 
merő kíváncsiságból.

Mennyi minden is történhetik ily csendes, néma, 
téli éjszakán! . . .

LAPSZEMLE.
New-York S ta te  C o llege  of Forestry II.

Fernow, egy kiváló s fáradhatatlan előharczosa a rend
szeres erdőgazdálkodásnak az Egyesült-Államokban 
különben a mündeni porosz erdészeti akadémiának egy
kori tanítványa — keresztülvitte, hogy New-York tarto
mány Ithaka városában, a Cornell-egyetemen, egyúttal 
egy erdészeti akadémia is szerveztessék. Nehéz volt a jó 
amerikaiakat arról meggyőzni, hogy a rendszeresen foly
tatott erdőgazdaság különösen az államra nézve egy jó 
jövedelemforrás, de azonfelül az államnak kötelessége 
ebben a kérdésben is a jövőről gondoskodni. Az ame
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rikai, a ki bizonyos büszke megvetéssel kicsinyli az 
európai gazdálkodást és tudományt, — hosszú küzdelem 
után volt csak rávehető, hogy egy neki ismeretlen tu
dományágnak, az erdészetnek is pénzáldozatot hozzon. 
1898-ban végre sikerült Fernownak az erdészeti akadémia 
létesítése, mellette — ki addig az Egy.-Államok földmive- 
lésügyi minisztériumában az erdészeti osztálynak főnöke 
volt — mint erdésztanárok működtek még Roth és dr. 
Gifford. Négy tanév sikeres végzése után a hallgatók a 
„Bachelor of the Science of Forestry“ czimmel felruházva 
kapnak megfelelő alkalmazást. Az első évben négy olyan 
hallgató iratkozott be, aki az egész kurzust szándékozik 
végighallgatni, a második évben pedig 13. Az intézet fel
szerelése most még nagyon hiányos s egy külön épületben 
való elhelyezése igen kívánatos lenne. A tanév szeptember 
elején kezdődik s három részre oszlik. Az év utolsó részét 
ápril elejétől julius elejéig azon hallgatók, kik a két utolsó 
tanfolyamba járnak, egy erre a czélra külön fentartott 
erdőterületen töltik gyakorlati munkákkal, tanulmányozás 
czéljából. Gyakorolják magukat ez alatt a felújító vágás 
és az áterdőlésnél kiszedendő fák sajátkezű kijelölésével; 
maguk végzik az erdei vetést, ültetést, meglátogatják a 
fürészmalmokat, tanulmányozzák a helyszínén a tutajozást, 
gyakorolják magukat a fák köbözésében, erdőbecslésben, 
a rendezésben, az út- és hidépitészetben. Az utolsó év
folyam hallgatói itt készítik el egy erre a czélra kijelölt 
erdőterületről a vizsgadolgozatot, úgymint a felmérési, 
becslési s rendezési munkálatot s végre ezek alapján 
összeállítják az üzemtervet. A tanulmányozási czélra kikere- 
kitett erdőrész 12 ezer hektár s az 30 évig az erdészeti 
akadémia tulajdona marad; ezen a területen azonkívül 
még kísérletezések is történnek az erdőgazdaság érdekében 
és adatokat gyűjtenek a rendszeres erdőkezelés előkészí
tésére. Fekvés és termőhelyi jóságok igen változók a 
kiszakított próbaterületen s a síkságtól a zord hegységig 
mindenféle jellege az erdőknek képviselve van. Majdnem 
fele még érintetlen őserdő, egy része jókarban levő értékes 
fenyves s a többi leégett, felújításra váró terület. A tanul
mányi területen a felmérés, beosztás, térképes utakkal való 
behálózás, becslés és állableirás részben már be is fejezte
tett. A leégett területeken az első ujraerdősitési próbák ked
vezőtlen befolyású körülmények miatt nem igen sikerültek. 
Az erdőégések az Egyesült-Államokban a korlátlan szabad 
vadászat folytán nagyon gyakoriak s azoknak sokszor igen 
értékes és nagy erdőrészek esnek áldozatul. A kormány 
gondoskodik arról is, hogy egy megfelelő sereg erdei 
munkás is neveltessék. A fadöntési s a feldolgozási sza
bályok már ki is dolgoztattak. Az erdőgazdálkodás egyik leg
nehezebben megoldható kérdése a fának a szállítása. Nagy 
veszteséggel jár a lágy fanemek (ideszámítva a fenyőféléket 
is) vizen való szállítása is, mert a favágók az egy láb vastag 
méretű fákat nem is dolgozzák fel, hanem az ott marad 
értékesitetlenül az erdőn. A kemény fa-féléknél ez a veszte
ség még nagyobb mérvű. Legértékesebb fanemek a 12,000 
hektáron a simafenyő és lúczfenyő. (Forstl. Rundschau.) /.

Ausztriában 1895. évben a hivatalos statisztikai 
adatok szerint 1785 államvizsgázott erdőtiszt, 5673 altiszti 
vizsgát tett és 23,431 felesketett, de nem vizsgázott erdovéd 
volt alkalmazásban. 1875-ben csak 1269 okleveles erdész 
lett bejelentve s igy az utolsó 20 év alatt a létszám 516 
egyénnel szaporodott. Az egyes tartományok szerint legtöbb 
okleveles erdész Csehországban van elhelyeve, még pedig 
számszerint 488, aztán következik Galiczia 254, Morva
ország 245, Alsó-Ausztria 213, Stájerország 118, Tirol 100 
erdőtiszttel s igy tovább a többi tartományrészek. Az 
összes 1785 okleveles erdész 5T millió hektár erdőnek 
a kezelésével van megbízva s igy egy emberre átlag 
2857 hektár, vagyis a mi számításunk szerint 1628 kát. 
hold terület esik. Van ugyanis még 4'7 millió erdőterület 
a kisbirtokosok tulajdonában, de azoknál államvizsgázott 
egyén nem igen van alkalmazva. (Oest. Forst- u. Jagd- 
zeitung.) /.

A világ donga forga lm áró l következő átnézctet 
nyújt az „Oest.-Ung. Centralblatt für Walderzeugnisse“ :
1. Belgium  dongaszükségletének nagyobb részét Észak- 
Amerikából fedezi, mig a többit Német-, Magyar- és 
Svédország szállítja. 2. D anidba  a legtöbb donga Magyar-, 
Orosz- és Svédország- s végül Észak-Amerikából kerül.
3. G örögország  ezelőtt sok bükkfadongát használt fel 
apró szőlő szállítására s azt Ausztria-Magyarországból 
szerezte be; újabban azonban ládákban csomagolva küldik 
az apró szőlőt külföldre s a kereslet ez irányban nagyot 
csappant. 4. F rancziaorszdg  dongaszükséglete az óriási 
mennyiségű szőlőtermés folytán igen nagy. Különösen 
Bordeaux maga igen nagy mennyiségű dongát fogyaszt 
el. A dongák nagyobbrésze Ausztria-Magyarországból lesz 
szállítva s Észak-Amerikából csak alárendelt mennyiségű 
kerül a franczia piaczra. Mivel azonban Ausztria-Magyar- 
ország tölgyesei nagyon fogynak, remélhető, hogy talán 
később Németország tölgyfájára szorulnak a francziák. 
Nizzában sok dongát használnak fel olajos hordók készí
tésére. A fát erre a czélra Dél-Olaszország szelíd gesz
tenyései szolgáltatják. 5. O laszország , kivéve a saját 
szelíd gesztenyefájából készült olajos hordókat, a dongákat 
Amerikából és Ausztriából kapja. 6. M á lta  szigetén  a 
nagy burgonyakivitel miatt sok bükkfadongát használnak 
fel. 7. S o ttla n d  sörös hordókra sok tölgyfadongát fogyaszt 
Amerikából. Kanadából szilfadongákat szállítanak lisztes 
hordók gyártására. 8. A friká b a n  különösen az észak
amerikai fehér- és vörös-tölgyfadonga keresett czikk, 
azonkívül még piaczot talál a német és svédországi donga 
is. Dél-Afrikában — mivel ott a bort, kizárólag palaczk- 
ban tartják — a dongának keresete nincsen. 9. M adeira  
sok fehér-tölgyfadongát fogyaszt az Egyesült-Államokbpl. 
Újabban a balti tölgyfa is keresett czikket képez. 10. 
É szak- és K özép-A m erika  önmaga termeli a donga
szükségletét, mig Dél-Aanerika Észak-Amerikából kapja 
a dongafát s részben Német- és Angolországból is. 11. 
Á zsia  idegen dongát nem fogyaszt. 12. A u sztrá lia  német 
és amerikai tölgydongát szállít bor- és sörhordók készítésére.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



30 M A G Y A R  E R D É S Z 2. szám.

—  Ausztrá liában az üregi nyulak mellett még a
kenguru is valóságos csapássá vált a gazdaembereknek. 
1898-ban nem kevesebb mint 1.365,539 drbot pusztítot
tak el állami közbenjárással s a fiahordók száma észre
vehetően még sem csökkent. Egy sereg vadászember 
foglalkozik egész éven át az üregi nyúl és a kenguru 
pusztításával s azokat csapóvassal, hurokkal s még kutyákkal 
is vadássza, jobban mondva irtja. Minden drb. elejtett 
példány után a kormány bizonyos jutalmat fizet. (Deutsche 
Jäger-Zeitung.) /.

—  Az indiai kormány minden év végén nyilvános
ságra hozza az ott évente a ragadozó állatok által elpusztult 
emberek számát. Múlt évben Indiában nem kevesebb mint 
27.587 ember veszett igy el. Ezek közül 24.621 egyén 
lett a mérges kígyók harapásának áldozata. A kormány 
minden lehetőt elkövet ezeknek a bajoknak csökkentésére 
s magas dijakat fizet a veszedelmes állatok elpusztításáért. 
1900. évben a hiteles kimutatások szerint nem kevesebb 
mint 97.500 mérges kígyó s 19.500 más veszedelmes 
ragadozó lett kiirtva. Csupán Bengáliában több mint 140000 
kor. lett a nagyobb ragadozók elejtéséért 1900. évben kifi
zetve. A tigrisek és leopárdok az utolsó évben mintegy 90000 
drb. hasznos házi állatot raboltak el. (Wild u. Hund.) /.

—  Az esőcseppek nagyságát Faideau híres párisi
meteorologus legújabban tett alapos kísérletezésekkel egész 
pontosan meghatározta. F. azt találta, hogy az esőcseppek 
átmérője V20 ™/W)-től 3'5—4 7%t-ig váltakozik. Nyáron az 
esőcseppek nagyobbak mint télen s hasonlóan meleg 
vidéken is nagyobb terjedelműek mint hideg tájakon. Azon 
körülmény, hogy a felhőképződés váltakozó légmérséklet 
mellett nagyon különböző magasságokban történik, az 
alábbiakkal egybevetve megmagyarázza ezt a tényt. A 
mig hideg időjárás mellett felhő csak kis magasságban 
képződik a föld színe felett, addig melegben ez már csak 
nagyobb magasságban történik, mert meleg időben az 
alantas légrétegek a föld kisugárzása folytán szintén át
melegednek s igy a vízgőzök hirtelen megsürüdésére a 
légmérsékleti feltételek nincsenek meg. Ezen cseppfolyó 
vizé való megsürüsödés által számtalan egész apró, egymást 
majdnem érintő cseppecskék képződnek, melyek aztán 
önsúlyoknál fogva a földre hullanak, mialatt a tömecserő 
következtében egyesülve, a rendes esőcseppek nagyságát 
elérik. Miután az esés következtében a cseppek a tömecserő 
vonzása által folyton növekednek, azok az esőcseppek 
lesznek földreérkezéskor a legnagyobbak, melyek a leg
magasabb pontból hullottak alá. /•

VADÁSZAT.
Az uhu s a vele való vadászatról.

Az összes bagolyfélék között a vadászemberre nézve 
legérdekesebb a legnagyobb európai bagoly: a közönsé
gesen csak uhu névvel illetett suholy vagy fülesbagoly.

Színre és nagyságra nézve oly elütök egyes példányok, 
milyent más madárfajoknál nem tapasztaltam. Ezelőtt 
4 évvel fészekből szedve fölneveltem egy kakast s daczára, 
hogy falánkságát mindig friss eledellel a kellő mértékben 
csillapíthatta s egy elég nagy tágas ketreczben tölti most 
is nagyobbára egyhangúan napjait, korántsem érte el 
azt a kifejlettséget, melyet a szabadban nőttek mutatnak. 
A fülesbagoly hazánk nagyobb erdőségeiben mindenfelé 
található, különösen ott, hol magas, szaggatott hozzáfér
hetetlen kőszirtek neki fészekrakásra megfelelő rejtekhelyei 
nyújtanak. Természete roppant félénk. Területemen állan
dóan fészkel 3—4 pár, de napközben 16 év alatt csupán 
háromszor láttam őt felgalyazni s akkor is csak párzás 
idején. Igaz, hogy mint éjjeli állat a napot rendesen vagy 
valami sziklaoduban, vagy pedig valami vén mohás fához 
lapulva tölti s csak akkor rebben fel, ha onnan őt az 
ember kizavarja. Akkor aztán mérgesen — mint a gólya 
is szokta — erősen összecsapja csőrét, kalapál vele, 
hegyezi különben lelógó pelyhes füleit, tolláit felberzeli, 
teste kétakkorának tűnik fel mint azelőtt s a legsűrűbb 
bokrok között oly biztonsággal repül át, mint akármelyik 
nappali madár s aki azt hinné, hogy látása csak éjjel éles, 
ilyenkor alaposan meggyőződne az ellenkezőről. Sok oldal
ról azt a nézetet vallják, hogy az uhu szabadban egy- 
nejüségben él. Hát biz ez a kérdés is nem éppen a leg
könnyebben megoldhatókhoz tartozik. Egy öreg uhupárról, 
melyet 15 év óta ugyanazon az egy helyen van alkalmam 
megfigyelni, határozottan merem állítani, hogy nem ismeri 
a bigámiát. Fészkét száraz avarral párnázza ki s a tojó 
2—4 tojásnál többön sohasem ül. A jelenlegi uhum anyja 
is 4 tojáson ült, melyből azonban csak kettőt birt kiköl
teni, a többit megromolva találtuk a fészekben. A párzási 
idő február vége, márczius eleje. Ilyenkor ügy nappal 
mint éjjel messze hallani a kakasok ismeretes „uhu“, 
„buhu“ hívogató, nem mindenkinek kellemes csengésű 
kiáltásait. Az öregek a pelyhés ivadékot hűségesen ellát
ják mindenféle inyencz falatokkal. Egy fészekben julius 
elején, tehát akkor, midőn az új nemzedék már maga 
kereste meg kenyerét, 7 nyullábat, 9 császármadárfejet 
s sok kisebb madár körmeit találta egyik erdőőröm. Ebből 
kitűnik általánosan ismert kártékonysága: mondják ugyan, 
hogy az őzgidával, sőt a szarvasborjuval is képes lenne 
elbánni, de ezt én sohasem tapasztaltam, pedig lett volna 
alkalma azokhoz is elég gyakran hozzáférni. Az uhu a 
milyen falánk, épp oly jól kiállja a hosszú koplalást is. 
Mint minden nagyobb ragadozó, ő is már a természettől 
úgy van alkotva, hogy ha Ínséges napok köszöntenek be, 
az éhséget aránylag hosszú ideig kiállja. Egyszer próbát 
tettem egy 2 éves kakassal a fogságban. Hat napig nem 
adtam neki semmit, a hetedik nap megsajnáltam, mert 

I nagyon kedves kezes jószágom volt s elébe tettem 14 
verebet, — mind egyenként. Az első hármat tollastól egy 
nyeleire temette bendőjébe, akárcsak a kígyó a békát; a 
többit is mind elfogyasztotta s ráadásul 7 egeret. Külön
ben az egérpecsenyénél nincs kedvesebb falatja. Ha aztán
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dúsan lakomázott, bizonyos lethargia vesz rajta erőt. Össze
húzza nyakát s két napig is képes — leszámítva az éjjelt 
egy ültében bóbiskolni. Vizet csak kivételesen, nagy me
legben iszik, hanem azért én amint a fagyok elmúlnak, 
egy megfelelő nagyságú tálban fürdési czélra mindennap 
friss vizet adatok neki. A nyári meleg időben napjában 
többször fürdik s oly pocskolást visz végbe, akár egy 
rossz gyerek a fürdőben. Ilyenkor a nedves, lucskos tolla
zatban rendkívül komikus a kinézése. A tisztaságot nagyon 
szereti.

A nagykorában befogott uhut, amint hallomásból tudom, 
— mert én ilyennel sohasem vesződtem — nehéz meg
szelídíteni s épp ezért a vadászatra kivinni sok kellemet
lenséggel jár. Rendkívül éles nagy karmaival a vele 
bajoskodó embernek kezét csúful megsebezheti, de ke
mény csőrével is hasonló sebet ejthet rajta. A fiatal példá
nyokat egy kis utánjárással azonban igen könnyű bizonyos 
fokig megszelídíteni. A mint a vizsla nevelésénél is az 
a fő, hogy az ember lehetőleg gyakran foglalkozzék vele, 
rendesen etesse s már korán vezetékre szoktassa, az 
uhuval is hasonlóan kell bánni. A csak néhány napos 
madárnak az ételt a csőrébe kell tenni, de ez az állapot 
nem soká tart, mert a 2—3 hetes uhuk a nekik nyújtott 
verebet, egeret már maguk is felveszik. A fő, hogy lehe
tőleg mindig friss eledelt nyújtsunk neki; aközben beszél
jünk hozzá, de sohase bosszantsuk, kínozzuk. Engemet 
az én Miska uhum már egy hónapos korában a hangomról 
is felismert s ha megszólítottam, azonnal visszauhukolt. 
A bőrcsattos vezetéknek a lábára való erősítésére is hamar 
rászoktattam, sőt a mikor első kiránduláskor a kosárba 
tettem, egész szépen, nyugodtan viselkedett. Addig, mig 
az uhuzást nem gyakoroltam, sohase hittem volna, hogy 
az ember annyira megszokja, hogy ne mondjam meg
szeresse őt. Különben az állatvilág eme komikus szülöttjét 
az ember igazán csak a leskunyhóban ismeri ki.

** *

Február közepén vagy márczius elején, midőn a vadász
embernek úgyszólván semmi szórakozása sincs s csak a 
lefolyt vadászidény emlékeinek visszaidézésével tölti üres 
óráit, rendkívül kellemes s sokszor mulatságos epizódokat 
szerez a fülesbagolylyal való vadászat. Valami éleslátásu 
vadász lehetett az, aki először rájött arra a gondolatra, 
hogy a nappali orvmadarak gyűlöletét a bóbiskoló, álmos 
éjjeli kalandor ellen ilyen elmés módon kihasználja. Az 
egész vadászati mód alapjában abban kulminál, hogy egy 
szabad kilátású térségen készített búvóhelyről a vadász 
a vezetéken kikötött uhura támadó orvmadarakat lelőhesse. 
Ez a rejtekhely a körülményekhez mérten igen különféle 
lehet. Az egyszerű földkunyhó vagy egynéhány kéve szal
mával vagy náddal körültámasztott négyszögalaku kis 
térség éppúgy megfelel a czélnak, mint a kőfalból épült 
költségesebb állandó uhukunyhó. A fő, hogy a bagoly 
olyan, bizonyos emelkedéssel biró ponton tétessék ki, hogy 
őt ellenségei már jó távolból felismerjék. A kunyhóhoz

madarunkat egy neki megfelelő kosárban vitettük ki, de 
előzetesen ráerősitettük egyik lábára a jó erős vezeték
zsinórt. A helyszínére érve elég őt egy, már állandóan 
ott tartott, a földbe vert oszlopra ráhelyezni, melyre egy 
kis félméteres keresztlécz van szögezve. Az uhut a kosár
ból kivéve, azonnal felültetjük a keresztléczre s a veze
téket odakötjük az oszlophoz, hogy a bagoly ugyan sza
badon mozoghasson, de el ne repülhessen. Ezt elvégezve, 
elrejtőzünk a kunyhóban, hol az ember aztán, amint a 
szerencse kedvez, V2—2 órát is eltölthet. A bagoly, külö
nösen a fiatal kakasra illik ez, mindjárt nyugtalankodni 
kezd, majd felborzitja összes tollazatát, feni a csőrét, a 
legkisebb szélfuvalomra is összerezzen, lelapul, hegyezi 
a fülét, ha pedig egy érdemes ellenség közeleg, mielőtt 
azt az ember meglátná, ő azt már a legkülönbözőbb jelek 
által tudtára adja. Mint egy óriási tollabda, olyan a kiné
zése, nyakát folyton forgatja s mindig integet fejével; ha 
pedig a támadó fél már egész közeibe jutott, oldalt vágja 
magát s éles karmait készenlétbe helyezve, kész a roha
mot illő módon visszaverni. Most érkezett el a döntő 
pillanat s a vadász készen tartott fegyveréből, mielőtt a 
tollasok párviadala megkezdődne, — elejtheti a merész 
támadót.

Az egerészölyv, a karvaly, a kánya- és sólyomfélék, a 
réti és kőszáli sas, valamennyi mind felveszi a harczot 
a gyűlölt éjjeli vetélytárssal s ha a rejtekhely jól van 
választva, a biztos kezű vadász ritkán tér haza üres kéz
zel. Vadászatra legajánlatosabb a déli órákat választani, 
ha egyébért nem, de egészségi szempontból, mert a hideg 
böjti szelekben az ember a nedves földkunyhókban, ha 
még olyan edzett is, könnyen szerezhet csúzos betegséget. 
Ez a kis figyelmeztetés azonban ne riasszon senkit sem 
vissza az uhuzástól, mely különben a mellett hogy hasz
nos, rendkívül mulatságos s módot nyújt a madarak ter
mészetének, sajátságainak megismerésére. Ahol az apró 
vadat, fáczánt, nyulat és foglyot a nappali orvmadarak 
ellen védeni kell, az uhuzásnál biztosabb és szórakozta
tóbb módszer nincsen. Irnecs Béla.

A farkasverem .

A zöldesi uradalmi erdőnek a Kőrös és Maros közötti 
vízválasztóján, fent a gerinczen van egy hely, „Luperia“ 
a neve.

Most is látszik a gödör, habár félig betemetve, mely 
régebben farkasverem volt. Erről a farkasveremről beszélt 
egyik öreg erdőőröm egy érdekes esetet, midőn határ- 
mászkálás közben ott is megfordultunk.

A mi erdőnk sürü zárt öreg erdő, a szomszédos ros- 
siai, hol a segregátió még mai napig sincsen keresztül 
vive, daczára a nagyon meredek oldaloknak, szántókkal 
tarkázott. Egy ilyen földről vitte aratás után hazafelé 
egyik rossiai paraszt a búzatermését a határúton. Sze
kerébe 4 fiatal tulok volt fogva.

Mikor a „Luperia“ közelébe ért, ökrei nyugtalankodni
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kezdettek és nagy hajlandóságot mutattak a meredek 
hegyoldalon leszaladni szekerestől, mindenestől. Az ember 
tudott a farkasveremről, mindjárt gyanította, hogy miért 
nyugtalankodnak ökrei. Odament hát a veremhez és 
belenézett; hát csakugyan egy ordas volt benne.

Nosza, emberünk sem volt rest, visszament szekeréhez 
s az inkább nyugtalankodó első pár ökröt kifogta s a 
járommal együtt egy fához kötötte. A vendégrúddal 
(tinzsola) pedig felfegyverkezve, újra a gödörhöz sietett, 
hogy a farkast agyonverje.

Elkezdette hát a farkast felülről dögönyözni. A farkas 
pedig tehetetlenül forgott ide-oda a gödörben, kínjában 
nagyokat harapva éles fogaival a rúdon. Mígnem egyszer 
egy hatalmasabb ütéstől érve, megkapta kemény szájával 
a rudat s olyant rázott rajta, hogy a másik pillanatban 
— az ember is a nyakába hullott.

Emberünk halálra rémülve várta, hogy most a farkas 
fel fogja falni. De nem úgy történt, mert a tarkas még 
inkább megijedt s a gödörben lévő rúdon, melynek a 
felső vége kinyúlt, iparkodott macskamódra kifelé ka
paszkodni. Ezt látva az ember, félig-meddig magához 
térve rémületéből, hátulról segítséget nyújtva a farkasnak, 
hirtelen fel- és kitaszította a gödörből.

Ezután maga is kimászva a rúdon, keresztet vetett s 
hálát adott az Istennek, hogy igy megszabadult. Ökreit 
újra befogta és hazament. Ajtay.

Szarvasok a borsodi B likkben.

A szarvasok a borsodmegyei Bükkhegységben sok évi 
túlkimélet folytán annyira elszaporodtak, hogy az erdők 
természetes és mesterséges utoni felújítását meghiúsítják, 
a fiatal vágásokat pedig helyenként teljesen tönkreteszik. 
Ez a túlszaporulat már majdnem 10 év óta megvan s az 
alatt az erdészek azt is tapasztalták, hogy az úgynevezett 
rossz szarvasok évről-évre szaporodnak.

A nagyszámú vad-állománynak — daczára a mester
séges téli etetéseknek — az erdő nem bir elegendő jó 
táplálékot adni s a vad rendszerint rosszul telel; de a 
vad elsatnyulását az is elősegíti, hogy, mint sajnos az 
ország legtöbb vadasterületén, bőgés alatt mindig csak 
a legerősebb agancsosokat lövik s a kopott, törött végű, 
rossz molyhos agancsu bikák csak elvétve kerülnek 
terítékre. Ezek a nem éppen valami délczeg apaállatok 
fedezik aztán kevés kivétellel a nagyszámú teheneket s 
hegy az utógeneratió zöme milyen, vadászembernek to
vább fejtegetni szükségtelen.

Ezen az úgy erdőgazdasági, mint vadtenyésztési szem
pontból visszás állapoton segíteni akarván, a borsod
megyei közigazgatási erdészeti bizottság — a miskolezi kir. 
erdőfelügyelőség előterjesztése folytán — 364/1900. szám 
alatt múlt év november havában felszólította a megye
beli nagyobb erdőbirtokosokat és illetve erdőhivatalokat, 
használnák fel a még hátralevő vadászidényt arra, hogy 
területükön a szarvas-állomány a normálisra leapasz-

tassék. Ha pedig — javasolja tovább a bizottság _ ez
a vadászidény alatt elérhető nem volna, folyamodjanak 
a földmivelésügyi miniszterhez, hogy nekik a fölös számú 
szarvasok lelőhetése a tilalmi időszakban is megenged
tessék.

Ilyen felhívás lett küldve a sóovári magyar kir. erdő
hivatalnak, gróf Erdődy Rudolf, az egri papnövelde, a 
szatmári püspökség, Coburg herczeg erdőhivatalainak s 
végül gróf Serényi István és Lossonczy Gyula nagyobb 
erdőbirtokosoknak. Az egri érsekség felsőtárkányi erdőh.- 
vatala a hevesmegyei közigazg. erdészeti bizottság által 
hasonló intézkedések megtételére lett felszólítva.

E felhívás következtében szarvaslelövési meghosszab
bításért folyamodott a sóovári kir. erdőhivatal a rezervált 
répáshutai 10,000 k. h. vadászterületre, a szatmári püs
pökség a zsérczi erdőre, az egri érsekség a felsőtárkányi 
erdőségekre. Valamennyinek megadatott a lelövési enge
dély tehenekre 1901. január 1-től 1901. február 28-ig. 
Rossz, elsatnyult bikák lelövése 1900. évi deczembcr 
hónapban engedélyeztetett az apátfalvai és felsőtárkányi 
területekre. Ezen meghosszabbított vadászidény alatt elej
tetek az említett összterületen — körülbelül 36,000 k. 
holdon — 14 drb törött végű rossz agancsár, 43 drb 
selejtes suta és borjú. /

Lőjegyzék Frigyes főherczeg őfenségének béllyei és 
magyar-óvári vadászterületéről az 1900-ik évet illetőleg.
E le jte te k : Béllye M.-Óvár Béllye M.-Óvár
Szarvasbika . . . 139 4 Vidra . . . . 5 __
Szarvastehén . 3U8 2 B o r z ................... 2 7-
Őzbak . . . . . 42 64 Mókus................... — 640
Özsuta . . . . 5 68 Görény és menyét . 5 737

- Vaddisznó . . . 58 Üregi nyúl • 4719
Nyúl . . . . . 84 7400 S a s ........................ 6 1
Erdei szalonka . . 137 16 Fülesbagoly . . . 3 —

Mocsári szalonka . 24 — Héjjá sólyom . . 51 178
Fáczán 14 2326 Karvaly, ölyv . . 12 264
Fogoly . . . . . — 1372 Varjú, szarka és ba-
Fürj . . . . . 120 54 g o l y ..................... 313 1726
Vadlúd . . . . 50 39 Halászgém 126 —

Vadkacsa . . . . 262 212 Kárókatona . . . . 32 —r-
Vízi csibe . . . 16 — Kóbor eb és macska 85 748
Róka . . . . 41 77 Összesen. 1939 20686
Vadmacska . . 7 — (A Vadászlapból.)

A szatmári püspökség zsérczi erdőterületén lövetett 
az 1900. év folyamán: szarvasbika 3, szarvastehén 10, 
szarvasborju 5, őzbak 12, őzsuta 10, vaddisznó 4, erdei 
szalonka 37. R. ,

KÜLÖNFÉLÉK.
* K itüntetések. Királyunk ő felsége az 1900. évi 

párisi nemzetközi kiállítás körül kifejtett kiváló szolgálatok 
méltánylásául nemeskéri K is s . Miklós földmivelésügyi 
miniszteri államtitkárt és Tomcsányi Gyula m. kir. erdő
igazgatót legmagasabb elismerésében részesíteni, — Földi
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János m. kir. erdőtanácsosnak a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjét adományozni legkegyelmesebben méltóz- 
tatott. — A földmivelésügyi m. kir. miniszter az 1900. 
évi párisi kiállítás sikerének biztosítása körül kifejtett 
hazafias tevékenységükért Sóltz Gyula miniszt. tanácsos, 
orsz. főerdőmesternek, Tavi Gusztáv m. kir. főerdő- 
tanácsosnak, Vadas Jenő m. kir. főerdőtanácsos erdészeti 
akadémiai tanárnak, Barlay Sándor és Csipkay János 
m. kir. főerdőmestereknek, Pfalcz Károly m. kir. erdő
mesternek, Egerváry Gyula m. kir. vadászati felügyelőnek, 
Pettera Hubert cs. és kir. udvari vadászati hivatalveze
tőnek, Masztics Ádám, Térfi Béla és Vaitzik Ede 
m. kir. erdészeknek őszinte köszönetét és elismerését 
nyilvánította.

* Áthelyezések. A közelmúltban Ő felsége által erdő
mesteri czimmel legkegyelmesebben kitüntetett Ritter 
Károly Bustyaházáról áthelyeztetett és az orsovai m. kir. 
erdőhivatal vezetésével lett megbízva. — Az ez év elején 
elhunyt Husek Ferencz m. kir. erdész helyébe a berzászkai 
m. kir. erdőgondnoksághoz Ludmann Stiksa m. kir. 
erdész helyeztetett át Tordáról. — Kárász István m. kir. 
erdőmester Diós-Győrről Soóvárra lett áthelyezve.

* Eredm énydús vadászat. Az ungvári erdőhivatal 
febr. 20-án a radvánczi pagonyhoz tartozó Krupcsó nevű 
erdőrészben tartott vadászatot a földmivelésügyi miniszter 
által engedélyezett 10 darab szarvastehén és dúvadak 
kilövése czéljából. Bár az idő nem volt kellemes, a ked
vező szél s a jól begyakorolt s fegyelmezett hajtok szigorú 
láncztartása biztosította az eredményt. Az első hajtásban 
elesett egy szarvastehén, melyet Schmuck erdőgyakornok 
lőtt. A 2., 3. és 4-ik hajtásban szarvasok jelentkeztek, de 
kitörtek. Az 5-ik hajtásban Török József gróf főispán, aki 
pár héttel ezelőtt a kosztrinai vadászaton egy hajtásban 
egy állóhelyről 6, mondd hat vadsertést ejtett el, — egy 
szép vadmalaczot lőtt meg. A hatodik hajtáshoz elég 
későn érkeztek, mert az idő már szürkülni kezdett, de 
oly sok volt a vadnycm, hogy a vadászok nagy lelke
sedéssel és reménynyel siettek helyeikre. E hajtás volt a 
legszerencsésebb, melyben Spiczer Sándor dr. két vad
sertést duplázott le, Bánóczy főispáni titkár és Napholtz 
kir. alerdőfelügyelő egy szép kant lőttek keresztül, mely a 
lövések után elrohant, de kis idő múlva megfeküdt, vér
tócsákat hagyva maga után. Másnap a nyomozók az éjjeli 
erős havazás daczára megtalálták. A szép eredménytől 
lelkesült vadásztársaság 6 órakor oszlott szét. Gr. Török 
József ungmegyei főispán egy későbbi hajtóvadászat 
alkalmával a n.-lázi erdőkben farkast lőtt.

* Jutalom  erdősítésért. A földmivelésügyi miniszter 
az országos erdei alapból ez évre hat nagy jutalmat és 
tizenkét elismerő jutalmat tűz ki erdősítésre. Két első
rendű nagy jutalmat 1000 koronával, két másodrendűt 
600, három elsőrendű elismerő jutalmat 500, három 
másodrendűt 400, hárorn harmadrendűt 300, három negyed
rendűt 200 koronával. Versenyre bocsáthatók mindazok 
az erdősítések, melyek ez évben nem állami költségen

foganatosíttattak, még pedig a nagy jutalmakra, ha egy 
tagban legalább 25 katasztrális holdra, az elismerő jutal
makra pedig, ha egy vagy két tagban legalább tiz ka
tasztrális holdra terjednek. A jutalmat az 1906-ik évben 
ítélik meg s a díj kétharmadrésze az erdősítés költségeit 
viselő erdőtulajdonost, egyharmadrésze pedig az erdősítést 
teljesítő erdőtisztet illeti. Aki a kitűzött jutalmakra pályázni 
kíván, az ez év tavaszán történő erdősítést legkésőbb ez 
évi julius végéig, ez év őszén történő erdősítést pedig 
legkésőbb ez évi deczember 25-ig az erdősítés helyének, 
telekkönyvi számának, a terület nagyságának (katasztrális 
holdakban), az erdősítésre használt fanem pontos meg
jelölésével jelentse be a földmivelésügyi minisztériumnak. 
Megemlítjük még itt, hogy a földmivelésügyi miniszter, 
hogy a kopár területek beerdősitése akcióját még nagyobb 
méretűvé tegye, elhatározta, hogy 18 újabb csemetekertet 
létesittet. Ez által a telepek száma 40, területük pedig 
736 holdra növekedett. így évenként 20 millió csemetével 
többet termelhetnek és 30 ezer hold lesz beerdősithető.

*  A  f a r k a s o k  a z  u n g m e g y e i  k i n c s t á r i  e r d ő k b e n
több helyütt erősen garázdálkodnak. Sok szarvas-koponyát 
és agancsot találnak a farkasok által szétmarczangolt 
szarvasok után. Házi állatokat ritkán pusztítanak el, mert 
biztos prédát nyújt az erdők vadállománya. Legutóbb 
azonban Zalacskán több juhot vittek el. Február 16-án 
éjjel pedig Nagy-Mihályba is ellátogattak és a Kapitány- 
utczát végig járták. Midőn neszét vették, hogy üldözésükre 
készülnek, a Laborcz jegén át a Mertens-féle kertbe, 
onnan pedig a vinnai hegyekbe menekültek. Ugylátszik, a 
sztrichnin-méreg nem elég erős a bestiáknak, mert a számos 
helyen kirakott, sztrichninnel erősen bemérgezett lóhus 
után találni ugyan nyomukat, de elesett farkast nem. 
Kihányják a mérgezett húst és tovább állanak. Ha a méreg 
elég erős volna, a friss havon eddig legalább 10— 12 
drbot kellett volna megkapni.

*  H a l á l o z á s o k .  Krausz Géza Selmeczbánya város 
erdőmestere múlt hó 12-én váratlanul, élete delén, 46 éves 
korában elhalálozott. Temetése 14-én ment végbe óriási 
részvét mellett. A koszorúkkal borított koporsót először 
az elhunytnak tiszttársai, majd a városi erdőőrök vitték a 
közeli temetőbe. A temetőben az egyházi szertartás után 
Vörös Ferencz városi tb. főjegyző mondott gyönyörű 
emlékbeszédet. — Praxa Béla cs. és kir. urad. nyug. 
erdőmester Ráczkevén, Sztanik Samu m. kir. erdőmester 
Besztercze-Bányán, Lux Alajos Eszterházy herczegi fő
erdész (Kismarton) meghalt.

* Kőrösvölgyi fa ip a r r.-t. czég alatt új vállalat 
alakult Budapesten, amely átvette a fizetésképtelen Haasz 
Adolf budapesti czég tulajdonát képező, Hunyadmegyében 
Körösbányán fekvő fűrészgyárat, épületeket, továbbá a 
Hunyadmegyében levő erdőüzletnek és erdeinek kihasz
nálási jogát.

* A róka vakm erősége. Egy eredeti esemény szem
lélői voltak a múlt hét egyik napján azon utasok, akik
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a déli órákban a Krassó-Szörénymegyei „Mehádia“ vasúti 
állomáson át Orsóvá felé utaztak. A vasúti állomással 
szemben szőlőhegyek vannak, ezeket azonban attól a 
jelenleg vízdús „Bella-Réka“ patak választja el, a melyen 
át egy, az állomástól távolabb fekvő padlón lehet jutni. 
Ezen szőlők egyikében aznapon egy jobb sorsra érdemes 
tapsifüles fogódzott meg egy csapóvasban, még pedig 
egyik hátsó lábánál fogva. A nyúl fájdalmában nyafog
hatott, mivel rövid idő múltán ott termett egy szép nagy 
róka és a szegény nyulat 2—3 méternyi átmérőjű körben 
kerülgette, majd le-lelapult, mintegy ugrásra készen, majd 
ismét meggondolván a dolgot, egyet-kettőt körbe lépett. 
Úgy látszik, a vörös bundás szörnyen tartott a láncz csör
gésétől, a mellyel a csapóvas a földhöz volt erősítve és 
melyet a szegény nyúl erősen ránczigált. Mivel ezen ritka 
jelenet alig 150 lépésnyire játszódott le az állomástól, a 
vonat utasai a kocsikból kiugráltak s mintegy védelmére j 
keltek a sok kínokat szenvedő nyúlnak. Kiabáltak, a lövés 
durranását, a kopók csaholását utánozták, a mozdony 
gépésze a gőzsípot működésbe hozta, de mind hiába, a 
róka jól tudta, hogy a „Bella-Réka“ hullámai sárga bun
dáját védelmezik, nem tágított onnan, csak néha tekint- , 
getett hegyezett füllel az ordítozó néptömegre és a sze
gény tapsifülesnek különben is nagy kínjait még fokozta. 
Hogy vájjon lefogta-e később a róka a nyulat, azt nem 
tudom, mivel a vonat nagy sajnálatunkra a szokott pon
tossággal tovarobogott.

* V a d á s z a t o k  e r e d m é n y e .  Az ungvári kincstári 
uradalom egész vadászterületén, úgy a Széchenyi Béla 
gróf által bérelt, valamint a radvánczi erdőgondnokság 
rezervált területén az 1900-ik vadászévadban lőtt vadak 
mennyisége a következő: 1. Hasznos vad: szarvasbika 
és tehén 30, nyúl 240, császármadár 59, fogoly 21, vad- 
rucza 9, erdei szalonka 64, őz 56, összesen 498 darab.
2. Kártékony vad: medve 2, borz 2, vidra 1, hiuz 2, 
farkas 6, vaddisznó 5, vadmacska 4, róka 106, nyest 6, 
sólyom, kánya, ölyv, vércse 15, bagoly 3, varjú, szarka 
35, összesen 182 darab. Ezenkívül farkasok széttéptek: 
11 szarvast, 2 őzet; hiuz megölt 1 őzet. Az összes elejtett 
vadak száma tehát 685 drbot tesz.

*  H i d e g  t e l e k .  Az új*.század szokatlan erős hideggel 
köszöntött be Közép-Európába. Január első napjaitól kezdve 
csak Magyarországban eddig mintegy 40 ember lett a 
hidegnek áldozata s még ma, február 18-án reggel 7 órakor 
is — 17° R-t mutat a hőmérő. A közép- és magas 
hegységekben 50—80 cf,n magasan fekszik a szirmossá vált 
hóréteg s a fő- és őzvad, de különösen a rötvad roppant 
szenvedéseknek van mindenfelé kitéve. A hideg miatt a 
téli fadöntésekkel is hétszámra felhagytak. A farkasok is 
sokfelé garázdálkodnak s megfagyott utasokról naponkint 
ad hirt a sajtó. Általános részvétet keltett a mármaros- 
megyei Szavölgyről való Tapej favágómunkások esete, 
melyről Mármaros-Szigetről a következőket írják: „ A kabola- 
polyánai rengeteg bükkös őserdőt kihasználó vegygyár 
Szavölgyről szerződtetett favágói közt dolgozott a hét

Tapej testvér. A munka a községtől mintegy 15 kilométer
nyire folyt. A január 26-ik és 27-iki hóesés arra kény- 
szeritette a munkásokat, hogy abbahagyják a munkát. 
28-án a hegységről el is indultak lefelé, de hogy rövidebbre 
szabják utjokat, egy meredek patak mellett a hegyszaka
dékban ereszkedtek alá. Alig haladhattak fél órányira, a 
mikor iszonyú zúgással és dörejszerü zajjal nagy hólavina 
indult el fejük fölött és maga alá sodorta mind a hét 
testvért. Minthogy nem a rendes gyalogösvényen érte őket 
utói a szerencsétlenség, senkinek arról tudomása sem 
lehetett volna, de szinte csodálatos módon az egyik Tapej 
saját erejével 24—26 órai vergődéssel kiszabadította magát 
a hótömegből és a Popiknik nevű telepen bejelentette a 
szerencsétlenséget. A fakezelőség rögtön elindította a 
rendelkezésre álló összes férfimunkásokat a lavinához, a 
hová délután újra 50 munkást küldött, hogy a Tapej 
testvéreket kiássák. A község elöljárósága, azután Nagy 
István csendőr-őrsvezető és Tamás csendőr vezették a 
mentést. Január 30-án délelőtt 10 órakor először is Tapej 
Vaszil és Tapej Györgyre akadtak, de ezek már halva 
voltak. A lavina azonnal agyonnyomta őket. Dél felé elő
került a hóból Tapej Grigor, aki még élt, bár 59—60 
óra hosszat feküdt a négy méter magas hóréteg alatt. 
Január 31-én délelőtt végre Tapej Ivont, Tapej Juon Anucót 
és Tapej Vaszilt is kiásták a hóból, de ezekben már nem 
volt élet. A hólavina nagyságáról fogalmat nyújt az a roppant 
nagy munka, a melyet száz munkás január 28-tól 31-ig, 
tehát csak négy nap alatt volt képes elvégezni.“ — Az 
idő már febr. vége felé járván, olyan nagy hideget, melyről 
az 1708-as és 1740-es évek krónikásai megemlékeznek, 
aligha fogunk érni ebben az évadban. A XVIII-ik században 
a legkeményebb telek 1708-ban és 1740-ben voltak. 
1708. január első napjaiban beállt meglehetős nagyságú 
hóesés után egy napokig tartó észak-keleti szél, mely alatt 
a hideg félelmetes fokra hág s hónapokon át tartja magát 
s egyformán pusztít Angol-, Franczia-, Magyar- és Német
országokban. Január 6-án számlálhatlan mennyiségben 
hullt el vad- és háziállat, madár, ember egyaránt. A fel
jegyzések szerint e télen csupán a párisi püspökségben 
20 ezer embernél több pusztult el a hideg miatt. Sok 
helyen a kutyák és macskák a hidegtől megvesznek, a 
farkasok betörnek a falvakba és városokba, embereket, 
állatokat marczangolnak. A fák tövestől elszáradnak s a 
németországi őszi vetések mind kivesznek. 1740. január 
9-ike a 18. század leghidegebb napja. Utazók és postások 
útközben megdermednek. A fiatal marhák legnagyobb része 
elpusztul. Lovak az úton, tehenek az istállókban meg
fagynak. Tyúkok, ludak ólakban, őzek, szarvasok, nyulak 
az erdőben vesznek el. Madárkák megdermedten hullnak 

I alá a földre, patkányok, egerek lyukaikban megfagyva 
feküsznek. Bor, sör, eczet az utczán vive jéggé fagy. Az 
emberek nem mernek kibújni házaikból, mert arezbőrük 
szétpattogzik. Németországban grönlandi hideg uralkodik. 
Az összes fák elfagynak. Spanyolországban 10, Portugáliá
ban 8 láb magas hó esik. Hollandiában a tinta az asztalon
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befagy. Oroszországban emberemlékezet óta nem volt oly 
rettentő a hideg; — ha a fűtött szoba ajtaját kinyitották, 
a párázat hó alakjában esett le a szoba padlózatára. /.

*  M o t o r o s  s z á n .  A legújabb kor egyik érdekes talál
mánya a motoros szán, melyet a kanadai Casgrain szer
kesztett s pár év alatt északi Amerika azon részeiben, 
hol tartós hó szokott lenni, már is nagyon elterjedt. Ilyen 
szánná a már nálunk is terjedő motoros kocsikat könnyen 
át lehet alakítani és pedig úgy, hogy a két első kereket 
levesszük és ezeket egy-egy, a tengelyvégek kiálló csap
ján forgatható szántalppal pótoljuk. E talpaknak csúszó 
felületét olyformán kell alakítani, hogy az vagy homorú 
legyen, vagy pedig a hókorcsolya (sky) mintájára középen 
egy végigfutó él emelkedjék ki belőle. Az igy alkotott 
talpak hosszúságúk irányában könnyen csúsznak, oldal
mozgásuk ellenben alig lehetséges. Az ilyenformán gép
kocsiból képzett szánon a hajtókerekek megmaradnak s 
rendeltetésük sem változik. A motor erejével hajtva, ezek 
tolják maguk előtt a szánt. A motoros szán ugyanazon 
géperő mellett fagyott havon és jégen sokkal gyorsabban 
fut, mint száraz úton a gépkocsi, ugyanazon sebesség 
mellett pedig kevesebb erőt használ fel. Csekély erő
fogyasztása és nagy hordképessége tehát különösen alkal
massá teszi zord téli időben terhek szállítására. A szának 
hajtására ugyanolyan motorokat használnak, mint a melyek 
a gépkocsikat mozgatják. Hosszabb utak megfutására is 
fölötte alkalmasak és helyes bánásmód mellett nem hagy
ják cserben gazdájukat. Igen jó motoros szánt kaphatunk 
már 3000 koronáért is. /.

* A világ leghosszabb fasora Japánban, Nikko
város határában látható. A háromszáz éves s húsz mért
föld hosszú czédrus-fasort buddhista barátok ültették, kik 
századok óta a Nantaisan-hegy tetején álló templomban 
a szél istenét imádják. /.

* Kuba szigetén a dohányzás rendkívüli módon el
van terjedve. A kubai férfiú reggel rágyújt kilencz hüvelyk 
hosszú szivarjára, melyet csakis evés közben tesz félre. 
A vasúti kalauz, a fűtő, a mozdonyvezető, az állomás
főnök, a hordárok munkaközben folyton dohányoznak. A 
spanyol tisztek csak nagynehezen tudták a benszülött 
katonákat arról leszoktatni, hogy az őrhelyen ne dohá
nyozzanak. /.

* A haszonfának hosszabb időn a szabadban  
való tartásánál, hogy az lehető használható állapotban 
maradjon és különösen a szú-félék által meg ne rongál- 
tassék, továbbá hogy a nyers fa repedésnek és megvete- 
medésnek kitéve ne legyen, különféle szempontok veendők 
figyelembe. A legtöbb fanem, de leginkább a fenyőfélék, 
ha előzetesen úsztatva lettek, az időjárás különféle válto
zásainak nem igen állnak ellent. Ha a rönkök a kéreg
ben maradtak, kevesebbet szenvednek repedések, hasa
dások által, miután igy a kiszáradás lassan megy végbe, 
de éppen azért, hogy a nedvesség sokáig marad a fa
testben, a szálfák könnyen egészen megromlanak, — rot

hadás által hasznavehetetlenné válnak. De még az a 
hátránya is van az ilyen úsztatott, kéregben maradt fának, 
hogy azt a rovarok hamar megtámadják. Legczélszerübb, 
ha a törzsek tél folyamán döntetnek s a nyár végéig 
kéregben maradnak, mert igy a fának a belseje lassan, 
de egyenletesen szárad ki. Ha aztán ősszel az ilyen rönkök 
kérgüktől megfosztva megbárdoltatnak, a reá következő 
télen majdnem teljesen kiszáradnak, megvetemedés és 
repedés által úgyszólván alig szenvednek. A hosszú, 10 
méteren felüli tölgyrönkőket, melyek csak félszáraz álla
potban lettek feldolgozva, ajánlatos hosszabb időn át való 
tartásnál úgy szabadban mint fedett helyen, három-négy 
helyen alátámasztani, mert különben könnyen megvete
mednek. Ha a frissen döntött szálfák kérgüktől egészen 
megfosztatnak, igaz, hogy gyorsabban száradnak ki, mint 
a kéregben hagyottak, de sokkal inkább ki vannak téve 
a repedezéseknek. Legczélszerübb, ha a fának a kérge 
csak részben hántatik le, amint nálunk a legtöbb kerék
gyártó teszi, mert igy a fának a belseje egyenletesebben 
és gyorsabban szárad ki s a fa hosszrepedéseknek leg
kevésbé van kitéve. Hogy az ilyen fának az alsó része 
se szenvedjen, ajánlatos azt, különösen értékesebb dara
boknál, úgynevezett széldeszkával leszögezni, esetleg annak 
hiányában agyag- és marhatrágya-keverékkel bekenni, 
miután azzal a megrepedések ellen megmentve marad
nak. /.

* G yüm ölcsfák öntözése. A gyümölcsfák közül leg
több nedvességet az almafák fogyasztanak a talajból. A 
víz szükséges egyrészt a talajból nyert tápanyagok fel
szívódására s a gyümölcs képződésére is. Igen ajánlatos 
február, márczius elején már a fának kellő nedvességéről 
akként gondoskodni, hogy az almafák tövei körül fél 
méter magas s másfél méter átmérőjű hókupaczokat hal
mozunk össze, kivált ha a tél meglehetős száraz volt. 
Az igy összegyűjtött havat némely helyen alommal vagy 
szalmával szokták gyéren betakarni annak okáért, hogy 
az olvadás lassan, egyenletesen történjen s az igy kép
ződött vízmennyiség lehetőleg mind a gyökerek által 
legyen felhasználva, de meg azért is, hogy a fának eset
leges korai kivirágzása a tavaszi fagyok végett lehetőleg 
megakadályoztassék. Az almafáknak gyakori öntözését 
nyár folyamán nem lehet eléggé ajánlani. /.

* Fagyöngy az almafán. Ezen élősdi növény által 
nemcsak erdei fáink, mint a fenyők, nyár- és fűzfajok, 
tölgy, kőris és szil lesznek megtámadva, hanem különösen 
az almafák előhaladott korban szenvednek általa. A törzs 
felső felében lép fel leggyakrabban; márczius és április
ban már virágzik, sárgás virágai által könnyen felismer
hető. Gyökerét bebocsátja a kérgen át az almafa testébe, 
a főgyökér behatol a belsejébe és a fa gályának vastag
sági növekedésével lépést tart, annak táplálékát magába 
szívja, miáltal a megtámadott rész idővel teljesen elhal. 
Legtöbb esetben a termő ágak lesznek megtámadva s 
igy a gyümölcstermés mennyisége is nagyot csappan s 
már ezért is szükséges a fát ezen betegségtől mielőbb
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felszabadítani. Radikális kúrát csak úgy végezhetünk, ha 
a megtámadott részt a törzsről lefürészeljük s az igy kelet
kezett sebet a lég behatása ellen faviaszszal bekenjük. /.

* A gyüm ölcsfákat nagyon mélyen ültetn i nem
tanácsos. Az által, hogy a gyümölcsfák ültetésénél a 
gyökerek igen mélyen kerülnek a talajba, bizonyos idő 
után sok értékes példány egészen tönkre mehet. A törzs, 
ha mintegy 20 cm. mélyen a föld alá kerül, a rendes 
gyökerek fölött úgynevezett adventiv gyökereket bocsát, 
a főgyökerek működése levegő hiányában megszűnik s 
mivel az újonnan képződött gyökerek a törzset egyedül 
fentartani nem képesek, a fa felülről kezd elszáradni. 
Ezért a gyümölcsfák ültetésénél ezt a körülményt figyel
men kívül hagynunk nem szabad s a már mélyen ültetett 
fákat szabadítsuk fel mielőbb a reájok nehezedő felesleges 
földmennyiségtől. /.

* Az idei berlin i agancskiá llitásró l. Amint már 
lapunk első számában megemlítettük, a németek ez évi 
agancskiállitása január 27-én nyílt meg és február 14-én 
záródott.

Az idén nem érte a kiállítást azon szerencse, hogy az 
a császár jelenlétében nyílhasson meg, mivel a felséges 
vadász úr a megnyitás idejét Angliában volt kénytelen 
tölteni.

A kiállításon az agancsok a következőképpen lettek 
osztályozva:

1. Németországi szarvasagancsok.
2. Németek által külföldön elejtett szarvasok agancsai.
3. Németországi dámlapátok.
4. Német vadászok által külföldön szerzett dámlapátok.
5. Németországi zergekampók.
6. Német vadászok által külföldön lőtt zergék kampói.
7. Németországi őzagancsok.
8. Német vadászok által külföldön lőtt őzek agancsai.
9. Jávorlapátok.

10. Vegyesek.
A 286 darab szarvasagancs közül díjazva lett 62. Az 

első díjat nyerte Pless herczeg 1900. szeptember 11-én 
felső Porosz-Sziléziában elejtett 20-asa, mely nálunk is 
méltón feltűnést keltett volna, amennyiben a rózsa kör
mérete 27 cm., az ág körmérete a rózsa felett 21 cm., 
az agancsszárak hossza 121 cm., az agancsszárak szét- 
ágazása pedig 136 cm. Az egyik első díjat a Vilmos 
császár által szeptember 27-én terítékre hozott páratlan 
24-es nyerte az ő híres rominteni területéről. Külföldről 
csak Magyarország volt számbavehetően képviselve. Ra- 
tibor  herczeg egy 16-os és egy 14-essel nyert díjat, azon
kívül még két magyarországi szarvas díjaztatott.

A 76 dámlapát közül 14 nyert díjat; köztük egy magyar- 
országit is kitüntettek.

Az őzagancsok, melyek a kiállításra küldettek, általában 
elég jó minőségűek voltak s összesen 69 díjaztatott; a . 
legtöbb díjat a pommerniek vitték el. Magyarországból 
csupán egy volt kiállítva, még pedig Koburg Fülöp her- | 
czeg vadászterületéről.

Az 55 zergekampó közül csak 13 volt németországi, 
de valami feltűnő szép példány alig akadt köztük.

Jávorlapát csupán 5 volt kiállítva, melyek közül 3 Nor
végiából került.

A kiállítás díszét nagyon emelte a külföldről s részint 
a tengerentúli országokból került szebbnél-szebben prepa
rált érdekes állatok sokasága. Ezek között méltó feltűnést 
keltett egy Erdélyből került barna medvebőr, melynek 
viselője állítólag 208 kilót nyomott. A bejárattal szemben 
egy óriási kitömött gorilla vonta magára a közfigyelmet, 
mig Schillings afrikai utazó keletafrikai kiállítása maga 
egy egész külön termet foglalt el. /.

* Mérgezési engedély. Mármaros vármegyében a 
ragadozó és kártékony vadak annyira elszaporodtak, hogy 
a vármegye alispánja Szabó József főszolgabírónak meg
engedte, hogy a bogdáni és kőrösmezői volt úrbéresektől 
bérelt vadászterületen a ragadozó és kártékony állatok 
méreg által pusztittassanak.

* Értesítés. Hogy lapunk minél szélesebb körben 
elterjedjen, elhatároztuk, hogy az erdészeti altiszteknek 
10 korona helyett évi 8 koronáért adjuk. Reméljük, hogy 
ezen kedvezményes ár ösztönözni fogja az erdészeti 
altiszteket a minél tömegesebb rendelésre. A Síagyar 
Erdész kiadóhivatala.

X A Magyar Fenyőm agpergető-gyárnak, mely
nek tulajdonosa Faragó Béla Zala-Egerszegen, lapunk 
mai számában foglalt hirdetésére felhívjuk olvasóink b. 
figyelmét.

* Vadásztörvények A frikában. Azok az államok, 
melyeknek Afrikában gyarmatuk van, a lefolyt két évtized 
alatt belátták, hogy ha az afrikai állatokat kímélet nélkül 
vadászszák, az állatvilág nagyon meggyérül, sőt egyes 
fajok lassanként teljesen kihalnak, ami nemcsak az ottani 
lakosokra, hanem a tudományra is mérhetetlen kár volna. 
Ezért nemzetközileg vadászati törvényeket állapítottak meg 
s e törvényeket már életbe is léptették. Az afrikai vadász
törvény értelmében tilos vadászni a keselyüket, a kigyász- 
sast (Secretarius serpentarius), a baglyokat és az éneklő 
madarakat. Azonkívül minden egyes vadászterületen külön 
törvény védi a ritka vagy kihalófélben levő állatokat. így 
helyenként tilos vadászni a zsiraffot, a gorillát, a csim
pánzét, a hegyi zebrát, a vadszamarat, a fehérfarku gnut 
és a kis vízilovat. A fiatal elefántot, a rinoceroszt, a zebrát 
s egyes névszerint felemlített antilope-fajokat sem szabad 
lőni. Ezeknek nőstényei is oltalomban részesülnek, mig 
kicsinyeik vannak. Ezenkívül csak mérsékelten szabad 
pusztítani egyes vaddisznó-fajokat, a sátánmajmot, az ösz- 
szes prémet szolgáltató majmokat, a hangyászó medvét, 
a dügongot, a kisebb macskafajokat, a gepárdot, a sakált 
s a kisebb majmokat. A ragadozók pusztítását a törvény 
nemcsak megengedi, hanem egyenesen kötelességévé teszi 
az ottani vadászoknak. E ragadozók: az oroszlán, a leo
párd, a hiéna, a vadkutya, a vidra, a kutyafejü és más 
kártékony majmok, a nagy ragadozó madarak (a baglyok,
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keselyük és a kigyász-sas kivételével), a krokodil, a mér
ges kígyók és a tigris-kigyó. Ezenkívül minden telepen 
kell védelmi helyeket berendezni, ahol egyáltalán tilos 
vadászni vagy tőröket felállítani. E védelmi helyeket el 
kell látni bőven élelemmel, vízzel és sóval, hogy az állatok 
odaszokjanak s különösen szaporodási idejük alatt ott 
tartózkodjanak. A tilalmi idő is meg van állapítva; va
dászni csak vadászjegygyei szabad.

*  V i l á g i t ó  t o j á s o k .  A rovarok közül a szentjános
bogár és a pattanó bogarak petéi világítanak, ha nagyobb 
mennyiségben vannak egy helyen felhalmozva. Újabb 
észlelések szerint a gerinczes állatok között is vannak 
olyanok, melyek világitó tojásokat raknak. Ilyen világitó 
tojásai vannak a fürge gyíknak és a vízi siklónak. A fürge 
gyík tojásainak a fénye világoszöld, de az csak akkor 
észlelhető, ha nagyobb mennyiség van nedves helyen 
összehalmozva. E tojások fényét sokáig annak tulajdoní
tották, hogy a nedves helyen a peték elpusztulnak s a 
rothadás következtében áll elő a zöldes fény, mint pl. 
reves fáknál gyakran észlelhető. Mivel azonban az ilyen 
tojásokból is életképes kis gyíkok kelnek ki, a világitó 
képesség az egészséges tojás tulajdonsága.

LEVÉLSZEKRÉNY.
Zala-Egerszeg, 1901. febr. 22.

Tekintetes Szerkesztő Ur!
Becses lapjának első számából látom, hogy múltkori 

közleményembe hiba csúszott be, ennélfogva kérem azt 
a 2. számban helyesen, vagyis a következőképpen még 
egyszer közölni.

Faragó Béla.

Azon kérdés eldöntése czéljából, hogy az 1895. évi 
XLVI. t.-cz., illetve ennek végrehajtási rendelete nemcsak 
gazdasági vetőmagvakra, hanem erdei famagvakra is 
kiterjed-e, kérdést intéztem a m. kir. állami vetőmag
vizsgáló állomás tudós vezetőjéhez, dr. Degen Árpád 
egyetemi magántanár úrhoz, akitől az alább közölt választ 
nyertem :

Budapest, 1900. ápril hó.

Tekintetes Faragó Béla urnák
Zal a-Egerszegen.

F. hó 8-án kelt becses levelére van szerencsém a 
következőket válaszolni:

Az 1895. évi XLVI. t:-cz., illetve ennek végrehajtási 
rendelete csakugyan kiterjeszkedik az erdei fák iparszerüen 
forgalomba hozott magvaira is. Mint becses levelében 
említi, a belföldi tűlevelű famagvaknál a végrehajtási rendelet 
azon követelményének, mely szerint a csiraképesség, 
tisztaság stb. eladásnál pontosan megjelölendő, minden 
fenakadás nélkül meg lehet felelni; ezen pontban egyet
értőén, a továbbiakban nem fejtegetem. Becses levelének

többi tartalmát egyes pontokra kell szétszednem, hogy 
válaszomat áttekinthetőbb alakban fogalmazhassam.

1. Hogy exotikus tűlevelű fák magjainál fajazonosságért, 
származásért és csiraképességért s a lombosfák mag
jainál az utóbbi tulajdonságért sehol a világon kezesség 
nem igényeltetik, annak az oka az, hogy a mi 1895. 
évi XLVI.- t.-czikkünkhöz hasonló törvényes intézkedés 
tudtommal semmiféle más országban nem létezik.

Ezen kérdést is két részre kell osztanom és pedig:
a) az exotikus tűlevelű fákra vonatkozólag mindenek 

előtt megkérdezem, vájjon a fogyasztó közönség rendeli-e 
ezeket egyáltalában 10 kgr.-on felüli mennyiségben?

Mert ha nem, akkor ezekre a törvény intézkedései épp 
oly kevéssé terjednek ki, mint a kerti dísznövények 
magjaira.

A törvény czélja lévén nemzetgazdasági károkat elhárí
tani; azon károk, melyek dísznövények esetleg csirakép
telen magjainak forgalomba hozatala által előidézhetők, 
oly elenyésző csekélyek azon károkhoz képest, melyek 
mezőgazdasági magvak hamisítása által okozhatok, hogy 
a végrehajtási rendelet megszerkesztése alkalmával a „10 
kgr.-on felüli mennyiség“ javaslatommal ezeket a törvény 
intézkedései alól kivehetőknek tartottam.

Ha azonban mégis nagyobb mennyiségben is képeznék 
a forgalom tárgyát, akkor a csiraképességre nézve ugyan
azon eljárás volna követendő, melyet levelemnek a lombos 
fák magjaira vonatkozó részében ajánlok.

Fajazonosság bevallása, ha az az eladó előtt ismeretlen, 
nem kötelező, de ez esetben ezt különösen ki kell jelentenie.

Ebből az következik, hogy oly magvaknál, melyeknek 
fajazonosságát a magról felismerni nem lehet, ezt az eladó 
csak az esetben jelöli meg pontosan, a midőn ezt nyugodt 
lelkiismerettel teheti, máskülönben kinyilatkoztatja, hogy a 
faj azonosságáról nem szavatol.

b) Ami a lombos fák magjainak csirázóképességét 
illeti, igaz, hogy azok nagy része oly lassan csírázik, hogy 
némelyik (Fraxinus, Carpinus stb.) az első évben még a 
legkedvezőbb körülmények közt is csak elvétve szokott 
csírázni, némelyik (p. o. a csontárok) csirázási ideje még 
két évnél is hosszabb ideig tart. Ezen magvaknál az eladó 
csakugyan nem felelhet meg a törvény intézkedésének 
az eladás idejében.

M ivel azonban a csirdzóképesség stb. megjelölése 
ajánlatban, kötlevélben, számlán, vagy esetleg külön 
értesitvényen van megengedve (utóbbi kitétel éppen 
a sokáig csírázó magvakra vonatkozik), ez oly időben 
adható, a midőn a kísérlet már be van fejezve.

Igaz, hogy ekkor a mag már el van vetve, de a 
törvény intézkedésének az illető megfelelt s ha az  
árut mint utolsó évi termést adta el, módot nyújtott 
a vevőnek arra nézve, hogy az értesitvény adatait 
az illető év normáival összehasonlíthassa.

2. Minthogy a törvény végrehajtásánál objektiv 
jelek voltak megállapitandók, melyek alapján a for
galomba hozott vetőmagvak ellenőrizhetők s én más
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módot, mely objektív adatokat szolgáltatna, mint 
a csirdztatási kísérletet s az ezt követő vagy némely 
esetben (Pinus Cem.bra stb.) helyettesítő metszési 
kísérletet, nem ismerek, a törvényes intézkedés 
megváltoztatásának javaslatához csak az esetben 
járulhatnék, ha nekem valaki az érték megállapítá
sának más megbízható s a kereskedelmi gyakorlatnak 
is jobban megfelelő módját ajánlaná.

3. Az erdei fák magjának származásának beval
lására vonatkozólag van szerencsém a végrehajtási 
rendelet azon mondatára figyelmeztetni, melyben 
(8. §. 6. pont) a származás megjelölése csakis abban az 
esetben van elrendelve, ha ahhoz a mag valamely tulaj
donsága van kötve.

Coniferák magjánál a származás megjelölése nem 
mellékes dolog, különösen a mióta tudjuk, hogy a 
mélyebb fekvésű s a középmagasságu hegyekről szár
mazó p. o. Piceák sokkal erőteljesebb növésűek s 
hogy az északibb vidékekről (svéd, finn stb.) származó 
magvakból tenyésztett tűlevelűek apróságuk s fia ta l
kori növésük csekélysége által térnek el (physiologikus 
variácziók). Ezen esetben tehát a származáshoz 
bizonyos tulajdonság van kötve s ezt az eladónak 
be kellene vallania; a baj csak az, hogy ezen 
tulajdonság nem ellenőrizhető.

Kiváló tisztelettel :
Dr. Degen Árpád,

egyet. m. tanár,
a budapesti m. kir. állami vetőmagvizsgáló állomás vezetője. 

*

Nézetem és meggyőződésem szerint a fent említett 
törvény rendelkezései nem alkalmazhatók erdészeti fa
magvakra, mert a mig a mezőgazdasági magvak mind 
gyorsan, néhány nap, legfeljebb hét múlva csíráznak, sok 
oly fa és gyümölcsmag (Carpinus, Fraxinus, Csontárok 
stb. stb.) van, a melynek csirázási ideje hónapokig, sőt 
évekig is eltarthat és ezek előzetes kipróbálása és a 
törvény követelte szavatosság lehetetlen, így tehát a 
törvény §§-ai csak holt betűk maradnak, a gyakor
latban be nem válanak és alkalmasak arra, hogy a 
tisztes magkereskedelemre gátlólag hassanak, a fent 
idézett törvény végrehajtási utasításának megváltoztatását 
óhajtom kérvényezni, annál is inkább, mert ehhez hasonló 
rendelkezés más államokban, még az oly előrehaladott 
kultúrájú Németországban sincs, ahol Colerus már 1591-ben 
„Oekonomia ruralis et domestica“ czimü művében adott 
utasítást arra, hogyan szedendők és pergetendők az 
erdei famagvak és ahol már a 18-ik században voltak 
(Braunschweig, Lüneburg és Szászországban) kormány
rendeletek, a melyek az erdei famagvak forgalomba 
hozatalát szabályozzák.

Tekintettel arra, hogy dr. Degen tanár úr a jelenleg 
érvényben levő törvényes intézkedések megváltoztatásának 
javaslatától nem zárkózik el azon esetben, ha „más 
megbízható s a kereskedelmi gyakorlatnak jobban

megfelelő mód ajánltatik,“ — fellendülő erdei mag- 
pergetésünk és erdei magkereskedelmünk érdekében 
tisztelettel kérem hazánk szakférfiait, hogy e közérdekű 
kérdéshez e lap hasábjain hozzászólani szíveskedjenek.

Hazafias üdvözlettel: 
Faragó Béla,

a „Magyar Fenyőmagpergető-gyár“ tulajdonosa 
Zala-Egerszegen.

*
Fenti felszólalásnak készséggel teszünk eleget és reméljük, 

hogy e fontos kérdés eldöntéséhez t. munkatársaink közül 
többen is hozzászólanak.

A szerkesztőség.• • •.. •.. •. • • •.. •.. • - •.. • .. • .. •.. •.. • « •.. •.. • .. «.. •.. #.. # M •.. #.
A

Felsőmagyarországi erdei magpergető Kassán,
mely kipergetett magjait a kassai magvizsgáló-állomás 
által csírázó erejére és csírázó képességére vizsgáltatja 
és csak azokat bocsátja forgalomba, melyek ezen állo
más által kifogástalannak találtatnak. Ajánl legjobb
M irn tw iiíW / wírm- w m i n ő s é g ű

tűlevelű és lombfa-magvakaf,
különösen lúczfenyő-, erdei fenyő-, fekete  fenyő-, 

vörös fenyő-, czirbulya fenyő- és jegenye fenyő- 
magvakat Stb. legjutányosabb árak mellett. *msk

Szives rendelések a Felsőmagyarországi magpergetöhöz Kassán, mtézendők.

p Á R T O liü U K  A  H A Z A I

T E R M É S Z E T E S  Á S V Á N Y V I Z E K E T !
G Y  ~  8

Legkiválóbbak a ------  —

Szolyvai,
Luhi Erzsébet

és

Polenai
~  gyógyv izek .

SZAKFÉRFIAK SZERINT
felülmúlják a krondorfi, gieshüb'i, bilini és más hasonló 

■ - - -  külföldi vizeket. • — ~ =

Kiváló hatásúak: k ö s z v é n y - ,  v e s e - ,  h ó l y a g - ,  g y o m o r - ,
| —  t o r o k - ,  t ü d ő -  é s  g é g e b a j o k  e l l e n .  = = = = =

M eg ren d e lh e tő k  és  p rosp ek tu s  kaphatő

a forrás bérlöségérrél Szotyván,
B e reg m eg y e .
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Ungvári
I I J  ajánlja sajátkezüleg készített és saját találmányu szaba- 
+ < + — ■■ = dalm azott . -- . -

j:;j csösínnel ellátóit fegyvereit.
i ',«  Az összes alkatrészek valódi svéd vert vasból és valódi

I<'4 - ■ keményített angol aczélból vannak készítve.
Bárminemű fegyverátalakitást a legjutányosabban elvállal.

< i  Szintúgy ajánlja saját szerkezetű, úgy az ezredéves orszá- 
" t gos-, mint az 1900. évi párisi kiállításon is kitüntetett

h a l f á i t  melyek e^d'g is rnár a legkiterjed- laJCUU'Uttllall, tebb használatnak örvendenek.
Levélbeli megrendelések a leggyorsabban foganatosíttatnak.

1901. évi 2366. sz.

Pályázati hirdetmény.
Selmecz-Bélabánya törvényhatósági jogú szab. 

kir. városnál rendszeresített

erdőmesteri állásra
ezennel pályázat hirdettetik.

Javadalm azás:
1. 2200 korona, de ötödévenkint 200—200 ko

ronával három Ízben emelkedő fizetés.

Faárverési hirdetmény.
A Batizfalu községi róm. kath. plébánia

1901. évi márczius hó 12-én délután 2 órakor
a róm. kath. plebánia-épületben tartandó nyilvá
nos írásbeli árverésen eladja a tulajdonát képező 
erdőnek az 1900. évi 70,276. I/3-b. F. M. számú 
rendelettel kihasználásra engedélyezett területén 
levő 1129-53 tm:5-re becsült lúcz- és erdei fenyő 
haszonfakészletet.

Becsár 6256 kor. Kiszállítási határidő bezá
rólag 1903. márczius hó 31-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe: a) 
ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyujtatnak 
b e ; b) ha tisztán kivehető számjegyekkel s egy
szersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, 
valamint annak boritéka kívül az értékesítés 
tárgyátképező haszonvétel megjelölését szószerint 
tartalmazza, ú*gy, amint az a hirdetményben fog
laltatik ; d) ha lepecsételve és ívenkint 1 koronás 
bélyeggel ellátva adatnak be; e) ha tartalmaz
zák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és 
azoknak magát teljesen aláveti; f )  ha bánatpénz
képpen a megajánlott összegnek legalább 10°/o-át 
készpénzben tartalmazzák; g)  ha úgy vannak 
aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve 
és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan ki
olvasható; és h) ha a boríték kívül „Ajánlat a 
róm. kath. pleb. érd. eladandó fakészletre“ fel
írással van ellátva.

A részletes árverési és szerződési feltételek a 
szepes-szombati m. kir. járási erdőgondnokságnál 
és a batizfalvi róm. kath. plébánián tekinthetők 
meg naponta 11— 12 óra között.

Szepes-Szombati 
m. kir. járási erdőgondnokság.

2. Lakpénz állandóan 500 korona.
3. Utazási átalány 500 korona.
4. Lótartási átalány 1000 korona.
5. 15 hold szántóföld vagy rét természetben ki

szolgáltatva vagy holdanként 14 koronával 
megváltva.

6. 60 m:5 kemény tűzifa.
A pályázati kérvények alólirotthoz folyó évi 

m á re z iu s  hó 31-éig nyújtandók be.
Selmeczbányán, 1901. február hó 21-én.

S e lm e e z b á n y a  v á ro s  ta n á e sa .

Magyar Fenyőmagpergető-Gyár
erdészeti m agkereskedés + + +

Faragó Béla ZALA-EGERSZEGEN.
Kitüntetve

d íszo k le vé l, arany- és ezü s t é rem m el, le g u tó b b  a p á ris i v ilá g k iá llí
táso n  ezüst érem m el.

Ajánlja mindennemű hazai és külföldi, legm agasabb  
csirak ép ességü  tű- és lo m b levelű

(5e) E R DEI Se)

amelyek a budapesti m. kir. állami m agvizsgáló
á llom ástól nyert értesítések alapján megfelelnek a jó vetőmagtól 

megkivántató tulajdonságoknak.

Kocsányos és kocsánytalan tölgymakkot,
gyüm ölcsfa- és cserje-m agot.

A  r i P f í sz^mos erdészeti hatóság elism erő- 
____o  J_________  nyilatkozatainak gyűjtem énye kívá

natra bérmentve küldetik.
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Faeladási hirdetmény.
Sztrabicsó beregvármegyei község volt úrbéres 

közönségének a vasúti állomástól 4 kilométer 
távolra fekvő közös legelőjén kijelölt, megszá
mozott és felülbélyegzett 1300 darab tölgytörzs 
műszaki czélokra felbecsült 3120 m3 fatömege
39,000 korona, szóval: harminczkilenczezer
korona kikiáltási becsáron felül, a legtöbbet Ígé
rőnek Sztrabicsó község házánál

1901. évi márczius hó 13-án délelőtt llü  órakor
megtartandó nyilvános szóbeli árverésen a leg
többet ígérőnek el fog adatni.

Árverelők a kikiáltási ár 10%-át bánatpénzül 
tartoznak előre lefizetni; árverés előtt 10% 
bánatpénzzel felszerelt Írásbeli ajánlatok is elfo
gadtatnak, ellenben utó- és távirati ajánlatok 
figyelembe nem vétetnek.

Szerződési és árverési feltételek alólirottnál 
betekinthetők.

Eredménytelenség esetében a második árverés 
fenti helyen, fenti feltételek mellett folyó évi 
m árczius hó 20 án délelőtt IIV2 órakor
fog megtartatni.

Sztrabicsón, 1901. évi február hó 15-én.
Úrbéres elnök.

ad. 1901. évi 837. számhoz.

Hirdetmény.
Az alulírott magyar kir. erdőhivatalnál 

mintegy 10 q.

jegenye fenyőmag
eladó.

Ara kilogrammonként 1 korona 20 fillér.
Zsarnóczán, 1901. évi febr. 20.

M. kir. erdő hivatal.

üjllllül ............................ .

J

A

m Pártoljuk a m agyar ipart!

Scherg Vilmos és Társai
brassói posztógyára

legmelegebben ajánlja kizárólag tiszta  
nyírt gyapjúból rendkívül solid és 
tartósan készített divatszövetjeit, va 
lamint egyenruha~ és híres erdélyi 
toden-kelméit a legizlésesebb kivitel
ben. — Gyártmányainkból raktár és 
mintatárlat Ungvári kizárólag

Schulman Jakab fia
posztókereskedő czégnél van, a hol 
gyái talányaink eredeti gyári árbay 
kaphatók.

Kiváló tisztelettel:

Scherg Vilmos és Társai.

Vonatkozással az oldalt levő hir
detésre, van szerencsém a n. é. közön
ség b. tudomására hozni, hogy sike
rült a rendkívül jó, solid és tartós 
gyártmányairól híres

brassói posztógyár
kizárólagos raktárát megkapnom min
dennemű p o s z t ó t ó d é n - és divat- 
szövetedben, azon kötelezettséggel, 
hogy azokat csakis eredeti gyári ár
ban árusíthatom.

Leggyorsabb és legpontosabb kiszolgálás.
Minták kívánatra bérmentve küldetnek.
Ruhák teljes elkészítését elvállalom.

Kiváló tisztelettel:

SCH U LM AN JAKAB FIA
posztókereskedö ezég 

U J N G V Á F t T ,  N a g y h i d - u t c z a .

lllllllllllllllllllllllilllD

r

■ 3

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvári.

DG
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Ungvár, 1901. márczius 20. 3. szám.I. évfolyam.

MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALYI IMECS BÉLA FÖERDÉSZ 
B O R S O D -A P Á T F  A L V Á N ,

hova a lap szellemi részét illető közlemények 
(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI ÁR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRIT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
dijak küldendők.

T isztelt O lv a só in k h o z!

A 3-ik számra hagytuk az úgynevezett „be
köszöntőt“, mert nem akartunk elébe vágni t. 
olvasóink véleményének ; másrészt pedig előbb 
tájékozást akartunk szerezni afelől, hogy a t. 
szakközönség érdeklődésében lesz-e gyökere, 
lesz-e jövője lapunknak?!

Most, amidőn már az első két szám megjele
nése után a bizalomnak és rokonszenvnek szá
mos nyilatkozatát vettük s arról is meggyőződ
tünk, hogy a M. E. fenállásához szükséges 
szellemi és anyagi támogatás sem fog hiányozni, 
némi önbizalommal nézünk annak jövője e lé ; 
azzal az önbizalommal, amelyet a t. szakközön
ség megnyilatkozott jóindulata öntött belénk.

Mindenekelőtt hálásan megköszönjük t. olva
sóinknak szivesen előlegezett bizalmát, rokon- 
szenvét; rajta leszünk minden erőnkkel, hogy 
arra érdemeseknek is tartassunk.

Irányelveinket az „előfizetési felhivás“-ban már 
kifejtettük. Nem kívánunk ezekhez reklámszerü 
ígéreteket fűzni, mert ez nem volna méltó lapunk 
komolyságához.

Mindazonáltal nem zárkózhatunk el annak 
kijelentése elől, hogy szándékunkban van a 
„Magyar Erdész“-t anyagi erőnkhöz mérten, hova
tovább tartalmasabbá tenni s amint már az „ előfize
tési felhívás “-bán is említettük, lehetőleg illusztrá- 
cziókkal is ellátni, általában pedig a lapot úgy 
szerkesztjük, hogy abban a társadalomnak min
den rétegbeli olvasója találjon valami hasznos, 
élvezetes szórakoztatni való olvasmányt.

Mostantól kezdve lapunknak állandó meteoro
lógiai tudósítója is van, amennyiben sikerült 
munkatársnak a budapesti központi meteorologiai 
intézet egyik érdemes tisztviselőjét e czélra meg

nyernünk. A külföldi (franczia, német, angol, 
amerikai) szakirodalom jeles termékeit a „Lap
szemlédben ismertetjük.

Azt hisszük, hogy fölösleges bővebben kiter
jeszkednünk azokra a nehézségekre, amelyekkel 
lapunk megindításánál meg kellett küzdenünk s 
amelyekkel előreláthatólag még hosszú időn ke
resztül kell számolnunk, amig a M. E. megerő
södik s megállapodásra jut.

Tudja azt minden szakember, hogy mennyi 
bajlódással jár egy szaklapnak a megindítása; 
azért arra kérjük t. olvasóinkat, hogy a kezdet 
kezdetén legyenek méltányos elnézéssel a M. E. 
hiányaival szemben ; hogy ne a szigorú kritikus 
szemével vizsgálják azt, hanem tekintsék a kar
társ baráti érzelmeivel és azzal a szeretettel, 
amelyet a még gyenge gyermekkel szemben 
minden jóindulatú ember táplálni szokott.

Felhasználjuk ezt az alkalmat, hogy teljesen 
eloszlassuk azt a félreértést, amelyet az „Erdé
szeti Lapok“ t. szerkesztője részéről az „előfize
tési felhivás“-unkhoz fűzött kommentárjában (1. 
az E. L. idei 1. füzetének „különfélék“ rovatát) 
látunk fenforogni, mert a látszatát is el akarjuk 
kerülni annak, mintha érdemes laptársunkkal 
szemben kritikát, legkevésbé pedig igazságtalan  
birálgatást akarnánk gyakorolni.

Mi ugyanis ebben az „előfizetési felhívás “-bán 
szóról-szóra azt mondottuk és úgy is értettük, 
amint megírtuk, hogy „az E. L., mint az Orsz. 
Érd. Egyesület közlönye, hivatalos jellegénél fogva 
csak megszabott keretek között mozoghat s a 
gyakran halmazzá gyűlő közlemények mellett a 
tulajdonképpeni szakirodalomnak m egfelelő tág 
tért nem adhat; a szakkérdések kívánatos 
arányú megvitatásának pedig nem is juttathat 
minden alkalom m al helyet__ “
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Tehát nem arról beszéltünk, amiről minden
esetre félreértésből vagy e ln é zé sb ő laz E. L. 
t. szerkesztője irt, hogy t. i. a tulajdonképpeni 
szakirodalom az E. L.-ban egyáltalában ne 
talált volna helyet, hanem csak tisztán azt a 
tényt konstatáltuk, amelyről a t. olvasóközönség 
köréből is már sok szót hallattunk s amelyet 
azt hisszük, hogy a t. szerkesztő úr sem vonhat 
komolyan kétségbe, legkevésbé pedig azt, hogy 
az E. L. „csak megszabott keretek között mozog
hat . . . miután erre nézve az Orsz. Érd. 
Egyesület érvényben levő alapszabályainak 59. 
§-a határozott rendelkezést tartalmaz.

Midőn az előbb mondottakhoz hozzátesszük, 
hogy bennünk sem ellenszenv, sem pedig gán- 
csoskodási szándék — sőt erre hajlam — sin
csen, azt a reményt tápláljuk, hogy a kölcsönös 
megbecsüléssel karöltve járó tisztességes és ne
mes verseny kollegiális érzelmeinket érintet 
lenül fogja hagyni.

Végül ismételten kérjük t. szaktársainkat, hogy 
tudósításaikkal, czikkelyeikkel és hirdetéseikkel 
bennünket mennél gyakrabban szíveskedjenek 
fölkeresni.

B.-Apátfalva, 1901. márczius hó 15-én.
Hazafias üdvözlettel

a szerkesztő.
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A községi közterek, továbbá a kopár és 
vízmosásos stb. te rü le tek  befásitásáról.

Irta és felolvasta Nagy-Borosnyón Kovács Pál magyar kir. főerdész.
(Folytatás és vége.)

És lássuk most azon köz- és ezzel karöltve nemzet- 
gazdasági okokat, melyek bennünket szintén csak az 
erdő és élőfa tiszteletére és annak ültetésére és ápolására 
serkentenek.

Úgy vélem, hogy nem mondok nagyot azzal, ha kinyil
vánítom itt, hogy nincs olyan városa vagy községe 
hazánknak, melynek földkönyve kisebb vagy nagyobb, 
de sokszor aránytalanul nagy területeket ne tartana 
nyilván azon czim alatt, hogy „terméketlen“, vagyis 
értéktelen.

Hogy messze se menjünk azok keresésére: ott vannak 
mindjárt utczáink és közutaink ; ott van csaknem minden 
községnek és városnak a maga patak-, folyó- vagy 
folyampartja ; ott vannak a szegénységet és nemtörődöm
séget hangosan hirdető kopár, terméketlen hegyoldalak ; 
ott vannak a hegyi patakoknak nem ritkán 10, 100, sőt 
több holdra menő árterületei és a gondatlan mezőgazda

ságnak szégyenfoltjai : a gyakran 10—20 méter, sőt még 
ennél is mélyebb, szédítő mélységű és borzalmat keltő 
vízmosások ; ott vannak a kietlen sivár és nagy kiterje
désű futóhomokterületek és végül ott kínálkoznak még 
mindenütt a puszta, terjedelmes legelők és a már tago- 
sitott mezőgazdasági földek. Látom a mosolyt a mező- 
gazdasággal foglalkozó ember arczán, midőn még legelőiket 
és szántóföldjeiket is befásitani óhajtanám. Pedig jól 
meggondolva a dolgot, ez óhajtásom nem olyan lehetetlen 
és kivihetetlen, hogy a felett egy gúnymosoly kíséretében 
a napirendre térhetnénk.

Csak azt gondoljuk meg jól, hogy egy — háromszéki 
viszonyainkhoz képest— 10—20 hold területű, közepesnek 
nevezhető tag mily másforma kinézéssel bírna akkor, ha 
az a talaj és fekvés minőségéhez képest gyümölcs- vagy 
erdei fával volna szegélyezve.

És ne gondolja senki azt, hogy az ide ültetett fák a 
mezőgazdasági növényzet rovására foglalnák el a helyet. 
Mert ha talán 1—2 öl szélességű szalagot el is vonnak 
a gabonanemüektől, visszaadják azt az által, hogy alattuk 
dús fű terem s még inkább azáltal, hogy egyszer a 
nyári nap perzselő hevét mérsékelik, máskor meg és 
leginkább ezáltal, hogy őszünk, telünk és tavaszunk rémét
— a Nemerét — romboló és fagyasztó útjában megtörik 
és pusztitó munkájában akadályozzák.

Higyjék el, kérem, hogy a gabonatermelésre vissza
hagyott — bár kissé megapasztott — terület a neki 
nyújtott védelem következtében a dúsabb termés által 
mégis többet fog produkálni, mint az a hely, melyet tőle 
elfoglaltunk.

És én azt hiszem, hogy a már évek óta hallható panasz 
a nyomott gabonaárak miatt mind csak onnan ered, 
mert e téren túlságos nagy a produkczió; azaz több a 
fóka, mint az eszkimó s igy nincs, aki elfogyaszsza a 
túlságba vitt gabonatermést, minek folytán beállott az az 
állapot, hogy nagyobb a kínálat, mint a kereslet és igy 
nincs meg a kellő értéke e terménynek.

Vájjon nem előnyösebb volna-e az, ha az erre alkalmas 
területeken átmennénk a gyümölcstermelésre ? Mert ha 
apadt a gabonatermés, emelkedett annak értéke és e 
helyett egy más gazdasági ág : a gyümölcstermelés terén
— mely ezidőszerint jó keresletnek örvend — értékesít
hetjük földünket és munkánkat.

És vájjon nem jobb, egészségesebb és kedvezőbb 
legelőket nyujthatnánk-e marhaállományunknak, ha puszta 
legelőinket — mondjuk 20—30 méter távolságokban — 
árnyékot és szél ellen menedéket adó fákkal beültetnők ?

Mert ha e czélra magas törzsű gyümölcs- vagy — a 
körülményekhez képest — erdei fát ültetünk oda, az 
nem hogy csökkenteni, de sőt még emelni fogja a fű
termést.

Vagy szóljak-e a nemzetgazdaságilag holt tőkét kép
viselő kopárokról, vízmosásokról, árterületekről és futó
homokterületekről és ezeknek már nem a befásitásáról, 
hanem a szoros értelemben vett beerdősitéséről ?
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Szeretném ezt a dolgot is egészen részletesen tár
gyalni, de a feladatom megoldására bocsátott rövid időre 
való tekintetből annak részletesebb fejtegetésébe most 
nem bocsátkozhatom,

Azonban engedjék meg nekem, hogy erről általános
ságban valamit mégis elmondjak.

Az utóbb említett holt tőkéknek csakis a befásitás 
által való értékesithetése, ideszámítva még a községi 
közterek, utczák és közutak befásitását is, oly egészen 
új nemzeti vagyon létesítésével járna, mely mig most a 
vele való foglalkozással munkát és kenyeret adna nagyon 
sok — a munka hiánya miatt panaszkodó és éhező — 
munkás kéznek és szájnak, addig későbbre a semmiből 
egészen új kenyeret létesítettünk ezzel folyton szaporodó 
fajunknak, miáltal erősítjük nemzetünket, nagygyá, hatal
massá tesszük hazánkat.

Most hátra van még a felvetett kérdésnek közegész
ségügyi szempontból való tárgyalása.

Mindennap halljuk, hogy városaink és községeink levegője 
általában rossz, egészségtelen. A beteg ember, ha csak 
annyi ereje és pénze van is, azonnal az erdők közelében 
vagy között levő üdülő vagy fürdőhelyekre siet egészsége 
helyreállítása végett és ott rendesen el is éri czélját.

Ennek oka semmi másban, mint csak a levegőben 
keresendő.

Ismerjük a levegő alkatrészeit. Ennek körülbelül 3/Ved 
részét a nitrogén és Vi-ed részét az oxigén alkotja, 
mintegy félszázadrész széndioxiddal vegyülten. Vannak 
ezeken kivül még több más idegen részek is belekeve
redve, melyek, a vízgőzök kivételével, többnyire ártalmasak 
az ember szervezetére.

Ezen ártalmas idegen anyagok pedig éppen a sűrűbb 
népességű helységek és városok levegőjében vannak meg 
nagyobb mennyiségben, mint az emberi és állati élet
működés észrevétlen termékei.

Ilyen első sorban a már említett széndioxid, mely, ha 
a fenti aránynál nagyobb mennyiségben fordul benne elő, 
akkor ártalmassá válik az egészségre.

S most nézzük: milyen hivatást teljesítenek e tekintetben 
a növények és első sorban a fák?

A fák leveleik segélyével a levegő széndioxidját elnyelik 
saját táplálkozásuk kiegészítése czéljából; — belőle a szenet 
külön választják és saját testük felépítésére fordítják, — 
mig ellenben az oxigént megtisztított állapotban újból vissza
adják a levegőnek és igy közvetve az ember tüdőjének.

Már pedig ez az oxigén vagyis éleny az, mely legfon
tosabb az életre, úgy, hogy e nélkül semmiféle teremtett 
lény meg nem élhetne, még csak egy perczig sem.

És ezen oxigénnek, ezen éltető elemnek van még egy 
módosulata, melyet csak nem olyan régen — alig hatvan 
^ve fedezett fel egy Schönhein nevű tudós és elnevezte 
azt ózonnak. Erről a későbbi vizsgálatok megállapították, 
hogy ez voltaképpen az oxigénnek egy tömöttebb állapota 
és hogy sűrített állapotban kékes szinü és foszforra emlé
keztető szagu légnemű anyag.

De megállapították egyszersmind azt is róla, hogy a 
szükséges — mérsékelt — adagban belehelve, az ember 
szervezetére üditőleg hat és már a felfedezéssel egyidejűleg 
azt is, hogy leginkább csak az erdők és kiváltképpen a 
fenyvesek levegőjében fordul elő nagyobb mennyiségben, 
vagyis ott, ahol mint már említettem, a tiszta oxigénnek 
termelő műhelye van.

Már most ha megtudtuk azt, hogy miért jobb a tiszta 
erdei levegő az ember szervezetére és egészségére, mint 
a káros, idegen anyagokkal, miazmákkal és baczillusokkal 
telitett levegő: akkor azt mondom, hogy magunk ellen 
vétünk, midőn nem arra törekszünk, hogy ha már állan
dóan nem lakhatunk tiszta, egészséges levegőjű erdőkben, 
vagy azok közvetlen közelében: hogy — mondom 
akkor nem iparkodunk legalább mindazt megtenni e téren 
lakhelyünk környezetében, ami megszépíti lakásunkat, 
községünket, városunkat; egészségesebbé teszi levegőnket, 
felvidítja kedélyünket, megnyugtatja lelkünket és gyönyör
ködteti szivünket.

Mert én azt merem állítani, hogy nem születhetik a 
földön egy olyan építőmester, ki a Sahara-sivatagra egy

bár a legnagyobb fénynyel és berendezéssel ellátott — 
palotát tudna építeni a környezet elhanyagolásával, 
vagyis minden park, minden fa, minden fű vagy virág 
elmellőzésével, amelyre valaki azt mondhatná, hogy az 
szép, hogy az egészséges. Bizony csak kaszárnya lesz 
az és nem otthonias, egészséges lakóház. Mig ellenben 
egy fűszálra, egy virágra, csupán egyetlen szál élőfára 
is, hányszor meg hányszor halljuk lépten-nyomon, hogy 
az szép, hogy az gyönyörű, hogy az egészséges kinézésű: 
mennyivel inkább alkalmazhatjuk ezen jelzőket egy olyan 
egyszerű kinézésű lakóházra, melynek keretét egy szép 
park képezi.

De még hány és hány szempontot tudnék és szeretnék 
itt részletesen tárgyalás alá venni, amelyek mind csak 
arra serkentenék önöket, hogy ültessék a fát mindenüvé, 
létesítsenek uj erdőket mindenütt, ahol annak helye van 
és amely területet más módon értékesíteni nem tudnak.

De ha még tovább mennék jelen alkalommal a rész
letezés terén, lehet, hogy sokak előtt ellenkező hatást 
érnék el törekvésemmel, mint a hogy azt óhajtanám; 
lehet, hogy az unalmasság terjengő tengerébe fullasztanám 
bele kitűzött czélomat.

így hát csak még néhány szóval akarok rámutatni azon 
megoldandó feladatokra, melyek e téren Nagy-Borosnyó 
községet és annak közvetlen környezetét a gyors munkára 
felszólítják.

Itt van első sorban az evangélikus református és az 
izraelita egyház temetője, melyek a legalkalmasabb talajt 
és fekvést kínálnak egy gyümölcsöskert berendezésére. 
És higyjék el, kérem, hogy ezáltal mig egyfelől értéke
sítjük ezt a parlag talajt, addig másfelől márványkőnél és 
aranyozott vasszobornál fényesebb tanujelét adjuk meghalt 
szeretteink iránti kegyeletünknek.

Itt van továbbá piaczterünk vagy ha úgy tetszik :
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„millennium-terünk“, melyen az alapvető munkát ez 
irányban — örömmel konstatálhatom — hogy már meg
tettük akkor, amikor azt egy hazafias eszmétől fellelkesülten, 
drága hazánk 1000 éves történetének emlékére parkirozni 
kezdettük.

De amily örömmel töltötte el akkor az én minden élő fáért 
rajongó szivemet az, hogy csekélységem kezdeményezé
sére Nagy-Borosnyó község közönsége 1896. év tavaszán, 
1000 éves történetünk emlékére és áldott emlékű nagy 
őseink iránti kegyeletünk tanúbizonyságára oda fákat 
ültetett, elnevezvén azokat az ő nagy neveikről: — éppen 
oly fájdalmas érzést kelt azóta bennem — napról-napra 
jobban — annak látása, hogy az akkor elültetett mintegy 
250 drb. fából — a gondozás és ápolás hiánya miatt 
ma talán egy sincs már olyan, amely nem évszázadokra, 
de legalább évtizedekre hirdethetné pillanatnyi kegyeletes 
felbuzdulásunkat.

Erre a körülményre tehát ez alkalommal itt különle
gesen is fel kell hívnom községünk irányadó férfiainak 
becses figyelmét.

Vagy ismétlésbe esve: újólag figyelmeztetem e község 
elöljáróit arra, amit fennebb részletesebben és általános
ságban már tárgyaltam, hogy nekünk is vannak közutaink, 
újonnan tagositott földeink és ezek közt sokszor a szük
ségesnél jóval szélesebb dülőutaink; van továbbá a 
községnek egy nagy területű legelőnek használt kaszálója 
is és több magánbirtokosnak olyan rétje a Kovászna és 
Zágon vize mentén, melyek csak felében-harmadában 
felelnek meg jelenlegi állapotukban rendeltetésüknek, 
amennyiben rajtuk fű helyett nád, sás, béka, baczillus és 
a váltóláznak miazmái tenyésznek, mert száraz időjárás 
mellett az évnek felében, nedves időjárás mellett pedig 
egész éven át árvíz és posvány borítja azokat.

Ezek azon helyek, melyek községünkben kiáltó szóval 
kérik — ne értsenek félre, tisztelt hallgatóim — nem az 
erdősitést, hanem csupán csak a fásítást és azt is csupán 
olyan mértékben, amely elegendő arra, hogy csak egyes 
fának ezrekre menő tüdőin, vagyis zöldelő levelein át a 
lefolyás nélküli mocsárvizet és nedvességet elpárolog
tathassák.

Most pedig megköszönve szives figyelmüket, részemről 
azzal az ígérettel zárom be szavaimat, hogy amennyiben 
azok nem a pusztában hangzottak volna el, hanem meg
hallgatásra és megszívlelésre találtak, akkor még találkozva 
önökkel a ma felvetett eszme gyakorlati kivitelénél: a 
legnagyobb készséggel és a fák iránti szeretetem egész 
melegével szolgálok önöknek azzal a kevés tudással, mit 
e téren eddigi — még igen rövid — gyakorlatom ideje 
alatt megszerezhettem.

Kérem e község tisztelt elöljáróit, kérem ennek minden 
egyes lakóját arra, hogy ültessenek! Ültessenek minél 
több, minél szebb és minél hasznosabb fát! Változtassák 
át ezáltal községünknek jelenlegi szegényes, szomorú képét 
egy virágos kertté, egy örökké zöldelő ligetté!

És legyenek meggyőződve arról, hogy akkor, amidőn

ezen, most még állomképnek látszó, örökzöld liget való
sággá lesz: nem fog akadni községünkben csak egy is 
olyan ember vagy gyermek, ki meggondolatlanságában 
vandal kézzel nyúljon hozzá akárcsak a leggyengébb 
csemetéhez vagy virághoz is, hogy azt — mint a piacz- 
téri ültetvényünkön eddig sajnosán tapasztaltuk — ok 
nélkül letörje; mert a szépnek folytonos szemlélése csak 
nemes gondolatot kelt az ember agyában: a nemes 
gondolat pedig kerüli a vandalizmust.

Tölgygazdaságunk bajai.

Hogy tölgyeseink, melyek európai hírnek örvendeztek 
s nekünk büszkeségeink valának s maholnap csak rom
jait leljük, azt valamennyien szomorúan tapasztaljuk. S 
bár fájó szívvel tekintünk a fejsze és fűrész eme áldo
zataira, józan észszel azt megakadályozni nem akarhat
juk, mert végre is minden termény s igy a fa is, eléri 
érettségének azon fokát, melyen túl fentartani oktalan
ság volna.

De nem is az érett és rendszeres üzemtervek alapján 
kihasznált tölgyesek érdekében emeljük fel szavunkat, 
hanem a rendszertelen használatot követő bajokra és 
hibákra s az elmulasztott felújításokból származó bűnökre 
akarunk rámutatni.

Régen meg van czáfolva a conservativ erdőgazdák 
álláspontja, akik lehető nagy fakészletek felhalmozására 
törekedtek. De ha ezt a tudomány nem is czáfolta volna 
meg, a gyakorlati élet szempontjából sem lett volna ez 
ma már fentartható; nem pedig azért, mert a faszük
séglet emelkedésével szemben az állabokat oly magas 
korig fentartani, mint azt elődjeink tették — ma már 
képtelenek lennénk. Könnyű volt a fát évszázadokon át 
tövön tartani akkor, mikor az egész használat csak a 
vidék lakosságának kielégítésére irányult. A közlekedési 
eszközök teljes hiánya vagy fogyatékossága a nyers 
anyagok távol vidékre való szállítását lehetetlenitette; erdő 
bőven volt, a fakereslet a lehető legkisebb.

A viszonyoknak tehát mintegy természetes kifolyása 
volt az az álláspont, melyre a conservativ erdészek, 
akkor helyezkedtek. Minthogy az évi fatermés értékesít
hető nem volt s igy a termés fölöslege egyszerűen tövön 
hagyatott. — Ezt a nationalis erdőgazda is megcselekszi 
ez idő szerint is, ha terményeit értékesíteni képtelen. Mert 
hiszen nem képzelhető el olyan birtokos, aki a kihasz
nálást csupán azért eszközölje, hogy erdejét felújítsa.

A közlekedési eszközök javításával s a vasutak háló
zatának kiépítésével a helyzet egyszerre megváltozott; 
mert mig egyrészt a vasutak építése maga is rengeteg 
fát fogyasztott, addig az ország legtávolabb fekvő vidékeit 
is feltárták s a világkereskedelemnek utat nyitottak.

A felhalmozott, csaknem értéktelen fakészletek ára ez 
által relative gyorsan emelkedett és sok erdőbirtokos 
sietett megtakarított tőkéit gyorsan értékesíteni, mely által
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a kínálat és kereslet közötti egyensúly megbillent és bizony 
a legtöbb esetben a kereskedő javára.

Azonban nem egy erdőbirtokos tett szert igy is évekre, 
sőt évtizedekre terjedő nagy jövedelemre; de csak keve
sen gondoltak arra, hogy ez örökké igy nem tarthat s a 
kövér esztendőkre majd a sovány évek fognak következni; 
mert különben — mint ez a külföld sok helyén szoká
sos — a fölöslegből tőkésítettek volna annyit, amennyi
nek kamatjövedelme a sovány évek pótlására elégséges 
lett volna.

Sajnos! nálunk ez nem történt. S ezt most számos 
esetben nemcsak a birtokos sínyli meg, hanem akár
hányszor az erdőtiszt issza meg a levét. Az erdőbirtokos 
egynémelyike gyorsan megfeledkezett arról, hogy erdeje 
egy időben rengeteg összegeket jövedelmezett, melyeket 
egyszerűen az erdők hozadékának tekintett. S midőn ma 
az erdőtiszt értékesebb anyag hiányában a régebbi bevé
teleket megközelíteni sem képes : akárhányszor szakértelme, 
ügybuzgalma és szorgalma vonatik kétségbe.

Azonban elenyésző kicsi a baj akkor, ha a „túlvága- 
tást“ nyomon követte a felújítás. Nagyobb hiba az, ha ez 
elmulasztatott vagy ha a régebben közkedveltségnek 
örvendő rendszertelen szálalás utján használtatott ki min
den értékes, műszaki czélokra alkalmas tölgyfa az erdő 
egész területéről. Ez esetben a felújításra még kevésbé 
gondoltak; mert hiszen az erdő állott, csak egy kicsit 
ritkább lett, aminek még meg is örült a gazda, mert ez 
által legelője javult s hogy az erdőtalaj termőképességé
nek apasztásához, lassú sorvasztásához ugyanakkor az 
első lépés tétetett, arra senki sem gondolt, de kevés bir
tokos is értett.

Ha a található nemesebb tölgyfajok kivágatása után a 
területen legeltetés gyakorolva nem lett s a kihasználás 
idején vagy azt követő években makktermés volt, gyak
ran magavetés utján helyenkint szép serdény vergődött 
fel s kellő védelem mellett vidoran fejlődött. A nagyobb 
hézagokat azonban ellepték a különféle gyomok s a talaj 
védelem hiányában elparlagosodott, elszegényedett. Végre 
azon részekben, ahol kocsányos vagy kocsánytalan tölgy 
elő nem fordult, az állabrészek érintetlenül hagyattak s a 
jövőnek fentartattak. Az igy kezelt erdők képe ezek foly
tán lépten-nvomon változik; mert a kisebb-nagyobb távol
ságban elszórtan található fiatalabb ligetek, öreg facso
portok és tisztások váltakoznak egymással s a laikus 
közönség tetszését inkább nyerik meg, mint az erdészeti 
szempontból szépnek nevezett állabok.

Az ilyen, minden rendszert nélkülöző rendszerrel szá
lait erdőkben a gazdálkodás rendkívül meg van nehe
zítve, mert híjával van minden értékes anyagnak. De van 
azután korhas csertölgy, elkorcsosult, fel nem munkálható 
gyertyán s más értéktelen anyag bőven.

Ezek azután alig értékesithető tűzifát szolgáltatnak ele
get, azonban a jövedelem leszáll a minimumra, mig a 
felújítás költségei a legmagasabb fokra emelkednek.

Ha valahol, úgy érintett gazdálkodás mellett kezelt

erdők kihasználása és felújításánál indokolt a sablon nél
küli gazdálkodás. Az ilyen helyen a kezelőtisztnek több 
jogot és önállóságot kell kölcsönözni s megengedni : 
hogy legalább egy forda szaki területen belül szaba
don teljesíthesse a kihasználást és felújítást. Fel
használva az új erdő képzésére alkalmas serdényt, ha 
magavetéssel nem sikerül, alátelepitve a még jobb zár- 
latu, be nem gyepesedett részeket s csemetékkel, ha 
szükséges iskolázott csemetékkel, betelepítve a tisztásokat. 
A czél itt nem lehet más : mint az erdőnek mielőbbi 
felújítása és a felújítási költségek lehető apasztása. 
Hogy a meglevő életképes serdény felhasználása által az 
egyes tagok vagy osztagok egyedei között kisebb-nagyobb 
korkülönbségek merülhetnek fel, ez itt teljesen mellékes, 
ha a főczél: az erdők rendszeres felújítása és a talaj
nak megvédése, sikerült. A kihasználás sem eszközöl
hető sablonszerűén, hanem a szálalás és fokozatos fel
újítás elvei szerint. Ott szálalva, hogy az életképes serdényt 
a jövő számára megmentsük; ott vigályitva, hogy a maga
vetés vagy az alátelepitésből származó zsenge növényt 
több világosság élvezetéhez juttassuk; végre ismét más 
helyen tarolva, hogy a megerősödött s védelmet már nem 
igénylő fiatalost felszabadítsuk.

Ha az ilyen erdőknél az egymás mellé sorakozó vágás
területekhez ragaszkodunk, szintén czélt érünk ugyan, de 
valószínű, hogy a meglévő serdénynek nagyrésze elpusz
tul vagy elcsenevészedik s az új erdő számára felhasz
nálható nem leend. Elvesztjük tehát annak nemcsak több 
évi növedékét, de a felújítás költségei is nagyobbak lesz
nek, ami soha sem hagyható figyelmen kívül; de neve
zetes szerepet játszik főleg az ilyen, úgy is keveset jöve
delmező erdők gazdaságában. Ha az ilyen erdőket kezelő 
minden erdőtisztnek szakképzettsége, ügybuzgalma és 
szorgalma elég biztosítékot nyújtana, a szálalást az egész 
üzemosztály területére kiterjeszteném s alkalmaznám 
mindenütt, ahol a megtelepedett és életképes serdény 
megmentése azt megköveteli.

Az erdőtörvény 17. §-a alatt megnevezett birtokokon 
ennek keresztülvitele némi nehézségekbe ütközik; mert 
még az egyik félfordaszakból is a másikba áttenni a ki
használást — akkor, ha az újraerdősítés az elsőben az 
előlirt idő alatt nem sikerül — akadályokba ütközik. Hát 
még annak minden sablon nélküli kiterjesztése egy 
fordaszakra! A példabeszéd szerint ugyan: „Nincsen sza
bály kivétel nélkül!“ S azért hiszem, hogy az illető kir. 
erdőfelügyelőség indokolt előterjesztése mellett az enge
dély kieszközlése nehézségekbe nem ütköznék. De nem 
is létezik szabály s nem alkottatott még meg olyan sab
lon, amelyet minden esetben alkalmazni lehessen. Ha 
pedig a szabály úgy állittatik fel, hogy az alul kivételt 
megállapítani ne lehessen, akkor az ezen ügynek többet 
árt, mint használ. Ez pedig távol áll hazai erdészetünk 
vezérembereitől, akiknek mindegyike lelkes apostola közös 
ügyünknek.

Még kedvezőtlenebb a helyzet ott, ahol a rendszertele-
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nül kiszálait erdők a legeltetésnek adattak át s az minden 
megszorítás nélkül, korlátlanul gyakoroltatott.

Ha az értékesebb törzsek kiszálalása után a záródás 
még elégséges lett volna a talajvédelemre, a szálalás 
folytatást nyert és kiterjesztetett a kevésbé értékes egye
bekre s végre a tisztán tűzifát szolgáltató törzsekre is, 
mert itt a czél már csak az volt: hogy nagyobb vilá
gosság élvezete folytán a legelő javittassék.

Ez egy időre el is éretett; de amint az egyes fák el
haltak, a talaj is szegényedett s ez maga után vonta a 
legelő elsoványodását, mig végre csak itt-ott lengetett a 
szellő egy-egy elsorvadt fűszálat. Ha nyír is volt a terü
leten, akkor az erdő átalakult nyiressé s ma az egykori 
tölgyesnek már csak hírmondóival találkozunk, melyek 
nagy felkiáltójelként magaslanak ki s figyelmeztetnek az 
elődök vétkes gondatlanságára vagy tudatlanságára.

Mikor aztán saját kárán okulni kezd a birtokos, akkor 
aztán odavetik a tönkrement területet az erdésznek; hogy 
most újítsa fe l s neveljen rajta erdőt!

Hasonlóan nekünk jut a gondatlan irtások után szár
mazott és kizsarolt szántóföldek betelepítése. Mert akárhány 
gazda úgy vélekedett: hogy ha bizonyos területen jó erdő 
van, miért ne teremhetne az jó búzát vagy rozsot is? A 
kérdés nem igen képezte megfontolás tárgyát, hanem az 
eszmét szorosan követte a tett. De nehány évi — egy
szer több, másszor kevesebb — mezőgazdasági használat 
után sajnosán győződtek meg arról, hogy ez a talaj mégis 
csak erdőtenyésztésre való, mert már az elvetett magot 
is alig termi meg.

Hogy ilyen hasonló kezelésből származó területek újra
erdősítése mennyi bajjal, pénzáldozattal és gonddal van 
összekötve, azt csak az tudja, akinek az ilyen terhes és 
nem kellemes feladatok megoldásában része volt. Ha 
ilyen körülmények között az erdész nem vet számot a 
jövővel s csak a pillanatnyi sikerre dolgozik, gyors egy
másutánban beülteti a területet erdei vagy fekete fenyő
vel, mely a sikert gyorsan biztosítja, a birtokos pedig 
örül s büszkén mutogatja; hogy ime, milyen szép erdőt 
varázsolt oda erdésze rövid idő alatt.

Ez a rendszer az, amit mi nemcsak nem helyesel
hetünk, sőt ellenkezőleg határozottan elitélünk. •—■ A 
fenyőnek jogosultságát csak ott és akkor ismerjük el, ha 
ezt a talaj feltétlen szegénysége indokolja s az minden 
részében javításra szorul. De ez esetben is előnyt adnánk 
a fekete fenyőnek s az erdei fenyőt inkább csak vizenyős 
vagy éppen tőzeges talajon alkalmaznánk.

Minden ilyen terület felújítása előtt tehát a talaj, annak 
phisikai tulajdonságai s minden a növény-természetre 
befolyással biró tényező gondos vizsgálat tárgyává teendő 
s ha azt találjuk : hogy az egyes részeiben a kocsányos 
vagy  kocsánytalan tölgy igényeinek megfelel, ezek a 
tölgy számára biztositandók. Szabályul állítandó fel tehát 
az : hogy ha már a mezőgazdaság által elfoglalt terü
leteket vissza nem nyerhetjük, legalább a tenyésze
tének megfelelő s erdőgazdasági kezelés alatt állő

3. szám.

tti lilétekből hódítsunk vissza a tölgyek számára 
annyit, amennyit az adott viszonyok megengednek

A tölgy tenyésztésére teljesen alkalmatlan Vészeket 
azután telepítsük be talaj-javitás szempontjából fenyő
félékkel, ákáczczal, ahol kivihető gyertyánnal, ha csak 
kisebb csoportokban is.

Úgy a fenyő, mint az ákácz kitűnő szolgálatot teljesít, 
mert nemcsak a talajt javítja, hanem a tölgy magassági 
növekvését lényegesen elősegíti. Volt idő, mikor a tölgy
nek fenyővel való vegyes telepítését egyenesen elitélték, 
de azóta a nézetek megváltoztak s a gyakorlat a párto
lóknak adott igazat. Szóval: minden eszköz, mely a töl
gyek térfoglalását elősegíti, felhasználandó s alkalmazandó, 
mert a kitűzött czélhoz közelebb visz. Természetes, hogy 
a közbeelegyitett fanemek, melyek szerepe kisebb vagy 
rövidebb időre, esetleg egy vágásfordulóra is kiterjedhet, 
azonnal eltávolitandók, amint a tölgy növekvését gátolják.

Legújabban Vadas Jenő kir. főerdőtanácsos és akadé
miai tanár igen érdekes és mindenképpen megszívlelésre 
méltó fejtegetésben mutatott rá tölgygazdaságunk egy 
másik hibájára. Ez a kocsányos és kocsánytalan tölgy hely
telen, a talajviszonyok, fekvés stb.-nek meg nem felelő 
helyeken való alkalmazásában, illetőleg a két fanemnek 
indokolatlan felcserélésében nyer kifejezést.

Készséggel elismerjük a szemrehányásnak igen gyakran 
jogosult voltát s nem is szándékunk ezeket a hibákat 
mentegetni, ha azok gondatlanságból vagy tudatlanságból 
származtak. — De hát édés Istenem ! hányszor történik 
meg az életben az, hogy a gazda a talajnak meg nem 
felelő gabonanemet vet. Pedig jól ismeri úgy a magot, 
mint földje termőképességét. És mégis mentségre találhat, 
ha körülményeit ismerjük. így vagyunk sokszor mi erdé
szek is. Jól tudjuk, hogy helytelenül, meggyőződésünk 
ellenére cselekszünk; „de sok esetben van rá okunk" 
s ez legyen mentségünk! Figyelő.

Nyulkárok.

Nyulak által okozott kártételek az Alföldön nagyon 
ismeretesek, különösen a gyümölcstermelők előtt; de nem 
ritkák az erdőben sem.

Legnagyobb kárt okoznak az őszszel ültetett erdei és 
fekete fenyőcsemetékben. Ezeket még azon esetben is 
lerágja, ha a tél enyhe s hónélküli.

Miután az őszszel kiültetett 2 éves fekete és erdei 
fenyőcsemete alig áll egyébből, mint a kis törzsön lévő 
csúcsrügyből s az ezt körülvevő tűkből, a nyúl igen 
könnyen tudja derékon kettéharapni, mi által a csemete 
legtöbb esetben elvész, csak igen ritkán hajt ki adventiv 
rügyekből.

Ezen veszély ellen az őszszel szükségből kiültetett fekete 
fenyőcsemetéket Salsola kálival (nyulbolla, ballangó) 
takartattam be s gamós galynak a földbe való beszúrá
sával rögzítettem a kis fekete fenyőcsemetékre.
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Azonban ezen kísérlettel a fekete fenyőcsemetéknek 
igen csekély százalékát tudtam a nyulrágástól megóvni, 
mert a nagy szelek a fedésre alkalmazott nyulbolla 
bokrokat a rögzítés daczára nagyobb részben elmozdították 
a kis fenyőcsemetékről, részben pedig a legnagyobb fel
ügyelet daczára is a munkások a fedést nem csinálták 
kifogástalanul.

így az ősz folyamán a tisztásokra pótlásképpen kiülte
tett fekete fenyőcsemetéknek mintegy 70°/o-át lerágták 
a nyulak.

Fentiekből, valamint régebbi tapasztalataimból kifolyólag 
ajánlom, hogy ott, hol a nyulállomány csak közepes is, 
2 éves fekete és erdei fenyőcsemetéket csak tavasz 
folyamán ültessünk ki a vágásokba.

Azt mondhatná valaki, hogy a tavaszszal kiültetett 
csemete első évben vajmi keveset nő s ennek folytán 
ezen csemete is épp úgy ki van téve a nyulrágásnak, 
mint az előbbi. Ezen feltevés teljesen téves, mert a nyúl 
legtöbb esetben a csúcsrügy alatt harapja le a kis fácskát; 
de ha a tavaszszal kiültetett fácskának ezen évben hozott 
csúcsrügyét leharapja, megmaradnak az oldalágak vagy 
ezek hiányában a múlt évi csúcsrügy, illetve a lerágott 
vezérhajtás tövében levő rügyek. Első esetben egy oldalág, 
másodízben egy erősebb rügy veszi át a lerágott csúcs 
szerepét; a fácska azonban mindkét esetben biztosítva 
van a kipusztulás ellen.

Szaktársaim mindezekre azt mondhatnák, jobb is ha 
az Alföldön elpusztítja a nyúl a fekete és erdei fenyő
csemetéket, mert van ezeknél sokkal odavalóbb fa.

De tekintve, hogy a homokterületeken vannak olyan 
részek, melyek beerdősitése csak ezen fanemekkel eszkö
zölhető sikerrel s éppen ezen területeknek az erdőkultura 
részére való megnyerése által becsesebb dolgot végzünk, 
mint a jobb talajoknak beültetésével, meg vagyok győ
ződve, hogy fentiekkel szaktársaimnak hasznos tudnivalóval 
szolgáltam.

Szeged, 1901. márczius hó 2. Kiss.

A kőrism ag kérdéséhez.

A „Magyar Erdész“ első számában „Kőrismag telel- 
tetése“ czím alatt egy közlemény jelent meg, mely arra 
ösztökél, hogy ezirányu, jobban mondva a mag elvetésére 
vonatkozó tapasztalataimat közzétegyem, már csak azért 
is, mivel ezáltal a csemetenevelés nehéz feladatával 
foglalatoskodó szaktársaimnak némi szolgálatot vélek tenni.

Emlitett közlemény szerzője azon általánosan elfogadott 
nézetből indul ki, hogy még a frissen elvetett kőrismag 
is csak a vetést követő második tavaszon kél ki töme
gesen. Ezt a nézetet látjuk elfogadva Tomcsányi Gusztáv 
„Erdei facsemeték nevelése“ czimü művében (127. old.), 
valamint Vadas „Erdőműveléstan“-ában (330. oldal), 
ugyanezt állítja Gayer is „Der Waldbau“ czimü művének 
479. oldalán.

Igaz ugyan, hogy a vermeléssel sokat lehet segíteni e 
bajon, de ha maga az elvermelés nem is jár valami nagy 
fáradtsággal, a már kicsirázott magvaknak kiválogatása 
annál hosszadalmasabb művelet, nem is említve azt a 
sok veszélyt, melynek maga az elvermelt mag ki van 
téve.

Épp ezért még mikor a fenséges uralkodó család rácz- 
kevei alapítványi uradalmán szolgáltam, ahol a dunamelléki 
berki erdőben sok közönséges kőris- (Fraxinus excelsior) 
csemetére volt szükségünk, sokat gondolkodtam azon, 
vájjon nem lehetne-e a kőrismagnak ezen kellemetlen 
tulajdonságán változtatni. Szemem előtt lebegett az ákácz- 
mag, melynek kikelését a forrázás által — mint általá
nosan tudva van — nagyon meg lehet gyorsítani.

Megkiséreltem tehát a kőrismag áztatását is s mond
hatom, a siker remény feletti volt.

Az őszszel szedett és télen át zsákokban tartott — tehát 
egészen száraz — magot, a vetést megelőző nap este 
egy dézsába tétettem s mivel a mag burka nem olyan 
kemény mint az akáczmagé, csak langyos vízzel, olyannal, 
melynek melegét az ember keze még kiállja — leöntet
tem ; a vizet aztán 1—2 perez múlva eltávolíttattam és a 
magot másnap reggelig úgy hagytam; reggelig a mag 
megduzzadt s igy elvetve a vetés után 5 hétre szép 
egyenletesen ki is kelt.

Kísérletemet a közönséges kőrismaggal többé nem 
ismételhettem meg, mert 1899. év junius havában rácz- 
kevei állásomtól megváltam, hogy a székes-fehérvári m. 
kir. járási erdőgondnokság vezetését átvegyem.

A gondnokság kezelése alá sok.oly mészköves, murvás 
terület tartozik, melynek beerdősitéséhez részben virágos 
kőris- (Fraxinus ornus) csemetére van szükségem. Ilyen 
terület például a székes-fehérvári káptalan pákozd-sukorói 
erdejében is nagy számmal fordul elő. Első teendőm volt 
tehát az ottani nagy kiterjedésű tisztások beerdősitéséhez 
szükséges csemeteszükségletről gondoskodni. Ami a cse
metefajt illeti, választásom itt is a virágos kőrisre esett, 
amennyiben a jelzett erdőbirtokon eddig szerzett tapasz
talatok szerint fekete fenyővel eredményt a szomszéd 
birtokon nagyban tenyésztett fővad miatt elérni nem lehet. 
Igaz ugyan, hogy a kőris is nagyban ki van téve épp a 
fővad általi károsításoknak, de nagy visszaszerző képes
ségénél fogva azokat könnyebben kiheveri mint a fekete 
fenyő.

Telepítettem tehát egy 400 O-öles csemetekertet, melynek 
talaja mészkődarával kevert televényszegény agyag s egy 
délfelé hajló domboldalon fekszik. Az egész területet 60 
cm. sorközökkel — mivel 2 éves iskolázatlan csemetéket 
akarok nevelni — bevetettem virágos kőrismaggal, melyet 
Faragó Béla zala-egerszegi magpergető intézetéből hozat
tam. Mivel pedig a pótlásokat minél előbb akartam meg
kezdeni, a mag elvetésénél ez alkalommal is a már 
fentebb leirt eljárást követtem s az eredmény most is 
teljesen kielégített; mert ámbár a mag teljesen száraz volt, 
a vetés után 40 nappal mégis szép egyenletesen kikelt.
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Daczára a már két esetben elért jó eredménynek, ko
rántsem akarom állítani, hogy eljárásom teljesen megbíz
ható, épp azért kíváncsian várom az idei eredményt. A 
tavaly hozatott magból ugyanis 15 kgr. megmaradt, 
amelyet az idei tavasz folyamán fogok elvettetni. Hogy 
az eljárás megbizhatóságáról meggyőződjem, a magot 
zsákban, teljesen száraz helyen teleltettem át. Az elért 
eredményt nem fogom elmulasztani annak idején e lapok 
utján közzétenni.

Mindenesetre érdemes volna, ha ezen kérdés tisztázá
sához úgy a központi, mint a külső erdészeti kísérleti 
állomások is hozzájárulnának.

Székes-Fehérvár, 1901. márczius hó 3.
Binder Béla,

m. kir. erdészjelölt, erdőgondnok. 

£&  üi\)> Xi‘5* life XiA LA £$>

Tölgyfaeladások.

Brassó vármegyében — a mint értesülünk — közelebbről 
2 nagyobb tölgyfaeladás történt Szt.-Péter és Veresmart 
községek erdejében. Szt.-Péteren 1351 drb. közepes növésű, 
részben csúcsszáradásnak indult, de igen jó törzsfát szol
gáltató, vaskos növésű tölgy került nyilvános eladásra, 
amelyeknek fatömege 2284’1 m3 haszonfára, 1247H ürm3 
hasábfára, 167'7 ürm3 galyfára és 961 ürm3 kéreg- és 
forgácsra volt becsülve. Versenyre 5 fakereskedő czég 
jelentkezett s az árverésből Wolfner S. budapesti czég 
került ki győztesen 36,500 korona ajánlattal, ami az 
eddigi nagyobb tölgyfaeladásokhoz viszonyítva szép ered
ménynek mondható, jóllehet ez az értékesített erdőrész 
a vasúttól csak mintegy 4 kim. távolságra, törvényhatósági 
út közelében olyan kedvezően fekszik, hogy a közelítés 
és kiszállítás semmi berendezést nem igényel és a haszon
fának nagyobb része dongakészitésre is alkalmas, a 
tűzifa, galyfa és forgács pedig a helyszínén kedvezően 
értékesíthető.

Gyengébb volt az eredmény Veresmarton, ahol az 
eladásra bocsátott 6266 drb., jobbára sarjról kelt, vékony 
és rövid tölgyfáért, amelyeknek fatömege 2119 m3 haszon
fára, 1800 ürm3 hasábfára, 1295 ürm3 galyfára és 3094 
ürm3 forgácsra volt becsülve — az előbbinél még ked
vezőbb kiszállítási és a tüzifaanyagokat illetőleg nem 
kevésbé jó helyi értékesítési viszonyok daczára — csak 
20,010 korona ár volt elérhető. Itt is 4 nagyobb fakeres
kedő czég versenyzett ugyan, de valószínűleg azért, hogy 
az eladott tölgyfák gyenge méreteiknél fogva dongakészi
tésre nem alkalmasak és csak közepes minőségű faanyagot 
szolgáltatnak, a versengés olyan lanyha volt, hogy az 
ajánlatok a becsértéket csak kevéssel szárnyalták túl. 
Vevőnek a fenti legmagasabb ajánlattal a bécsi Eisler 
czég maradt, melynek Kőhalom közelében is van gőz
fűrésze.

Közelebbről lesz még egy nagyobb tölgyfaeladás Ke
resztényfalván, ahol a Szt.-Péteren eladottakhoz hasonló 
méretű 4133 drb. tölgyfa kerül nyilvános árverésre.

A „Hajós Gyula-emlék“ állása.

A Hevesmegyében lakó erdészek múlt év folyamán 
mozgalmat indítottak avégből, hogy néhai Hajós Gyula 
volt miskolczi erdőfelügyelőnek, ezen lánglelkü s az erdé
szetért annyira lelkesülő és lelkesíteni tudó korán elhunyt 
erdésznek kegyeletes emlékére Heves vármegye területén, 
legnehezebb, de egyszersmind legsikerdúsabb működésé
nek szinterén emlékoszlop állíttassák.

A kegyeletes mozgalom nemcsak Hevesmegye területén, 
de a miskolczi kir. erdőfelügyelőség hatásköréhez tartozó 
Gömör és Borsod vármegyék erdőbirtokosai és erdőtisztjei 
körében is meleg rokonszenvre talált s igy lehetővé válik, 
hogy már ez évi junius vagy julius havában a Tarna- 
völgyi kopárok egyik alkalmas pontján, mely az ő áldásos 
működése folytán nem kopár többé, az emlékoszlop fel 
lesz állítható.

A „Hajós Gyula-emlék“ felállításának költségeihez az 
alább felsoroltak voltak szívesek járulni:

Korona
Eranosz Antal János m. k. alerdőfelügyelő 34
Elek István m. k. e r d é s z .................. 20
Gróf Károlyi Mihály erdőhivatala . . .  50
Rajzinger Antal erdőmester.................. 20
Franciscy Ede erdész.............................10
Zemanek Adolf e r d é s z ........................10
Weinert Tivadar e rd é sz ........................10
Urbancser István erdész........................10
Tornay Gyula e rd ő m e s te r .................. 20
Kern György főerdész............................ 10
Kutrovits István erdőmester................... 4
Schwertführer Rezső erdész.................. 10
Imecs Béla íő e rd é sz ............................ 20
Latinák Vilmos erdőm ester.................. 20
Garlathy Oszkár kir. erdőfelügyelő . . 2
Fejér Kálmán m. k. erdészjelölt . . .  10
Sumjáczi hgi erdőhivatal...............................14
Polonkai hgi erdőhivatal...............................12
Murány-Vizesréti hgi erdőhivatal . . .  26
Csaszkóczy erdőm ester....................... 10
Antony erdőmester.................................. 4
Nagy József, Cserépfalu........................ 2
Kachelmann Walther főerdész . . . .  4
Gróf Andrássy Dénes urad. erdőhivatala 30
Mayer Géza, K.-H.-Váralja..................20
Gróf Andrássy Géza erdőfelügyelősége . 30
Dobsina város t a n á c s a ....................... 10
Pékh József m. k. erdőmester . . . . .  10
Kostyál Gyula, Nyustya . . . . . .  4
Bánik György, Rimaszombat . . . .  4
Bobok Tivadar erdőm ester................... 4
Mitske Gusztáv, Rima-Brezó . . . .  4
Glozer László, Rima-Brezó...........................4
Szopáta Imre, Rim a-Brezó........................... 2

Átvitel 454 kor.
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Áthozat 454 kor.
Áronffy Ernő, K le n o c z .................................4
Bérczy Elek, Rinocza......................................2
Kelecsényi Ferencz k. alerdőfelügyelő . 4
Zachár István k. erdőfelügyelő . . . .  20
Gesztes Lajos e rd ő m e s te r ......................... 34

Összesen 518 kor.,
melyből befolyt 354 korona. Ezen összeg a f.-tárkányi 
874,561. számú posta-takarékpénztári könyvecske tanúsága 
szerint gyümölcsözőleg van elhelyezve.

Miután az emlékoszlop felállítása előreláthatólag 750—800 
koronába fog kerülni, ezúttal is felkérem néhai Hajós 
Gyula tisztelőit, barátait és szaktársait, kik a felállítandó 
emlékmű nagyobbá, szebbé tételéhez járulni óhajtanak, 
hogy adományaikat akár alulírotthoz, akár pedig ezen 
lapok szerkesztőségéhez f. évi ápril hó 5-ig eljuttatni szí
veskedjenek.

Ha mi magunk — erdészek — nem mutatunk jó példát 
szaktársaink érdemeinek elismerésére — fájdalom, már 
megörökítésére — hogy kívánhatnánk akkor, hogy azokat 
mások ismerjék meg.

A Tarnavölgyi mintegy 800 k. hold kopár és víz
mosás zöldülő lombjai igaz, hogy kőnél maradandóbban 
fogják hirdetni, hogy néhai Hajós Gyula kir. erdőfelügyelő 
szakja iránti lelkesedését át tudta palántálni azok kebe
lébe is, kik az ily közhasznú, de későn gyümölcsöző nagy 
munkálatok végrehajtására szükséges anyagi áldozatok 
kulcsát mélyen — gyakran a czopf alatt — elrejtve tar
togatják, azért mégis hadd hirdesse a könnyen feledő 
kornak az emlékoszlop, hadd olvassák le a késő unokák 
áldva annak nevét, kinek törhetlen akarata, határtalan 
lelkesedése, kimerülést nem ismerő munkássága, egy 
egész nagy vidék kietlen kopár, földsebekkel borított, 
hasznavehetetlen területét annyi áldást rejtő s jólétet 
biztositó lombsátorral vont be.

Az emlékmű felállításával három tagú végrehajtóbizottság, 
névszerint Rajzinger Antal erdőmester, Elek István m. 
kir. erdész és alulírott lettek megbízva.

Az emlékmű felállításának ideje, helye és egyéb erre 
vonatkozó részletek annak idején a „Magyar Erdész“-ben 
lesznek közölve.

Felső-Tárkány, 1901. márczius 13-án.
Gesztes Lajos,

érs. urad. erdőmester.

TÁR CZ A.
Kora tavasz az erdőben.

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárczája. —
Irta: Glück István.

Tavaszi langyos fuvalmak bújják az erdő s liget sűrű
ségeit. Mintha a tavasz kiváncsi tündérét hordanák szár
nyukon, ki át akar kutatni minden zugot, minden rejtek

helyei: van-e valami titka, mit elregélhessen, elcsacsog
hasson más vidéken, más tájakon ; mert neki nagy útja 
van. Ott született meg valahol a tengerentúli tájakon, hol 
sohasem fogy el a nap ereje, hol sohasem hervad el 
egyszerre a fák s bokrok levéltengere, hol örökös nyár 
honol. Onnan indult a nagy vándorútra elszántan, harezra- 
készen, hogy szembeszálljon a hideg sarki tájakon szü
letett gyűlölt ellenével, a téli széllel. Nagy útat tesz meg: 
átbarangol egy félvilágot. Útja valóságos diadalút: min
denki hozsannával fogadja, mindenki magasztalja, mindenki 
szereti.

Nagy feladata van : eltüntetni a havat, porrá szikkasz
tani a téli sárt s ő hűségesen megfelel hivatásának. 
Együtt működik a nap sugárhadával, mely kérlelhetetlenül 
támad neki a fehér szemfedőnek. A felszálló párákkal, 
azzal a csúnya, piszkos köddel meg a tavaszi szellő 
végez. Szakgatja, tépi, szórja, kergeti, hadd legyen szabad 
útja, tere a nap tüzes sugárinak.

A síkon, a dombok, hegyek lejtőjén hamar eltűnik a 
hó; a völgyekben csirrenve, csacsogva-csobogva, tajté- 
kozva, zúgva törtet a patakok megáradt vize.

Úgy tetszik mintha tavasz volna, pedig még sincs tavasz. 
Az éjek fagyosak, hidegek s amig el nem marad ez az 
éjjeli fagy, kötve kell hinni a tavasznak. Nem jön az 
bizony madárszárnyon. Valami szünet mindig van a tél 
meg a tavasz között, valami szünet, amit nem lehet 
megnevezni. Mintha gondolkoznék a tél, hogy engedjen-e 
vagy állandó ura maradjon a világnak! Mintha gondol
koznék a tavasz, hogy érdemes-e újra telistele szórni 
virággal a kietlen földet és életre kelteni az élők soka
ságát, mikor minden életnek úgyis elmúlás, hervadás a 
vége!

Ez a közbeeső szünet, ez a se tél, se tavasz valami 
szokatlan, hogy úgy mondjam, valami ünnepi hatással 
van a kedélyre. Erezzük, hogy nincs már hatalma rajtunk 
a télnek, de tudjuk, hogy elbizakodnunk sem lehet a 
tavaszias verőfény láttára. A remény dobogtatja oly nagyon 
szivünket, az teszi szokatlanná e szünetet, ez átmenetet.

* *

Mikor a síkságon már elbuhatik a zengő pacsirta a 
sötétzöld búzavetésben ; mikor már szerelmét dalolja fűnek- 
fának kora pitymallattól naplenyugtáig, hogy zeng tőle a 
zöldülő táj; mikor sarjadzik már a patakmenti fűz s 
barkáit kitolta a rekettyebokor: az erdő, a vén erdő még 
holt fák erdeje; szinte temető, melyben a halottak künn 
vannak elszórva a földön. Óriás állóhalottak. Mintha a 
halál szelleme sokalta volna a munkát, hogy lekaszabolja 
őket és csak úgy suhintott volna egyet feléjük, mely 
azonban szinte elégséges volt, hogy dermedt, hosszú 
álomba merüljenek. Karjaik mintha az ijedtségtől volná
nak kitárva, ahogy segítségért akartak kiáltani. A fák 
között dohos a levegő, mint a föld alatt. Ritkán jut ide 
be a nap. Reggel, este elfogják rézsutosan jövő sugarát 

i a vastag fatörzsek; egyik a másiktól lopja meg az éltet-
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adó fényt, meleget. Csak délben szürenkezik át, akkor 
sem sokáig. Nehéz csend honol mindenfelé. Itt-ott mintha 
a holt fáknak lelkei kóborolnának: meg-megfordul az
avaron egy-egy elszáradt levél.

Még rajt’ a fákon a tavalyi levél, elszáradva, össze
töpörödve s még rajta is marad jó ideig. Nincs itt még, 
nem jött el ideje a tavaszi rügyfakadásnak, pedig azzal 
jár a tölgyön a levélhúllás is. De azért itt is, benn az 
erdő szivében is meglátni, hogy jönni fog a tavasz, hogy 
máris küszöbön van. A hóvirág, ez a fehér iczi-piczi kis 
jószága az Istennek nem tudja már várni az igazi tavaszt 
a föld alatt. 0 bízik rendületlenül a tavasz Ígéretében. 
0  künn akarja várni, ha fázva, dideregve is, de bízva s 
meleget remélve az érkező tavasztól. Mikor látom e 
hóvirágcsoportokat, olyan kedves hasonlat ötlik az eszembe. 
Olyanok így összebújva, mint a báránykák zivatar idején, 
amikor összedugják lehorgasztott fejüket, vagy mint angyal
fejecskéjüket egymásra hajtott anyátlan árvák. Mikor néha 
elfut fölöttük a betévedt szél, meg-megremegnek s mintha 
beakarnák takargatni fázós fehér arczocskájukat hosszú 
leveleikkel.

A napsütötte hegyoldalakon már rég látni a tavasz 
jövetelét. Még levelét se tolta ki a sombokor, de virágja 
már régóta díszük a mogyoró hosszú barkája szomszéd
ságában. Mi is lenne a gyümölcscsel, ha megvárná mind
kettő, mig kipattan a levélrügy! Elmaradna bizonyára a 
megtermékenyítés s vele a jóízű gyümölcs s a fajfen- 
tartás. Alattuk a száraz levelek között mindenfelé szerény 
kis virágocska húzódik meg; a fehér meg a kék ibolya. 
Elbuvik, nem szereti mutogatni magát. Pedig szép, ked
ves, de főleg illatos, mint kevés más virág. Tőle rabolja 
a tavaszi szellő az illatot, hogy megrészegítse, elkábitsa, 
megbűvölje vele a világot. De van virága még az erdőnek.
A halvány kökörcsin tátogat kelyhével itt is, ott is. Nem 
meri nagyon felnyitogatni fejecskéjét, mert fél, hogy le
tépi a szél. Csak úgy kukucsál kifelé a nagyvilágba és 
csalogatja a napsugarakat. A hunyor is szétbontotta már 
szirmait, de akárhogy pöffeszkedik is, nem akarja észre
venni senki, tartsa meg a mérgét magának.

Amint magamba mélyedve hallgatom a kicsi vízesés 
zuhogását, melynek vize szakadatlanul, meg nem szűnve 
fut, rohan tova, meg nem hátrálva semmi akadálytól: 
fülembe csap a galamb bugása. Aki ismeri az erdő téli 
hangulatát, melyet a lélekre gyakorol: az tudja becsülni 
az egyszerű, mélabús hangot; az ki tudja belőle venni 
az újjászületés vigasztaló szavát, a remény, a közelgő 
öröm lelkesítő szózatát. Nem való még az erdő mostani 
kopár világában az erdei pintynek csattogó dala; az erdei 
sötét árnyék e pár excellence troubadourja még ráér bújni 
a délvidékek örökzöld ligeteit, hisz mikor lesz még lom
bos a bokor, mikor fog árnyékot vetni a tölgy koronája?! 
Nem való még e rideg világba az erdei szürkebegynek 
hangos, zengő trillája, a fülemüle mindent felülmúló 
éneke. Ide most a vadgalamb búgása való; az mélázó, 
monoton hang, mely száll bérczről-bérczre, völgyből- !

3. szám.

völgybe föltartózhatatlanul, melyben még kevés a vidám
ság, a kitörő érzelemnyilvánulás, melyben még kevés a 
változatosság, mint magán az erdőn.

Még ő se szól gyakran, kevés is van még belőle nálunk. 
De nem tart már soká s tele lesz az erdő. Kakukmadár 
is csak elvétve akad, az is csak néha-néha adja magát 
a jövendölésre. De ha megereszti hangját, valami bűbájt 
nem lehet eltagadni tőle. Visszhangot csal a hegyolda
lakból, mely beleveszi magát szivünkbe, hogy akkor is 
halljuk még, mikor már nem is szól. Tréfálok vele, talán 
közelembe jön a hunczut.

Kukuk! K ukuk!... Micsoda érzés kaphatta meg a 
bohót, hogy megadja rá hamarosan a feleletet? Kukuk! 
Kukuk! S aztán visszhangzik az erdő gyors egymásután
ban, mig végre oda csapódik, mint a villám, a szomszéd 
fára közelembe. Most már nem merek neki felelni, mert 
félek, hogy észreveszi bennem a kontárt. Idegesen illegeti 
magát a galyon, nem tudja, hova lett oly hirtelen bolon- 
ditója. Akkor kilépek a bokor mellől — s a kakuk levá
gódik, hogy alacsony villámröptével tovaszálljon . . .

Az erdő komédiása, a mindenféle hangot utánzó Mátyás
madár is figyelmes lett a kukukolásra. Kíváncsiságát nem 
tudta legyőzni, neki tudni, látni kell mindent. Amint 
észrevesz, hallatlanul rám csúfol. Kinevet a kontárkodá
somért. Olyan fene lármát csap, hogy a bujdosó fekete
rigó is kiröppen a völgy bokrai közül s ide száll a köze
lembe. Neki is csak ez kellett. Folytatja a Mátyáskezdte 
konczertet. Ezek az erdő profán vulgusa. Mindenütt ott 
vannak, ahol nem kellenének.

De a feketerigóban mégis van valami fellengős vonás 
is. Ő szólamlik meg először szebb dallammal az erdőben 
ilyenkor kora tavaszszal. Napkeltekor, napnyugtakor szokta 
elzengeni a tavasz hymnusát. Felszáll ilyenkor azért a 
bokrok világából, mely az ő igazi otthona, a fa tetejére 
s onnan zengi merengő, búsongó danáját az erdő lomb
talan fáinak. Dala nem versenyezhet az énekes rigóéval, 
nem oly változatos, de azért nagyon megkapó ; van benne 
valami ünnepi e sivár hangulatban. Mintha a téli élet 
nyomorúságait zengené! Szivhez szól.

A fenyves rigó csapatosan ellepte az erdőt, ám az 
énekes csak elvétve fordul elő. Majd ha annak harsány 
hangja zeng e tájon: elmondhatjuk, hogy itt a tavasz!

Ő a rengeteg erdők mélyének valóságos művésze. Ami 
a pacsirta a mezők végtelen rónáján, a fülemüle a csalitos 
liget virágos bokrai közt: az ő az erdők szivében, hol 
amúgy is oly mélységes szokott lenni a magány csendje. 
Az ének hatása alatt szinte természetet cserél. Mozgé
konyságát, nyugtalan fürgeségét magábamélyedés, nyu
godtság váltja föl és csak dalol, dalol egy helyben, moz
dulatlanul ülve a fa tetején. Ha elzavarjuk helyéről, más 
fára röppen s ott folytatja énekét. Igazi művész, nem 
hozza ki sodrából semmi.

A bogárszemü kis veresbegy ott kotorász a bokrok 
tövében, ott akad elég élelem az ősszel lehullott mag
vakból. A czinkék csapatosan húzódnak egyre északibb
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tájakra. Együtt mennek legtöbbször a szén-, meg a kék- 
czinke. Néha közéjük vegyül az aranyos, kedves kis ősz
apó is, mely mintha örökösen hósipkát hordana fején. 
Bohém kis jószágok mind, tele életkedvvel, vidámsággal. 
Ők sohasem szomorúak, sohasem bánatosak, mindig talál
nak valami eleséget, ott is, ahol az ember nem is sejtené. 
Néha akaratlanul is vezérszereppel bizzák meg a nyugodt 
philosophot, a tarka harkályt, vakon követik mindenhová. 
S mig ő nagy komolyan a fák kérgét kopogatja, vígan 
tesz-vesz, ügyeskedik körülötte az a sok parányi apró- 
cseprő jószág. Ők játszva keresik és találják élelmöket, 
de neki sokat kell fúrni, kalapálni, mig egy kis marokra- 
valót össze tud szedni.

No de nem sokáig tart már e nyomorgó élet. Nem 
telik bele egy hónap és már más világ leszen. Megdob
ban akkor a madarak piczi szive és az édes szerelem 
aranyos perczei elfeledtetik majd a bajok sorát, keservét. 
Jöjj, jöjj, te szépséges tavasz! . . .

^  m ^  -m ^  m

LAPSZEMLE.

—  B e l g i u m  f a k e r e s k e d e l m e .  Az ottani földmivelési 
ministerium által közreadott statisztikai kimutatás szerint 
1899. évben Belgiumba 123 millió frank értékű faanyag 
lett importálva, vagyis 15 millió frankkal több értékű, 
mint a megelőző 1898. évben. Főleg fűrészelt tölgy- és 
diófa, de sok az épületnek való alkalmas lúcz- és jegenye
fenyő is. Daczára, hogy a folyton fejlődő ipar által a vas 
és más fémek által a fa sokszor pótoltatik, a fafogyasztó 
iparágak minduntalan szaporodnak. Vasúti talpfákra, táv
írda- és telefonpóznákra, utczák burkolatára napról-napra 
nagyobb fakészletet használnak fel; de maguk a cellulose- 
gyárak is rengeteg fát fogyasztanak. Különben ezt a jelen
séget Angliában is tapasztalják, pedig az az ország az, 
melyben legtöbb vasat gyártanak és használnak fel egész 
Európában. A statisztika igazolja ugyanis, hogy Angliában 
a fabehozatal 1860. évtől 1896-ig 168 százalékkal emel
kedett. Anglia évenként most is — leszámítva a bevitt 
nyers cellulose-anyagot — 400 millió frank értékű fa
anyagot vásárol a külföldről. (Journal de la société royal 
agricole de l’Est de la Belgique.) /.

H o g y  m i b e n  á l l  a  m é z n e k  g y ó g y h a t á s a ,  érde
kesen írja le a Deutsche Forstzeitung egyik melléklete. 
Szerinte már az egyptomiak sokféle betegség ellen hasz
nálták a mézet, még pedig elég sikerrel. Az újabb vegy
tani kísérletek szerint a mézben található hangyasav 
bacillusölő tulajdonsága az, ami a méz élvezete mellett 
leginkább szól. A mézben előforduló nyálczukor, amely 
részben oldólag, részben genyképző tulajdonnal bír, de 
egyúttal hajtó és vértisztitó hatású is a katarrális bajok
nál, nehéz emésztésnél, skrofulus bántalmaknál igen fontos 
feladatot végez. De a mézben levő illó olajok és sók sem 
kevésbe is nagy szerepet játszanak az emberi szervezet

ben. Továbbá a méz maga, mint nagyon könnyen emészt
hető eledel is elejét veszi a nehéz emésztés által kelet
kező rosszullétnek. Nagy czukortartalma folytán nagyon 
elősegíti a testben a melegképződést, tehát vérszegény
ségnél, sápkórnál kitűnő hatással bír. Kis gyermekek 
kávéját tulajdonképpen nem czukorral, hanem mézzel 
kellene megédesíteni, mert a méz még a tejczukornál is 
könnyebben emészthető. Nagyobb gyermekeknek is aján
latos, hogy naponkint legalább egyszer mézet egyenek, 
mert nekik is szükségük van könnyen emészthető légeny- 
tartalmu táplálékra. Köhögésnél, náthánál ismeretes a 
méznek jó hatása. Az angol, aki legtöbb gondot fordít a 
test ápolására, méz nélküli reggelire nem is gondol. /.

A szúfélék á lta l m egtám ado tt régi bútorokat, 
gerendákat a folyton képződő faliszt ellen továbbra meg
védeni igen egyszerű módon az által lehet, hogy azokat 
egy közönséges ecset segélyével eczetsavas oldattal be
kenjük, úgy azonban, hogy a folyadék a legapróbb lyu
kakba is bejuthasson. Ha ecsettel nem lehetne bármi 
okból is az ilyen megtámadott bútorokhoz jutni, ecsetelés 
helyett egy közönséges kis gummifecskendővel is segít
hetünk a bajon. Ilyen módon egy már nagyon megtáma
dott tölgyfából készült ruhaszekrényt kétszeri befecskende
zéssel a szúrágás ellen továbbra teljesen megszabadítottak. 
(Fricks Rundschau.) /.

Üveg he lye tt papiros a m elegágyakon. Az
Oest landw. Zeitung a következőket írja: A közönséges 
melegágyaknál használt üvegablakok meglehetős drágák 
és törés ellen nehezen védhetők meg, azért azok helyett 
részben az üveget papírral lehet pótolni. A farámák csak 
egész egyszerűen, minden vésés nélkül úgy készítendők, 
hogy a papírlapokat kisebb szögekkel reájuk lehessen 
erősíteni. Vékony fehér, de amellett erős csomagolópapirost 
len- vagy faolajjal jó erősen átitatva, félívnyi nagyságban 
reáerősitünk a rámákra s így a költségesebb üvegtáblák 
teljesen pótolva vannak, csak arra kell ügyelni, hogy 
tartós esőzések következtében a papírlapok be ne horpad
janak s ezt elkerülendő, a papiros alá még kis kereszt- 
léczeket kell alkalmazni. A konyhakertészetnél ezek a 
papiroslapok teljesen beváltak, a talajnak túlságos fel- 
melegedése által a palánták a túlgyors növés általi 
elgyengülésnek kitéve nincsenek s igen vidoran te
nyésznek. /.

—  K é s ő i  f a g y o k  é s  f e l f a g y á s  e l l e n  a csemete
kertekben eddig leginkább a lúcz- és borókafenyő gályáit 
szokták használni. Magas hegységek völgyeiben, ahol a 
fagyok gyakoribbak, a „Deutsche Forstzeitung“ javaslatba 
hozza azt a kipróbált módszert, hogy a kertekben levő 
hóréteg még télnek idején fenyőgalyakkal jó vastagon 
betakartassék, miáltal a talaj lehűtvén, a korai kitavaszo
dás meggátoltatik s a felfagyástól a kis csemeték meg- 
mentődnek. Hogyha az utótél, mondjuk a márczius, hó 
nélküli s a felfagyás károkat okozott, ajánlatos a csemete
ágyakat finom televénypor- és homokkeverékkel behinteni.
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A sok helyt szokásos erőszakolt visszahelyezését a fel
fagyott csemetéknek ajálni nem lehet, mert ha azok még 
életben maradnának is, a gyökfő elgörbül s ezekből 
egészséges csemetéket újra nevelni nem lehet. /.

s ^ * * * * * * * * * * *  *  & ^  ík *  *  *  *  -k -k 5k ?k -1' ‘k

VADÁSZAT.
Farkaslesen.*

Irta: Tanos Pál.

Nagy hideg van hetek óta. Most is sok a panasz, hogy 
megfagynak az emberek s hogy nagyon megsokasodtak a 
farkasok. De azért távolról sincs ez a mostani hidegség 
olyan nagy, mint a milyen volt régen, amikor még én 
is fiatal voltam s amikor a legjobb bunda, a legmelegebb 
ruha se adott ellene elégséges védelmet. Nap-nap után 
30—32 fokot mutatott az összezsugorodott kéneső. Át meg 
átfagyott az a nagy hó, amely a már előbb csontkeménynyé 
vált földre esett s szinte kísértetiesen hangzott a csikor
gása, ha jártunk benne.

A határszéli magas hegységekből levonult és Oláh
országból, a Balkán vad szakadékaiból átvándorolt farkas
csordák a mi síkföldünket is felosztották maguk között.

Minduntalan hallottunk egy-egy megfagyott emberről, 
aki reggel elment hazulról a dolga után s aki este elmaradt, 
nem tért haza többé.

Itt egy pár rossz csizma, amott meg éppen csak egy 
törött hegedű maradt meg a volt gazdájuk hírmondójának.

A csizma a mi postásunké volt, az a rossz hegedű pedig 
az Ácsi czigányé, akinek még a bocskorait is felfalták.

Az emberek rémületükben már kimozdulni se mertek 
a falujukból, különösen a mióta egyhelyütt még a csendőr
őrjáratot is megtámadták azok a vérengző bestiák.

*

A mi erdőnkön is öt csikasz vert tanyát s csakhamar 
sok kárt tettek, leginkább a szarvasainkban. Az embereket 
itt még nem támadták meg, valószínűleg azért, mert 
dúskálhattak a vadakban. Mindig többesben mutatkoztak, 
leginkább a favágóknak, akik ezidőtájt, bár az ő jó fej
széikkel felfegyverzetten, soha másképp nem mentek az 
erdőre, csak együtt valamennyien. Aki a közös indulásról 
elkésett, az azon a napon otthon is maradt. Az erdőőrök 
is vagy együtt vagy szintén a favágók karavánjával 
jöttek-mentek. A dolguk is ezek között volt, meg a személyes 
biztonságuk is. A máskor ezidőtájt gyakori erdei kártételek 
ellen semmi se nyújthatott volna akkora védelmet, mint 
a farkasok ottléte. Vagy pedig én velem jártak az erdő
őrök, aki már magam se tartottam tanácsosnak az egyedül 
való barangolást és egy farkasfalkával való találkozást. 
Nem bátorság kérdése, hanem az egyszerű józan ész 
dolga volt ez, amikor éjjelenkint belehetett hallani a faluba

* A „Magyarország“ után.

annak a rettenetes csordának a borzalmas üvöltését, 
amelynek félelmes hangjai még a velőbe is behatolnak.

De másod-, harmadmagammal minden nap összejártam 
az erdőt, keresve a farkasokat is s mégis egy egész héten 
át csak a nyomaikat láthattam; a régibb vagy az újabb 
gyilkosságaiknak a színhelyét és maradványait a vértől 
pirosló hóban. Egy-egy szarvas vagy őz volt az áldozatuk 
mindenütt.

Egy kis vadetető szénás pajtám volt az erdőn, melyet 
a múlt nyáron is a legillatosabb erdei szénával tömtünk 
tele, hogy ha nagy tél lesz, legyen, ami koplaló vadjainkat 
az éhenhalástól megmentse. Erre rájártak és csipegettek 
belőle a szarvasok enyhe teleken is s az ott berendezett 
lesfáról sok gyanútlan szarvastehénnek oltottuk már ki az 
életét. Soha az a pajta, a beléje halmozott széna jobb 
szolgálatot még nem tett, az erdő nyomorba jutott proletárjai 
által azelőtt oly tömegesen látogatva még soha nem volt, 
mint ezen a télen. Szemlátomást fogyott belőle az a jó 
takarmány, amelyhez minden oldalról hozzá is férhettek. 
Nemcsak szarvasok és őzek, hanem még a nyulak is 
rendes kosztosaivá szegődtek s fogyasztották azt roha
mosan, holott más rendes teleken meg szokott maradni 
annak a szénának a legnagyobb része.

Csakhogy most vesztükre is szolgált ez a terített asztal 
az odazarándokló vadaknak. Mert a hozzánk berontott 
martalócz fenevadak csakhamar kitapasztalták, hogy ez a 
hely valóságos terített asztal az ő számukra is s csak
hamar itt vitték véghez az ő legnagyobb vérengzéseiket. 
Hanem ez szolgált a farkasok vesztére is. Mert itt törtünk 
végre sikerrel az ő életükre arról a lesfáról, amelynek a 
koronájában oly jó és biztos lesőhely rejtőzködött.

Megkisérlett hajtóvadászataink nem vezettek eredményre. 
Ha ott voltak is az ordasok az egyik vagy a másik haj
tásban, mindannyiszor ki is menekültek belőle szeren
csésen vagy lövés nélkül a mindig csoportokban járt 
hajtok között, vagy czélttévesztett lövések kíséretében az 
izgatott puskások mellett. Se a bátortalan hajtókát — pedig 
ezek voltak a falu legbátrabbjai — nem lehetett arra 
szorítani, hogy rendes emberlánczban hatoljanak az erdő 
sűrűségein keresztül, se pedig az idegessé lett puskásokra 
nem volt mód a kellő higgadtságot erőszakolni.

Ezért hát esti lesre jártunk innen fogva minden délután. 
Ketten-ketten ugyanegy leshelyre. Egy magas leshelyünk 
volt kettőnk számára a szénáspajtánál, ahol legtöbb kilá
tásunk is lehetett a — találkozásra. Egy másikat pedig 
hamarosan hevenyésztünk egy nagy tölgyfa ágai között, 
olyan helyen, ahol a hóba taposott csapásaik tanúsága 
szerint rendes váltójuk volt az ordasoknak. Csak azt a 
fontos dolgot nem tudtuk, hogy mikor szoktak ott meg
fordulni. Ezen a fán két puskás leste esténkint a jó 
szerencsét. Én magam pedig, szintén másodmagammal, 
a szénaetetőknél álló rendes lesfánkra másztam föl minden 
alkonyaikor, mert reméltem, hogy itt, a szarvasok ezen 
szokott gyülekező helyén, leginkább juthatok lövéshez.

Órákon át dideregtünk, majdnem megfagytunk az iszo-
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nyatos hidegben azon a nagyon is szellős leshelyen. 
Egyik nap a másik után múlt, egyik eredménytelen lest 
a másik követte. Nemcsak hogy lövéshez nem juthattunk, 
de még csak nem is láthattuk a farkasokat, noha minden 
reggel megtaláltuk a friss nyomait az ő vérengzéseiknek. 
Nyilvánvaló volt, hogy nem este, hanem éjnek idején 
rohanják meg az áldozataikat. De hát ha lehetne is a 
fehér hó segítségével valahogy lőni az éjjeli sötétségben : 
az nem lehetséges, hogy ott, abban a nagy hidegben, 
kibírjon valaki annyi időt mozdulatlanul, a megfagyás 
veszélye nélkül. Szerencsére azonban az idő kereke fordult 
egy nagyot hirtelen. Megenyhült az idő s elkezdett újra 
esni a hó. Na most! Ma kihúzzuk az időt, ha kell éjfélig 
is. S este is oly sűrűn, oly nagy pihékben havazott, hogy 
csak alig pár lépésre láthattunk miatta. Alig néhány óra 
alatt már bennünket is vastagon lepett be a hó s lest 
álló vadász bizonyára még sohase olvadt annyira össze a 
környezetével, mint mi akkor ott a fa havas ágaival.

Az est homályát már teljesen fölváltotta a korán beállott 
éj sötétsége s a hóvilág csak arra volt jó, hogy mozogni 
lássam a pajta körül a mindinkább szaparodó fekete 
alakokat. A lábuk alatt csikorgott a hó, amint jöttek- 
mentek; a fogaik között ropogott a széna, amint lakmá- 
roztak s néha-néha mintha aczélpengék csengtek volna 
össze, amint az agancsok szándékosan vagy véletlenül 
érintkeztek.

Egészen el voltam merülve ebbe a szép képbe, amikor 
egyszerre óriás robajjal törtetett el alattam minden, ami 
ott élő volt. Szarvasok, őzek, nyulak össze-vissza, nagy 
rémületükben még egymásnak is nekirohanva. Északi 
szellő lengedezett s ez hozta közéjük a felülről lopózkodó 
farkasok rettentő zsinatját, amelytől minden épkézláb állat 
eszeveszetten iparkodott menekülni. De mint a villám, 
úgy csaptak rájuk a már egészen közelükbe sompolygott 
fenevadak. Egy pillanat alatt elérték a leghátulsó szarvasok 
egyikét s ahányan voltak, mindannyian erre az egyre 
támadtak közös akarattal és közös erővel s pár másod- 
percz alatt már le is tepertők szegényt a hóba, egészen 
közel én hozzám. Sohasem felejtem el azt a kétségbeesett 
segélykiáltást, amit ez a szerencsétlen állat halála küszöbén 
hangoztatott. Azóta se hallottam többé hozzá hasonlót...

Csak egy sötétlő tömeget láttam magam előtt a hóban 
hömpölyögni s a szarvas nagyobb és hasonlószinü teste 
miatt csak alig-alig lehetett egy-egy farkast megkülön
böztetni. A sötétség miatt a puska czélgombját se lehetett 
látni s igy csak kétségbeejtően bizonytalan lövésekre volt 
kilátásom, annál is inkább, mert bizony, mi tagadás benne, 
a nekem már teljesen szokatlan vadászláz is úrrá lett 
rajtam és megreszkettette az egész testemet. De azért 
most már lőni kellett, itt volt a legfőbb ideje, mivel a 
haláltusát vívó  szarvas mind alább vonszolta magával 
a gyilkosait. És lőttünk, mind a ketten egyszerre s csak
hamar újra is, mert még volt erre időnk, mielőtt azok a 
megriasztott zsiványok ott hagyták a prédájukat. Kettő 
maradt ott közülük a vergődő szarvas mellett. Az egyik

mozdulatlanul feküdt. Ez a fejébe kapott egy egész lövést. 
De a másik dühösen morgott, ugatott, vonyitott és csusz
káit, bukfenczezett a hóban. Jaj lett volna annak az 
emberfiának, aki most az útjába kerül! Még két lövésre 
volt szükség, hogy végre ez is kiadja gonosz páráját.

A másik három már az első lövésekre eszeveszetten 
rohant el onnan. Azért, mert amint ezt másnap láttuk a 
friss havon, szintén részesedtek a közöttük szétcsapódott 
postagolyókból.

Amikor a leshelyünkről leszálltunk, akkor még élt az 
a száz sebből vérző szegény szarvas. És nem iparkodott 
előlünk menekülni, hanem mintha segítséget várt, kért 
volna tőlünk: úgy emelgette a fejét és úgy tekintett rám 
a könyes szemeivel. És én golyót eresztettem a halán
tékába, hogy ne kínlódjék. Ez volt az egyedüli segítség, 
amit nyújthattam neki . . .

Éjnek idején, távol a falutól és szekér nélkül voltunk 
ott az erdő közepén s négyen bár, de a vadászzsákmá
nyunkat onnan ekkor haza nem vihettük. Ott hagytuk hát 
reggelig. A szarvas testén keresztül fektettük a farkasokat 

őrök gyanánt. Tudhattuk, hogy ezekhez semmiféle 
ragadozó még csak közelíteni se mer.

Mikor pedig másnap korán reggel csengős szánnal 
mentünk ki a vadjainkért, akkor ezeket már körülállta a 
fél falu hálálkodó népe. Még az Ácsi czigány asszonya 
is ott volt, hogy számon kérje tőlük a rajkóinak a kenyér
keresőjét . . .

Az a megmaradt három farkas pedig talán még akkor 
éjjel elvándorolt tőlünk végképpen. Soha még a nyomukat 
se láttuk többé.

Egy érdekes szalonkales.

A múlt kedves vadászati emlékei fölött nagyon jól esik 
néha elmerengni, még egyszer átélvezni azon kellemes 
izgató perczeket, melyek oly sok gyönyört, élvezetet 
nyújtottak.

Örömmel menekül ilyenkor az ember a mindennapi 
élet apró-cseprő bajai elől és szentel egynéhány perczet 
a múltak édes emlékeinek . . . Hiszen most is oly élénken 
emlékezetemben vannak, mintha csak tegnap történtek 
volna.

Gyakran elgondolkozom azon, hogy ha a felsőbb mennyi
ségtan, erőműtan, vegytan és más történelmi és szaktanul
mányok oly élénken bevésődtek volna emlékezetembe, a 
legboldogabb ember volnék a világon.

Egy ilyen átélt, érdekes szalonkalest szándékozom elbe
szélni.

%* *

A fenyvesek hazájában, a felvidéken történt.
A gyors folyású Garam folyó vize a hókéregtől, jégtől 

már egészen megtisztult, összeverődött hullámai a nagyobb 
kanyarulatoknál, sziklacsoportok tövében, a pisztrángok 
és lepényhal kedvencz tartózkodási helyén, zúgó vízesést
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képeznek; csak úgy tajtékzanak a nagy megerőltető mun
kától, erős küzdelemtől, melyet a természet két hatalmas 
ellenfele, a két évszak: a zord tél és kellemes tavasz 
egymással folytatnak. Az enyhe tavasz kíméletlenül teszi 
tönkre a tél minden alkotását: a finom szánútakat, a 
kellemes korcsolyapályákat. Képzett vezérei, az enyhe 
déli szél, a meleg napsugár egyöntetű vezénylet és kitűnő 
taktikával kényszerítik a telet egérútat követve a folyók 
utján a tengerek végtelenében keresni menekülést.

*He He
Szép tavaszi nap van. Kellemes, csábitó sugarai kíván

csian tekintenek be irodám ablakain, mintegy kérdezve:
— Nem veszed észre szomorú halandó, hogy elmúlt a 

tél, itt a tavasz?! — Megértettem.
Kinyitottam ablakomat és tele tüdővel élveztem a betó

duló friss fenyőillatot.
Gyönyörködtem a mezei pacsirta hangos dalában, amint 

a földről felszáll a magasba és dicsőíti alkotó- és fen- 
tartóját: a nagy természetet. Láttam a kiváncsi barázda- 
billegényt is; ezelőtt még csak öt nappal a meleg források 
közelében igyekezet táplálékot keresni, most már a Garam 
partján is kitünően érzi magát.

Megjött már a czinegének is — ezen élénk, hasznos kis 
madárnak — a hangja, vidámabban, bátrabban ugrál ő 
is ágról-ágra és nagy mohósággal, ügyességgel lakmározik 
a kikelt fiatal hernyókon.

A lakásommal szemben levő fenyves erdőből a rigók 
és pintyőkék egész serege hirdeti hangos zenével: vége 
van már a zord télnek, itt a tavasz, mely minden élő 
lénynek örömet hozott, mintegy újjászületik az ember; 
elfelejti a múlt minden fájdalmát, keserűségét; élvezi a 
jelent annak minden gyönyörűségével.

Milyen varázshatással volt reám, vadászemberre, a 
tavasz megérkezése!

Kicsiny volt nekem az irodám szűk négy fala; kivágy
tam a szabad térmészetbe, ebbe a látványos tündérkertbe, 
mely átalakítja egész lényemet 1 Hadd élvezzem azt vál
tozatos képével, egész költészetével.

*
Hí H í

Sürgősebb ügydarabjaim gyors elintézése után egy 
ellenállhatatlan vágytól sarkalva, siettem haza lakásomra; 
fegyvereimet és töltényeimet rendbeszedve, két erdőőröm 
kíséretében kimentem szalonkalesre. Ezen kellemes, rég 
nem élvezett mulatság, mely a mellett, hogy alkalmat ad 
bámulni a dicső természetet, ritka élvezetet nyújt a 
vadásznak. Ezért siettünk ki a szabadba oly lázas izga
tottsággal, pihegő kebellel, fáradtságot nem kiméivé, sarat, 
pocsolyát nem kerülve.

A községtől nem messze fekvő sűrű fiatal lúcz feny
vesnek tartottunk, mely mintegy 150 k. hold területű és 
vetés utján keletkezett. Délnek fekvő lankás, itt-ott mélyebb 
öblözetek, keskeny szűk völgyek, éles hegygerinczek 
növelik annak festői látképét.

A nap elindulásomkor még elég magasan volt és mégis

E R D É S Z

midőn már a kitűzött helyünkre érkeztünk, annak utolsó 
sugarai aranyozták be a magasan fekvő hegyormokat.

A kellemes, csengő madárdaltól még visszhangzik az 
erdő, népessé, hangossá tették a természetnek ezen bájos 
teremtményei az eddig oly komor, álmaiból ébredező 
természetet.

Az utolsó napsugár is eltűnik a messze hegyek mögött; 
már csak a rigóknak éles fütyölése hallatszik, ők is las- 
sankint elhelyezkednek éjjeli szállásukra . . .

A néma csendet már csak egy-egy elkésett feketerigó 
hangos sivitása zavarja meg.

Mi is elszéledtünk állást keresni. Egyik erdőőröm 
figyelmeztetett, hogy ezen a helyen medve és vaddisznó 
is meg szokott fordulni.

Én egy szűk völgy fölött elterülő, útak által keresztezett, 
kissé nyíltabb helyet választottam magamnak, a honnan 
széttekintve gyönyörködtem az „Osztropszky Vepor“ hegy- 
lánczolatának egymásba futó gerinczei, mély völgyei festői 
csoporzatában.

Merengésemből bogárzümmögés riasztott fel, figyelmez
tetve, hogy a szalonka-húzás veszi kezdetét.

Rajtam is erőt vesz azon delejes izgatottság és erősen 
figyelek, mikor hallom meg a kedves vándornak izgató 
korrogását! . . . Kis szünet után csakugyan hallom felém 
közeledni a várva-várt jövevényt; de bármennyire eről
ködöm, nem vagyok képes megpillantani . . . egy gyors 
sziszentés után már távozni hallom a szerelmes párt; 
mintha sejtették volna jelenlétemet: a völgy irányában 
alattam haladtak át, mert a következő pillanatban, tőlem 
mintegy 150 lépésnyire egy erős lövés eldördülte után 
hallottam a Halló! kiáltást, mely jelezte, hogy a hosszú 
csőrű terítékre került.

A lövés után erős vadcsörtetésre lettem figyelmessé, 
mely folyton közelebb jött hozzám ; egyszerre a völgyön 
túli hegyoldalban valami nagy, fekete mozgó tömeget 
láttam állásom felé közeledni. Biztos voltam benne, hogy 
vagy medve vagy pedig vaddisznó!

Felhasználva azon kedvező pillanatot, midőn az ügető 
vad a közöttünk levő völgyön áthaladt — gyorsan, nesz
telenül töltést cserélve — készen vártam, mikor ugrik át 
a völgy irányában haladó úton!?

Néma csend lett! . . .
Arczomhoz emelt fegyverrel egy kínos perczet tölthettem 

el (mely egy egész örökkévalóságnak tűnt fel nekem) 
midőn az út közepére hirtelen kiugrik egy hatalmas 
vadkan, alig tőlem 15 lépésnyire.

A következő pillanatban eldördült fegyverem és a nagy 
vadkan halálosan megsebesítve ugrott be a sűrűbe. Még 
hallottam két ugrását — — azután néma csend lett!

Mintegy 10 pereznyi várakozás után jelző sípommal 
összehívtam két erdőőrömet, kik közül az egyik nagy 
diadallal hozta elő az első szalonkát.

Elmondva nekik a történteket, a vadkan keresésére 
indultak. Rövid szünet után trombitaszó jelezte, hogy az 
elejtett vad megkerült.
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Gyönyörű példány volt, kizsigerelve 120 kilót nyomott,
7 éves volt rosszul telelt állapotban.

Az emlékezetes szalonkalesről nagy örömmel vonultunk 
haza. Szalántzy L.

A szarvas nyomából,  amit vadászosan csapának 
neveznek, csakugyan elég pontosan lehet következtetni 
arra, hogy bika vagy tehén, sőt hogy fiatal vagy vén bika, 
illetve tehén haladt-e ott, ahol a csapa vezet. 1. Jó táplál
kozási és égalji viszonyok közt fejlődött erős, nehéz vad 
csapái tekintélyesebbek a kevésbé kedvező viszonyok 
közt élő fővad csapáinál. De a csapa alakját nemcsak a 
vad termete befolyásolja, hanem természetszerűleg a talaj 
is, a melyen lépett. Például a mocsáros vidéken élő, álta
lában a kevésbé kötött, süppedékes vagy homokos talajon 
tartózkodó vad csapája mindig hosszúkás alakú, mert 
csülkei nem lévén kopásnak kitéve, a csülkök hegyei 
meghosszabbodnak és eltompulnak; ellenben a sziklás 
talajon járó vad a határozott, erős lépések folytán csülke5 
hegyét elkoptatja, illetve letompitja, mig észlői kiélesednek’ 
mely alakulások következtében csapája fele kerekebb lesz' 
Süppedékes, mocsaras helyen, lejtőn haladva a fővad 
csülkeit szétterpeszti; ellenben hegynek menve, általában 
kötött vagy kemény talajon egymáshoz feszitett csülkökkel 
halad. 2. A csapa kor, nem és állapot szerint nemcsak 
méretben, hanem elhelyezésében is különbözik. Oly vidé
keken, melyek a fővad életfentartására nem kedvezők és 
a klimatikus viszonyok sem felelnek meg a szarvas
tenyészetnek: az erős szarvas csülöklenyomata egyharmad 
résszel is kisebb, mint oly helyen, ahol a helyi és ég
hajlati viszonyok egészen kedvezőek. Szükséges tehát, 
hogy a vadász alaposan tanulmányozza és kiismerje a 
vidékén előforduló szarvasok kifejlődöttségének mérvét, 
hogy a csapák nagyságáról megítélhesse azoknak korát 
és erősségét. 3. A rendesen, csendes lépésben haladó 
szarvas csapája nagyon különbözik a futó szarvasétól. 
Futás közben ugyanis a csülkök szétnyílnak és erősen a 
földbe nyomódnak; eközben szétterpeszkednek a hátsó 
álcsülök-körmök is, melyek a földben szintén jól kivehető 
lenyomatot hagynak maguk után. Ezek biztos jelek, külö
nösen száraz és kopasz területen, a* melyen a hátsó 
csülkök nyomai nem igen vehetők észre és a vad rendes, 
nyugodt járás-kelésben van, mivel az a csülök magasabb 
lévén, csupán csak a hegye érinti a talajt. 4. A bika 
csapája többnyire zeg-zugos tört vonalat ir le s csülök
lenyomatai is oldalt kifelé állnak, — ellenben a tehén 
csapája egyenes vonalat ad; ezen kívül a bika csapája 
elől félkerek élű, mig a sutáé inkább tojásdad alaknak 
felel meg. — De a két ivar láblenyomatában nagyság tekin
tetében is van különbség és pedig minthogy a bika mindig 
nagyobb, termetre jelentékenyebb a sutánál, ennélfogva 
csülöklenyomata is nagyobb és terjedelmesebb a sutáénál, 
úgy, hogy például egy 3 éves bika talplenyomata nagyobb 
az öreg sutáénál. — Lassú, bizalmas járás-kelés közben

a bika csapái a földben vagy hóban teknő-alaku gödröcs- 
kékhez hasonlítanak, — ellenben a suta kevésbé mély 
láblenyomatokat hagy s körmeit inkább csúsztatva nyomja 
a talajba — úgy, mint a sörtevadnál észlelhetjük. A bika 
testben erősebb, elől-hátul szélesebb lévén a sutánál, lábai 
jobban elállnak egymástól, mint az utóbbinál, minek követ
kezményeként a suta mindig lépéseinek irányában rakja 
le lábait; ettől legfeljebb vemhes állapotban tér el. Ellenben 
a bika menés közben egymás mellé teszi lábait és minél 
távolabb rakja le egymástól, annál termetesebb, szélesebb 
a test; tehát annál erősebb a bika. Ezt a jelt „kereszte
zésnek“ mondjuk vadászati műkifejezés szerint. A lépés 
hosszából szintén biztosan lehet következtetni és pedig 
minél hosszabb a lépés, annál erősebb a bika. Mig a 
lassan haladó tehén hátsó lábával az ugyanazon oldalon 
levő első láb nyomába lép, addig az erős bika hátsó 
nyoma rendesen 2—3 újjal hátrább marad az elsőnél.

Február 3-án a vasúti kocsi ablakából láttam az 
ötvenesi pusztán, hogy egy Buteo vulgáris üldözött egy 
fogolycsapatot. Mikor már-már elérte, a magasból egy 
vércse csapott le az ölyüre és megakadályozta abban, 
hogy foglyot fogjon.

A vándor sólyom már januárban megjelent. A—y.
Lőjegyzék az egri érsekség vadászterületén az 1900. 

év folyamán;
Agancsár szarvas 5
10 ágon aluli szarvasbika 23
Szarvastehén . . . . 17
Szarvasborju..................... 12
Ő zb ak ............................... 51
Ő z - s u t a .......................... 36
Vadsertés öreg . . . . 16

„ süldő 14
N y ú l ............................... . 432
Fáczán ............................... 57
Fogoly............................... . 355
F ü r j ............................... 11
Császármadár . . . . 5
Erdei szalonka . . . . 94
Vadkacsa .......................... 31

Összesen 1159 drb.
Ezenkivül elejtetett — a kivételes mimsteri engedél

lyel meghosszabbított idényben — 1901. január 1-től 
február hó 28-ig: 25 drb. öreg szarvastehén, 23 darab 
üsző- és 13 drb. bikaborju, összesen 61 drb. Fllfnyák.

METEOROLOGIA.

Tisztelt Szerkesztő úr!
Hogy a „Magyar Erdész“ folyóirat számára a meteoro

lógiának is állandó tért méltóztatott engedni és alulírottat 
szólította fel, hogy hazánk időjárásáról esetről-esetre refe
rálhassak, engedje meg, hogy egyet-mást tájékozásul az

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



56 M A G Y A R  E R D É S Z 3. szám.

olvasónak elmondhassak. Amennyiben a folyóirat havonta 
két ízben jelenik meg, tudósításaimat is úgy fogom közölni, 
hogy azok két hétre vonatkozzanak. Közleményeimhez 
az adatokat az orsz. m. kir. meteorologiai és földmágnes- 
ségi intézet észlelői szolgáltatta megfigyelések eredményei 
fogják nyújtani és pedig rendelkezésemre áll 150 oly 
állomás, amely az időjárás elemeit dolgozza fel, ezek 
között 72 olyan, amely barometrikus megfigyeléseket is 
végez; 620 csapadékmegfigyelő állomás, amely a közel 
jövőben 1000-re fog emeltetni, amennyiben ezidőszerint 
még csak minden 19.3 km2-re esnék egy-egy állomás; 
37 hazai és 78 külföldi sürgönyző állomás, amelyek 
naponta délután 2 óráig sürgönyileg küldik be adataikat 
a központba, hogy az osztály ezek alapján 24 órára előre 
prognostizálhassa az időjárást. A tőlünk legtávolabbról 
jövő sürgönyök északról Haparanda (Skandinavia-félsziget), 
nyugatról Blachsod (Nagy-Brittania), délről Malta és kelet
ről Moszkva; ezenkívül van 1000 zivatarmegfigyelőnk, 
akik speciei a zivatarok húzódásáról s az azokkal együtt
járó jelenségekről (felhőszakadás, jégverés, orkán, stb.) 
küldik be a jelentéseiket. Rendkívüli zivatarok esetén, 
az országban egyenletesen eloszolva, 300 oly távirda- 
hivatal áll zivatarmegfigyelőink rendelkezésére, amelyek 
elsőbbségi joggal tartoznak a díjmentesen feladott sürgö
nyöket a meteorologiai intézetnek továbbítani.

Úgy hiszem ezzel a bevezetéssel nem végeztem feles
leges munkát, legalább vázlatosan bemutathattam a „Ma
gyar Erdész“ t. olvasóinak a hazai meteorologia tevé
kenységének épületét.

H a z á n k  i d ő j á r á s a  f e b r .  2 1 - t ő l  m á r c z .  6 - i g .

A februárius hónap utolsó harmadának időjárása határo
zottan télies jellegű. A hőmérséklet maximuma is a fagy
pont alatt maradt, a minimuma pedig —25 C° (Árva- 
Váralján febr. 23-án). Általában az időjárás száraz és 
derült volt, következésképp az éjjeli fagyok gyakoriak, 
különösen kiemelkedik a febr. 25-diki. Febr. 23., 26., 
27-én csapadék sehol az országban nem volt, a többi 
napokon is csekély havazást jelentettek. Febr. 24-én 
északon, 25-én északon és északkeleten volt kismérvű 
havazás. Márcz. 1-én már a hőmérséklet szelíden emel
kedik, erősebb fagyokat csak keletről jelentenek. Az eny
hébb légáramlat, amely a Tengerpart felől közeledik, 
márcz. 2-án már általánosan érezhető, Erdély is enged 
erős hidegéből. Mig márcz. 1-én az országban még sehol, 
2-án pedig észak- és északkeletről jelentenek igen gyenge 
esőt, addig 3-án a Tengerpart felől (SW) jövő légáramlat 
Horvát-Szlavoniában s az ország nyugati felében általá
nos borulást és esőzést idéz elő, a hőmérséklet a normá
listól merőben eltér, emelkedik, amely kihat az ország 
keleti felére is, ahol a minimum alig van egy-két fokkal 
a fagypont alatt. Az országban márcz. 4-én északnyugati 
viharos szelek mellett az esőzés általánossá válik, a leg
több csapadék (50 m. m.) a Tengerparton esett, a Dunán
túl 20 m. m., a Duna-Tisza közén és attól északra a

magasabb hegyvidékig 20— 10 m. m. között, egyebütt 
10 m. m. alul volt a csapadék. A hőmérséklet folytató
lagos emelkedést tüntet fel. Márcz. 5-én az időjárás meg
tartotta az előző nap jellegét azzal a különbséggel, hogy 
a csapadék maximuma feltolódott az ország középső 
és északi részébe. (30 m. m.) A viharos szelek és a 
jelentékeny hőmérsékemelkedés együttes hatása a csapa
dék egy részének gyorsabb elpárolgását idézvén elő, 
márcz. 6-án már éjjeli fagyokról érkeztek jelentések az 
ország északi részéből. Csapadék ezen a napon főleg az 
ország déli részében volt.

Budapest, 1901. márczius 8-án.
Kronich Lenárd.

Jegyzet. 1 m. m. csapadék 1 m- területen eloszlott 1 1. víz töme
gével egyenlő.

KÜLÖNFÉLÉK.

* S z e m é l y i  h í r e k .  Királyunk Ő Felsége Ihrig Vilmos 
kir. közalap, ny. erdőmesternek saját kérelme folytán tör
tént nyugdíjaztatása alkalmából az erdészet terén kifejtett 
sikeres működése elismeréséül az erdőtanácsosi czímet 
adományozta. — Chrenóczi Nagy Antal m. kir. fő
erdész a nagybányai m. kir. főerdőhivatal kerületéből 
ellenőrködő főerdészi minőségben az orsovai m. kir. 
erdőhivatalhoz helyeztetett át. — Bélái József, az orsovai 
m. kir. erdőhivatalnál alkalmazásban állott m. kir. erdő
mester, megrongált egészségére való tekintetből saját 
kérelmére nyugdíjaztatott. Az erdőhivatal tisztikara felette 
fájlalja a rokonszenves tiszttárs távozását.

*  H á z a s s á g .  Stipanecz Róbert diós-jenői urad. erdész 
a múlt hóban tartotta esküvőjét Raincsák Emilio kis
asszonynyal.

*  H a l á l o z á s o k .  Tendiert Károly m. kir. járási erdész, a 
jádi járási erdőgondnokság vezetője e hó 10-én hosszas be
tegség után meghalt 60 éves korában. — Seyfried Janka, 
Seyfried Károly ungvári kir. főerdőtanácsos leánya e hó 
3-án, életének 25. évében hosszas szenvedés után elhunyt. 
— Friistök István m. kir. erdész Rozsnyón e hó 3-án 
58 éves korában elhunyt. — M atavovszky Árpád m. 
kir. főerdész neje szül. Mandelik Melani f. hó 6-án Liptó- 
Ujvártt elhalálozott életének 31-ik évében.

* A  k i n c s t á r  f á j a .  A földművelési minister a múlt 
év folyamán 40600 korona értékű épület- és tűzifát 
ajándékozott lelkészeknek, tanítóknak, egyes szegényebb 
kisgazdáknak, emberbaráti egyesületeknek, szövetkezetek
nek és községeknek.

*  B i r t o k v á s á r l á s .  A fővadban gazdag, mintegy 6000 
kát. hold kiterjedésű diós-jenői uradalmi erdőbirtok gazdát 
cserélt. Báró Falkenhausen porosz nagybirtokos örököseitől 
megvásárolta báró Groote nagybirtokos.

*  I t t  v a n n a k  m á r !  Ungmegyében az első szalonkát 
e hó 14-én lőtték.
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*  A  v a r j a k  p á l f o r d u l á s a .  Magyarországszerte a gyerek 
is tudja, hogy a varjakat — vagy a hogy túl a Dunán 
nevezik: kányákat — felekezeti visszavonás választja két 
táborra. A fekete varjut pápista varjúnak nevezi a nép, 
mert mindig bőjtöl, nem eszik húst, azaz kukaczot, hanem 
annál jobban dézsmálja az elvetett gabonát. A tudós 
Hermán Ottó is rámutatott ennek a varjúnak az orrára, 
hogy az mindig sáros, fúrja a vetést. E szerint a pápista 
varjut üldözni, pusztítani kell, mert kártékony állat. Annál 
büszkébben nevezi a kálvinista magyar kálomista varjú
nak a szürke vagy szűrdolmányos varjut. Az csak használ 
a vetésnek, kiszedegeti belőle a sok kukaczot, bogarat s 
egyéb ártalmas férget. Hjah, a kálomista varjú még nagy
pénteken sem bőjtöl, nem fanyarodik buzaszemre, kímélni 
kell ő kelmét. És uramfia, előáll a tudós Jablonovszky 
József dr. a Természettudományi Társulatban s kijelenti, 
hogy akár szürke a varjú, akár fekete, egyiket sem nevez
hetjük sem kálomistának, sem pápistának, luteránus biz 
annak mind a két felekezete, nekik bizony igy is jó, úgy 
is jó. Minden varjú alkalom szerint változtatja táplálékát. 
Ha sok a vetésben a kukacz meg a bogár, oda se néz 
a vetőmagnak, pecsenyét eszik és nem bőjtöl, ha pápista 
varjúnak hívják is. Ellenben, ha semmiféle féreg sem 
bántja a vetést, a vetőmagon dőzsöl a legvastagabb nyakú 
kálomista varjú is, bőjtöl, mint akár a fekete pápista varjú. 
Tehát az egyik is, a másik is hol kártevő, hol hasznos madár. 
A tudós előadó azt is megmondja, hogy kell ebben a 
keveredésben a gazdának eligazodnia. Ha azt veszi észre, 
hogy az ő mezejét járja a varjusereg, lövessen egy párt, 
bontsa föl a gyomrukat. Hogyha magot talál a gyomruk
ban, pusztítsa őket, mert abban az esztendőben kártéko
nyak. Ha ellenben bogarat, kukaczot talál a gyomrukban, 
kímélni kell őket még ha pápista varjuk is, mert abban 
az esztendőben vagy legalább azon a tájon hasznos 
madarak. E szerint a kálvinista ember se lehet büszke az 
ő szürke varjára, viszont a pápista ember se nézze 
szégyenszemmel az ő fekete madarát.

*  A  v a d á s z  —  n ő i  r u h á b a n .  Nimród kiskorú lovagjai 
mindenféle furfangot kieszeltek már, hogy a papa tudta 
nélkül nyulakra s őzekre lesben álljanak. Nem utolsó 
helyen áll e csalafintaságok között Z. Pál dolga, aki női 
ruhába bujt s igy állt lesben idegen vadászterületen. Az 
erdőőr elcsípte az állítólagos — kisasszonyt, aki szepegve 
vallotta meg, hogy ő tulajdonképpen férfi. Erre feljelen
tette a fiatal nimródot s a k—i járás főszolgabirája a fiút 
meg az apát vadászati kihágás miatt megbüntette. A fő
szolgabíró határozata ellen az apa a belügyministerhez 
felebbezett s azzal védekezett, hogy ő nem tudta, hogy 
kiskorú fia női ruhába öltözött s úgy ment idegen területre 
vadászni. A belügyminister Z. Jakabot felmentette a vád 
alól, mert nem látta beigazoltnak, hogy fiát, aki női 
ruhában járta be az idegen vadászterületet, a vadászati 
kihágás elkövetésére felhasználta volna.

H o l l a n d i a  h e r c z e g é n e k  k a l a n d j a .  Henrik meck- 
lenburgi herczeg, aki a mézesheteket Vilma hollandi

királynővel a het-loói kastélyban tölti, szenvedélyes vadász. 
Már korán reggel kimegy három vadász kíséretében a 
kastély környékére, hogy ott fáczánra cserkészszen. A 
napokban két orvvadász ki akarta használni az alkalmat 
s szintén elment a környékre vadászni, nem is sejtve, 
hogy a királynéjuk férje szintén szereti ezt a mesterséget, 
természetesen valamivel jogosabban, mint ők. A herczeg 
találkozott velük a szabadban és arra kérte őket, hogy 
vigyék az ő nehéz fegyvereit s azután kedélyesen beszél
getett velük és a kastély felé igyekezett. Amint a kastély
hoz értek, a herczeg intett a csendőröknek, akik azonnal 
elcsípték a két naiv orvvadászt. A herczeg nevetve be
szélte el kalandját ifjú feleségének és hogy mi volt a 
jutalma, azt könnyű kitalálni, — hát egy királyi csók.

* Az adófizetés A frikában. Mengóból (Uganda) 
jelentik a Reuter-ügynökségnek február 13-ikáról: A ben- 
szülött miniszterelnök kijelenti, hogy az ugandai ben- 
szülöttek ez évi adójukat, körülbelül 1.200,000 márkát, 
befizették. A befizetett adóban van természetbeni szolgál
tatás is és pedig: öt elefánt, egy zebra, busz csimpánz, 
több tüskésdisznó, antilop, szemölcsösdisznó, kígyó, 
daru és majmok nagy számmal. Ezeket az eleven adókat 
Post Alice kormányzói negyedében tartják fogságban.

* H a jl í to t t  fabútor. Mezopotámiában az európai 
modorú székek iránt a kereslet növekedőben van. Bagdadba 
1900. IV. negyedében 28,140 koronát tett a behozatal és 
ebből a monarchiabeli iparnak 26,540 korona jutott; 
Indiából almáriomokat és kerek asztalokat importáltak.

* Bútorkivite lünk. Port-Saidból írják, hogy bútorokat, 
melyek eddig Ausztriából érkeztek oda, jelenleg majdnem 
kizárólag Magyarországból rendelnek, mert a szállítás 
vasúton Fiúméig olcsó.

* Egy számtani tréfa. A mathematika, a pozitív 
tudományok közt a legpozitivebb és mégis alkalmas a 
tréfára. Csak akadjon ember, aki a humort kifejtse belőle. 
Egyik legérdekesebb számtani tréfa az alábbi, egymás 
tetejébe állított két trapéz, melyek mindegyike szorzás és 
összeadás által származik:

1X9+2 =  11 
12X9 t 3 =  111 

123X9+4 =  1111 
1234X9+5 =  11111 

12345X9+6 =  111111 
123456X9+7 =  1111111 

1234567X9+8 =  11111111 
12345678X9+9 =  1111111 1 1 

1X8+1 =  9 
12 8+2 =  98 

123X8+3 =  987 
1234X8+4 =  9876 

12345X8+5 =  98765 
123456X84-6 =  987654 

1234567X8+7 =  9876543 
12345678X8+8 =  98765432 

123456789X8+9 =  987654321
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Kérelem a szaktársakhoz!

Tisztelettel felkéretnek mindazon erdőtisztek, 
kiknek vezetése alatt képzettebb altisztek vannak 
alkalmazásban, szíveskedjenek a jó ügy érdeké
ben őket figyelmeztetni arra, hogy ők lapunkra 
nyolcz koronával egész évre előfizethetnek.

Ebbeni szives közreműködésükért előre is 
köszönetét mond

a M agyar Erdész szerkesztősége.
J k  ,4 ,  ,4 ,  ,4 ,  r4„ 44, JL  J k  J k  ^  t 4 , t 4 , r4„ J k  ,4 ,  J L  .4 ,  ^4, J k  «4 . J k  J u  «4* J L  «4 , «4 , «4 , .4 ,  J k  J k  *4, J k  t 4, t 4, J k
. j O k  j O O O C  J k  j k j O k  A ^ C j ö C y ' D C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A  J k J k J k

Erdészeti altisztek.

Mostohán javadalmazott altisztjeink és az erdőszolgák 
érezve sanyarú helyzetüket és a család fentartásának 
reájok folyton súlyosodé nehézségeit, valamint hallgatva 
a kor kívánalmára, mely a bajokat és nélkülözéseket az 
önsegélyző-egyesületek, szövetkezetek létesítése s felállí
tásával igyekszik enyhíteni, némely kincstári uradalmakban, 
igy az ungvári m. kir. főerdőhivatal kerületében alkal
mazásban levő erdészeti altisztek és szolgák 1898. évben 
segélyző-egyesületet létesitettek, melynek alapszabályait 
a belügyminister jóváhagyván, az alig 3 éve működő 
önsegélyző-egyesület biztos alapra fektetve, immár virág
zásnak indult.

Ama szálló ige, hogy „segíts magadon, az Isten is 
megsegít“ ezen egyesületnél valóban érvényesül, mert 
nemcsak a tagsági dijak rendes beszedése és tiszta 
kezelése van itt biztosítva, hanem a társadalom különféle 
osztályai részéről is mindenkor nyilvánuló jóakarat remé
nyen felül ad lendületet ezen segitő-egyesületnek.

A segélyző-egyesület jelenleg 68 tagot számlál s ezek 
kötelesek egyenként évi 12 koronát havonkénti egyenlő 
részletekben nyugbérezésük napjáig az egyesület pénz
tárába tagdíj fejében fizetni.

Ezen tagdijakból és az évenként Perecsenyben ren
dezni szokott tánczmulatságok tiszta jövedelméből ma 
5433 K. 41 f. tőkével rendelkezik, mely az osztrák
magyar I. általános tisztviselőegylet bánya- és erdészeti 
tiszti takarék- és előlegtársulatánál van 670 kamat mellett 
elhelyezve.

Az egyesületi tagok részére a segélynyújtás : tartós
betegség, baleset, halálozás s különösen a temetkezési 
költségek viselése alkalmával történik. Halálozás esetén 
a temetkezési költségre a tőke kamataiból a következő 
arányban fog, esetleg már a folyó évben, a segítség 
kiadatni :

1. ha a rendes tag kiskorú gyermeke halt el 40 K .;
2. ha neje halt el 60 K .;
3 . a rendes tag elhalálozása esetére 100 K. segítséget 

kap a hátrahagyott család.
Ha tekintjük, hogy az egylet aránylag rövid idő alatt 

ily tőkét tudott önadakozásból összegyűjteni s ha tudjuk,

3. szám.

hogy az adakozás minden nagyobb megterheltetés nélkül 
egészen megszokott módon folyik, úgy, hogy eddig egy 
tag sem vonta ki magát és vissza nem lépett a tagsági 
dijak befizetésétől, sőt a tagok száma szaporodik, — 
akkor bátran lehet reményleni, hogy az egylet pénztára 
oly tekintélyes összegre szaporodik, melynek fele része után 
eső kamatok elégségesek lesznek a tagok segélyezésére, — a 
tőkének másik felével pedig az egylet valamely nyugdíj
intézetbe mint rendes tag fog belépni s az onnan nyert 
kamatokkal fogja vagyonát szaporítani és fizetési képes
ségét emelni.

Nem czélunk az „ungvári m. kir. főerdőhivatali kerület 
altiszti személyzetét segélyező egyesület“ alapszabályait 
egész részleteiben ismertetni, egyedül főbb vonalaiban 
az érdekeltek figyelmét utánzó például kívántuk ezen 
üdvös intézményre fölhívni s jelezni, hogy a bibliai 
elvetett mustármagból kellő ápolás és gondozás mellett 
terebélyes fa fog nőni.

Nemcsak a főerdőhivatal tisztikara, de Ung vármegye 
értelmisége, a hegyvidék jobb módú vállalkozói kész
séggel és odaadó szeretettel támogatják ezen egyesületet.

Legutóbb tartott évi közgyűlésük alkalmával az egye
sület tagjai — egyesületük erkölcsi tekintélye és anyagi 
helyzetének emelése czéljából— díszelnökül: 7örök József 
gróf Ungmegye főispánját és ungvári Rónay Antal m. 
kir. főerdőtanácsost sikerült megnyerniök, elnökül pedig 
Takács Miklós m. kir. erdőrendező-erdészt választották 
meg, mely tisztet ezen urak a legkészségesebben elfogadták 
s az egylet támogatását minden telhető módon elősegíteni 
megígérték.

Nem is lehet csodálkozni eme szokatlan jóakaratu 
érdeklődés nyilvánulásán, mert aki ismeri a hegyvidéken 
alkalmazott kincstári erdőőrök és erdőszolgáknak fárad
ságos szolgálatukkal arányban nem álló ínséges hely
zetét, lehetetlen elzárkóznia anyagi érdekük jobbá tételére 
irányuló törekvésük elől.

Amint tudjuk, az összes kincstári erdőhatóságok közül 
a beszterczebányai, mármaros-szigeti és ungváriban alkal
mazott erdészeti altisztek és szolgák bírnak ily segitő- 
egyesülettel s minthogy ezen egyesületek czéljaiknak 
megfelelőleg működnek, nem mulaszthatjuk el a többi 
hasonló sorsban létező altiszteknek ugyanilyen segítő 
egyesület felállítását, követő például, melegen ajánlani.

A. P.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Válasz Faragó Béla úr levelére.

Mélyen tisztelt Szerkesztő úr!
Szives soraira az 1895. évi XLVI. t.-czikket illetőleg 

szerény véleményemet a következőkben van szerencsém 
előadni:
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„A mezőgazdasági termények, termékek és czikkek 
hamisításának tilalmazásáról“ szóló 1895. évi XLVI. t.-cz. 
hatálya, miután a földmivelésügyi m. kir. ministernek a 
törvény végrehajtása tárgyában kiadott 1896. évi 38,286. 
számú rendelete 2. §-ának 6-ik pontjában az erdészeti 
vetőmagvak is fel vannak sorolva, a z erdei fa m a g v a kra  
is kiterjed.

A törvény eredeti szövege a z  erdei fa m a g v a kra  
tényleg  nem lenne vo n a tko zta th a tó , mert a törvény 1. 
§-ban kifejezetten mezőgazdasági termények, termékek és 
czikkek tárgyaltainak. Tekintve azonban, hogy ugyancsak 
az 1. §. második bekezdésében a földmivelésügyi minisz
ternek felhatalmazás adatott arra, hogy a törvény hatályát 
rendeleti úton, a törvényben fel nem sorolt egyéb ter
m ényekre is kiterjeszthesse, a törvény helyes értelme
zésében egyedül a végrehajtási rendelet vagy a ministernek 
már e tárgyban kiadott vagy kiadandó egyéb rendeletéi 
tekinthetők irányadóknak.

A törvény az erdőgazdaságra nézve is igen becses 
rendelkezéseket tartalmaz s különös fontossággal bir az 
erdőgazdaságra főleg napjainkban, midőn a nagyobb mér
tékben megindult erdősítések czéljaira berendezett magán 
és állami csemetekertek telepitői mindinkább a mag
kereskedőkre vannak utalva a vetőmag beszerzésében.

Távol tőlem az a szándék, hogy a hazai magpergetőket 
vagy az erdei famagvakkal kereskedőket gyanúsítani 
akarnám. Mindazonáltal, miután közismert dolog, hogy a 
nagyobb mennyiségben kelendő erdei famagvak sem 
mentesek a hamisítás különböző módjától, úgy a nagy- 
közönség, mint a magkereskedők jóhire érdekében nagyon 
kívánatos volna, ha a hatósági magvizsgálat e tekintetben 
is megfelelően rendeztetnék s igénybevétele alkalmas 
módon megkönnyittetnék.

E czélból a jelenleg érvényben levő törvényes intéz
kedések megváltoztatására szükség nincsen, egyedül az 
erdei famagvak vizsgálatát kellene egy külön rendeletben 
szabályozni s talán szerény nézetem szerint a mezőgaz
daság részéről amúgy is nagyon igénybevett m. kir. állami 
vetőmagvizsgáló állomástól az erdészeti k ísérle ti á llo 
m ások hatáskörébe lehetne á tu ta ln i.

Megtisztelő soraiért köszönetét mondva, a legszivélyesebb 
üdvözlettel áll a jövőben is rendelkezésére

Kolozsvárt, 1901. február 22-én
kész híve:

Dr. H o ffm a n n  Gyula. 

T isztelt S zerkesztő  ú r ! *

Azt kérdezi, hogy a „Magyar Erdész“ első száma 
körünkben milyen fogadtatásra talált? . . . Olyanformára, 
mint a második gyermek egy kiterjedt családban, ahol a 
a jószívű gólyamadár évek hosszú során át nem is

* Lapunk múlt számából későn érkezés miatt kimaradt.

mutatta magát s aztán egyszerre, csaknem egészen  várat
lanul beköszönt egy jól megtermett, élénk kinézésű, sokat 
ígérő babával . . .

A családtagok eleinte azt sem tudják, mit szóljanak 
hozzá. Nézegetik, tapogatják, méregetik, sőt bizonyos 
jóindulatú mosolylyal hümmögnek is neki és a mama 
várakozásteli kérdezősködésére — egyik jóízű collegánk 
példáját követve — végre is azzal vágják ki magukat: 
„Majd kitudódik!“ . . .

Pedig hát óhajtották az istenadta bácsik, komák, sógorok, 
valamennyi szeg-végi rokonsággal egyetemben, az bizo
nyos és látja: most mégis diplomatizálnak hozzá.

De ez sohase csüggessze tisztelt gólya . . . .  akarom 
mondani: Szerkesztő úr! Meg vagyok győződve, hogy a 
legjobb indulat okozza. Nézze csak miként sandít titokban 
a legjobban hümmögető bácsi is a bölcső mögé, ahol 
az a csinos, erőteljes elsőszülött áll, akire eddig vala
mennyien osztatlanul árasztották egész szeretetüket. Ő 
forog most az agyukban; azt hányják-vetik, hogy nem 
lesz-e kárára annak a kedves elsőszülöttnek, ha egyszerre 
megoszlik az eddig csak általa élvezett szeretet és egy 
részét magához ragadja a kis jövevény!

Ugy-e, igy változik a kétséget keltő jelenség hatása ? 
. . . Hogyne! — hiszen egy szerető család, ahol ilyen 
érzelmek uralkodnak, nem hagyhatja támasz nélkül egyik 
szülöttét sem soha.

„Amazt felneveltük, emberré tettük: neveljük hozzá 
ezt is és ha az a támogatás, amit eddig egyre fordítot
tunk, a kettőt nem tehetné boldoggá: ám dolgozzunk 
többet érettük, hogy a nagyobb ne lássa hiányát annak, 
amit a kisebb kap s az egymás iránti szeretetben növe
kedve, olyan utódokká váljanak, akik a szülők és nevelők 
emlékét a család hírnevének nyagyra fejlesztésével fogják 
örökkévalóvá tenni.“

Ez lessz a most még csak elmélkedő család megálla
podása, meglátja! . . .

Sokkal lelkesebb erdészeknek és sokkal ambicziósabb 
embereknek ismerem a magyar erdészeket, semhogy egy 
másik szaklap felvirágzását nem láthatnám biztosítottnak.

Nagyot csalódnám, ha az a közel másfélezer szak
ember nem tudna lelket önteni egy második szaklapba 
is, holott német szomszédainknál gombamódra teremnek 
az erdészeti lapok és folyóiratok s mindenik tud újat is 
produkálni -— és nagyon megcsappanna a szakemberek 
nemes ambitiójába helyezett bizalmam, ha nem lennének 
minden erejükkel azon, hogy hivatalos közlönyük mellé 
buzgó támogatással egy erős társat neveljenek s az irói 
munkásságnak ily módon nagyot táguló terére odavon
zódjanak a toliforgatásra képes összes jó erők és ezek 
kizárólag a szakba vágó tudományok s erdészeti közczélok 
előbbvitelére törő irányzattal megteremtsék azt a nemes 
versenyt, mely a külföld haladásával egyelőre legalább 
párhuzamot tartó gyors és egészséges fejlődés érdekében 
nélkülözhetetlen.

Ámde hogy az én erős reményeim valóra váljanak,
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az első sorban természetesen öntől függ, tisztelt Szer
kesztő ú r!

Az előbb gólya úrnak akartam titulálni, pedig hát ön 
tulajdonképpen a mama. Ebben a szerepében pedig tudnia 
kell, hogy a kicsi talpra állítását és vezetését mindenek
előtt öntől várják.

Mutassa meg, hogy az újszülöttet spártai bírálattal sem 
lehet életre nem érdemes teremtménynek declarálni és 
mutassa meg, hogy az a szellem, melyben a „Magyar 
Erdészének keresztelt kisdedet nevelni, vezetni szándé
kozik, a magyar erdészet önzetlen munkásainak előretörő 
szellemével egy.

Ez egyelőre fárasztó, nehéz szerep lehet, az igaz, de 
lám a támogatók már a kezdet kezdetén is szép számmal 
jelentkeztek és én erősen hiszem, hogy mindaddig, amig 
a lap előfizetési felhívásában jelzett irányban vezeti kis
dedét, az öné lesz az erdészek egész nagy családjádak 
jóakarata s a napról-napra sokasodó munkatársak segít
sége mellett alig veszi észre, miként lesz az újszülött 
nagygyá, miként válik a szakirodalomnak erős támaszává.

Csak legyen kitűzött irányához következetesen hű vezető, 
nehogy a kisdedét igazán támogató jóakarók közé olyan 
álczázott alakok férkőzzenek, akik mérget hordoznak tolláik 
hegyén s a szak előbbvitelét czélzó nemes verseny helyett 
ádáz torzsalkodást szítanának, mely rút visszavonással 
mételyezné meg az annyira kívánatos és eddig oly szépen 
virágzott egyetértést.

Ilyen magatartás mellett czélt fog érni minden bizony
nyal és czélhoz jutnak mindazok, akik velem együtt a 
nemes verseny fejlesztésében látják a gyors és egészséges 
szellemi haladás terén is a siker legfőbb zálogát; mig 
ellenkező esetben (őszintén megírom) én is az elsők között 
lennék, akik sirba szállítani sietnének a papirosból való 
„Magyar Erdészt.“

De bizva-bizom a nekem is kedvesebb és a lap első 
példányával igazoltnak látszó jobb reményekben (az ön 
személyére bizonyos német közmondás miatt nem hivat
kozom) s a viszonlátásig azon őszinte óhajjal búcsúzom 
öntől; vajha a magyar erdészek testvéri szeretettel fogadnák 
a „Magyar Erdész“-t és komolyan megfontolva azokat 
a megbecsülhetlen előnyöket, melyeket az erdészet fejiődése 
egy tartalmas, helyes irányú új szaklappal nyerhet: minél 
számosabban s minél szélesebb körből merített hasznos 
közleményekkel sietnének támogatására.

Őszinte tisztelettel, hive : Karcsi.

Szerkesztői üzenetek.
T öbbeknek. Mindazoknak, kiknek felhalmozódott teendőink miatt 

magánlevélben a lap iránt tanúsított jóindulatukat megköszönni nem 
tudjuk, egyelőre ezen az úton mondunk hálás köszönetét s értesítjük, 
hogy az érdeklődés vállalatunk iránt egyre fokozottabban nyilvánul, 
az előfizetők száma pedig minden társadalmi osztályból a nem remélt 
arányban szaporodik s törekvéseink teljes sikere máris biztosítva 
látszik.

A Magyar Erdész szerkesztősége.

O h r t o ü j u k  a  H A Z A I

T E R M É S Z E T E S  Á S V Á N Y V I Z E K E T !
CT "D

Legkiválóbbak a

Szolyvai, 
Luhi Erzsébet

es

Polenai
gyógyv izek .

SZAKFÉRFIAK SZERINT
felülmúlják a krondorfi, gieshübli, bilini és más hasonló 
- - —  —  -----  ■ —  külföldi vizeket. =

Kiváló hatásnak: k ö s z v é n y - ,  v e s e - ,  h ó l y a g - ,  g y o m o r - ,
----------  t o r o k - ,  t ü d ő -  é s  g é g e b a j o k  e l l e n .     - —

M eg ren d e lh e tő k  és prospektus  kapható

a forrás bérléségénél Szolyván,
B ereg m eg y e .

18 I I

1
Fekete fenyőcsemete 

eladás.
Szép, erőteljes növésű, átiskolázatlan 

2—3 éves

fekete fenyőcsemete
csomagolva és a r im a b á n y a i (Gömör- 
megye) vasúti állomásra beszállítva

1ööö darabonként
a 2 éves 4 korona, a 3 éves 5 korona 
árban eladó.

Erdőhivatal,
Rima-Brezó (Gömörmegye).

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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M A G Y A R  E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALYI IMECS BÉLA FŐERDÉSZ 
B O R S O D -A P Á T F  A L V Á N ,

hova a lap szellemi részét illető közlemények 
(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI ÁR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ES ILLÉSUNCVÁRTT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

E rdőtörvényünk egyik  hibájáról.

Rendszeres erdőgazdálkodás hazánkban csak 
erdőtörvényünk életbeléptetése óta van. Az 1879. 
XXXI. t.-cz. vetette meg a tulajdonképpeni 
magyar erdészet alapját, annak nagy horderejű 
intézkedései, üdvös kihatásai közgazdaságunk 
fejlesztésében, országszerte tetszéssel fogadtattak 
s igen sokan sóhajtottak akkoriban fel, miért 
nem történt mindez egy félszázaddal élőbbén! 
Tekintélyes jogászemberektől többször hallottam 
ama kijelentést, hogy azon törvényeink közül, 
melyek az utolsó 25 évben nyertek szentesítést: 
erdőtörvényünk egyike a legjobbaknak. Ezt mond
tuk mi szakemberek is az első években, mig 
az idő haladtával lépést tartó fejlemények azt a 
tapasztalatot érlelték meg bennünk, hogy bizony 
ez a törvényczikk is, mint minden emberi alko
tás, nem tökéletes s ha az erdészetünk zsenge 
korában egy új érának megteremtésénél vezér
szerepet játszott s vezető férfiainknak, kik a tör
vény létrehozása által maguknak soha el nem 
múló érdemeket szereztek, szemefényét, büszke
ségét képezte, ma már nagyon kívánatos volna 
azt reconstruálni. Nem én magam vagyok egye
dül, aki törvényünk revízióját sürgeti, mert hasonló 
óhajok megnyilatkozását gyakrabban tapasztal
hattuk kollegáink körében; hisz az Erdészeti 
Lapokban is az erdőkezelésre s üzemtervekre 
vonatkozó, újabb időben tett megjegyzéseknek 
háttere nem lehetett más, mint a helytelen elvek
nek bírálata által a figyelmet ebben az irányban 
felkelteni. Nem volt, nincs és nem is lesz soha 
a világon olyan törvény, amely örök időkre szólna. 
Ez a dolog természetével ellenkezik.

A törvényhozó testületnek aztán a kötelessége, 
ha valamely törvény nem a kitűzött helyes irányt

szolgálja s az bebizonyittatik, beismertetik, azt 
a közjó, az ország érdekeinek megóvása tekin
tetéből úgy módosítani, hogy annak hiányai 
miatt senki anyagi kárt soha ne szenvedjen, a 
szövegezése által félremagyarázásokra okot ne 
szolgáltasson.

A szakemberek a leghivatottabbak arra, hogy 
az intézőkörök figyelmét a beteges állapotra 
tereljék, ők érzik közvetlenül annak sokszor 
kellemetlen, elviselhetetlen voltát, nekik kell első 
sorban a közczél érdekét többé nem védő intéz
kedéseknek mikénti üdvös megváltoztatását sür
getni. Lapunknak főczélja szakunk előbbvitele 
által szeretett hazánk közgazdasági állapotán 
erőnkhöz mérten dolgozni, népünk javán lehe
tőleg segíteni, azért e czél elérése megkívánja, 
hogy mindnyájan egyesült fokozott tevékenységet 
fejtsünk ki s ha szükséges, a „Magyar Erdész “- 
ben rámutassunk azokra az intézkedésekre, 
melyek törekvéseinkre zsibbasztólag hatnak. Erdő
törvényünk több §-a ma már nem felel meg a 
szakemberek kívánalmainak s éppen azért nagyon 
helyén volna, ha e lap hasábjain mindenki el
mondaná saját nézetét, véleményét, tapasztalatát, 
hogy a kérdés több oldalról megvilágítva, élénk 
eszmecsere által tisztáztassék.

Ezen alkalommal a törvény 37. §-áról akarok 
megemlékezni, melynek hiányaira s illetve igaz
ságtalan voltára kívánom felhívni úgy az intéző
körök, mint a szaktársak figyelmét.

Hogy a kérdést érdemlegesen tárgyalhassam, 
idézem a §. szószerinti szövegét, mely ezeket 
mondja: „Erdőőr, ki egyúttal a vadászatra való 
felügyeletet is gyakorolja, csak oly egyén lehet, aki

a) feddhetlen életű,
b) életének 24-ik évét betöltötte,
c) a 17. §-ban megnevezett birtokosok erdei
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ben e törvény kihirdetésétől számitott 10 év 
letelte után kizárólag csak oly egyének lesznek 
alkalmazhatók, kik a fenn elősorolt kelléken felül, 
bizonyitványnyal képesek igazolni azt, hogy az 
erdőőri szakvizsgát a földművelés-, ipar- és keres- ! 
kedelmi minister által, a belügyi ministerrel egyet
értőig kiadandó utasítás szerint jó sikerrel ki
állották“.

Az a) és b) pont ellen nincsen észrevételem. 
A baj a c) pontban gyökerezik, mert habár 
az világosan megállapítja, hogy a 17. §. alá tar
tozó birtokosok erdőőrzésre csak vizsgázott embe
reket alkalmazhatnak, mégis azt látjuk, hogy vala
mennyi — a kincstár is — tart legalább annyi 
vizsganélküli embert, mint a hány vizsgázottat. 
Ez tehát tulajdonképpen törvénytelen állapotot 
jelent s hogy mégis eltűrik, oka az, mert min
denki belátja, hogy az őrizetre csupán vizsgázott 
embereket alkalmazni olyan kiadással járna, mely 
az erdő jövedelmével nem állana arányban.

A c) pont ezen intézkedése a magánerdőkre 
nem vonatkozik, mert a törvény tisztán csak a 
kötött birtokoknál követeli meg a szakvizsga- 
bizonyitványt. Ebben rejlik szerintem az igaz
ságtalanság, mert mig N. N. 24 évet meghaladó 
korú feddhetlen életű egyén a magánbirtokos 
szolgálatában a hatóság által feleskettetik s ennek 
folytán szolgálatközben fegyvert hordhat, a tör
vény által erdőőrnek minősíttetik, ha az állam- 
kincstár vagy annak felügyelete alá tartozó más 
birtokoshoz lép szolgálatba, ott törvény szerint 
ebben a minőségben nem fungáihat, jogosan 
a hatóság föl nem esketheti, lőfegyvert nem 
viselhet s erdei kihágást meg nem akadá
lyozhat.

Igaz ugyan, hogy a törvény hiányos intézke
dése daczára a közigazgatási hatóságok a leg
több megyében szemet hunyva, megtűrik az 
úgynevezett erdőszolgákat vagy erdőlegényeket, 
de van akárhány szolgabiró, aki szigorúan a 
törvényhez ragaszkodik s az ilyen egyént erdő
őrnek nem ismeri el.

Ezelőtt egy évvel történt meg az az eset, hogy 
februárban, tehát az általános vadászati tilalom 
alatt, egyik gondnokságomban az erdőn szolgá
latot teljesítő három erdőszolgámtól sörétes fegy
verüket a pénzügyőrök elkobozták. A fegyverek

E R D É S Z

az illetékes szolgabirósághoz küldettek, hova 
azonnal kérdést intézve azt a választ nyertem, 
hogy a pénzügyőrök egészen helyesen jártak 
el, mert mint a 17. §. alá tartozó erdőnél, én 
csak vizsgázott s illetve felesketett erdőőrnek 
adhatok lőfegyvert viselésre, amenynyiben a fel
jelentettek eme követelményeknek meg nem 
felelnek, sörétes vadászfegyvert annál kevésbé 
viselhetnek, mert a vizsgázottak is szolgálat
közben az 1895-iki 72086. számú földmivelési 
min. rendelet szerint csak golyós fegyvert hord
hatnak. Mit volt most tennem? Az erdőtörvényre 
hivatkoznom nem lehetett, mert a szolgabiró a 
törvény álláspontjára helyezkedett, tehát barátsá
gos útra kellett a kérdés megoldását terelni. 
Megmagyaráztam neki, hogy azon feljelentett 
egyének helyett az erdőhivatal a 4 kor. fegyver
adót rendesen minden évben lefizette s ha az 
erdőtulajdonos őket az erdő őrzésével megbízta: 
felfogásom szerint ők az általános vadászati 
tilalmi időszakban is vadászhatnak a kártékony 
dúvadakra, anélkül, hogy vadászati kihágást kö
vetnének el s a pénzügyőröknek joguk nem 
volt a fegyvereket elkobozni. A kellemetlen ügy 
aztán úgy lett megoldva, hogy az illetőket vad
őröknek eskettettem fel s most már mint ilyenek, 
a fegyverhordásra is jogosultak.

Az erdőtörvénynek azt a nemes intentióját és 
szükségét, hogy a 17. §-sos birtokosoknál a gaz
dálkodást szigorú korlátok közé szorította s ellen
őrzi, közgazdasági szempontból az elfogulatlan 
ítélő csak helyeselte, de a törvény 37. §-ának
c) pontja felfogásom szerint nem indokolt s azt 
a törvény revíziója alkalmával módosítani kel
lene, úgy, hogy a kérdéses birtokoknál csak 
megfelelő szánni vizsgázott erdőőrnek az alkal
mazása tétessék kötelezővé, amellett azonban 
a védelem és őrzés gyakorlására — éppen mint 
a magánbirtokosoknál — a vizsganélküli fedd
hetlen életű 24 éves egyén is feleskethető legyen 
s fegyvert viselhessen. Az amúgy is oklevéllel 
biró erdőtiszt esetről-esetre megállapítja, illetve 
javaslatba hozza a szükséges vizsgázott őrök 
számát, mint azt most az üzemtervi előírás 
teszi s avval a szakszerű erdővédelemnek, őrzés
nek szerintem elég van téve.

Imecs Béla.
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Az újabb szőlőkultura mint lényeges 
fafogyasztó tényező.

Közli : Gesztes Lajos egri érs. urad. erdőmester.

A filloxera pusztítása folytán, mely a régi szőlőket 
hazánkban talán kivétel nélkül megsemmisítette, a szőlő- 
művelés már az újonnan telepitett szőlőkben egészen 
más alapokon indult meg, mint azt elődeink — legalább 
az ország nagy részében — művelték.

Az új művelési mód egyik bennünket erdészeket közel
ről érdeklő lényege az, hogy az úgynevezett alacsony 
művelésről reá tértek a magas vagy karós művelésre. 
A kettő között az is különbség, hogy a régi szőlősgazda 
a venyigét 70—80 % -nél nem igen engedte magasabbra, 
mig manap a venyige 160— 180 °lm magasságot ér el.

Az alacsony művelési mód mellett a karózás teljesen 
nélkülözhető volt, csak kivételesen tettek a tőke mellé 
karót, ha ugyanis a tőke úgy meg volt rakva áldással, 
hogy a fürtök súlyát az alacsony venyige nem volt képes 
hordani; a magas művelési mód mellett azonban már a 
karózás nem nélkülözhető s így az új szőlőművelés mint 
igen jelentékeny fafogyasztó tényező azon mértékben 
jelentkezik, amily mértékben az új szőlők telepíttetnek, 
pedig a telepítés rohamosan halad előre s a szőlőbirtoko
sok fűhöz, fához fordulnak karószükségletük fedezése 
végett s igen sok esetben nagy pénzen s sok utánjárással 
sem képesek szükségletüket megfelelő jó anyaggal fedezni.

Ezen jelentkező fafogyasztó tényezővel az erdészetnek 
okvetlen számolnia kell, mert a karószükséglet nem ideig- 
óráig tartó, hanem sok évek múltán, ha a hegységi szőlők 
újjátelepitése teljesen be is lesz fejezve, a karó utáni 
kereslet akkor is állandó marad, mert folytonosan pótlást 
igényel.

A magas műveléshez használandó karónak 2 méter 
h osszúnak s 4 - 5  %  vastagnak kell lennie s kívánatos, 
hogy oly fanemből legyen, mely a földben a korhadásnak 
lehető sokáig képes ellentállni s igy önmagától következik, 
hogy a lágy fák szőlőkarónak nem alkalmasak, mert két- 
három évnél tovább a földbe vert rész nem tart s leg
több esetben akkor roppan ki, midőn második év őszén 
a súlyos termést kellenék tartani.

Lényeges kelléke a jó karónak, hogy az hasított és ne 
fűrészelt legyen, mert a fűrészelt karó rostja többnyire 
el van metszve s igy a hozzákötözött igen lombos venyige 
súlya már közepes szél mellett is kitöri, ha ugyan ezt 
már a földbeverés alkalmával meg nem cselekedte, azért 
is nem veszik szívesen a szőlőgazdák a fűrészelt fenyő
karót még olcsó árban sem — csak végszükségben.

A szegényebbek, kiknek az új szőlőtelepítés gyakran 
anyagi erejöket meghaladó áldozatokba kerül s igy a jó 
minőségű, de drága karóra nem futja a költség, használ
nak mogyoró, éger, bükk, gyertyán, boróka suháncjokat, 
melyek közül a boróka határozottan jó szolgálatot tesz, 
mert erős és tartós, azonban legkeresettebb és legtartósabb, 
de legdrágább is az ákácz- és a tölgykaró.

Az ákáczot különösen kedvelik gömbölyű állapotban, 
mert így nem vetemedik, nem görbül meg annyira, 
mint ha hasítva van.

Hazánkban oly örvendetes lendületet vett kopárok 
fásítása nagyrészben ákáczczal történik, idővel ezekből 
nagymennyiségű szőlőkaró lesz nyerhető. Megfelelő talajon,^ 
különösen nem túlköves vízmosásokban az ákáczot göm
bölyű karók előállítására lehet öt éves vágásforgással 
kezelni, mert megfelelő laza talajon a megkivántató vas
tagságot eléri s az ákáczsarj, ha a legelő jószág növekvé
sében nem zavarja, egyenesen nő. Kétségtelenül leg
keresettebb és legértékesebb szőlőkaró-anyag a tölgy ; 
tartós és erős is s mivel a szőlőkarótermeléshez olyan 
választékot használhatunk, melyből legtöbb esetben csak 
tűzifa lenne előállítva, de mivel a karó igen keresett és 
elég jól fizetett czikk, pénzügyi szempontból is kívánatos, 
hogy a szőlőkarótermelésre az erdészek, mint a haszná
latnak egyik újabb ágára súlyt fektessenek, mert ezzel 
nemcsak az erdők hozamai értékesíthetők jó áron, hanem 
egyik igen fontos közgazdasági ágnak a művelését, törek
vését is elősegítjük.

A vezetésem alatti erdőbirtokon a szőlőkarótermelést 
5 év óta folytatom, az évi termés 3—400 ezer darabra 
rúg s így bő alkalmam volt a karók előállítását tanul
mányozni s talán nem végezek felesleges munkát, ha 
tapasztalataimat szakközlönyünk hasábjain közlöm.

A 2 méteres hasított tölgykaró termelésére legalkalma
sabb a 16—22 c/m vastag törzsrész. Feltétel: hogy a 
törzs jól hasadjon, tehát ne legyen sem csavaros növésű, 
sem fagyrepedéses s ággörcs minél kevesebb legyen 
benne, mennél jobb záródásba növekedett a törzs, annál 
alkalmasabb a karóhasitásra.

A karó előállítása következőképpen történik: A vágás
területről első sorban a haszonfa lesz kiszedve, azután 
jönnek a karócsinálók — egy-egy csoportba négy mun
kás — a még lábon álló egyenes növésű s már szem
mel láthatólag nem görcsös 16—22 c/m vastag törzseket 
ledöntik, épp úgy a haszonfakihasználás után vissza
maradt favégekből az alkalmasakat kiválogatják s 2— 2 
méter hosszú szakaszokba elfűrészelik s ezekből 80—100 
darabot hordanak egy-egy helyre s midőn ekként két 
heti munkára való anyagot összehordtak, látnak hozzá 
a karó készítéséhez. Két munkás a 2 méteres darabokat 
elhasitja középen s már az egyszeri hasításnál kitűnik, 
alkalmas-e vagy nem, ha görcsös vagy igen csavaros 
növésű, félredobja; nem vész kárba, mert a karócsinálók 
után beállított tüzifavágók feldolgozzák. A fa vastagsága 
szerint a félfa még rendesen 2—3 s csak ritkább eset
ben lesz még a bélsugarak irányában négyfelé hasítva, 
úgy, hogy minden ily módon nyert czikkből három drb. 
karó legyen kihasítható, mint azt a mellékelt ábra mu
tatja (Lásd a 64-ik oldalon). Jól begyakorolt munkások 
nagy ügyességgel végzik a hasítást, úgy, hogy majdnem 
mértani pontossággal osztják el a czikkeket s ha egy-egy 
czikk a hasítás alkalmával kipattan, az legtöbb esetben
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a fa műtani hibájának rovandó fel; a kipattanó czikkből 
azonban készítenek l 1/2 méter hosszú karókat, mit a 
szegényebb szőlőbirtokosok olcsóbb árban vesznek meg. 
Az ekként elhasogatott darabokat a harmadik munkás 
veszi kézbe s éles szekerczével a karó éles sarkait 
letompitja, mi által a karó nemcsak tetszetősebb formát 
kap, de használhatósága is fokozódik, mert az élesen 
hagyott karó szeles időbe a hozzá kötözött venyige kötő

háncsát (raffia) el
rágja s a szőlősgaz
dának nemcsak bosz- 
szúságot, hanem a 
pótkötözéssel felesle
ges költséget is okoz.
A negyedik munkás 
végzi a karó hegye- 
zését, melynél figye
lem fordítandó arra, 
hogy a hegyezés fe
leslegesen hosszú ne 
legyen, mert amint 

vékonyítjuk a földbe jutó részt, úgy lesz kevésbé ellent- 
álló a korhadásnak; a hegyezés ne legyen 15 %,-nél 
hosszabb.

Az ekként elkészített karók 400 darabonként — ennyi 
képez egy fuvarterhet — a készítés helyén kalitkába 
rakatnak — 25 darabonként egy-egy sorba — hogy 1 
egyenletesebben szikkadjanak s így kevésbé is vetemed
nek. Czélszerü a kalitkák alá erősebb karóforgácsokat 
rakni, hogy az alsó sorok a földdel ne érintkezzenek.

Nézzük már most a szőlőkarótermelés pénzügyi ol
dalát.

Különböző erdőrészekben eszközölt próbakészitésekből 
nyert adatok szerint egy kettős ürméter gömbölyű karó
fából — 1 méter széles, 1*10 méter magas, 2 méter 
hosszú — készíthető 406—420 darab jó minőségű, 2 
méter hosszú hasitott tölgykaró s a kipattanó rosszúl 
hasadó részekből 12— 16 darab IV2 méteres karó. Átlag
ban mondható, hogy 2 ürméter fából 410 darab 2 
méteres és 15 darab IV2 méteres karó állítható elő. A 
legközelebbi fogyasztó helyen (Egerben) a 2 méteres 
hasitott tölgykaró ezer darabját 56* koronával, az 172 
méteres karó ezrét 36 koronával fizetik, még pedig mond
hatom, hogy igen szívesen, mert a vasúton hozatott 
fenyőkaró is benne van a szőlősgazdának minőség, 
illetve erősség szerint 46—54 koronába, a tölgykaró pedig 
64—68 koronába.

Egybevetve a 2 méter fából nyert karók számát az 
eladási árral, kap az erdőbirtokos:
2 méteres 410 drb. X 56 koronával =  22 kor. 96 fill. 
IV» , 15 „ X 36 „ =  — „ 54 „

Bevétel 23 kor. 50 fill.

* Sőt 60—64 koronával is. Szerk.

Ezer darab 2 méteres hasitott tölgykaró 
készítéséért kap a munkás 16 koronát,
410 d a r a b é r t ....................................6 kor. 56 fill.

Ezer darab N/2 méteres karóért 10 kor.-t,
15 darabért.................................................t) 15

Ezer darab 2 méteres karónak a fogyasz
tási helyre való fuvarozásáért (12—16 
km.) fuvarbér 10 kor., 410 darabért 4 „ 10

Ezer drb. 1V2 méteres karó fuvarbére
7 korona, 15 darab után . . . .  — „ 10 „

Kiadás 10 kor. 91 fill. 
Levonva a kiadást a bevételből, marad a hasitott karó 

előállítására fordított 2 ürméter fa tőárába tisztán 12 kor. 59 
fill., azaz egy ürméter tüzifaválasztéknak megfelelő tölgyfa
anyag 6 kor. 30 fillérrel van értékesítve akkor, midőn 
ugyanazon erdőbirtokon a hasábos tűzifa ürméterenként 
csak 3 kor 20 fill. tőárral értékesíthető.

Igaz ugyan, hogy minden tűzi hasábfára feldolgozható 
anyagból szőlőkarót termelni nem lehet, de az is igaz, 
hogy 16—22 cjm vastag tölgy haszonfa tnX-ként sem 
értékesíthető csak kevés helyen 8 korona tőárban, leg
feljebb bányaművekhez közel fekvő erdőségekben s ily 
ár a szőlőkarónál is elérhető. Melegen ajánlom tehát 
szaktársaimnak, hogy ahol a vékony méretű tölgyfaanyag 
haszonfának előnyösebben nem értékesíthető, fordítsák 
figyelmüket a szőlőkarótermelésre, ezzel nemcsak biztos 
értékesitési forrást nyernek, de az annyi bajjal küzködő 
szőlőtermelők gondján is segítenek.
C 0 3  C 0 D  C % ) C g 3  C § D  C § D  c g )  c £ p  c g )  C § 3  C 0 D  C & J  c £ p  c g }  C § D  C 0 D  c g )  C 0 D  C §D  c g }  C 0 D  C & >  C § D  C § D  c £ >  C § D

A térképkisebb ités i módszerhez.

Márton Sándor m. kir. erdőmesternek a „Magyar Erdész“ 
első számában közölt térképkisebbitési módszerére vonat
kozólag K. Gy. főerdész barátunk figyelmessé lett, hogy 
ezen igazán elmés és könnyű módszer párhuzamos el
tolásokkal még egyszerűbbé tehető. Ugyanis ha a köz
pontból húzott irányvonalak között mindazokat az oldala
kat, amelyek az irányvonalakkal elfogadható metszést 
adnak, párhuzamosan elcsúsztatjuk az egyik lemért vég
ponthoz, igen sok munkát és időt takarithatunk meg, 
minthogy ez esetben mérés által csak az első pont s 
ama közbeeső pontok állapitandók meg, melyeknél az 
oldal párhuzamosa az irányvonalat ferdén metszi.

Igaz, hogy Márton Sándor közleményének II-vel jelölt 
részében, mint kisegítő eljárást ezen párhuzamos eltolást 
is felemlíti — tehát nem ismeretlen előtte — s hogy 
eljárásánál ezen módszer kiterjedtebb alkalmazásától tar
tózkodik, bizonyára az az ok, mert kevésbé tartja pon
tosnak, mint a pontok mérés által való meghatározását.

Véleményünk azonban az, hogy öntudatos alkalmazás 
mellett nincs aggodalomra ok, mert ha a metszés jó, az 
eredmény épp oly biztos, mint a lemérés, ha pedig a 
metszés rossz, akkor a lemérés által segíthetünk magunkon. 

Márton S. térképeléssel küzködő kollegáinak köziemé-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



4. szám. 65M A G Y A R  E R D É S Z

nyével eléggé meg nem becsülhető szolgálatot tett, mert 
hiszen a coordináták, — kisebbítések, négyszögek vagy 
hálózat — ismert pontokból való metszések stb., mind 
oly körülményes módszerei a kisebbítésnek, hogy könnyű
ség, gyorsaság s biztosság tekintetében meg sem közelitik 
a Márton S. módszerét. Azért hasznos szolgálatot vélünk 
tenni akkor, mikor e helyen Márton Sándor figyelmét 
felhívjuk a fentebb mondottakra, hogy esetleg módszerét 
a párhuzamos metszési eljárással combinálva, még gyor
sabbá s könnyübbé tegye.

Kőrislevelii juhar vagy zöldjuhar.
(Acer Negundo.)

Ezen fanem nálunk leginkább csak mint díszfa tenyész- 
tetik, azonban kivételesen helyenként az alföldön elő
fordul tiszta és elegyes állabokban is.

Egyesek szeretik a homokon tenyészteni azért, hogy 
magról könnyen nevelhető, igen jól fogamzik, sárgászöld 
lombozatával kellemes benyomást tesz a szemlélőre a 
kinézésre kevéssé rokonszenves ákáczok sokaságában, 
alatta sokkal kellemesebb a járás, puhább talajtakarója miatt.

Előbbi előnyein kívül azonban mit sem lehet felhozni 
mellette.

Ugyanis az ákáczczal elegyítve, ez által hamar elnyo- 
matik; csoportokban telepítve is csak oly talajon nő 
szépen, mely igen erőteljes s kissé zsengés, vagyis 
a tölgynek kitünően alkalmas helyeken. Azonban itt is 
18—20 éves koron tűi kezd csúcsszáraz lenni s roha
mosan pusztul el.

Gyengébb minőségű talajon elágasodik és bokrosodik. 
Az ákáczpaizstetük igen nagy mértékben meglepik.

Fája szerszámfának nem használható, tűzifát is sokkal 
rosszabbat nyújt, mint a nyárfa. Fentiek folytán erdőben 
való tenyésztésre az alföldön éppen nem ajánlhatom.

Fasorokban v a g y  külön álló kisebb csoportokban  
azonban igen szépen nő; erőteljes talajon elég magas 
kort s szép vastagsági méretet ér el.

Szeged város Ruki nevű erdeje mellett a volt csőszház 
előtt 1835. év körül ültettek nehány zöldjuhart, melyek 
még most is élnek s van köztük 50 %  átmérőjű egyed 
is. Ami nemcsak azt bizonyítja, hogy elég levegő és 
világosság mellett jó talajon sokáig él, hanem azt is, 
hogy az alföldön való megtelepítése nem mai keletű.

Szeged, 1901. évi márczius hó 28. Kiss.

F A Ü Z LE T .

Budapest, márczius hó végén.

A hosszú, fagyos és havas tél rendkívül kedvezett volt 
az erdei hozatalnak s tényleg valamennyi termelő el van 
látva nyers anyaggal. Már most csak a rendelésekre lenne 
szükség, hogy a munka megindúljon. Hiszen van vala

melyes vidéki fogyasztás, sőt egyik-másik vidéken kielé
gítő is, — már tudniillik ami az épület/a-anya g o t  illeti — 
hanem sajnos, ez nem esik elég súlylyal latba, mert 
Magyarország fatermelése már évek óta olyan mérveket 
öltött, hogy a belfogyasztás még akkor sem elégíthetné ki, 
ha itthon virágjában is állana az építőipar. Hát még most, 
amikor például Budapesten úgyszólván semmi építkezés 
sincs s az ápril 7-én ideérkező világhírű Barnum-czirkus 
szakálas asszonyánál bizony-bizony nagyobb ritkaság- 
számba megy egy téglahordó tót atyánkfia.

A bécsi viszonyok sokkal kedvezőbbek. Az üzlet a 
legutóbbi időben megélénkült, ami határozottan az épít
kezési viszonyok javulására vezethető vissza. Állvány
pallókat erősen keresnek, ezenkívül azonban ládadesz ká
kát is. Gőzölt bükkfa, melyből kevés a készlet, javult 
áron kel; égerfát, melyből szintén alig számottevő kész
letek vannak, 50—52 koronával fizetnek köbméterenként 
Tölgyfűrészanyagnak még mindig nincs kelete, kivévén a 
pallókat. Nagyon élénken keresik azonban az ácsolt fákat, 
melyeknek árai máris emelkednek és az építkezés növe- 
kedtével még jobban is fognak emelkedni. Viszont a 
németországi puhafa-kereskedelem szintén pang. Észak- 
németországban csakúgy nincs építkezés, mint nálunk. 
A tőke elbújt, elriasztották a berlini jelzálogintézeti bukások; 
kölcsönöket lehetetlen kieszközölni és a spekuláczió- 
épitkezés, mely a nagy városokban mindig túlsúlyban 
van, meg van bénítva. Miután pedig Németország puha
fánk egyik legjelentékenyebb vevője, sőt bátran mond
hatnék, hogy csaknem kizárólag oda irányult összes ki
vitelünk, érthetővé válik faüzletünk kedvezőtlen helyzete. 
A Transvaaltól remélt kárpótlás még mindig távol jövő 
zenéje, sőt kérdéses lesz még a béke létrejöttekor is, 
mert az a szerződés, melyet épp most kötött a kormány 
az Adria tengerhajózási részvénytársasággal, a magyar fa
kivitelt nemhogy elősegítené, de inkább megnehezíti, jól
lehet, hogy a társaság összes forgalmának több mint 1/b 
része fából áll.

A dongaüzle te t, mely pedig a több éven át követett 
termésmegszoritás következtében a múlt ősszel nagyon 
jó volt, megint veszély fenyegeti, legalább ami a franczia 
méreteket illeti. Volt ugyan a francziáknak jó, sőt nagyon 
jó szürete, de nincs benne köszönet, mert a nagy bor
bőség annyira lenyomta az árakat, hogy a termelők a 
jó bort 6 — 10 frankjával, a kevésbé jót még olcsóbban 
vesztegetik s nincs elég hordójuk a beraktározásra, illetve 
jobb időre való eltevésre. Nem lévén a bornak ára, a 
termelők nem pénzelnek belőle s így hordóra sem futja, 
aminek végeredménye az, hogy a dongának árirányzata 
szenved.

A fr iz e k  helyzete szintén kedvezőtlen, ami egyébként 
nem is újság és ugyancsak az építőipar pangásának 
tudandó be.

A délfrancziaországi kikötőmunkások sztrájkja nagyon 
árt fakivitelünknek, amennyiben dongakivitelünk leg- 
nagyobbrésze oda irányul.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



6ó 4. számM A G Y A R  E R D É S Z

I. rangú tö lgy ta lp fá -anyago t Ausztria keres erősen és 
fizet igen jó áron, de nincs készlet; II. rangú viczinális 
talpfa viszont roppant sok van, de nincs kelete. Kőrist 
senki sem keres, bükknek nagyon jó kelete van, a gőzölt
nek is, valamint a gőzöletlennek is; árai emelkednek. 
Szilfát nem keresnek, hársfa azonban egy legutóbb meg
tartott nagymennyiségű hársfa-asztalosmunkát igénylő ár
lejtés következtében nagyon jól kel. Ugyancsak jó kelendő
sége van a felsőmagyarországi 2-50 és 2'70-es méretű 
borovi-talpfának is. A fenyőfajokból a vörösfenyő alig 
keresett, a szurkosfenyő ezidőszerint itt kevés kerül forga
lomba, de mindjobban keresik; van rá kilátásunk, hogy 
nyarára Boszniából sokat fogunk kapni. Erdélyi lúczfenyő 
elég jó árakon kel, főleg az ország déli vidékein és jegenye
fenyő alig kapható; árai fel is emelkedtek köblábonként 
3—4 fillérrel.

Fakereskedelmünk tehát — eltekintve az ország egyes 
vidékeinek kielégítő forgalmától — éppenséggel nem 
mondható kedvezőnek s a várva-várt javulás egyelőre 
még jelekben sem mutatkozik.

Ezalatt termelőink azon fáradoznak, hogy törvényhozás 
útján könnyítsék meg nekik a nehezebben hozzáférhető 
erdőkhöz vezető iparvasutak megépítését. Úgy az Országos 
Erdészeti Egyesület, valamint a Fakereskedők Országos 
Egyesülete hathatósan pártolja az érdekeltek idevágó kíván
ságait és valószínű, hogy az ehhez fűzött remények hama
rább fognak teljesülni, mint azok, melyeket a faüzlet fel
virágzásába vetnek a kereskedők. W —r.

Bécs, márczius hó.

N e g ye d év i je len tés.
(Január—márczius.)

Nulla dies sine linea — nincsen nap, hogy épitési vállal
kozó ne buknék. Eme sajnálatos állapot oka a 14-ik §. 
alapján a házátruházásokra nézve meghozott új illeték
szabásban, a kölcsönök és leszámítolások eszközlésének 
nehézségében s végül — lost not least — az általános
ságban kedvezőtlen üzleti viszonyokban keresendő.

P uhafa  az imént jelzett körülmények következtén csak 
nyomott árak mellett talál vevőre, minthogy az építkezési 
üzlet pang s nem is igen van rá kilátás, hogy a helyzet 
még az érintett új illetékszabási törvény parlamenti tár
gyalási mellett is a folyó épitési évadban javuljon. — A 
deszka árai valamivel emelkedtek, ellenben selejtesebb 
lúczfenyő ára a régi árakon áll. Valóban szép lúczfenyő- 
árúkból csak mérsékelt mennyiség hozatván a piaczra, 
könnyen és emelkedett árakon kelt.

Tölgy. A f r í z  czikket következetesen elhanyagolják. 
Exporteurjeink is folyton arról panaszkodnak, hogy a kül
földre nincs kivitel, azonban remélhető, hogy egyes 
fűrészművek termelésének már is megkezdett megszorí
tása által ezen czikkben is javulás fog beállani. Fournier- 
rönkők még magasabb árak mellett is kerestettek.

Egy czég nagyobb mennyiségű magyar eredetű kőrist

hozott a piaczra. Daczára, hogy szívós, szép árú szer
zése mindinkább bajosabb, magasabb árakat mégsem 
lehet elérni.

S z ilfá t  már nem keresnek annyira, mint az utolsó 
1— 2 évben, amikor két nagykereskedő nagyobb meny- 
nyiségü határvidéki szilfát hozott a piaczra, melyet seces- 
siós bútoroknak stb. igen jó áron fizettek.

Juhar-rönkök  részben Felsőmagyarországból, részben 
Horvátországból elegendő mennyiségben érkeztek s a 
vevők árkedvezményektől sem idegenkedtek.

A bükkfa  még mindig piaczunk mostoha gyermeke, 
azonban nincsen távol az az idő, mikor módjában lesz a 
magyarországi bükkfa-erdőbirtokosnak is bükkállabjainak 
veszteség nélkül való kihasználásához kezdeni, minthogy 
az árak a legközelebb múlt években is kedvezőbbekké 
alakultak. — Agyoldalakat kerestek, hasonlóképpen mindig 
vannak vevők bükkfa-frizekre. — Gőzölt árú előnyben 
részesül.

G yertyán  elegendő mennyiségben érkezett.
H ars el van hanyagolva, nemkülönben kevés kereslete 

van a cseresznyének és körtének  is. Diófa-rönkő (fournier 
czélokra) könnyen kel el.

Az építkezési viszonyok kedvezőtlensége folytán a par- 
quette-gyárt ás is szenved.

A tourniergyárak eléggé el voltak foglalva. Újabb idő
ben azonban ez irányban is különböző, szakavatatlan 
elemek megtelepülésének tulajdonítandó, hogy a viszonyok 
ezen a téren is súlyosodnak.

TÁR C ZA.

Hogyan nyúztam egy rókáról két bőrt?
— A „Magyar Erdész“ eredeti tárczája. —

Irta: W. F.

Két évi gyakorlat után az erdészeti oklevél boldog tulaj
donosa lettem, egyben sikerült a 80-as évek elején az 
ország északi részének egyik bányavárosába, és pedig az 
akkor még fennállott jószágigazgatósághoz, mint erdő
gyakornok jutnom. Ez időben lépett életbe az erdőfel
ügyelői intézmény, minek folytán az okleveles szakemberek 
igen keresett egyénekké váltak.

Alig jelentkeztem az igazgatóság szigorú vezetőjénél, 
„Felső-Magyarország kis királyánál“, sürgősen maga elé 
parancsolt. Dobogó szívvel tettem meg az emeletig való 
útat. Szerencse, hogy az előszobában várnom kellett s az 
ott ülő „János“ jóakaró mosolyából következtettem, hogy 
„nincsen baj.“

Végre bejutottam.
— „Képesnek érzi magát arra, hogy egy erdőgondnok

ságot ellásson?“ — volt az igazgató minden bevezetés 
nélkül hozzám intézett kérdése.

— „Hogyne, nagyságos uram!“ Bár ezen hirtelen tett
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kijelentésemnél csakis arra támaszkodhattam, hogy ok
levelemben állott: „az erdőgazdaság önálló kezelésére és 
vezetésére jól képesítettnek találtatott.“ Mert ha ezen 
általam számtalanszor és szeretettel áttanulmányozott dip
loma nem birt volna ilyen szövegezéssel, ki tudja, mit 
feleltem volna. Mert azzal valamennyien tisztába voltunk, 
hogy az igazgató úr hazugságot nem tűr.

— „A kr.-i erdészt alerdőfelügyelővé nevezték ki, már 
holnap korán reggel N. N. számtiszt úrral innen elutaz
nak s a helyszínére való megérkezésök után az erdő- 
gondnokság haladéktalan átvételéhez fognak. Most 
pedig még annyi ideje lesz, hogy itteni ügyeit sürgősen 
elintézheti.“

Örömömben dagadt a keblem, a kr.-i erdőgondnokság 
vőlt vágyaim netovábbja, az ottani erdész, K. G. éppen 
unokabátyám. Rohantam N. N. számtiszt úrhoz, aki már 
mindenről informálva volt. „Legsürgősebb ügy"-nek tekin
tettem egy kis útielőleg megszerzését. Ezen hivatalos 
ügyet a számtiszt úr jóindulatú közreműködése mellett 
egy óra alatt „áthajtottam“ és igy 30 forinttal a zsebem
ben, készen voltam az útra.

Alig vártam a reggelt. Végre az egy gyönyörű júniusi 
napfény kíséretében beköszöntött. Könnyű málhámat a 
kocsira, suplicáns-koiombeli táskámat — „de abban is 
volt semmi“ — nyakamba akasztottam, vígan útnak 
indúltunk.

Minden ember úgy látszik tudhatta, hogy a kr.-i helyettes 
erdész úr ül a kocsin, mert az országúton haladva, a 
szembejövő emberek — igaz, legnagyobbrészt tutajos 
tótok — alázattal emelték meg nagy kerek kalapjukat.

Két órai kocsikázás után egy „órácskára“ megállapod
tunk etetni. Paprikás csirkét „kávéztunk“ és a tetejébe 
egy liter bort ittunk. A bor jó lehetett, mert az órácska 
és a borocska elmúltával a számtiszt úr abbeli aggályai
nak adott kifejezést, hogy: „a lovak talán még jól nem 
laktak.“ Megértettem a dolgot, de most már csakis egy 
fél litert hozattam, mely mennyiségnek megérkeztével a 
számtiszt úr a kicsinylés félre nem ismerhető pillantásaival 
méregette és emelgette a most már kisebb teriméjü üveget.

De végre tovább indúltunk s még a délelőtt folyamán 
szerencsésen Br. városába érkeztünk.

Már ott várt reánk az előlegesen értesített K. G. kr.-i 
erdész.

A viszontlátás örömei őszinték voltak, minek folytán 
el kellett mennünk 2—3 pohár sörre, annál is inkább, 
mert a számtiszt úr a nagy meleg ellen kiváló nyoma
tékossággal tiltakozott. Az élelmes korcsmáros ily csekély 
praeliminált mennyiség daczára — nagy csodálkozá
somra — készletben levő legnagyobb sörös hordójába 
verette a csapot.

Múlott az idő, tiszteletünkre mindinkább szaporodott a 
társaság, a 3 pohár sörből ismeretlen számig jutottunk. 
Végre is nyugtalan lettem, amennyiben égtem a vágytól 
jövő működésem helyével és annak teendőivel mielőbb 
megismerkedni. Nem is hagytam szó nélkül:

— „Te Guszti! A rendeletben az áll, hogy az erdő- 
g ondnokság  á tvé te lé t h a ladék ta lanu l eszközö ljük, igy 
hát már indúlnunk kell K.-ra. “

Nagy bolondot mondhattam, mert általános volt a kaczaj 
ezen szavaimra. Unokabátyám látta szörnyű zavaromat s 
felvilágosított:

„A hivatalnál fennálló szabály szerint: „posta-
fo r d ú ltá v a l“ 24 órát jelent, „h a la d ék ta la n u l“ négy  
napot, tehát négy nap múlva van időnk a gondnokság 
átvételének munkálataihoz fogni.“

A számtiszt úrra néztem, ő ugyan nem szólt semmit, 
de mintha helybenhagyólag bólintott volna.

No de végre is Kr.-ra érkeztünk a beállott sötétség 
jótékony leple alatt.

Másnap alapos früstök után végre bekerültem munkás
ságom jövendőbeli színhelyére, az irodába.

Az akták tömege között kilátszott egy erdőlegény feje. 
A szoba falának egyik szögéről pedig lecsüngött egy való
ban ritka szép, már ki is dolgozott rókabőr. Olyan szép 
rókaprémet még nem láttam.

— „Te, van-e már muffod?“
„Nekem bizony nincsen.“

— „Itt ugyan anélkül télben megfagy a kezed. Vedd 
ezen rókabőrt, neked ajándékozom s csináltass belőle 
muffot.“

Megköszöntem szépen.
„De most — mondja unokabátyám — hozzáfogha

tunk az erdőgondnokság átadásához. El van-e látva szám
tiszt úr dohánynyal?“

„Ugyan honnan legyek, kedves erdész úr?“
„No, ezen persze rögtön segítünk. Te Gáspár,

— szólt az erdőlegényhez — hadd abba a rubrikázást, 
vágunk egy kis dohányt.“

Én nekem a dohány leveleit kellett kefélnem, az erdész 
gondosan simította és göngyölgette, a számtiszt úrnak, 
alakjánál fogva, feladatául jutott azon kofferen elhelyez
kedni, amely alá a dohánytekercs helyeztetett, hogy vága- 
tása előtt jó kemény legyen, mely feladatának lelkiisme
retesen meg is felelt; Gáspár meg vágta.

A déli órákhoz igy szerencsésen elérkeztünk, vágott 
dohány volt már bőven.

Délután a nagy hírre, hogy im megjött az új erdész, 
szomszédunk s jó barátom, a dcs.-i helyettes erdész s a 
fűrészbeli alkalmazottak mind lejöttek látogatóba.

Unokabátyám levitt a pinczébe: „Itt van egy még félig 
telt hordó bor, ha ez ma kitalálna fogyni, szólj, hogy 
emezt idejekorán megcsapolhassuk. Itt azonban a földön
— jól jegyezd meg magadnak — hüsölnek feleségem 
tejes köcsögei, jó lesz vigyázni azokra, mert ha netalán 
fel találnál rúgni belőlök vagy egyet, bizony baj lehetne 
belőle.“

No, gondoltam, az erdőgondnokság haladéktalan át
adása mégis valahára kezdetét vette a — pinczekészlet 
átadásával.

Iparkodtam is a pinczében kellőkép tájékozódni, kivált
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a tejes köcsögök helyét — az éjféli órákban, a midőn 
már „gőzösön mentünk, elől a masinistával, Kanizsára“ — 
olyan lelkiismeretesen kerültem, hogy a nagy kerülésben 
az átelleni falnak mentem a fejemmel. No de baj nem 
esett, csak a másnapi jammer kívánt alaposabb kúrát, 
amely czélból átrándultunk mindjárt reggel a tegnap itt 
járt és egy órányira lakó szomszédhoz.

De egyszer mindennek van vége és igy a pagony
átadás is szerencsésen befejeztetett és én a nagy épület
ben, falun, egyedül maradtam szép rókabőrömmel.

Ily viszonyok között nem csoda, ha gyakran a közeli 
Br. városába rándultam s később oly sűrűn, hogy rövid 
időn belől vőlegény lettem.

Egy alkalommal ismét a városban vagyok, találkozom 
ott egy igen kedves barátommal, aki szidja erősen a 
világot.

— „Mi bajod, Ödön?“
„Csempészett szivart vettem ma, képzeld, 7 forintot 

adtam százáért, de becsaptak a tolvajok, mert azok a 
mily szépek, épp oly rosszak, egyik sem szelei. Kóstolj 
belőlök vagy ötöt.“

Hát bizony azok teljesen élvezhetlenek voltak!
Segítettem én is szidni a gazembereket s délután haza 

mentem.
Alig vagyok otthon, megáll a lakásom előtt egy kocsi, 

a melyből két izraelita polgártárs szállt ki, bejönnek az 
irodámba s valóban gyönyörű külsővel biró szivarokat 
kínálnak megvételre.

Okulva barátom kárán, ridegen visszautasítottam aján
latukat, mire azok kifelé menve, meglátják szép róka
bőrömet.

— „Eladó ez a bőr?“ kérdik.
„El, ha jól megfizetik, 5 frt az ára.“ Nem számítot

tam arra, hogy ily ár mellett vásárt köt egy „honpolgár.“
Az egyik leakasztja a rókabőrt, a másik pedig kiszúrja az 

ötöst s sebtibe íelszállnak kocsijukra s iramodnak tovább.
Engem a lelkiismeret szörnyen bántott, hogy az aján

dékba nyert emléktárgyon ily nyerészkedő módon túladtam.
Múlott az idő, a nyárból tél lett, a muff kegyeletes 

emléke is lassanként elmosódott, csak néha jutott az 
eszembe, midőn a rideg őszi napok vadászatain ujjaim 
hegyei fájdalmasan nélkülözték azt.

Eljutottunk a karácsonyi ünnepekhez.
Vőlegényi minőségemnél fogva menyasszonyom család

jának körében töltöttem ezen napokat.
Csöngetnek!
Az apraja előre rohan, mink öregebbek, higgadtabban 

s bizonyos közönyt színlelve, haladunk.
De uramfia, mit látok?!
Az eladott szép rókabőrömből készült muff függ többek 

között a karácsonyfán. Apósom leveszi s a nyakamba 
akasztja.

— „Ugyan hogy jutottál ehhez a gyönyörű rókabőr
höz?“ kérdém az öreget álmélkodva.

— „E nyáron a tisz.-i hegyen szivarcsempészeket fogott

el két fináncz, minden holmijukat kocsistól lefoglalták s 
városunkba hozták. Szekerükön volt egy pompás rókabőr 
s ezt az árverésnél, éppen irántad való tekintetből, hogy 
majd muffot csináltathassak számodra, én vásároltam 
meg“.

Nem szóltam semmit, de tűnődtem „Polycrates gyűrű
jén“ és azon, hogyan sikerült nekem egy rókáról két bőrt 
nyúzni.

s ^ sm- ^

IRODALMI SZEMLE.

—  A tenyésztésre káros gázok és gőzök fe l 
fogása. Olyan kérdés, mely a gyártelepek szaporodásá
val hazánkban is hova-tovább nyer jelentőségében s nem
csak a mérges gázokat füstölögtető kohókkal és gázokkal 
szomszédos mezőgazdasági földek és erdők tenyészetének, 
hanem néha a közegészségnek megóvása érdekében is 
figyelmet érdemel. Minket is közelről érdekel tehát az az 
előadás, a melyet ezen kérdésről a freibergi bányászati 
akadémia igazgatója, Winkler titkos tanácsos a berlini 
iparfejlesztő-egyesületnek 1899. február 6-iki gyűlésén tar
tott. Winkler kiindúlva azon tapasztalatokból, hogy az 
átvonuló esők a kohó vagy gyári füst mérges gázaiból 
igen jelentékeny mennyiséget mosnak ki, és pedig annál 
nagyobb arányban, mennél behatóbb volt az eső és a 
füst közötti érintkezés; a kohó vagy gyári füstnek a mér
ges gázoktól való megtisztítására a vizet ajánlja oly módon, 
hogy azzal a füst még a kémánybeömlése előtt megtisz- 
tittassék. Előadásában kiemeli, hogy a növénytenyészetre 
azon sűríthető vagy oldható anyagokat tartalmazó gázok 
a legveszélyesebbek, a melyek még forró állapotban víz
gőzzel telítődhetnek, mert az ilyen gázok vízgőztartalma 
a kéményből való kiszállás alkalmával bekövetkező 
lehűlés folytán azonnal condensalodik és a keletkező 
csapadékkal együtt lecsapódnak a párákkal előbb csak 
keverve volt anyagok is, minek következménye a gyár 
vagy kohó környékének tenyészetére az aránylag ke
véssé savas gázok is veszélyesekké válnak. Ebből 
folyólag például a téglaégetők kéményfüstjét a legkáro
sabbak közé kell sorozni még akkor is, ha azokban 
nem kőszénnel tüzelnek (mely kéntartalmú gázokat fej
leszt), hanem fával, miután az agyagban levő sulfátok és 
chioridok az égetés alkalmával az agyag nedvességéből 
keletkező gőzzel telítve illának el és a kéményből kiérve 
a vízgőzökéi együtt azonnal lecsapódnak. A lecsapódás
kor tehát a sulfátok és chioridok cseppfolyó állapotban 
kerülnek a növényzetre, ilyen állapotban pedig össze- 
hasonlithatlanul károsabbak, mint a gázalakban maradó 
mérges anyagok. Ha tehát a gyárkémények füstjét meg
akarjuk fosztani káros hatásától, arra kell törekednünk, 
hogy a füst, mielőtt a kéménybe jut, a tenyésztésre mér
ges anyagainak lecsaphatása czéljából lehűljön. Erre a 
czélra Winkler egy a tüzelőhely és a kémény közé épi-
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tendő hűtőkamarát ajánl, ahol a téglából készült rácso
zatokkal vagy agyagcsövek alkalmazásával fokozott érint
kezési felületen a gázok hidegvízzel épp úgy lehűttetnének, 
mintha sűrű záporeső mosná át. Lehűlésük után a gázok 
természetesen nem cmlenének elég gyorsan a kémény 
felé, de ezen s z ív ó - vagy fuvó-készülékekkel könnyen 
lehet segíteni. Winkler inkább a fuvó-készüléket ajánlja, 
mert ez a hűtőkamarába a gázokat beleszoritja, úgy, 
hogy azok a külső kamara minden zugával érintkezésbe 
kerülnek és mivel a kémény felé a füstömlés mégis las
sabban történik, mint ha szivó-készülék működnék: a 
lehűlés teljesebb lehet. A lehűtött gázokat aztán a kama
rából ki lehet vezetni bármely irányban, esetleg kémény 
alkalmazása nélkül is. — Winkler ezen ajánlatának gya
korlati értékét már tapasztalati adatok alapján is el lehet 
bírálni, amennyiben egy az ő javaslata szerint berende
zett és 1896. óta működő téglagyárban a megejtett gáz
elemzések azt igazolták, hogy hűtőkészülék segélyével a 
kénsav és kéntartalmú gázok 9L7°/o-a, a chlorgázoknak 
pedig 59°/o-a condensáltatott. Ez mindenesetre szép ered
mény már igy is és remélhető, hogy a Winkler hűtő- 
készülékének kiterjedtebb alkalmazása nemsokára még 
tökéletesebb eredményekhez vezet. (Centralblatt f. d.
g- F-) ly.

—  K ísérletek az erdei fenyő m egkékiilt fájával.
Ismeretes dolog, hogy az erdei fenyő szijácsa azon eset
ben, ha a fa a ledöntés után nedves helyen fekszik 
vagy a nedvességnek egyébként ki van téve és ennek 
következtében víztartalma egyáltalán nem, vagy csak igen 
korlátolt mértékben párologhat el, csakhamar sötötkékes 
szürke színt ölt. Ezen színváltozás dr. Hartig R. vizsgáló
dásai szerint a Ceratostoma piliferum nevű televénylakó 
gombától származik és általánosan el van terjedve az a 
nézet, hogy a megkékülés folytán a fa szilárdsága és tar
tóssága lényegesen csökken. A charlottenburgi műszaki 
kísérleti állomáson Rudeloff tanár által végzett kísérletek 
azonban, a melyekről Rudeloff a „Baumaterial Kunde“ 
1897. és 1900. évfolyamaiban számolt be, ezen nézetet 
legalább a szilárdságra nézve tévesnek mutatták ki. A 
kísérletek eredményei szerint ugyanis a megkékült szijácsfa 
szilárdsága a fehér szijácsfa szilárdságánál sem száraz, 
sem nedves állapotban nem kisebb. A szilárdság a fa 
v íz ta r ta lm á v a l csökken, úgy, hogy a vízzel telitett fa 
szilárdsága 50°/0-al kisebb a légen száradt fa szilárdságá
nál. Nyilvánvaló tehát, hogy a fa szilárdságát nem a 
megkékülés, hanem a nedves helyen való fekvés alatt 
kezdetben gyors, később apadó, de szakadatlan vízfelvétel 
csökkenti, a mivel szemben a megkékülés éppen korlá
tozó hatással lehet, mivel ugyanazon idő alatt a meg
kékült fa vízfelvétele a fehér fa vízfelvételénél kisebb 
és víztartalma is általában csekélyebb. Ezek kapcsán 
Rudeloff kísérleteinek eredményeiből kiemeljük, hogy a 
legnagyobb száraz súly és a legnagyobb tartósság a 
deczemberben döntött fánál mutatkozott, a legkisebb 
pedig a szeptemberben döntött fánál, melyet Rudeloff

a megkékülésre is a leghajlandóbbnak talált. (Centralbl. 
f. d. g. F.) — ly.

—  Ceylon erdészetéből. Az angolok azon vannak,
hogy Ceylon szigetén rendszeres erdőgazdaságot teremt
senek. E czélból egy szakképzett erdészt (conservator of 
forests) bíztak meg az erre vonatkozó teendők vezetésé
vel, kinek azonban nem könnyű a feladata, mert a segít
ségére rendelt személyzet katonatisztekből áll, ezek pedig 
teljesen járatlanok erdészeti dolgokban. A szigetnek mint
egy 20—25°/o-a az angol kormány tulajdonát képező 
őserdő s ezeknek megbecslése s berendezése képezi a 
conservator első főfeladatát. Az erdők leginkább a sziget 
északi részén terülnek el, mig a sűrűbben lakott déli 
vidéke erdőben szegény. Az állabokat vegyes lomberdők 
alkotják, mig a tengerpartokon mindenhol a pálmafélék 
uralkodnak. Az érkékesebb lombfák közül különösen 3 faj 
érdemel megemlítést: a Satinwood, Halmilla és az Ebony 
(ébenfa). Amennyiben az erdők úgyszólván mind köny- 
nyen hozzáférhetők, az angolok a rendesebb gazdálkodás
ból szép jövedelmet remélhetnek. Nagyobb kiterjedésű 
erdőknek a letárolása azonban már eleve is ki van zárva 
a szigeten elterjedt teaültetmények különbeni veszélyezte
tése miatt. Ezeknek egyenletesen elosztott nedvességre 
van szükségük, amit éppen az erdők közvetítenek. Azon
kívül pedig mérséklik a szigeten gyakrabban előforduló 
szélkárokat is, melyek a törékeny tealevelekben nagy 
pusztításokat okoznának. (Forstl. Rundschau.) /.

—  Á lla to k  regevilága. (Irta: Krenedits Ferencz, 
Bebercsi.) Madarak, háziállatok, rémek és csodák felől 
szájról-szájra szálló mondák, hitregék, mesék, bohókás 
történetek, hiedelmek, babonák, példabeszédek és nép
dalok nyomán összeállított állattörténelem. A könyv nem
régiben Wesselényi Géza budapesti jó hirnevü könyvnyom
dájából került ki s három részre osztva, nem annyira száraz 
tudományos alapon, hanem inkább jó zamatos könnyed s 
kedves magyarsággal tárgyalja első felében a madárvilág 
előkelőbb tagjainak életmódját, szokásait s azt a gyöngéd 
viszonyt, mely alföldünk népe s egyes specziális madár
fajok között, mint a gólya, daru, kócsag, a fecske, külö
nösen az ezelőtti időkben kifejlődött. — A második rész 
hasonló könnyed tollal ecseteli az emlősök közé tartozó 
háziállatoknak, a lónak, a tuloknak, a szamárnak, juhnak 
és kecskének sokoldalú hasznát s felsorolja költészetünk
nek ide vonatkozó népdalait, példabeszédeit. így például 
a sok közül azt mondja egy régi példabeszéd: „Embert 
hordozza a ló, élteti az ökör, ruházza a juh, védelmezi 
a kutya, követi a majom s megeszi a pondró.“ Egy a ló 
értékére czélzó népdal verseli:

„Ne búsuljon komámasszony,
Csak az Isten rozsot agygyon,
Addig iszunk, mig egy ló lesz,
Azután a lúg is jó lesz.“

A harmadik rész állatbabonával, a rontással, az ördöggel 
s a lélekvándorlással érdekes fejtegetésekben foglalkozik. 
Állatbarátoknak kedvesebb olvasmányt ajánlani alig le
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hetne. A 320 oldalra terjedő könyv 4 korona árban Wesse
lényi Géza könyvkereskedőnél (Budapest, II., Zsigmond- 
utcza 11. sz.) megrendelhető. Legközelebb mutatványt 
hozunk belőle.
. t .  .1 .  .1 .  .1 .  ..U .U  -U  .1 .  .U  - t -  .U  .U  - I .  -U  - J -  -U  -U  ||c -U  -.1- . t .  .U  - t .  .U

V A D Á S Z A T .

A fővad agancshullatásáról.

Az európai szarvasfélék között a mi fővadunk tavasz 
beálltával hullatja el fejdíszét, agancsát. Hazánkban ez 
az éghajlat szerint február végétől április végéig tart.

De nem csupán a klimatikus viszonyok folynak erre 
be, hanem számos mellékkörülmény mellett az is határoz, 
milyen kort ért el az illető agancsár. Az idősebb bikák 
rendes körülmények között 1—3 héttel korábban vetik 
le koronás agancsukat, mint a fiatalabb, gyengébb nem
zedék. Középhegységeinkben normális viszonyok mellett 
márczius első napjaiban minden évben lehet látni olyan 
bikát, melynek egyik agancsszára már lehullott, de meg- 
eshetik az is, hogy hosszantartó nagy telek után ez az 
eset csak 3—4 héttel később következik be.

Nagy, szigorú telek után az agancscsere sokszor hetekkel 
késik; ezt az idén is láthattuk a Bükkhegységben, mert 
a mig az 1899—1900-iki gyenge tél után a bikák már 
februárban majd mind levetették agancsukat, addig az 
idén még az öregek sem hullatták el egész márcziusban 
s a csere csak április hónapban történhetik.

A fővad agancscserélésének okáról még ma is nagyon 
eltérőek a nézetek. Ezelőtt nehány évtizeddel többen a 
tudósok közül — így Berthold tanár is — az agancs
cserét a szerves életben tavaszkor beállt fokozottabb 
anyagcserének tulajdonították.

Ez a feltevés azonban minden alap nélküli volt, mert, 
hogy annak megdöntésére egyebet fel ne hozzunk, elég 
azt megemlíteni, hogy például a jávorszarvas, a rén
szarvas, más északamerikai szarvasfajok, meg a mi őz
bakunk is éppen tél kezdetén cserélnek agancsot. Az 
sem áll, hogy a régi agancs azért hull le, mert új kép
ződik helyén. Hasonló tévedésnek volt Müller is kitéve, 
aki még 1835-ben azt állította, hogy az agancshullás 
azért következik be, mert a rózsának csontanyaga bizo
nyos időben megpuhul, megkocsonyásodik.

A német irodalom erre vonatkozó termékei még ezelőtt 
nehány évvel is annyira különböző, sokszor myszterikus, 
a babonaságra hajló tanokat hirdettek, hogy azoknak töm
kelegéből bajos volt megtudni a valót. De maga a kérdés 
megoldása nem oly egyszerű, hogy ahhoz bármely szoba
tudós hozzászólhasson, mert akinek módjában nem áll a 
fővadat a szabad természetben folyton szemmel tartani, 
addig tudniillik, mig az agancshullásra vonatkozó meg
figyelések szüksége fönnáll — helyes Ítéletet hozni kép
telen. A fogságban tartott fővad erre a megfigyelésre 
nem alkalmas objektum. A megfigyelők között a helyes

irányt Wyman amerikai vadász találta meg először. Az 
ottani szarvasoknál tapasztalta, hogy az agancsszár a 
homlokcsonttól bizonyos felszívási proczedura folytán som
zik le. A leválási folyamat az egész homlokcsontban 
megy végbe, de közvetlen a rózsa alatt halnak el azon 
sejtek szövetei, melyek a két részt addig összekötötték.

Szerinte tehát az agancscserét egy oly esettel lehet 
összehasonlítani, melynél az élőcsontról egy más elhalt 
csontrész leválik. Utánna Lieberkühn is hasonló tapaszta
latokra jutott, de csak 1873-ban sikerült a híres fiziológus- 
nak: Köllikernek felállítani azt az eddig megdöntetlen 
tézist, hogy az agancscserét úgynevezett óriássejtek  idézik 
elő. Kölliker szerint agancshullás idején a homlokcsap 
felső részében bizonyos felszívódási folyamat megy végbe, 
mely egy úgynevezett válaszvonal fellépésével kezdődik.

Ez a válaszvonal sok szélesebb  csatornákból áll, 
melyek meglehetős közel egymáshoz, egy harántsíkban 
feküsznek.

A további folytonos megfigyelése a csatorna szélesbe- 
désének arról győz meg, hogy az a csontszövetnek ezen 
helyen való elhalásával szoros összefüggésben áll. Az 
által, hogy ezen csatornák nagyobbodnak és pedig nem 
hosszban, hanem szélességben  növekednek, végtére 
egymással egyesülnek, bizonyos mechanikai úton az 
agancsra oly hatással vannak, hogy az a rózsától leválik.

Mindezekből megtudjuk tehát, hogy az agancscsere 
egy fiziológiai folyamatnak a következménye, mely először 
egy bizonyos sejtnemnek, úgynevezett óriássejteknek a 
képződéséből áll.

Ezek a sejtek megtámadják, mintegy feloldják a csont
szövetet s ennek végkövetkezménye az, hogy az agancs 
a homlokcsapról leválik. Ha az óriássejtek romboló mun- 
kájokat befejezték, nem szükséges, hogy a bika agancsát 
valamely fához dörzsölje, lehull az önsúlyánál fogva is, 
amint a fővad egy mozdulatot tesz fejével. Téves tehát 
azon hit, mintha agancsleváláskor a bika erőszakkal válna 
meg terhétől, csupán az áll, hogy ha az egyik agancs
szár lehullott, a másiknak leválását fához való dörzsölés 
által maga segíti elő. Csak a második szár lehullásánál 
lehet norm ális viszonyok közt tapasztalni azt, hogy a 
rózsa lapján a külerőszak folytán vérfoltok keletkeztek.

Biológiailag véve az agancsképződésre igen nagy be
folyással van az egyediség (individualitás), mert egy 
egészséges, erős egyed, mely például az időjárás viszon
tagságainak s egyéb kedvezőtlen tenyészeti viszonyoknak 
stb. könnyebben ellentállt, agancsképzés dolgában is 
előtte áll amazon egyedeknek, melyek az elsatnyulás 
bélyegét — szemmel láthatólag — magukon viselik.

Általában véve az is áll, hogy két egykorú agancsár 
között mindig az hu lla t először, mely erőteljesebb, egész
ségesebb.

Ferde nézet uralkodott ezelőtt a szabályellenes agancs
cserélésről is. Sokan azt hitték, hogy a bika, ha kiherélik, 
a már egyszer felrakott agancsát többé le nem veti, most 
pedig be van bizonyítva, hogy a herélés műtétének be
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fejezte után nehány hét múlva agancsát elveszti; ezt 
Nőrig erdőmester megdönthetetlen bizonyítékokkal igazolta. 
Azt is tudjuk, hogy a heréknek megsértése után rendesen 
idő előtt hull le az agancs, de néha megkésve is vagy 
pedig lassanként darabokban letördelődzik. Nőrig arra is 
rámutatott, hogy a bikák, melyeknek agancsa a rózsa 
fölött, közvetlen a rigyetés előtt lefürészeltetett, a meg
maradt agancsvéget jóval elkésve szokták levetni.

De késlelteti az agancscserét a fővad bármely szervének 
megbetegedése is. Egy dámlapátosról mondta R. D. Holding 
a londoni állattani társaság egyik ülésén 1897-ben, hogy 
az már három éve mindig késleltetve cseréli agancsát s 
az újonnan rakott agancsok mindig szabálytalan fejlődéssel 
bírtak-s több idő alatt tisztultak le mint másoké. 1897. 
évben az agancshullás április helyett csak szeptember 
13-án állt be s mig a jobboldali ág egy minden bog
nélküli egyenes rúdból állt, addig a bal agancsszár egy 
hét hüvelyk hosszú rudat képezett, melyen némileg az 
elágazási hajlam látható volt. A szarvas belsejének meg
vizsgálásakor a veséket beborító fagygyus rétegben egy 
megkövesedett csomó találtatott, mely megkövesedés két
ségkívül a vesékben keletkezett. A máj is rendellenesen 
fejlődött, sokkal vastagabb volt, mint rendes körülmények 
között lenni szokott és egy megkeményedett rostos kinövés 
volt rajta látható.

A vadnak foga és állcsontjában a csontszú jelenléte is 
konstatáltatott. Egy hasonló igen érdekes esetet figyeltek 
meg 1890—91. telén Stájerország egyik fővadas területén. 
Az etetők mellett láttak egy olyan erős agancsárt, mely 
még deczemberben egész szőrös letisztitatlan agancsokat 
viselt. 1891. márczius 23-án ugyanaz a bika egész el
torzult agancsokkal jelentkezett, a jobb agancsszár egy 
20 cm. rövid végből állt, melyen úgy a szem-, mint a 
jégágak le voltak tördelődzve. Hasonló jelenség mutatko
zott április 21-én a bal agancsszáron is. Mindkét meg
sérült agancsszár végén — melyek mint rózsatők szere
peltek — új, de abnormis rózsanélküli agancsszárak fej
lődtek s úgy néztek ki, mintha azok a régi agancsvégekre 
feltűzve lettek volna. Valószínű, hogy 1890. év őszén 
nem űzött a bika, mert nem is látszott rajta semmi külső 
jel, amennyiben sem a nyakon a szokott duzzadtság, 
sem a has alján ama bizonyos folt nem jelentkezett a 
bőgés ideje alatt. 1891. évben késő ősszel ezek a külső 
jelek mutatkoztak a bika testén. 1892. évben a bika rendes 
időben (április 2. és 3-án) hullatta le agancsszárait, de 
egész novemberig nem volt a területen látható. Akkor 
megint jelentkezett az etetőnél s egész télen át ott maradt 
annak közelében, agancsára nézve páratlan tízesnek mutat
kozott, az agancságak végei rendes képződésüek és jó 
hegyesek voltak; a következő agancshullatás 1893. márcz. 
12—15-ike között, tehát egészen rendes időben állt be. 
Nagyon valószinü, hogy az a bika az 1890. év nyarán 
az agancsfejlődés alatt beteggé lett, minek folytán az 
nem érhetett be, a betegség következtében a rigyetéstől 
s lemaradt. A betegség még a következő évben is gyö

törte az állatot, minek következménye az eltorzult rend
ellenes agancsképződés volt. 1891. ősszel a bika kigyógyult 
s a bőgésen ismét részt vehetett. Ebben az esetben tehát 
az agancslehiillds teljesen kimaradt. Nemcsak ennél 
az egy bikánál tapasztalták ezt, hanem másoknál is, 
nevezetesen egy muntjákszarvasnál, mely a hamburgi 
állatkertben 1866-ban rendes időben cserélte fel agancsát, 
de már a következő 1867. évben nem dobta le azokat, 
hanem csak 1868. julius 5-én cserélte fel. 1869-ben megint 
julius 30-án hullatta le fejdíszét. A Majnamenti frankfurti 
állatkertben is észleltek ehhez hasonló tüneteket, sőt azt 
is megfigyelték egy alkalommal ugyanott, hogy az eldobott 
agancsszárak felületén a nyári szőrös bőrréteg erősen 
rá volt tapadva. Ugyancsak a frankfurti kertben volt egy 
olyan fehérszőrü szarvasbika is, mely az 1862. évben 
felrakott nyársait csak 1864-ben cserélte fel. Rheinsberg 
közelében 1884. január végén egy olyan nyolczágas bika 
került terítékre, melynek agancsszárai még akkor se voltak 
letisztítva. Mindezen és más hasonló eseteknél a késői 
agancscserének oka valamely szerv megbetegedésében 
keresendő s elmondhatjuk, hogy az agancs egy nagyon 
érzékeny és biztos jelzője azon állat egészségi foká
nak, mely öt viseli. Imecs Béla.

Szalonkavadászat a rétyi nyíren.

Ha drága hazánk tisztán székelylakta kies Háromszék- 
megye határát a Feketeügy folyónál szabadságharezunk- 
ból emlékezetessé vált kökösi hídnál átlépi a vonaton 
utazó vadász, ki nemes szenvedélytől indíttatva, kedves 
hosszúcsőrü vendégünket választotta zsákmánya tárgyául, 
úgy gyakorlott szeme azonnal észreveszi, miszerint a 
szomszéd Uzon községtől fel keletnek Laborfalva, Réty 
községek mellett Nagy-Borosnyóig, csekély távolban a 
Feketeügy folyó balpartjától több ezer holdnyi területen 
át nyír- és égerbokros vonul. Ebben a fiatal erdőnek is 
nevezhető nyírben több száz tócsa van, melyek némelyi
kében a tavi rózsa (Nymphea thermalis) is díszük.

E tócsák széleit nagyobbrészben sűrű égerbokros övezi, 
melyeket különösen száraz őszszel kedvencz kékvérű 
vendégünk előszeretettel keres fel, bőven lelve itt fel 
táplálékát, mely főleg apró bogarakból áll.

Eltekintve a hóolvadáskor itt észak felé vonuló vadlúd 
és számtalan kacsafaj látogatásától, utóbbiakból több faj 
itt is fészkel s így tavaszszal párosodásig, valamint Jakab- 
nap után a tavak befagyásáig emelik a rétyi nyír vadász
gyönyöreit.

Az avatatlan szem egyszerűen átsiklik eme, a valódi 
vadásznak erdei szalonkában (Scolopax rusticola) szó
szerinti eldorádóján. Mert midőn a láthatár szélén égbe
nyúló Bucsecs, Királykő s a kisebb Csukás, Nagykő- és 
Deák-havasok tetején megvillan az első fehéren csillogó 
téli mez s mikor sivitva-sirva száguldoz végig Torjától 
Háromszékmegyén át a Barczaság rónáin Zernestig, a
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Nagy-Királykő meredek aljáig a délorosz pusztákról a 
Nemere hegycsúcsnál hazánkba betörő zord északi szél, 
mely az avaron kiszáradt kórót földig lehajtja s a tócsák 
sátéját zizegő sírásra fakasztja: akkor érkezett el ideje a 
rétyi nyírnek.

Mint őszszel a költöző vándormadár, melyeknek folytonos 
vonulása sokáig tart, úgy özönlik ide a puskások raja 
minden irányból s ha ma 20—30 lövöldözte ki egész 
tölténykészletét, holnap ugyanannyi jön megint s minde- 
nikök bő zsákmánynyal tér vissza, ha csak kissé jól kezeli 
fegyverét: s ha nem is hozott magával vizslát, pár hajtó- 
fiuval is bőven kárpótolhatja fáradságát.

Mi vadászok jól tudjuk, hogy az erdei szalonka vonu- j 
lása nem mindig egyforma, függővé lévén téve teljesen 
az időjárási viszonyoktól, melylyel semmiféle vándor
madár vonulása oly szoros összefüggésben nincsen, mint 
éppen eme kedves madarunké.

Ha hirtelen nagy hó esik a havasokon és magas fenyve
sekben, a következő napon az alant fekvő erdőszélek és 
bokrosok telve vannak erdei szalonkával.

Múlt év október vége felé is nagy hó esett a fent- 
emlitett havasokon és hegyeken s reggelre ébredve, a 
közeli hegyek és berkek is télies képet öltöttek magukra, 
mi a hőmérsék hirtelen alászállását is maga után vonta.

Azonnal tisztába jöttünk a helyzettel. Elő a fogasról a 
kedves duplát, egy fütty— s dédelgetett vizslánk, ki reggeli 
első találkozásunkkor nagyot ásítva, farkát csóválva nyúj
tózkodik, mintha figyelmeztetni akarna okos szemeivel, 
hogy ma felvirradt a nagy és nevezetes nap, fel gyorsan, 
jerünk őszi kedvencz helyünkre, a rétyi nyírbe.

Mert nemsokára csak a ködök hazájából, a sűrű magas 
fenyvesekből hangzik alá a kopóhajtás vagy a hajtok 
éktelen lármája, mely utóbbi mulatság semmiesetre sem 
kedvesebb az erdei szalonkának keresve való vadászatánál.

Egy ilyen napon a rétyi nyírben ezernél több lövés 
esett — valódi hadjárat — s több száz erdei szalonka 
festé vérével a dértől fakult harasztot.

így tart ez addig, mig a tócsák szélén a mocsár annyira 
befagy, hogy lágy csőrével abból táplálékát meg nem 
szerezheti, amidőn azonban egy hideg éj után hírmondó 
sem marad belőlük. Ily szalonkabőséget, melyhez hasonlót 
széles e hazában nem lelhetni, csak a gácsországi mocsaras 
berkekben, északi Kárpátaink alján és Kis-Azsiában, Ana- 
toliában találhatni, mely utóbb említett helyen rendszerint 
ki is telel s tavaszszal márczius táján, az esthajnali csillag 
feltüntekor megérkezve, sokszor esti húzáskor hangosabb 
lüktetésbe hozza szivünket. Lázár Lajos.

Egy nyúl küzdelme két ölyvvel.

Ezen év február 23-án reggel hivatalos ügyben Nagy- 
Borosnyóról Zagonba utazva, az előtte való nap hullott 
friss hóban az út két oldalán éppen a friss vadcsapák 
szemléletébe voltam elmerülve, midőn az úttól balra, j

tőlem mintegy 200 lépésnyire egy egerész-ölyvre lettem 
figyelmes, amidőn lecsapott a hóra, de azonnal tovább 
is repült, mert amint észrevettem, kiszemelt zsákmánya, 
egy jó konditioban levő tapsifüles, két lábra állva, harczra- 
készen fogadta s hanyatt vágva magát, lábával oly eré
lyesen rugdalódzott, hogy az ölyv a sikertelen támadás 
után tovább repült és nagy félkört leírva, a nyultól mint
egy 40 lépés távolságra egy fára felgallyazott.

Csak ekkor láttam, hogy az ölyv nem egyedül, hanem 
egy másik társával vadászik, mely az előbbinek leszállási 
helyén várakozott társára.

Ugyanekkor az ostrom alá fogott nyúl ismét két lábra 
állva s az ölyvek felé fordulva, figyelte ellenfeleit.

De nem sok ideig gondolkozhatott a további védekezés 
módján, mert az ölyvek — úgy látszik most már — 
okulva az egyesben való támadás kudarczán, együttes 
támadásra határozták el magukat.

Alig másodpercznyi haditanács után repült fel mind a 
két orvmadár. Mire, hogy jobban megfigyelhessem a 
tovább történendőket, megálliitattam a lovakat.

A két ölyv egymás után, körülbelül 2—3 másodpercz 
különbséggel csapott a nyulra; de ez mindkettőt két lábon 
állva fogadta s most már csak két első lábával véde
kezve, sikeresen visszaverte ezen újabb támadást is, úgy, 
hogy a két martalócz szégyenletében, most már végképp 
lemondva a nyulpecsenyéről, tovább repült. A mire azon
ban azt hiszem, hogy befolyással lehetett az én és fuvaro
som jelenléte és figyelő várakczásunk által való illeték
telen beleavatkozásunk is.

Még nehány perczig vártam, gondolva, hogy az ölyvek 
ismét visszatérnek. Úgy látszik, hogy a nyúl szintén erre 
várt, mert nehány másodperczig még azután is arra felé 
figyelt, a merre támadói elrepültek és eltűntek a szem- 
határról. Csak azután indult tovább, lépésben haladva és 
folyton az ellenséges irány felé tekintgetve, mig nem 
messze egy kissé kiemelkedő hóbuczka mellé húzódva, 
még mindig gyanúsan nézett az ellenséges irányba.

Miután meggyőződtem arról, hogy az ölyveknek nincs 
kedvük egyhamar újból felvenni a harczot, mert sehol 
sem mutatkoztak, nyulamat jó sorsára bízva tovább utaztam.

Kovács Pál.

A z  i d e i  s z a l o n k a h ú z á s r ó l .  Amint lapunkat az ország 
különböző helyeiről a szalonkák megérkezéséről tudó
sították, azok az idén aránylag a hosszú télnek, elég 
korán és szép számmal jelentkeztek. A borsodi Bükkhegy- 
ségben az első hosszú csőrüt Gura Károly lőtte Uj-Huta 
község erdejében márczius 12-én. A Mátra kiágazásához 
tartozó baktai erdőben először e hó 11-én láttak szalon
kát s az elsőt Eger környékén Fejér Kálmán fűzte agga- 
tóra 13-án. Alsó-Fehérmegyében a miklóslaki erdő fölött 
márczius 11-én láttak 2 darab hangot adó szalonkát. 
Háromszékmegyében az elsőt e hó 10-én lőtte Gábor 
Pál az étfalvi erdőben. A „Vadászlap“ értesülése szerint
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Sopronmegyében márczius 3-án Gógánfán két drb került 
aggatóra s valószínű, ezeknél korábban Magyarországon 
más hosszúcsőrü az idén nem is került aggatékra.

S z e r e n c s é s  v a d á s z a t o t  rendezett báró Baich Milán 
főrendiházi tag a Temesmegyében fekvő bérelt nadrági 
vadászterületén február 25, 26 és 27-én. Az eredmény 
gyönyörű téli idő mellett 8 darab vadsertés és egy igen 
erős 65 kilós himfarkas, melyet Szűcs András hozott terí
tékre. Azonkivül még két erős farkas megsebezve mene
kült a hajtásból. Az öt darabból álló farkascsapat nagy 
vérengzést csinált a szép őzállományban, csak a vadászat 
előtti napokban is 15 darabot téptek szét a bestiák. A 
mérgezett csalétkeket az Ínséges tél daczára sem vették 
fel, valószínűleg nem szenvedtek a dús vadállomány foly
tán nagy éhséget.

A  v a d s z á l l i t á s  m i z é r i á i  ismeretesek minden vadász
ember előtt. — A szállításra kerülő vad ugyanis ren
desen egyéb árúkkal és podgyászdarabokkal, olaj- és pet- 
roleumkannákka! halomra hányatva, fülledt levegővel telt 
kocsiszakaszokban tároltatik s ott nyomásnak, elgázolás- 
nak, elzsirosodásnak, meleg nyárutó idejében kisebb- 
nagyobb megromlás veszélyének van kitéve, minek aztán 
az a következménye, hogy a közvetlen fogyasztásra szánt 
küldemény igen gyakran használhatlan állapotban érkezik 
rendeltetési helyére, az értékesítésre szánt vadszállitmányt 
pedig ugyanezen ok miatt a vadkereskedő visszautasítani 
kénytelen, vagy ha még egészen el nem romlott, csak 
tetemes árleszállítással veszi át, ami magától érthetőleg 
igen káros a vadtenyésztőre. Ezen a visszás állapoton 
segítendő, évekkel ezelőtt már tárgyalások indíttattak az 
illetékes ministeriumok között, azonban ezek akkor ered
ményre nem vezettek. A kérdés, amint halljuk, most ismét 
szőnyegre került, amennyiben a kereskedelmi minis
terium közelebb felhívta a m. kir. államvasutak igaz
gatóságát, hogy a földmivelési ministeriumnak e tárgy
ban évekkel tett igen indokolt és alapos javaslatát újból 
tanulmányozza át és záros határidő alatt tegyen ez ügy
ben jelentést. {Vadászlap.)

A  S k a n d i n á v - f é l s z i g e t e n  évről-évre kevesebb a 
medve. A 80-as évek alatt évenként rendesen 15—20 drb. 
maczkó került terítékre, mig a 90-es évek átlaga csak 
10 darabra tehető. 1900. évben már csak 3 lett elejtve, 
ami tekintettel az ország nagyságát, elég sovány ered
mény. Vadászati körökben most azon fáradoznak, hogy 
e dúvad részére legalább nehány évig tartó teljes tilal
mat biztosítsanak, mert maholnap teljesen kipusztul a 
félsziget hegységeiből. /

D r á k ó i  Í t é l e t .  Lohmiiller Henrik németországi bánya
munkás 1899. év deczember 20-án éjjel két lövést tett 
ablakából kertje felé. Mikor ezért kérdőre vonták, azt mon
dotta a bíróság előtt, hogy 2 tolvajra puskázott, kik a 
kertből valamit lopni akartak. A nála azonnal megtartott 
házkutatás alkalmával találtak egy szétszedhető vadász- 
fegyvert s egy közönséges sörétes lancastert. Mivel azon 
a vidéken az orvvadászatot nagyon gyakorolják, különösen

a bányamunkások, kipuhatolták, hogy panaszlottnál az 
asztalon gyakran tálaltak föl nyulpecsenyét, sőt ama bizo
nyos holdvilágos éjjel is nyulra puskázott, amit a vele 
egy háztartásban lakók be is igazoltak. Mások is látták 
fegyverrel a határban járkálni. Ezeknek a bizonyítékoknak 
alapján 13 havi börtönre s 3 évi becsületvesztésre Ítél
tetett. Ugyan nálunk ezért mire lett volna Ítélve? /.

L ő j e g y z é k  a szilvási uradalomhoz tartozó vadászterü
leten 1900. év folyamán elejtett zsákmányról: Szarvas
bika 15, szarvassuta és borjú 61, őzbak 1, vaddisznó 12, 
róka 36, vadmacska 2, vidra 2, kövi nyest 2, kóbor 
eb 47, házi macska 12, kánya, ölyv 59, sólyom, vércse 
18, vízi rigó 11. Összesen 278 darab. Lőbér fejében kifi
zetett az uradalmi pénztár 1543 korona 60 fillért.

Pcczer Mihály, erdész.

METEOROLOGIA.

H a z á n k  i d ő j á r á s a  1 9 0 1 .  m á r c z .  7 - t ö l  m á r c z .  2 0 - i g .

A tavasz megelőztét szokatlan enyhe időjárás jellemzi. 
Ennek igazolásául álljon itt a következő: Budapestre nézve 
márczius 7-től márczius 11-ig 45 évi megfigyelésből nyert 
átlagos pentad-értéke (öt napi középérték) a hőmérséklet
nek 3-6 C° tesz ki, az idei márczius 7— 11-ig a pentad- 
érték +  1*2 C"-al nagyobb. A hőmérsékletnek a 45 évi 
átlagos pentadtól való eltérése a következő napokra 
nézve még szembetűnőbb emelkedést tüntet föl. És ez 
nemcsak Budapestre, hanem az egész ország hőmérsék
leti viszonyaira fennáll. Természetes következése az enyhe 
időjárásnak az lett, hogy a hó gyorsabb olvadásnak indul
ván, folyóink hirtelen megdagadtak s nem egy helyütt 
árvízveszedelem fenyegetett (különösen a Szamos men
tén). A kedvező esőzési viszonyoknak kell tulajdonítani, 
hogy a fenyegető helyzetet a veszedelem nem követte. 
Ha volt is csapadék, az kevés és jelentéktelen, egyedül 
márczius 8-ika képez kivételt, amidőn a csapadék meny^ 
nyisége meghaladta a 20 mm.-t, de ez csak nyugaton ; 
keleten és délkeleten ekkor sem volt csapadék.

Az enyhe időjárás meghozta a meteorológusnak is az 
ő első fecskéit — a zivatarokat. Különösen zivataros jel
legű napok voltak a 9., 11. és 13-ika. Márczius 9-én a 
hőmérséklet lényegesen emelkedett, különösen délen és 
délkeleten. A maximumok az előző nap hőmérsékéhez 
képest majdnem megkétszeresednek. Hazánk déli és dél
keleti részéből, összesen 21 helyről, jelentenek zivatart, 
sőt Arad- és Biharmegyékből hat helyről rövid zápor és 
jégeső kíséretében. Márczius 11-én a Dunántúlról érkez
tek zivatar jelentések (összesen 15 helyről). Ezen ziva
tar speczialis jellegénél fogva érdekes. A fiumei észlelő 
sürgönyileg jelenti, hogy náluk márczius 10-én éjjel siva
tag-homokkal színezett eső esett. A sivatag-homokot a 
délnyugati légáramlat már másnap, 11-én, elhozta mihoz- 
zánk is s vitte északkelet felé. A kaposvári észlelő jelenti,
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hogy egy félelmetes sárgás-vörös felhő reggel V28 óra
kor a város fölé érkezvén, a felhőből apró, barnás szem
csés anyag hullott alá, befedvén a járókelők ruházatát s 
a felhő nagy gyorsasággal NE felé tartott. Délben ugyan
ezen felhő már Kerecsenden (Hevesmegye) volt. Észle
lőnk a hullott csapadékból nehány czentilitert elpárolog- 1 
tatván, az edény fenekén nagymennyiségű sötétbarna 
hamufinomságu port talált. Megkaptam s elküldtem a 
„M. E.“ szerkesztőségének.* A fentemlitettem ritka jelen
séget számos közbeeső állomásainkon is megfigyelték. — 1 
Márczius 13-án ugyancsak a Dunántúl és a Bánságból 
érkeztek, összesen 17 helyről jelentések, mindmegannyi 
zivatar, rövid zápor kíséretében jött, Bakóczán (Baranya- 
megye) felhőszakadással. Ezen a napon a hőmérséklet 
NE felől sülyedt, ami a Kis-Magyar-Alföldön is az éj 
folyamán érezhető volt, a thermometer higanyoszlopa 
egyes helyeken a fagypont alá szállván. Márczius 14-ét 
csendes és kevés eső jellemzi, amely Erdély és az 
Északi-Felföld kivételével általánossá lett. A hőmérséklet 
azonban emelkedett (maximum Nagy-Lakon +  20 C°).
A következő napokon semmi, vagy csak igen kevés csa
padék esett, az is a Tengerparton; az idő száraz és 
enyhe, jobbára felhőtlen. A legnagyobb hőmérséklet már
czius 20-án Verseczen volt, 25 C".

Budapest, 1091. márczius 24-én.
Kronich Lenárd.

JL »*» M Jl »*, ^ ‘J'LeJ(L‘Jz J L  J u  «A . J L  M  «4 .  J L  J L

KÜLÖNFÉLÉK.

*  S z e m é l y i  h í r e k .  Almássy Andor m. kir. erdő
tanácsos Soóvárról Lúgosra helyeztetett át s az ottani 
erdőigazgatóság vezetésével lett megbízva. Helyét, mint 
a soóvári erdőhivatal főnöke, Kárász István m. kir. erdő
mester foglalta el, ki régi állomáshelyéről, Diósgyőrről 
már januárban Soóvárra költözött. Diósgyőrre viszont 
Matavovszky Árpád m. kir. főerdész erdőrendező Liptó- 
Ujvárról lett áthelyezve. — A m . kir. földmivelésügyi 
minister az állam által kezelt községi és más erdőknél 
alkalmazott erdőtisztek létszámába Asbóth Mihály köz- 
birtokossági erdőtisztet a nagykárolyi m. kir. állami erdő
hivatalhoz m. kir. erdészszé kinevezte.

*  A z  a k a d .  i f j ú s á g  g y á s z a .  Forkó Sándor III. érd. 
akad. hallgató f. évi márczius hó 7-én Selmeczbányán 
rövid szenvedés után elhunyt. A kiváló tehetségű fiatal 
embert tanárai, kollegái és az egész város osztatlan rész
véte mellett márczius hó 9-én temették el. A temetés az 
akad. ifjúság kebelében fennálló ősi szokás szerint esti 
7 órakor, az alkonyat beállta után történt impozáns fák
lyásmenet kíséretében.

*  M e n n y i  e r d é s z e  v a n  M a g y a r o r s z á g n a k  ? A
földmivelésügyi ministerium múlt évi költségvetése és az

* Érdekes lett volna megtudni a hamu vegyalkatát és azt is, meny
nyi por volt egy liter vízben. Szerk.

erdészeti zsebnaptár adataiból összeállítva kitűnik, hogy 
Magyarországnak, a horvát-szlavon kir. kincstári erdők 
személyzetét s az erdőkincstárnál alkalmazott erdőszám- 
tiszteket is beleértve, 1786 erdészeti tisztviselője van. Ha 
azután ide számítjuk még az államvasutak s magán
társulati vasutak erdőtiszti qualificatióval biró mérnöki és 
egyéb műszaki alkalmazottjait, amelyek száma ezidőszerint 
22, továbbá a kataszternél alkalmazott 4 erdőbecslőt s a 
cellulózé és egyéb vegyi gyáraknál alkalmazott 3 szak
embert, akkor az összes erdészeti műszaki tisztviselők 
száma 1815. Ide kellene még sorolnom az occupált tar
tományokban alkalmazott hasonló minőségben szolgáló, 
továbbá a román királyság területére átszármazott honfi
társainkat is, de ezek kimutatása ezidőszerint még nem 
áll módomban. A fenti tisztviselők évi apadását a tapasz
talatok által megállapított 37o-al véve számításba, kitűnik, 
hogy az országnak évenkint 54 fiatal erdészre van szük
sége. A fenti tisztviselők közül 941-et az állam alkalmaz, 
393 egyén a 17. §. rendelkezése alá tartozó erdőknél 
szolgál, 481 pedig a szabad magánerdőbirtokok, illetőleg 
egyéb magánvállalatok szolgálatában van. A fent körvo- 
nalozott erdőbirtokokon ezidőszerint összesen 1023 erdő
gondnokság és 30 faraktár-, illetőleg fűrészgondnokság 
van. Kolossy Imre.

*  E r d é s z g y ű l é s .  Múlt hó 20-án M.-Szigeten erdész
gyűlés volt Tomcsányi Gusztáv erdőigazgató elnöklete 
alatt. Az erdőigazgatóság alá tartozó összes erdőtisztek 
jelen voltak, hogy az erdészet körébe tartozó ügyeket 
tárgyalják. Délben Tomcsányi Gusztáv erdőigazgató a 
megjelent erdészeket házánál megvendégelte.

*  A  „ K l o t i l d “  v e g y g y á r .  Mármaros vármegyének 
egyik nevezetességét képezi a nagy-bocskói „Klotild“ vegy
gyár. E hatalmas ipartelep az utóbbi években erős len
dületet nyert. Báró Roszner Ervin főispán, a részvény- 
társaság igazgatósági elnöke egy millió koronát meghaladó 
befektetésre szerezte meg az anyagi eszközöket s az által 
nemcsak szélesebb üzleti összeköttetés és nagyobb érde
keltség bevonása, de a termelés fejlesztése is biztosítta
tott. Szóda, rézgálicz, klórmész, eczetsav, kénkátrány, 
glaubersó, sósav, salétrom, timsó, kénsavas agyagföld, 
faszén s még számos más vegyészeti gyártmány állittatik 
itt elő nagy arányokban s újabban a faszeszt is jelenté
keny mérvben gyártják. Az óriási kiterjedésű gyártelep 
majdnem 100,000 métermázsa anyagot állít elő évenkint 
s üzleti forgalma megközelíti a 2.000,000 koronát s e 
nagy forgalom az egész vidék felvirágzására jótékonyan 
hat. A gyárnál állandóan hatszáz munkás nyer alkalma
zást, a kabola-polyánai fatermelésnél pedig ezer munkás 
van alkalmazva s igy maga az iparvállalat 1600 család
nak nyújtja a megélhetés eszközeit. A Sopurka folyón 
Straub mérnök tervezete szerint most hatalmas gereblye 
állíttatott fel, mely a kabola-polyánai erdőségben kiter
melt és úsztatás útján leszállított tüzelőfaanyagot van 
hivatva felfogni. Az új csatorna által a szeszélyes folyó 
is szabályoztatott s a 80000 koronába került nagy vízi
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építmény nemcsak az üzleti érdekeket szolgálja, de a 
partvédelemhez is hozzájárul. A gereblye a folyó egész 
szélességében van felépítve s széles tölgyfapalló vezet a 
gereblye mellett a vízmedren keresztül. A csatornában 
erős vasrácsok könnyű kezelése által mozdittatnak elő az 
úsztatási czélok.

*  M i k é n t  v é d j ü k  g y ü m ö l c s e i n k e t  a  d é r  e l l e n .
Hamman V. amerikai gyümölcstermelő érdekesen Írja le, 
miként védik meg Kaliforniában a gyümölcsfákat a dér
károk ellen. A gépezet két főalkatrészből áll, egy meg
lehetős mély, P5 D-m. területtel biró tartályból és egy 
vízzel töltött hordóból, melyek együttesen egy kis szekér
kén ide-oda tolhatok. A tartály feneke fölött 15 cm. 
magasságban egy sodronyháló van kifeszitve, melyre egy 
vastag szalma- vagy trágyaréteg téríttetik s az a vízzé 
telt hordóból locsolás által mindig nedvesen tartatik. A 
tartály fenekén lévő lyukat egy szelep segélyével lég
mentesen el lehet zárni. Ez a szelep, amint a szekér 
kerekei mozgásba hozatnak, működésbe jön és erős lég
húzást idéz elő. Hogyha most a szalma vagy a trágya 
alá valami szurkos anyagot teszünk és meggyújtjuk, a 
szekeret mozgásba hozzuk, a szelep is működésbe jön s 
az erős légáram által a tűz folyton élesztve lesz, a szalma 
vagy trágya vize párolgásba jön s valóságos kis füst
felhők keletkeznek, melyek a levegővel való érintkezés 
folytán sűrű felhőkké tömörülve ellepik a kertnek azon 
gyümölcsfasorait, amelyek között a szekérrel áthaladunk. 
Ez a füstölgés által keletkezett köd olyan sűrű, hogy a 
lovat, mely a szekeret húzza, egy embernek vezetni kell. 
Miután a gépezet óránként 450 liter vizet képes gőzzé 
fejleszteni, hihető, hogy a felhők sűrűsége olyan, hogy 
azok közelében dérképződés nem történik s a gyümölcs
fákat a fagy sem bántja. Francziaország bortermő vidé
kein a dér és éjjeli fagyok ellen úgy védekeznek, hogy 
közvetlen napkelte előtt nagy füstöt gerjesztő anyagokat, 
mint például nedves, szalmás trágya, vizes venyige-vesz- 
szőt és más rőzsehulladékot egy rakásba halmozva fel
gyújtanak, úgy azonban, hogy az igy keletkezett füstfel- 
legek a szélirány kellő felhasználása mellett az egész 
szőlőt átjárják. Tudvalevőleg a növények sokszor kiállnak 
4, 5, 6 fok hideget is, hogyha erre a hidegre nem egy 
gyors felmelegedés következik be. A felkelő nap sugarai 
azonban gyors meleget árasztanak ki, mely a fiatal haj
tások elfagyását vonná maga után, hogyha a füstgerjesz
tés által keletkezett sűrű felhők a napsugarak melegét 
kellőleg le nem hűtenék. /.

*  O r v t á m a d á s  e g y  f ő e r d é s z  e l l e n .  Szegzárdról 
írja levelezőnk: Máhr Károly szálkai főerdész ellen már- 
czius 14-én éjjel orvtámadást követtek el. Éjjeli egy óra • 
tájban lövés dördült el a ház udvarán, a golyó a faablak- 
táblát áttörve a szobába repült s az ágyában fekvő fő
erdész lábába fúródott. A főerdész nem hallotta a lövést
s amikor megsebesülvén, fölriadt, odakiáltott nejének, 
hogy valaki megszúrta. A főerdészné is fölébredt, de azt 
hitte, hogy férje lőtt ki az ablakon. E közben a szom

szédban lakó erdőőr is figyelmessé lett s puskáját véve 
sietett a főerdészék udvarára. Alig lépett be a kapun, őt 
is lövés fogadta. Az erdőőr visszalőtt, mire valóságos 
tüzelés keletkezett közte és az orvtámadók közt. Mintegy 
11 lövést váltottak, mire a támadók kocsira ültek és 
gyorsan elhajtattak. Négy hónap óta ez már a második 
orvtámadás a főerdész ellen. Azt hiszik, hogy a vadorzók 
törnek élete ellen, mert igen szigorúan járt el velük 
szemben. A főerdészt, kinek sebe veszedelmes, bevitték 
a szegzárdi kórházba. Az orvtámadókat a csendőrség 
keresi.

*  O r o s z  v a s ú t  a  B a l k á n o n .  Irányadó orosz körök
ben élénken foglalkoznak most az úgynevezett transz- 
balkán-vasút tervével. Ennek a tervezett vasútnak az 
volna a czélja, hogy a Balkánon át a legrövidebb össze
köttetést létesítse a Fekete-tenger és az Adria között és 
ily módon emelje a gabonakivitelt, még pedig a Don és 
Volga vidékéről, valamint főleg Szibériából a délnyugati 
Európa fogyasztó területeire. A tervezett vasútvonalat 
következőleg kombinálják : Keleti kiinduló pont a várnai 
kikötő a várna-plevna-szófiai vasút belevonásával bolgár 
területen egészen a bolgár-szerb határig, ameddig meg
hosszabbítandó; átszelve Szerbia déli csücskét, Riszto- 
váczon át (Nis-Risztovácz) csatlakoznék a Libevce-Üszküb- 
Szaloniki vasúthoz, Verisoviczben pedig csatlakoznék a 
keleti vasúti társaság Mitrovicza-Verisovicz-Mitrovicza vo
nalához. Verisovicztől tovább vezetnék a török területen 
(Albánia) már régen tervezett verisovicz-prizrendi vonalat, 
mely átmenve azután a Drina völgyén a montenegrói 
határig, Skutari d’Albániánál, e város érintésével, monte
negrói területre lépne San-Giovanni di Meduán és Dul- 
cignón át a megfelelően kibővitendő és berendezendő 
Antivari kikötőbe torkol. Ez Oroszország által patronizált 
terv létesítése első sorban Oroszország kereskedelmi és 
stratégiai érdeke, de épp úgy érdeke a balkáni államok
nak és különösen Montenegrónak, melynek kenyérrel való 
ellátása mostanság igen nagy nehézségekkel jár. Hogy 
ez az Oroszország által tervezett vasút ellensúlyozni akarja 
a monarkiának Boszniából Szalonikba kontemplált vasút- 
ját, az kétséget sem szenved.

*  Ú j  v a s ú t  K a n a d á b a n .  Hatalmas vasút építését 
kezdték meg nemrég Kanadában. Az új vasút az ame
rikai nagy tavak vidékét fogja összekötni a Hudson-öböl 
partjával s útvonalának egy része több száz mértföldön 
csupa őserdő lesz, ahol a kultúrának még nyoma sin
csen. A vasút Algoma-Central-railway nevet kapta. A 
sínek lefektetését a rendkívül erősen épített töltésen már 
megkezdték. A lokomotivok, melyek a vonalon közle
kedni fognak, sokkal nagyobbak lesznek, mint amelyek a 
Pacific-vasúton közlekednek. A kanadai vonalon járó gőz
gépek súlya egyenkint körülbelül 135 tonna lesz. A gépe
ket csikágói gépgyárakban építették s elszállításuk a gyá
rosoknak sok nehézséget okozott, mert az összes vasút
társaságok, amelyeknek vasútvonala van Csikágó és Sault 
St. Maria között, ahol az új vasútnak egyik végállomása
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van, megvonták a szállitó-engedelmet, mert féltek, hogy 
a nagy súly alatt a vasúti hidakat veszély fenyegeti. Ezért 
a gépeket kénytelenek voltak nagy gőzkompon szállítani 
a Michigan-tavon keresztül. A Mouvement Geographique 
értesülése szerint a vonalból már huszonöt mértföld hosz- 
szúságu rész elkészült. Az építkezés nagyon gyorsan 
halad, naponta fél angol mértföldnyi vonalat építenek. Ha 
a munka ilyen gyorsan fog tovább is haladni, akkor re
mélik, hogy az egész vonal megépítésével három év alatt 
elkészülnek. — Az építés költsége több millió dollár, 
amely tőkének legnagyobb részét az Egyesült-Államokból 
kapják.

* A  h a r m a d i k  e g y e t e m .  A  többi hazai városokkal 
együtt Mármaros-Sziget városa is megmozdult a harma
dik egyetemnek ott való létesítésére. Bár a kérdés, mint 
Wlassics miniszter legutóbb mondotta, még nem aktuális, 
már értekezleteket és tanácskozásokat tartanak a végből, 
hogy M.-Sziget régi főiskolája mely egyike az elsőknek 
hazánkban, egyetemmé fejlesztessék. Gazdag alapítványai, 
a város áldozatkészsége, egyaránt hozzájárultak a terv 
megvalósításához. A főiskola közelebb tervbe vett kiépí
tése által alkalmassá válnék egyelőre két fakultás befo
gadására. Legutóbb egy fentjárt küldöttség tisztelgett is 
ez ügyben Wlassics miniszternél, de ugyanazt a választ 
kapták mint a szegediek, hogy a kérdés nem aktuális.

*  E g y  f ö l d m í v e s  t a l á l m á n y a .  Szegzárdról írják: 
Lehöcz István egyszerű szedresi földmíves olyan puskát 
talált föl, amelylyel egymásután tizet lehet lőni és a töl
tés hüvelyét a fegyver magából kilöki. Két évig dolgo
zott találmányán, mig végre elkészült vele és elfogadás 
végett megküldötte a honvédelmi miniszternek. A minis- 
teriumból most azzal küldötték vissza neki a központi 
szolgabiróság útján a fegyvert, hogy küldje föl Bécsbe a 
közös hadügyministerhez, ahol majd a műszaki osztály 
fog bírálatot mondani róla. Lehőcz elmondta a főszolga
bírói- hivatalban azt is, hogy olyan töltést is föltalált, 
amelyből egymásután két golyót lehet kilőni.

* K o p t o x y l .  3—4 vljm vastag fafurnirok a rostirányt 
keresztező rétegekben összeenyveztetvén, meleg befolyása 
alatt erős hydraulikus nyomásnak tétetnek ki. Az így 
nemesitett fa kiváló ellentállási képességénél fogva — mert 
nem dagad, nem apad s nem is reped — bútoroknak, 
piafond és falbontásoknak igen alkalmas.

*  M a g y a r  v a g g o n o k  E g y i p t o m b a n .  Az osztrák 
Lloyd által bérelt Istria gőzhajó 1300 tonna súlyú teljes 
rakomány Magyarországon készített vasúti teherkocsit 
szállít Alexandriába. Az első egyiptomi küldeményt to
vábbi hasonló jelentős szállítmányok fogják követni.

*  E g y  s t u t t g a r t i  b ú t o r g y á r  „xylectipom“ név alatt a 
fafaragványok egy új nemét hozza forgalomba. Készítési 
módjuk a következő: A kívánt díszítmények az előre ki
simított falapra ellentálló anyaggal reá lesznek festve s 
az egész felület maró anyagok behatásának kitéve. Az 
alakokat homokfuvó segélyével domborítják ki. Ezen el
járás mellett a fa puhább részei eltávolíttatnak, az év

gyűrűk ellenben kiemelkedő karikák alakjában megmarad
nak. Az így kezelt fa a régiség sajátos benyomását teszi» 
melyről az érintetlenül maradt ékítmények igen tetszetősen 
emelkednek ki. Legmegfelelőbb díszítmények a stylizált 
egyszerű növény és állatformák. A xylectypom bútorokra, 
képkeretekre s egyéb használati és dísztárgyakra egy
aránt ajánlatos.

*  M e g t á m a d j á k - e  a  v a d á l l a t o k  a z  e m b e r t ?
Széltében elterjedt hit, hogy az ember élete, ha vadálattal 
találkozik, okvetlen nagy veszélyben forog. Ez a föltevés 
téves, legalább azoknak a vadászoknak a jelentéseiből, 
kik Afrikában vagy Indiában elefántokra, tigrisekre, orosz
lánokra stb. vadásznak, az tűnik ki, hogy ezek a nagy 
bestiák, amikor emberrel találkoznak, egyáltalán nem 
mutatnak harczi kedvet, sőt a legtöbb esetben gyáván 
viselkednek. Egy amerikai szaklapban most Wells termé
szetvizsgáló czikkezik arról, hogy mit tapasztalt ő, amikor 
vadállatokkal találkozik. A farkas nagyon ritkán támadja 
meg az embert és ha megtámadja is, csak kiéhezett 
állapotában vagy akkor teszi, ha kölykeit veszélyben látja. 
A legtöbb esetben a farkas gyáva és azonnal elmenekül 
akkor is, ha csak egy fiúcskával találkozik. Kolorádóban 
egy kis leány egy teljesen felnőtt farkassal találkozott, 
mely nyugodtan megállt. A gyermek rákiáltott, hogy meg- 
futamodásra kényszerítse és amikor ez nem használt, 
kővel is megdobta, mire a farkas rárohant a leánykára 
és megmarta. Ebben az esetben azonban a farkas védte 
magát, egy kutya is csak úgy tett volna. A medvéről 
szóló rémhistóriák is csak rágalmazáson alapszanak. A 
medve rendszerint nem támad és ha valami gunyhó 
körül settenkedik, csak ételmaradékok után kutat, de nem 
az a czélja, hogy emberhúst egyen. Még gyávább a puma. 
Egyszer egy puma éjjel egy utazó hátára ugrott, de azon
nal elmenekült, amint ez felkiáltott. Csak ha kölykeit 
támadják meg, vadul meg minden állat. Még a csörgő
kígyó is békés természetű és csak akkor támad rá az 
emberre és mar, ha ingerük.

*  Ó r i á s i  l é g s ú l y m é r ő .  Páratlan nagy barométert 
állítottak a párisi St. Jaques toronyba. A műszer magas
sága 12-65 méter, oszlopának átmérője 20 milliméter. 
Festett vízzel van megtöltve, melynek felszínét olajréteg 
zárja el. Földünkön a levegőoszlop egyensúlyban tartá
sához tudvalevőleg 760 mm. magas higany-oszlopra van 
szükség; ha azonban higany helyett vizet használunk, a 
vízoszlopnak természetesen jelentékenyen hosszabbnak kell 
lennie, mert a higanynak 13 és félszer nagyobb a fajsúlya, 
mint a vízé. A vizoszlopnak a légnyomás változásával 
beálló emelkedése és esése azonban ilyen hosszú víz
barométerben sokkal nagyobb, mint a higany-barométerben, 
ami — a berendezés czéljának megfelelőleg — a lég
nyomás változásának sokkal pontosabb megfigyelését teszi 
lehetővé.

S a j t ó h i b a .  Lapunk 3-ik számának 49. oldalán felülről 
lefelé a 22-ik sorban (a bal féloldalon) 800 k. hold helyett 
8000 k. hold olvasandó.
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Lapunk mai számában megjelent Heider és Fia freudenthali 
ékszerész hirdetésére felhívjuk t. olvasóink figyelmét, aki rendkivül 
ízléses vadászias kivitelű ékszereket, óralánczfüggőket stb. készít 
jutányos áron. Szarvasfogakat, kanagyarakat jó áron vásárol.

m, rrrt rxmmmv

Kérelem a szaktársakhoz!

Tisztelettel felkéretnek mindazon erdőtisztek, 
kiknek vezetése alatt képzettebb altisztek vannak 
alkalmazásban, szíveskedjenek a jó ügy érdeké
ben őket figyelmeztetni arra, hogy ők lapunkra 
nyolcz koronával egész évre előfizethetnek.

Ebbeni szives közreműködésükért előre is 
köszönetét mond

a M agyar Erdész szerkesztősége.
-Z-ib ib  ib  ib  ib^ ib 'ib ib 'ib 'ib  &  ^  ^b ’ib 'tb & '& 'ib 'ib 'ib 'S b ’ib ' t b ib ’ib

LEVÉLSZEKRÉNY.

Vidéki levél.

látom azt mégsem tudja, hogy a belügyminister harmad
éve eltiltotta karikás medvék salonképességi tánczoltatá- 
sát s rendeletileg utasította a hatóságokat, hogy az ilye
neket elkobozzák s lebunkózzák. Honnan került a Bükkbe 
az a bizonyos medve? Hja, medve mindig kerül vadász
lapba, mint nagyon sok napilapba a — Kacsa.

Vadászüdvvel:
5. Ö.

Szerkesztői üzenetek.

I. V. úrnak Kaposvár. Az érdekes czikket köszönetünk ki
fejezése mellett nemsokára közöljük.

K. F. úrnak P lavniczán . Erdősítési jutalomért mindenki 
pályázhatik, ha a pályázati feltételeknek megfelel.

K. I. úrnak S ...........A küldött apróságokért köszönet. A lap
megküldése felöl intézkedtünk. Kérjük továbbra is szives támogatását.

Ív. A többit a kővetkező szám hozza. De hol késik ama bizonyos 
ábrás közlemény? Adunk mi ábrákat is, csak tessék azokaf 
mindig külön rajzpapirra tisztán tussal lerajzolni oly nagyság
ban, amint a lapba bevétetni kívánja.

C. G., G. L., E. I. uraknak. Kérjük a fenti üzenetet tudo
másul venni.

Fux . . .  Z . . . en. Mi van a szarvasokkal? Megérkeztek-e már?

Tekintetes Szerkesztő Úr!
Jól eső örömmel s hálás figyelemmel vettem becses 

lapjának mutatványszámát; remélem, hogy erre érdemeket 
is szereztem.

Aláírok minden czikket, még azt is, hogy V. L. úr a 
felakasztott szarvasok helyett maga mászott fel a „Nagy
rét“ öreg bükkfájára a karikát viselt medvék láttára, de 
azt már el nem fogadhatom, hogy azok a bükki medvék 
az én nyirfa-fiatalosomban megfordultak volna.

Csütörtököt sohasem mondok, mert puskám még a 
szobámban is elsül, tanú rá a tek. Szerkesztő úr. Még 
plafondot is tör, nemhogy medvét nem sérthetne. Vad
kant már a faluban is lőttem. Tessék rá gentlemani sza
vával felelni, igy van-e vagy ellenkezőleg.*

Ha már nálam nélkül a „Magyar Erdész“ meg nem 
indulhat, ajánlok egy hálás tölteléket tek. Szerkesztő és 
vadlövő úrnak, a melyet Ön eddig bizonyára nem ismer. 
Ez egy általam régóta űzött új vadászati mód. Az úgy
nevezett „güdrészés.“ Palócz kifejezés, de aki érti, nem tér 
üres tarisznyával haza. Úgy ám! Papíron nem sokat lövünk 
nyulból sem, de igen güdrészés közben. Hány nyulat lőtt 
a tek. Szerkesztő úr a lefolyt évadban, pedig még a nagy- 
fülü uhujával is kijár!? Én csak a güdrészéssel is elfog
tam havonként 25 darabot. Még egyet! A tek. Szer
kesztő úr, mint az újdondászok, mindent tud, de úgy

* Ez tiszta való, csakhogy az a szegény feketecsuhás remete, 
melyet az Ínség a faluba kergetett, úgy tudjuk, először az Ön bére
seinek vasvillái és baltafokai által harczképtelenné tétetett s csak 
azután kapta Öntől a kegyelemlövést. A plafondtöréssel pedig nem 
bizonyítja a vadászatban való jártasságát, mert correct vadász töltött 
puskát a szobában nem tart. /.

Értesítést kérünk.
S ylvaticus . Hogy képzelhet rólunk ilyent? Talán mert a szer

kesztő magánszolgálatban áll? A tárgyilagosság útjáról letérni nem 
fogunk senki kedvéért; ezt bizonyára Ön is helyeselni fogja.

Anton Juon . . . .  Mikor bontja ki a vitorlákat, majd ha kedve 
kerekedik, ugy-e? Az ízleltetö bevált s ezért szeretnök, ha mielőbb 
teljes széllel indulna . . .

M. K B. Az erdészeti altisztek és szolgák számára megállapított 
legeltetési és makkoltatási haszonélvezet tárgyában kiadott 1885. évi 
17209. sz. földmivelésügyi min. rendelet az erdöszolgákat nem veszi 
ki s minthogy ők az altisztek categoriájába tartoznak (ami abból is 
látható, hogy ilyen minőségben töltött szolgálatuk egy magasabb szol
gálati fokozatból történő nyugdíjaztatás esetén beszámittatik), őket a 
legeltetési és makkoltatási haszonélvezet a többi altisztek és szolgák 
részére meghatározott mérvben megilleti. Nagyon természetes, hogy 
ezen jogot másra átruházni vagy idegen marhát fübérbe fogadni nem 
szabad.

ypz <féT <pr HP

Faárverési hirdetmény.
Szepes-Béla város 1901. évi április 18-án 

dé le lő tt 10 ó ra ko r a városháza tanácstermé
ben tartandó nyilvános Írásbeli árverésen eladja 
a tulajdonát képező erdő „Hohe-Weiden“ nevű 
részében tövön álló s a városi jegyzői irodában 
megtekinthető kimutatás szerint 5416 tm3-re 
becsült lúcz- és jegenyefenyő haszonfa- 
töm eget.

Becsár 27218 kor. Kiszállítási határidő bezá
rólag 1903. április hó 1-ig.

Ajánlatok csak akkor vétetnek figyelembe : a) 
ha a hirdetményben kitűzött óra előtt nyujtatnak 
be; b) ha tisztán kivehető számjegyekkel s egy-
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szersmind betűkkel is kiírva tartalmazzák a 
megajánlott összeget; c) ha az ajánlat szövege, 
valamint annak boritéka kívül az értékesítés 
tárgyátképező haszonvétel megjelölését szószerint 
tartalmazza, úgy, amint az a hirdetményben fog
laltatik ; d) ha lepecsételve és ívenkint 1 koronás 
bélyeggel ellátva adatnak be; e) ha tartalmaz
zák azt a nyilatkozatot, hogy ajánlattevő az 
árverési és szerződési feltételeket ismeri és 
azoknak magát teljesen aláveti; f )  ha bánatpénz
képpen a megajánlott összegnek legalább 1 0 ° /o -á t  
készpénzben tartalmazzák; g) ha úgy vannak 
aláírva, hogy az aláírásból az ajánlattevőnek neve 
és lakhelye (utolsó postaállomás) világosan ki
olvasható; és h) ha a boríték kívül „Ajánlat a 
„Hohe-Weiden“-ben eladó fakészletre“ felírással 
van ellátva. Utóajánlatok egyáltalában nem fo
gadtatnak el.

A részletes árverési és szerződési feltételek a 
szepes-szombati m. kir. járási erdőgondnokságnál 
és a városi jegyzői irodában tekinthetők meg 
naponta 11— 12 óra között.

Szepes-Bélán, 1901. márczius hó 26-án.
Klein, Roth,

városi jegyző. városi főbíró.

e la d ó  facsemeték!
S c h w e r t fü h re r  Rezső urad. erdésznél 

Heves-Bakíán

50 ezer drb. 3 éves
csertölgy-csemete

az egri állomáson feladva, e z re n k é n t 4 
k o ro n á é r t  kapható.

Arad várm egye közigazgatási erdészeti b izottságátó l.

233. K. E. B. . , . ^T9öT7szám7 Pályázati hirdetmény.

§-ának a—c. pontja alatt előirt minősítésüket, 
ép és egészséges testalkatukat, nevezetesen jól 
látó- és hallóképességüket, magyar állampolgár 
voltukat és eddigi alkalmaztatásukat igazoló ok
mányokkal felszerelt, sajátkezüleg irt kérvényü
ket folyó év i április hó 28-áig alulirt 
bizottságnál nyújtsák be. Később érkező kérvé
nyek nem vétetnek figyelembe.

Megjegyeztetik, hogy a vármegyei erdőőri 
szervezet értelmében a kinevezendő erdőőr meg
felelő magaviselet esetén fokozatos előléptetésben 
részesül, valamint az is, hogy az azonos minő
sítéssel biró pályázók közül az oláhul jól beszé
lők előnyben részesülnek.

Arad vármegye közigazgatási erdészeti bizott
ságának Aradon, 1901. évi márczius hó 7-én 
tartott üléséből.

D álnoki N agy Lajos,
alispán,

mint a K. E. B. elnöke.

rbatschek V ilmos
fa ü g y n ö k ség e  és b izom ányi irodája
/ d̂j * íjécs, *( IX/1. S z tr a s z n M y g a s s e  5.

. . . .  Elvállal mindennemű . . . .

f a - ,  f ű r é s z g y á r t m á n y o k -  
o é s  e r d ő e l a d á s o k a t ,  o

Tölgyfaeladási hirdetmény.
Szilágy vármegye Kraszna nagyközségében 

a volt úrbéresek „Egyház-féle“ nevű erdején 
magas engedély alapján kihasználásra kerülő 
2270 darab 55— 135 centiméter vastag, műszaki 
czélokra alkalmas tölgyfa ezen község házánál

Az Arad vármegye területén állami kezelés 
alatt álló erdők és kopár területek őrzése czél- 
jából a borossebesi m. kir. járási erdőgondnok
ság kerületében Buttyin község székhelylyel évi 
600 (hatszáz) korona utólagos havi részletek
ben felvehető javadalmazással rendszeresített 
III-ad oszt. kerületi

erdőőri állás
üresedésbe jővén, — arra ezennel pályázat .hir- 
dettetik.

Felhivatnak mindazok, kik ezen állást elnyerni 
óhajtják, hogy az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37.

1901, évi április hó 14-én délelőtt 10 órakor
tartandó nyilvános szóbeli árverésen a legtöbbet 
ígérőknek el fog adatni.

Kikiáltási ár 28775 korona, bánatpénz 3000 
korona. Utóajánlatok tekintetbe nem véte:nek.

Közelebbi feltételek, valamint a becslés részle
tes adatai is alulirt urb. elnöknél és a m. kir. 
járási erdőgondnokságnál Szilágy-Somlyón meg
tekinthetők.

Szilágy-Kraszna, 1901. márczius 23-án. 
Sarkady Gyula, Lázár Géza,

urb. jegyző. urb. elnök.
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aíászteriiletek
_ _ bérbevétele.

Több külföldi megbízás folytán Hereseb uadász- Q 
területeit szaruas- s más uadállomán-pirpal; 
bérbeuéíeíib abár évi bér, abár pedig darabon- 
béníi lődíj melleit. 13opebb felvilágosítással szol
gál ß ertok  S o lttá  urad. erdőtiszt 

j D ubnicskán, posta ’Z a y - Q q r ő c z ,
(*) Trencsénmegve.
e -----------------------------------------

sitassal szói-

3 f

Kerékpár
Dürrkopp Diana-renöszerü

feleáron
részletfizetésre is eladó.

C z í m  a  k i a d ó h i v a t a l b a n .

Fegyvergyár: 
xccx  Kölnben

és

Suhlban xxcc;
(Thüringia).

Köln, a ° ° ° ° ° 
Rajna mellett-o o o

Csakis első minőségű saját gyártmány I

H árom csövű fegyverek  sárk án yokk al,  minden haszná
latos caliberben; záróemeltyü a sárkányok között, a zár baloldalán 

vagy a kengyelvason.
Legújabb szerkezetű három csövű  puskák önfelhuzással.  
Anson és Deeley-féle szerkezetű önfe lhúzásu  duplacsövű

puskák.
Önfelhúzásu duplacsövű  puskák oldalt fekvő zárakkal. 
Ö nfelhúzásu dupla g o ly ó s feg y v er ek  elöl és hátul 

fekvő zárakkal.
Sárkányos és sárkánytalan dupla g o lyósfegyverek  ólom- és 
burkolt lövedékek számára, legújabban 11 mm. lövedék számára is. 
Kívánságra bérmentesen megküldöm a fentebbi fegyverekről szóló 
1. sz., valamint a 88., 97., 97/99. mintájú 61/«, 7. és 8. mm. (leg
újabban 9 mm.) caliberü, burkolt lövegek számára való ism étlő -  
fegyverekről, távcsövekről stb., Mauser-féle cserkószö- 
és 61 2, 7, 8, 9' 3, 91/o és 11 lj9 mm. cal. czóllövö fegyverekről 

kiadott 1 a. sz. árjegyzéket.
C z é lz ó tá v c s ö v e k  m indennem ű g o lyó s  fe g y v e re k re  sok évi ta p a s z 

ta la t  a lap ján , a le g czó lsze rü b b  m ódon a lka lm a zta tn ak .
fegyvereimre nézve az ottani vadászkörökből származó vélemények rendelke

zésre állanak.

Vászonra pont
íeborcs- és ívnagpságn
rajzpapirob......................

Ténvérzében? másoló- 
papirob és vásznab . - . 

DTtásolópapirob és vásznab 
HDonalzób* háromszögeb. . 
Színes és febeíe 

ínsob és vízfestébeb • • 
Tajelző-bréíáb, irónob . . . 

stb. stb.
a legfinomabb minőségben 
állandóan rabtáron nannab-

f  c fo —

e J o

W M 4 7 .K 2 .  ■<*> ▲ ◄7 H + .

m
m

K M m

r  
v  ◄
► ^ m

i T
■

i

T
►

Tisztelettel uan szerencsénk a t. erdész urakat 
arra kérni, hjogy

Nyomtatványszükségletük alkalmával
szíveskedjenek ezégünket megkeresni. Csinos kivitelű 
munkáról, jó papirról és olcsó árakról eleve biztosítjuk.

Jlíinden legcsekélyebb megbízást is gyorsan és a 
legpontosabban teljesítünk.

Teljes tisztelettel:

SZÉKELY ÉS ILLÉS,
a ,,3Ttagrar Srdész“ biadói blngpártí.
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341/1901. kb.

Pályázati hirdetmény.
Alsó-Fehér vármegye magyarigeni járásában 

Ompolyicza, Sárd, Gaurény, Metesd, Pojána, 
Tótfalud, Igenpatak és M.-Igen községek terü
letén fekvő állami kezelésbe vett erdők és 
kopárok felügyeletére Magyar-Igen székhelylyel 
rendszeresített 400, azaz: négyszáz korona évi 
fizetés és 160, azaz: egyszázhatvam korona évi 
lótartási átalánynyal díjazott, lemondás folytán 
megüresedett m.-igeni kerületi

erdőőri állásra
ezennel pályázatot nyitok és felhívom mindazo
kat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, miszerint 
az erdőőri szakvizsga-bizonyítványukkal, kereszt- 
levelükkel, erős, egészséges testalkatukat bizo
nyító orvosi bizonyitványnyal, valamint eddigi 
alkalmaztatásukat és nyelvismeretüket bizonyító 
szolgálati bizonyitványnyal felszerelt kérvényüket 
fo lyó  évi április 20-ig Alsó-Fehér vár
megye közigazgatási erdészeti bizottságához ter
jesszék be. — Megkívánom jegyezni, hogy 
amennyiben szakvizsgázott egyének nem pályáz
nának, oly egyének, akik a m. kir. csendőrség
nél szolgáltak, az erdőőri szakvizsga három év 
alatti letételének kötelezettsége mellett ideiglenes 
minőségben esetleg alkalmaztatni fognak. — A 
módosítás alatt álló erdőőri szabályzat jóvá
hagyása esetén a fenti javadalmazás mellé még 
80 korona évi lakpénz is rendszeresítve lesz.

Alsó-Fehér vármegye közig. érd. bizottsága 
elnökétől.

Nagy-Enyeden, 1901. márczius 20-án.

Gáspár János,
közigazg. erdészeti bizottsági elnök.

P Z Ä K L  JÓZSEF T_
f.g y v erm ű v es U í l g V a r t

T*
♦

♦
♦

♦
♦»
f
♦
i

ajánlja sajátkezüleg készített és saját találmányu szaba- 
-— ------------------- - dalm azott — -

csösínnel ellátóit fegyvereit.
Az összes alkatrészek valódi svéd vert vasból és valódi 

keményített angol aczélból vannak készítve. =
Bárminemű fegyverátalakitást a legjutányosabban elvállal.

Szintúgy ajánlja saját szerkezetű, úgy az ezredéves orszá
gos-, mint az 1900. évi párisi kiállításon is kitüntetett
f J 1 ß l7 fL h j l í Ú\t me'yek eddig is már a legkiterjed- 
ía jU lL U -lM U a U , tebb használatnak örvendenek,

Levélbeli megrendelések a leggyorsabban foganatosíttatnak.

KITÜNTETÉSEK :
BRÜNN 1894. * TROPPAU 1895.

cy

t  u
J - r Ä n t h a l  (Osztr. Szilézia).

0 © © 0

ékszerkülönlegességek
(H ubertus-Schm uck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí

tásban...........................

É k s z e r e k ,  a r a n y -  é s  e z ü s t 
á r ú k ,  C h i n a e z ü s t - c z i k k e k  é s  
m ű ö n t v é n y - t á r g y a k  g y á r a  é s  
...................  r a k t á r a .........................
K épes á r je g y z é k e t  k ív á n a tra  in g y en  

és b érm en tve  küldünk.

A czím pontos megadását kérjük.
Szarvas- és róka fogak e lőze te s  bekül
dés m e lle tt a legm agasabb árakban 

m egvétetnek.

gknenstok
csak: Budapest, IV., Deák-utcza 17.
................. .. Több ministerium, a székes-főváros

és a m. kir. posta és távirda szer- 
■ I zödött szállítói. -

S z á llít :
Kitűnő minőségű m érő-sza lago  at és tartós je lző 
baltákat, ruggyanta és réz bélyegzők et, pecsét- 
nyom ókat és p ecsét-b élyegek et • —

a lego lcsóbb árak mellett.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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M A G Y A R  E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

Ungvár, 1901. április 20.

SZERKESZTI

IMECSFALV1 IMECS BÉLA f ö e r d é s z

B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
hova a lap szellemi részét illető közlemények 

(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI ÁR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

M egjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRTT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

V an-e szükségünk erdészeti közép
tanintézetre?

Ha végigtekintünk intézményeink, törvényeink 
s egyéb alkotásaink során, tapasztalni fogjuk azt, 
hogy ezek jelentékeny része külföldi mintára 
lett szervezve. S mig egyik sablonszerüsége 
mellett is bevált, — addig a másik hazai viszo
nyainkhoz alkalmazva, közszükségleteink igé
nyeihez idomítva lett csak képesítve arra, hogy 
nálunk meghonosodjék.

Távolról sem az a szándékom, hogy ezt általá
ban bűnül rójam fel, mert hiszen mindenkor 
attól tanulunk, aki többet tud. S minthogy mi 
hosszú időn keresztül mással lévén elfoglalva, 
nem voltunk képesek gazdasági s egyéb intéz
ményeinket oly fokra emelni, mint a velünk 
szomszédos nyugati államok, mi természetesebb, 
minthogy akkor, midőn százados mulasztásaink 
pótlásához láttunk, olyan mintát választottunk, 
mint a mely viszonyainknak leginkább megfelelt.

Hibának kell azonban minősíteni azt, hogy 
általában szeretjük az idegent vagy idegenszerüt; 
előszeretettel importálunk és utánozunk mindent, 
ami külföldi! De hát mit tehetünk róla. Év
századokon keresztül megszoktuk többre be
csülni az idegent, mint a magunkét s így e 
hibának már átöröklés útján jutottunk birtokába.

„Nem csak az ipari tárgyak jobbak, a melye
ket importálunk“, csak azért, mert külföldiek, 
de még nem is nagyon régen volt, a mikor 
azt tartottuk, hogy jó erdész és főleg vadász 
magyar emberből nem válik.

Ez olyan általános vélemény volt, hogy ettől 
nagybirtokosainkat s különösen mágnásosztályun
kat eltéríteni s az ellenkezőről meggyőzni akarni 
kárbaveszett fáradtság lett volna.

El kell ismernünk, hogy az említett balvéle
ményre magunk szolgáltattunk legtöbb okot az 
által, hogy kerültük az erdészeti pályát, elannyira, 
hogy a magyar erdész még ezelőtt 25—30 évvel 
ritkaságszámba ment. Ha mégis akadt egynéhány 
magyar ember, aki ezt a pályát választotta, az 
is leginkább az állami alkalmazást kereste, mely 
legbiztosabb existentiát nyújtott s nyújt kevés 
kivétellel még ma is.

Más nagy erdőbirtokon tehát még ritkább lett 
a magyar erdész ; ott bizony a külföldiek domi
náltak és sajnos, uralnak még ma is akárhány he
lyet olyan birtokokon is, ahol a tulajdonos magyar
ságához és jó hazafias érzületéhez szó nem fér.

Így azután hosszú időn keresztül idegenek 
foglalták el azokat a helyeket, melyeket az erdé
szet iránti indolentiából nekik önként átengedtünk.

Régente tehát megvolt az ok, a miért kül
földieket kellett az erdészi állásokra alkalmazni. 
De annál sajnosabb, hogy két évtizeddel az erdő
törvény megalkotása után a magánuradalmak
ban alkalmazásban levő erdészeknek igen tekin
télyes °/o-a külföldi ma is és ezek nagyrésze 
úgynevezett középtanintézetekből kerül ki. S 
ha az okokat fürkészszük, melyek a birtokost 
ezen eljárásra indítják, a felelet az: hogy ezek 
igényeikben szerényebbek, m int a felsőbb tan
intézetet végzett erdész, jő  szakemberek és 
kitűnő vadászok.

Minthogy tehát nem annyira az általános, mint 
inkább csak a szakképzettségre és vadászati 
ismeretekre helyeznek súlyt, el kell ismerni, hogy 
álláspontjuk nem egészen helytelen. Mert végre 
is, ha erdészre van szüksége valakinek, első 
sorban annak képességeit mint erdészét fogja 
bírálat alá venni s csak másodsorban annak 
általános műveltségét mérlegelni.
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De eltekintve az erdészeti tanintézetek növen
dékei előképzettségétől, — mely azonban leg
inkább esik kifogás alá — nézzük, régebben 
hány ember végezte az erdészeti akadémiát 
anélkül, hogy teljes középiskolai alaki képzett
séget vitt volna magával? S mégis akárhány 
rátermettségének s kiválóságának elvitázhatatlan 
bizonyítékát szolgáltatta az életben.

A felsőbb és középtanintézetek körüli lényeges 
különbség pedig éppen az előképzettségben rejlik.

így állván a dolog, sehogy sem tudom meg
érteni azt, hogy miért viseltetünk olyan ellen
szenvvel a középiskola iránt és a létező erdőőri 
szakiskolák mellett miért nem állítunk fel egy 
középtanintézetet is, ahol főleg nagyobb magán 
erdőbirtokosok részére nevelnénk olyan erdé
szeket, kik azok igényeit kielégítik? Ezen inté
zetben a szaktárgyak beható tanítása mellett nagy 
gond lenne fordítandó a vadászati kiképzésre, 
mert erdőbirtokosaink erre kiváló súlyt helyez
nek s egy nem sikerült vadászat rendezésénél 
gyakran halljuk, hogy ehhez a németek, csehek, 
morvák kiválóan értenek

És nem tagadhatjuk, hogy ebben van némi 
igazság, de én ezt a tulajdonságot nem a nem
zetiségnek, hanem inkább a nevelés irányának 
tulajdonítom  s nem tartom olyannak, melyet a 
magyar ember el ne sajátíthatna.

Magasabb képzettségű és így nagyobb igényű 
erdőtiszt tartására a birtokost kényszeríteni nem 
lehet. Közös erdőtiszt tartását pedig nem ajánl
hatjuk, mert mikor az egyik birtokos talán éppen 
rászorulna annak tanácsára, akkor az a másik
nál van elfoglalva. S így azután van és még- 
sincsen a birtokosnak szakerője akkor, mikor 
arra szüksége volna.

Tehát a mai viszonyok mellett a legjobb eset
ben egy ilyen minősítésű egyént tart, mint vezető 
tisztet, mig a tulajdonképpeni kezelő tisztek vagy 
külföldiekből, vagy gyakorlati emberekből kerül
nek ki.

Már pedig ha erdőgazdaságunkat felvirágoz
tatni s azon fokra emelni óhajtjuk, ahol egyik
másik külföldi erdőgazdaság áll, akkor a gyakor
lati embereket maholnap mégis mindenhol 
csak képzett egyénekkel kell helyettesíteni és 
saját vezéreinknek tisztességes megélhetést

biztosítani. Ezt pedig másképpen, mint egy közép
tanintézet felállításával, elérni nem fogjuk.

És engedelmet kérek: Ez nem lesz vissza
fejlődés, hanem haladás!

Mert én részemről éppen a mai állapotot nem 
fogadhatom el haladásnak. Vagy haladásnak nevez
hető-e az, hogy Magyarország erdőgazdaságá
ban ilyen jelentékeny helyet foglalnak el a kül
földiek. Vagy a hazafiság szempontjából vett jobb 
esetben, erdőőri szakiskolát végzett egyének 
lássanak el tiszti teendőket? — Haladás e téren 
általában csak ott észlelhető, ahol a törvény 
kényszerítő intézkedései elől kitérni nem lehet.

Készséggel elismerem, hogy az erdőőri szak
iskolát végzett egyének között számosán vannak 
olyanok, a kiknek előképzettsége őket a közép
iskolára való felvételre qualifikálná. Ezekre min
dig őszinte sajnálattal gondolok, mert sokkal 
intelligensebbek, semhogy jó erdőőrök és sor
sukkal megelégedett emberek váljanak belőlük 
s viszont szakképzetségük sokkal alacsonyabb 
fokon áll, semhogy a középiskolát végzettekkel a 
versenyt felvehetnék és erdőtiszti állások ellá
tására — a mai viszonyok mellett — képesítve 
volnának.

A felhozott okok elégségesek arra, hogy a 
magas kormány figyelmét a kérdés fontosságára 
tereljék és a középtanintézet felállításának szük
séges voltát igazolják s erős a hitem, hogy 
beható tanulmányozás, az okok és okozatok 
mérlegelése mellett módot is fog találni a bajok 
orvoslására s hazai erdőgazdaságunk fejlesztése 
czéljából felállít egy a közszükségletet kielégítő 
erdészeti középiskolát.

Sok mindent vettünk s veszünk át a külföld
től, plántáljunk most az egyszer megint olyan 
intézményt át hazai tulajdonunkba, mely a kül
földön az erdészetnek becsületet szerzett és az 
erdőgazdaságnak akárhány rátermett szakembert 
adott. Figyelő.

<£><$><£><&»<&> <£><$><$><$>

Vágások beosztása a térképen.
Irta: Ihrig Vilmos nyug. kir. közalap, erdőtanácsos.

Az erdőtörvény életbeléptetése elején készített és jóvá
hagyott üzemtervekben felvett tarlasztási terveknek forda
vagy félfordaszaki területe, úgy valódi, valamint I-ső 
termőhelyi osztályra átszámított holdakban van kitüntetve,
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melyből az egy évre eső terület többnyire az I-ső termő
helyi osztályra átszámított holdakban lett a térképen ki
hasítva, azért, mert a nagymélt. földmivelési m. kir. 
ministerium által az 1880-ik évi 23374. szám alatt ki
adott utasítás arra hivatkozik, hogy a hosszamszabályozás 
legczélszerübben a térszakozás által és pedig rendesen az 
egyenlő termőképességre átszámított terület alapján 
eszközölhető.

Minthogy több helyen azt tapasztaltam, hogy ott, ahol 
a kihasználásra előirt területbe eső egyes osztagokban a 
termőhelyi osztályok változnak, illetőleg az évi vágás
területekben különböző termőhelyi osztályok fordulnak elő, 
tisztelt szaktársaim közül többen sokat vesződnek az évi 
vágásoknak a térképen való helyes beosztásával, ennél
fogva nem tartom feleslegesnek az ilyen esetben általam 
használt egyszerű módszert leírni, melyet egyszerűség, 
gyorsaság és pontosság tekintetében mindenkinek ajánl
hatok.

I. \\C1CV

Vegyünk egy esetet: Például egy üzemosztályban esik 
a most kezdődő félfordaszaki területbe egy vágható bükk- 
állab (lásd 1. ábra) a melyből az 5 . számú osztag az
I-ső, a 6. számú osztag a Il-ik és a 7 . számú osztag 
a III-ik termőhelyi osztályba esik.

A felállított termési táblák szerint megfelel az I-ső 
termőhelyi osztály a Feistmantel-féle termési táblák Il-ik 
osztályának, a Il-ik osztály a IV-iknek és a III-ik osztály 
a Vl-ik osztályának. E szerint a 100 éves fordánál az 
átszámítási tételek a következők:

az I-ső osztálynál 316:316=1-000. 
a Il-ik „ 258 : 316 =  0-817 és
a III-ik „ 189:316 =  0-598.

A tarlasztási terv szerint az évi vágásterület kitenne 
például 10"2 I-ső termőhelyi osztályra átszámított holdat.

Ha most a 10*2 I. termőhelyi osztályra átszámított 
holdnyi vágásterületet az 1” =  100 öles mértékben készí
tett térképen és pedig — mint az 1. ábra mutatja 
az a —b pontok irányában a nyiladék mellett akarjuk 
kihasítani, akkor a következő eljárás a leggyorsabb és 
legpontosabb.

Készítek minden termőhelyi osztályra külön mérczét, 
úgymint:

Az I-ső termőhelyi osztályra, mivel az átszámítási 
tétel =l-ooo, az 1” =  100 öles mércze változatlanul meg
marad. (2. ábra.)

A Il-ik termőhelyi osztályra, mivel az átszámítási 
tétel =  0 '817, a mércze nagyobbodik és pedig 1” =  81.7 
öl, vagyis az I. t. h. osztályú mércze viszonylik a Il-ik 
t. h. osztályhoz, mint (100:0"817) 100— 122.4-hez. (3. 
ábra.)

A III-ik termőhelyi osztályra, mivel az átszámítási tétel 
=  0-598, a mércze szintén nagyobbodik, tehát 1” =  59.8 
öl, vagyis az I. t. h. osztályú mércze viszonylik a III-ik
t. h. osztályához, mint (100:59"8) 100— 167.2-hez. (4. 
ábra.)

Mikor a három mércze ezen a módon elkészült, akkor 
a nyiladék mellett (1. ábra) kitűzendő 10.2 I. t. h. hold 
területnek középhosszát körzővel leveszem és pedig az
5-ik osztagban, mivel ez az I-ső termőhelyi osztályba 
esik, a c ponttól a d  pontig, az I-ső t. h. osztályra készí
tett mérczéről (2. ábra), amely kitesz llO.o ölet; — 
továbbá a 6-ik osztagban, mivel ez a II. t. h. osztályba 
esik, a d  ponttól az e pontig, a Il-ik t. h. osztályra készí
tett mérczéről (3. ábra), amely kitesz 82.0 ölet és végre 
lemérem a 7-ik osztagban, mivel ez a III-ik osztályba esik, 
az e ponttól az /  pontig a távolságot a III-ik t. h. osz
tályra készített mérczéről (4 ábra), amely kitesz 128.o 
ölet. Ezen három hossz kitesz összesen 110.o ~r 82'o +  128.0 
=  320 ölet.

Ha most a kívánt 10.2 hold, vagyis — kataszteri holdak
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szerint — O-ölekben kifejezve =  16320 H-ölnyi területet 
elosztom a fenti hosszal, akkor megkapom a vágásterü
letnek szélességét és pedig: 16320 : 320.o =  51 ölet. Ezt 
az 51 ölet az 1” =  100 öles, vagyis a rendes térkép mér- 
czéjéről leveszem és a térképen (1. ábra) az a ponttól 
a g  pont felé és a b ponttal h pont felé rávezetem és 
a vágásvonalat g  ponttól h pontig kihúzom.

3. | 1 = 81,i°  'I

A vágás területe tehát osztagok szerint a következő :
5- ik osztag I-ső t. h. 110.o X 51.o =  5610 □-öl,
6- ik „ Il-ik t. h. 82.oX51.o =  3182 „
7- ik „ III-ik t. h. 128.0 X 51.0 =  6528 „_______

összesen 16320 D-öl = 1 0 .2 
I-ső termőhelyre átszámított hold.

A különböző mérczékről levett hosszaságoknak valódi 
hossza kitesz :

az 5-ik osztagban :
1 lO.o : l.ooo =  110.oo ölet 

a 6-ik osztagban:
82.0 : 0.817 100.36 ölet és

a 7-ik osztagban :
123.0 : 0.598 214.05 ölet
és így a vágásterületnek 
valódi térfogata: 
az 5. osztagb. I-ső t. h. 1 lO.o X 51.o =  5610 □-öl, 
a 6. „ Il-ik t. h. 110.35 X 51 .o =  5118
a 7. „ III-ik t. h. 214.05X 51.0 =  10916 „________

összesen 21644 D-öl =  13.53
valódi hold.

Hogy ezen eljárás helyes és pontos, az a következő 
adatokból tűnik ki:

az 5-ik osztagnál az 5610 D-ölnyi átszámitolt terület 
: l.ooo =  5610 D-öl valódi terület, 

a 6-ik osztagnál a 4182 D-ölnyi átszámitolt terület 
: 0.817 =  5118 D-öl valódi terület, 

a 7-ik osztagnál a 6528 D-ölnyi átszámitolt terület 
: 0.598 =10916 D-öl valódi terület, 

összesen: 16320 D-ölnyi átszámitolt terület és — 21644 
□-öl terület, vagyis mint fent: 10.2 I-ső termőhelyre át
számított, vagy 13.53 valódi hold.

Az itt megismertetett eljárással kell aztán a többi vágá
soknak a beosztását is folytatni, például: a 2-ik vágásnak 
a középhossza a következő (1. ábra):
5. osztagban i— k  pontig az I-ső t. h.-re

készített m érczéről...............................— 86.0 öl,
6. osztagban k —/ pontig a Il-ik t. h.-re

készített m érczéről...............................— 89.0 öl,
Átvitel: 175.0 öl,

Áthozat: 175.0 öl,
7. osztagban l— m  pontig a III-ik t. h.-re

készített m érczéről.............................. — 126.0 öl,
összesen 301.0 öl,

akkor lesz a 2-ik vágásnak szélessége : 16320: 301.0 54.2
öl és így tovább.

Előfordul az az eset is, hogy a Il-ik vagy III-ik termőhelyi 
osztályba eső egyik vagy másik osztagnak faállo
mánya vegyes, például 0.6 bükk és 0.4 tölgy. Ezen 
esetben a tölgy megállapított termési táblákból az 
I-ső termőhelyre történő átszámítási tételt kell 
figyelembe venni és mindkét fanemre megállapított 
átszámítási tételeket —- az elegyarány arányában 
kiszámítva — összeadni, mely összegből a meg
felelő átszámítási tételt egész pontosan megkapjuk.

Például: Egy a Il-ik termőhelyi osztályba eső osz
tagban van 0‘6 bükk és 0‘4 tölgy. A bükkre nézve 
az átszámítási tétel fenti példánál már 0.817-re van 
megállapítva. A tölgyre nézve az I-ső termőhelyi osztály 
egyezik a feistmantel-féle termési táblák Il-ik osztályával, 
a Il-ik termőhelyi osztály pedig a harmadik csak; — és 
minthogy — 100 éves fordánál— az I-ső t.-helyi osztályban

a fatömeg 100 éves kor mellett 278 m3, a Il-ik termő
helyi osztályban pedig 253 m3, ennélfogva a Il-ik termő
helyi osztálynál az átszámítási tétel 253:278 =  0.910.

Ezen itt felsorolt adatokból kell aztán az említett vegyes 
állab Il-ik termőhelyi osztályára megfelelő átszámítási 
tételt kiszámítani, úgymint:

a bükknek átszámítási tétele 0.817 X 0.6 =  0‘490 
a tölgynek „ „ 0.910 X 0.4 =  0‘364
tehát ezen esetben az átszámítási tétel =  0'854, 

mely szerint a megfelelő mérczét kell készíteni és pedig: 
1” =  85.4 öl.

Szintén e szerint kell eljárni, ahol egy osztagban három 
vagy többféle fanem fordul elő.

A szabálytalan mértani alakoknál ezen mérczék nem 
használhatók; ott a valódi területet az átszámítási téte
lekkel I-ső termőhelyi osztályra kell átszámítani.
ego C0D c£> c£d c£> C0D c&> c£p ego c£p C0D c§D cgD cfc> c£> c£p C&> c£> C§D C&> cgD̂ D c£> C§0 C&»

A fa jfentartó  tulajdonság.

A fajfentartó tulajdonság minden fanemben megvan, 
amely különböző fanemekkel való elegyben, de ugyan
azon fanemeknél is megnyilvánul egymással szemben, 
különösen zárlatban.

Az alföld homokjának a most elmúlt egész század

100 80 *0 20 0 100 -sOO

Y  'ocbx&ű. j j " - 53,
80 60 20 0 100 200
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alatt uralkodó fája a csomoros nyárfa volt, mely az erő
teljes, magasabb fekvésű homokterületeken igen kitünően 
díszlett, ma már az ákácz ragadta magához a vezérsze
repet, melyhez főleg az ember segítségével jutott ugyan, 
de a terjeszkedés munkájában fontos szerep jut magának 
a természetnek is.

A nyárfának kitünően alkalmas területeken mestersé
gesen telepitett ákáczczal elegyes nyárfa állabokban, az 
első lorda alatt a fekete (csomoros) kanadai és jegenye
nyárfa igen szépen díszük, sőt az ákáczot túl is szár
nyalja. De egészen megváltozik a helyzet a vágás után. 
Oly elegyes állabokban, hol az ákácz a vágás alatt csak
0-4—0*6 részben volt képviselve s ezen fanem 14—20 
cm. váglapon vett átmérője mellett a nyárfa 35—50 cm. 
vastagra nőtt; a kihasználás után 2—5 év múlva alig 
találunk élő fekete vagy kanadai nyárfát, csak korhadni 
kezdő nagy tuskóik bizonyítják nemrég múlt uralmukat.

Első ízben ugyan hatalmas s igen számos sarjai hoz
nak a nyárfatuskók, azonban a következő évben már 
nagyon visszamaradnak nemcsak növekvésben, hanem 
számban is; ellenben az ákáczsarjak, melyek az anya
fától 5—8 méterre is előbujnak s a nyárfákat egészen 
körülfogják, évről-évre erősbödnek, úgy, hogy 3—5 év 
múlva a nyársarjak legnagyobb részét mintegy megfojt
ják az ákáczok.

Ugyanezen küzdelem folyik az ákáczállabokkal szom
szédos nyárfaállabokban is; ugyanis itt a nyárfák közé 
betolakodó ákáczsarjak 10— 12 méter széles pusztában 
is elhódítják a területet s már az első vágás után ural
kodóvá válik az ákácz.

A nyárfák közül a versenyt csakis a fehér és jegenye
nyár állja ki az ákáczczal, azonban vele szemben ter
jeszkedni ezek sem tudnak, kivéve azon esetet, midőn a 
fehér nyárfa a kötöttebb altalajjal biró nedveskés, ákácz- 
nak meg nem felelő területen fordul elő.

Az ákácznak a gyökerekben oly fajfentartó tulajdon
sága van, melynél nagyobb egy honi fanemünknél 
sincs; — mellé homoki fanemeink közül csak a bál
ványfa sorakozik, mely a terjeszkedési harczban előbbi
nek nemcsak gátat vet, hanem az élet-halálharczból 
mint győztes kerül ki.

Ugyanis a bálványnyal elegyes ákáczállabokban vágás 
után a bálvány még az ákácznál is dúsabban hozza a 
gyökérsarjakat. Ezen gyökérsarjak nem nőnek oly ma
gasra, hogy az ákáczsarjakat túlszárnyalják, hanem soka
ságuknál fogva a talajt gyökerükkel annyira át meg át
szövik, hogy az ákáczsarjak gyökereinek fejlődésére, 
gyarapodására gátlólag hatnak, miáltal természetesen a 
táplálkozásban is zavarokat idéznek elő.

A vágás után 5—6 év múlva már nagyon szembeötlő 
a növekvés az ugyanazon minőségű talajon levő bálvány
nyal elegyes és tiszta ákáczállab között; előbbi nemcsak 
törzs-, hanem magassági növekvésben is visszamarad 
utóbbitól. A második vágás után pedig már a bálvány 
fog túlsúlyra jutni.

Nem mulaszthatom el azonban itt megjegyezni, hogy 
a bálványfa lombhullatásával igen jó talajjavító lévén, 
addig, míg gyökérsarjakat nem bocsát, az ákácz növek
vésére, ezzel mérsékelt elegy-arányban, inkább előnyös 
mint hátrányos.

Miután homoktalajon a tölgynek megfelelő kissé maga
sabb talajon az ákácz is igen jól díszük, megeshetik, 
hogy a két fanem elegyesen telepíttetik, ily esetben azon
ban az ákácz már az első években a tölgyet túlszár
nyalja s ha áterdőléssel nem segítünk a tölgyön, teljesen 
lemarad. Általában a nyár-fajokat kivéve, az ákáczczal 
elegyítve egy fanemet sem tenyészthetünk kellő sikerrel.

Szeged, 1901. márczius hó 27-én. Kiss.

A kincstári v illa te lepek.*

I. F en yőh áza  gyógyfürdő.
Fenyőháza gyógyfürdő Liptó vármegyében fekszik a 

tenger színe felett 450 m. magasságban, a Kassa—Oder- 
bergi vasút hasonló nevű állomása mellett.

Ezen napsugaras, tágas völgykatlant minden oldalról 
800—1200 méter tengerszin feletti magas és erdővel bo
rított meredek hegyek környezik és védik különösen az 
északi hideg szelek ellen.

A telepet közvetlen környező hegyek mészkőből álla
nak, melyek egyenetlen elmállása folytán sok szeszélyes 
alakú kőcsúcs emelkedik ki az erdő fái közül, melyek 
természeti szépségükön kívül is kellemes szórakozásul 
szolgálnak a phantasiának.

A hegyeket nagyobbára fenyvesek borítják, de előfordul 
a bükk és nyárfa is, melyek különösen az őszi lomb- 
sárgulás idején bámulatos szép színárnyalatokat képez
nek az örökzöld fenyvekkel. Kivételesen előfordul a gyer
tyán és tölgy is, melyek kétségtelen bizonyítékai a hely 
enyhe és védett éghajlatának.

Ha tekintetbe vesszük, hogy a telepet nagy terjede
lemben köröskörül erdők környezik, akkor önként követ
kezik, hogy a levegője pormentes, üde és ozondús. Hely
beli mocsáros vagy egyéb ártalmas kigőzölgések nin
csenek.

Az előbbi nagyfontosságu körülményekhez számítva az 
ezeknél nem kevésbé jelentékeny védettséget, valamint 
a tágas völgykatlanba a napsugárnak minden oldalról 
való akadálytalan bejutását, önként azon következtetésre 
jutunk, hogy itt együtt van mindazon természeti tényező, 
mely egy egészséges üdülőhelynek legelső és legfonto
sabb feltétele.

A természet által adott ezen előnyök kiegészíttetnek 
azáltal, hogy az egész telep vízvezeték- és csatornázással

* A fenti közleménynyel egy czikksorozatot kezdünk meg, mely
ben gróf Bethlen András volt földmiyelési miniszter által ezelőtt 
mintegy 10 évvel létesített fürdő- és villatelepeket akarjuk olvasó- 
közönségünkkel megismertetni. Olcsóság s szép fekvés tekintetében 
ezen üdülőhelyek az országban páratlanok s azoknak megtekintését s 
használatát nem tudjuk az érdeklődőknek eléggé ajánlani. Szerk.
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láttatott el és a köztisztaságra állandóan kiváló gond és 
tetemes összeg fordittatik.

A telep díszítéséül csakis oly fák és cserjék lettek ül
tetve, melyek a jövőben sem adnak teljes árnyékot, úgy, 
hogy a közönség mindig bőven fogja élvezhetni az áldá
sos napsugarat, mely nélkül sem élet, sem egészség 
nincsen.

Ezen gyógyfürdőtelepet a m. kir. államkincstár erdé
szeti osztálya létesítette. A legelső kincstári szálloda 
1892-ik évben építtetett és kényelmesen berendeztetek.

Ezzel egy időben 58 villatelek hasittatott ki azon czél- 
ból, hogy jelentkező magánfeleknek eladassék nyaralók 
felépithetése végett. Ugyancsak ez időben építtetett ki az 
ekkor még leendő telepnek vízvezetéke és csatornázása 
akként, hogy a magánfelek által építendő nyaralók víz
vezetékei és csatornái könnyen csatlakozhassanak úgy a 
fővízvezeték-, mint a főcsatornához.

A felépített 24 szobás szálloda már az első évben ke
vésnek bizonyult, — úgy, hogy a kincstár a közóhajnak 
megfelelőleg a következő években még három más szál
lodát épített összesen 75 vendégszobával, tágas és ké
nyelmes kávéházi helyiségekkel és fényes gyógyteremmel. 
Ezekkel egyidőben rendeztetek be a posta- és távirda- 
hivatal.

Időközben felépittetett a telep közvetlen szomszédsá
gában egy magántulajdont képező 18 szobás szálloda is.

A vendégek szórakozásáról sem feledkezett meg a 
kincstár, amennyiben több parkot, lawn-tennis tereket, 
tekepályát és főleg számos sétautat létesített a telep kö
rül lévő erdőkben.

A jelzett épületek és építményeken kivül berendezett 
a kincstár egy modern vízgyógyintézetet és nagy uszo
dát, melyek kellő orvosi felügyelet és vezetés mellett 
bocsájtatnak a közönség rendelkezésére.

A gyógyfürdő-telep eddigi kiépítéséhez nagyban hozzá
járultak a magánfelek is, kiknek eddigelé 21, kivétel 
nélkül ízléses, sőt egyesek nagyon szép nyaralót építtet
tek és villatelkeiket díszes parkká alakították.

Úgy a már beépített, valamint a még rendelkezésre 
álló nyaralótelkek 800—1600 Cl-öl területtel bírnak és 
□-ölenként 25 fill. árban adattak el, illetve bocsájtatnak 
a közönség rendelkezésére azon kikötéssel,, hogy a telken 
csakis olyan építmények emelhetők, melyek előlegesen 
bemutatandó tervek alapján a kincstár által engedélyez
tettek.

A vízvezeték- és csatornázáshoz való csatlakozás mér- 
sékelt vízdijak fizetése ellenében megengedtetik, sőt a 
nyaraló épületnek vízvezetékkel való ellátása a közegész- 
ség szempontjából kötelező.

A nyaralók építéséhez felhasználandó és készletben 
lévő anyagok tetemes árkedvezménynyel bocsájtatnak a 
kincstár által az építők rendelkezésére.

Az államkincstár tulajdonát képező szállodák bérlet 
utján kezeltetnek, melyekben az árjegyzékek megállapi- j 
tását a kincstár fentartotta magának. Ezen körülmény

nek tulajdonítandó, hogy itt az ellátás sokkal olcsóbb, 
mint az ezzel egyenlő niveaun álló más üdülő- és gyógy
helyeken.

Daczára az egészséges, kényelmes és olcsó nyaralás 
minden meglévő feltételének, a telep eddigi vendégfor
galma még sem mondható teljesen kielégítőnek, — habár 
kétségkivüli, hogy az évi vendégforgalom rohamosan 
emelkedik. így p. o. 1899. évben volt összesen 420 ál
landó vendég, kik összesen 14830 éjszakát töltöttek itt, 
mig az 1900-ik évben 438 állandó vendég volt, kik ösz- 
szesen 20044 éjszakát töltöttek a telepen.

Az itt megforduló állandó vendégek nagyobbrészt buda
pestiek, — de ezeken kivül Magyarország minden vidé
kéről, sőt külföldről is felkeresi a telepet évente nehány 
vendég, — különösen olyanok, kik a városi élet zajától, 
fülledt, egészségtelen levegőjétől menekülni akarnak, 
hogy itt a fenyvesek csendjében, üde és friss levegőjé
ben kipihenve magukat, új erőt és egészséget szerezze
nek az élet további küzdelmeire. Szibó  Ferencz.

TÁR CZ A.
A Szörnyűvölgy titkaiból.

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárczája. —
Irta: ímecs Béla.

A nagy kiterjedésű Bákkhegység egyik kiágazásához 
tartozik a Szörnyűvölgy. Nevét már évszázadok óta viseli. 
A monda szerint IV-ik Béla seregének egy része a szeren
csétlen sajói ütközet után a szomszéd falvak lakóival a 
rengetegek sűrűjébe vonult s egy minden oldalról magas 
hegyek, hozzáférhetlen kőszikláktól védett völgyfenákben 
telepedett meg. Az utánuk nyomuló tatárok által utolérve, 
egy sötét éjjelen egytől-eg/ik felkonczoltattak, miért is e 
szomorú vérfürdő emlékére a helyszínét az utókor Szörnyű
völgynek nevezte el. De későbbi időkben is, ha a Sajó 
termékeny völgyét ellenséges hadak lepték el, biztos men- 
helyet vélt találni a menekülő lakosság e völgy belsejé
ben ; legalább arra enged következtetni az ezelőtt néhány 
évvel két, százados hársfa tövéből kiásott, a XIV. és XV. 
századból való arany és ezüst pénzlelet. A legendáknak 
egész sorozatát őrizte meg a szájhagyomány s legtöbbje 
szoros összefüggésben áll elbeszélésünk színhelyével. 
Egyik monda szerint az Eskála-vár zsarnokhajlamu urát 
Mátyás király vadászat alkalmával e völgyben épp akkor 
lepte meg, midőn az Kulcsár nevű zsoldosát a legkegyet
lenebb módon akarta kivégeztetni. De bármit is rejtsen e 
völgy magában százados titkaiból, azt nekünk most már 
fel nem tárja semmi hatalom, mert megbízható hiteles ada
taink nincsenek; az akkor élő nemzedék földi maradványa 
pedig réges-régen porrá lett, az erdők százados óriásai 
is megsemmisültek, sőt a komor sziklafalak egykori taka
róját is mással váltotta föl a természet meg nem szűnő, 
folyton alkotó ereje. Hosszú idő telt el az utolsó véres
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esemény után, mig a mostani nemzedék előtt a Vércse 
Pesta borzalmas halála tette újból is félelmetessé e külön
ben a természet minden bájával megáldott völgyszorost.

*hí h=
A Szörnyűvölgy emberemlékezet óta a vidék legvad- 

dúsabb hírében állott. Nem is csoda, mert a vadállo
mány minden időben megtalálta azt, ami élete fentartá- 
sához szükséges. Télen, a közvetlen mellette fekvő tölgy
vágásban talált a fővad és őz kellő táplálékot, mig tél 
végén már februárban kizöldült a meleg déli lejtő fűtaka
rója. Nem valami különös szép törzsű sűrűn álló fák 
borították a talajt, hanem inkább olyan ligetes kinézéssel 
birt a völgy mindkét oldala, melyen az egykori erdőgaz
dálkodás nyomai azonnal szembetűnnek.

A völgy északi hűvösebb oldalát, melyet valaha szép 
bükkös boríthatott, a nyír- és fűzfélék fiatalosai meglehe
tős sűrűn lepték el, mig azok között elszórva, szánalmas 
kinézésű, kéreggel alig biró százados bükkfák, melyeknek 
elkorhadt testén a szúfélék és ormánykák serege rágódott: 
vihartép t̂e megcsonkított koronájukkal búsan tekintgettek 
az alattuk üde színben pcmpázó évelő fűfajokra. A völgy 
meredek déli lejtőjét ritkás, elvénhedt tölgyes képezte, 
mely a köves talajban sehogy sem tudott csak félig is 
lábra kapni s mohával benőtt girbe-görbe csenevész tör
zsén meglátszott, hogy itt gúnyt űz vele a természet: 
nem adván meg neki ezen nagyobb igényű előkelő faj 
megélhetéséhez a szükséges feltételeket. A völgy hajlat alsó 
nedvesebb fenekén elég szép kőrispéldányck díszlettek, 
mig a hegygerincz csupasz kővel borított tetején álló vén 
hárscsoportckban nem birt kárt tenni a kánikula idején 
tropikus meleget árasztó nap heve. — E meredek köves 
hegyoldal közepén fekszik a Bélabarlang szája, melyet a 
járatlan előtt gondosan eltakarva őriz a som, veresgyűrü, 
galagonya, kökény s más szerény igényű cserjék sűrű 
sorfala.

Az a ....... i erdőhivatal személyzete ezelőtt nehány évvel
kellemetlenül konstatált gyors egymásután két oly esetet, 
mely kétségtelenné tette, hogy a Szörnyűvölgy tájékát 
vadorzók látogatják. Egyszer egy erősen megsörétezett őz, 
később egy szarvas már feloszlásnak indult teste szol
gáltatták e gyanúra az alapot. A főerdész legszigorúbb 
utasítással látta el közegeit, kétszeres őrjáratot rendelt a 
gyanusabb pontokra; erélyesebb intézkedéseket léptetett 
szokásba, de minden fáradozás hiába, a tettesek felderítve 
nem lettek. Hetek, hónapok múltak, mig egy késő este 
a nyájőrző pásztorok egyike nagy titokban jelenti a főer
désznek, hogy a Szörnyűvölgy mellett elterülő öreg bük
kösben, a Jegető-kút alatti posványbán egy beteg szarvas
bika fekszik, mely kutyájának ugatására is alig birt néhány 
ugrást előre tenni, újból összeesett. Bosszúsan, de abban 
a reményben, hogy most már végre sikerül a jómadara
kat elcsípni, a főerdész egyik emberével azonnal kiment 
a megnevezett helyre, egész éjjel várva, hátha eljönnek 
a megsebzett vad után azok, kik arra számot tartanak. 
Ott leselkedtek aztán késő virradtig, de hiába. Napfel

kelte után megvizsgálták a plezuros vadat, mely akkor is 
ott hevert az iszapban s közeledtükre sem birt elmene
külni. Az első kísérlet után visszaesett tehetetlenül a 
sárba. Lőseb az egész testén nem volt s csak hosszas 
vizsgálódás után látták, hogy az állat két első lábán a 
körmök czafatokban lógnak le, csülkei olyanok, mintha 
azt valami éles hegyes szerszámmal keresztül-kasul fúr
ták, szaggatták volna. Roppant fájdalmaitól a főerdész 
golyója szabadította meg a szarvast.

Ezen újabb corpus delectit aztán beszállították a faluba 
s az eseten soká törte fejét a személyzet; 'nyomoztak is, 
eredmény nélkül. A főerdész gyanúba fogta alkalmazot
tait s azt hitte, miután azok is a község lakóiból valók, 
már az atyafiság révén sem akarnak a bűnösökre vallani, 
miért is elhatározta a szomszéd faluból egy minden 
tekintetben megfelelő egyént keresni. Ilyen embernek ígér
kezett egy öreg szénégetőnek a fia Barta István, aki már 
nyolcz éves korában ott az erdőn segédkezett apjának a 
kenyérkeresésben s mig sor alá nem került, mindig az 
erdőt bújta, ismerte annak minden zege-zugát, a vad 
csapáit, rejtekhelyeit jobban, mint bárki a vidéken. Ő 
talán képes lesz e garázda üzelmekre rájönni.

Barta István, kire később, szolgálatközben tanúsított 
rendkívül éber szemfüles magaviseleté miatt ráragadt a 
„Vércse“ név, minden tekintetben alkalmasnak is látszott 
az erdőőri szolgálatra. Imi, olvasni meglehetősen tudott; 
testi erejéről pedig már legény korában hires volt. A 
magtár emeletére vezető lépcsőn csak ő volt képes a 
vállán egyszerre két zsák búzát felvinni s vasárnap, ha 
jó kedve támadt, foga közé vette a kovács félmázsás ülő
vasát s az összegyűlt fiatalság mulattatására kivitte a 
dombtetőn álló korcsmaház udvarára. Mióta katonáskodá
sát becsülettel letöltötte, megnősült s józan életű komoly 
embernek ismerte mindenki. Megnyerő külsejű, daliás 
megjelenésű férfiú volt, ki soha semmi veszélytől vissza 
nem rettent. Ezen tulajdonok után az erdőhivatal őt bízta 
meg a Szörnyűvölgy őrizetével.

Féléven át gondozta Vércse Pesta a rábízott területet 
s az alatt semmi gyanús esetet fölfedezni nem birt. 
Közeledett a karácsony. — A főerdész az utolsó rapport 
alkalmával, tekintettel az ünnepi időkre, személyzetét 
különös őrködésre intette. Karácsony estéjén tiz óra után 

1 tért haza Vércse Pesta családjához. Körüljárta az erdőt, 
de a friss hó daczára gyanús embernyomot nem vett 
észre, nyugalomra tért. Lefeküdt, de aludni nem tudott, 
éjfél után 1 órakor fegyverét magához véve, kiballagott 
az erdőbe s a holdvilág segélyével még egyszer körül
nézte a Szörnyűvölgy bejáratát. A völgy torkolatánál meg
lepetésére három friss embernyomot vett észre a havon 
s azon csöndesen haladva, figyelmesen hallgatódzott. A 
völgy közepénél a nyomok szétváltak, egy magános átve
zetett a déli oldalon levő etető felé, mig a másik kettő 
tovább vitt a völgyön. A vadőr azonnal tisztában volt a 
helyzettel. Két ember elállt a völgy mentén, a harmadik 
pedig a vadat az etetőtől lefelé akarja terelni. Neki tehát
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előbbre menni szükségtelen, más út a völgyből le nem 
vezet s ha valami szerencse kerül, azt úgy is csak itt 
hozhatják le a czinkosok. Meghúzódott egy öreg bükk 
mellé s izgatottan várta a történendőket.

Rövid óra telhetett el a várakozásban, mire pár perez 
múlva a szarvasok csörtetése szakítja meg a csendet. 
Most egy gyors duplázás döreje hangzott a gyanús oldal
ról, utánna néhány perczig a menekülő fővad törtetése 
hallatszott, azután újból siri csend..........

Vércsében meghűlt a vér. Tehát mégis jól számított. 
De mit tegyen most? Szeretett volna odarohanni, hogy 
a vakmerő bandával azonnal a helyszínén leszámoljon, 
de győzött higgadtsága. Nyugodtan maradt. Soká állt egy 
helyen. Lábai máskor ilyen hidegben talán el is fagytak 
volna, most azonban melegítette testét a belső felindulás. 
A hold fogyatékos világa már rég nem ért be a völgy 
fenekére, midőn úgy hajnali 3 óra után nehéz lépések
től recsegett a fagyos hó. Vércse Pesta odasimulva a 
bükkfa vedlett derekához, merően néz a sötét alakok felé. 
Már ki tudja venni, hogy hárman vannak, azt is, hogy 
vadat czipelnek ; szarvasnak kell lenni, mert egy hitvány 
őzet akármelyik orvvadász maga lehozna a völgyön. 
Midőn alig volt az érdemes banda egy lépésnyire Vércse 
búvóhelyétől, az az előhaladó magános ember fejére öklé
vel villámgyorsan oly hatalmas ütést mér, hogy az el
vesztve a szarvas elejét, szó nélkül menten összeesik; a 
szarvas hátulját czipelő két orvvadász közül az egyik, a 
kinél se bot, se fegyver nem volt, eszét vesztve fut a 
sűrűnek, a másik pedig ijedten kapkod fegyvere után, 
melyet azonban az atléta termetű vadőr egy rántással 
játszva csavart ki a kezéből.

Ellenállásról ezek után szó sem lehetett. Az első áldo
zat, kinek orrán-száján csurgóit a vér, eszméletlenül 
hevert a hóban, a másiknak a kezeit pedig egy pillanat alatt 
békóba kötötte Vércse. Első dolga volt derék erdőőrünk
nek a két póruljárt orvvadász fegyvereit biztonságba hozni, 
mialatt egyik ámulatból szinte a másikba esett. A meg
kötözött emberben fölismerte a falu leggyanusabb alakját 
Szántó Józsit, ki sötét múltjánál fogva nem a legjobb 
hírnek örvendett. Volt ő már minden a világon, vasúti 
őr, fináncz, úr, pesti fiakkeros, disznóhajcsár s Isten tudja 
mi minden nem, de két év óta szülőföldjére haza kerül
vén, a dohánycsempészet lett rendesebb foglalkozása. 
Vércse is nem egyszer igazította útba, ha az erdő teker- 
vényes útjain a csempészett füstölővel eltévedt. Hogy 
neki fegyvere lenne, arról soha senki sem tudott. A másik 
czinkostárs Pantotsek Fránczi, a falu új kovácsa, ki csak 
azelőtt egy rövid esztendővel idegen országból vetődött 
oda; ez egy sajátkezüleg készített botpuskával volt fel
szerelve s csak hóval való többszörös dörzsölésre tért 
magához. Feltápászkodva, első szava az volt Vércséhez: 
„Mekáj petyár, majd kifizetem. “

Sötétben értek be a főerdész lakásához s mivel az volt 
a parancs, hogy ilyen esetben azonnal jelentést tegyenek, 
fölverték álmaiból. Vércse katonás rövidséggel jelentette

be az esetet s a főerdész intézkedett, hogy a lelőtt fő
vadat azonnal a faluba szállítsák. Azután kezdődött egy 
hosszú vallatás, melyből kitűnt, hogy a bevándorolt cseh 
kovács honosította meg új otthonában is ezt az általa 
már régen gyakorolt mesterséget, miben résztvenni csak 
Szántó Józsi vállalkozott. A harmadik egyén, aki elmene
kült, kovácsunknak az inasa volt, ki fegyver nélkül lévén, 
mint hajtó működött közre.

Pantotsek letelepedése után azon a czimen, hogy a 
kiégetett mészkemenczéből ő vásárolta meg a szenet, 
szabadon való járást-kelést eszközölt ki magának az erdő
hivatalnál. Vércse is látta nála gyakran a vasbotot, de a 
cső vége egy pléhlemezzel mindig le volt takarva s így 
nem is sejthette, hogy azt a tulajdonosa puskának hasz
nálja. Bevallotta Pantotsek azt is, hogy a nyáron talált 
szarvasbika is az ő üzelmeinek áldozata. A fővad váltó
ját a Szörnyűvölgy déli oldalán kitapasztalva, egy darab 
tölgyfadeszkához erős, hosszú, visszahajlitott hegyű aczél- 
szegeket oly módon erősített, hogy ha abba a vad bele
lép, ott maradjon vagy csak kis távolra mehessen. Hogy 
semmi gyanús jel külsőleg látható ne legyen, a deszkát 
egy tuskóhoz erősen leszegezte, azután mohával, földdel 
letakarta. Innen kapta a szegény 10-es bika is a csülkeire 
azokat a borzasztó sebeket.

A három jómadár elnyerte az igazságos büntetést. Pan
totsek készpénzzel fizetett; Szántó, annak örökös hiányá
ban, tisztességgel leülte a reá szabott büntetést. Fránczi 
kovácsnak a faluban nem volt többé maradása s amint 
az ítélet rajta végrehajtatott, onnan el is költözött. Merre 
ment, hová lett, él-e még, azt máig senki meg nem tud
hatta. Szántó is bujdosik. Mint mondják, az alföldi váro
sok vásárjain kupeczkedik sertésekkel.

Hogy miből? Kinek mi köze hozzá! A kovácsinas is 
leülte a kapott egy hónapot s most valamelyik gépgyár
ban van alkalmazva. Talán eszébe sincs többé az edő- 
ben elkövetett gyermekkori kalandja. Hát Vércse Pesta? 
0 meghalt, még pedig oly titokzatos módon, melyet aligha 
fog a jövő kideríteni. Az orvvadászok elfogatása után 
még másfél évet szolgált a legnagyobb buzgósággal, hű
séggel, úgy, hogy minden tekintetben mintája volt az 
igazi használható erdőőröknek. A vadorzás a felderített 
eset után teljesen megszűnt s neki legfeljebb a falopók- 
kal akadt néha egy kevés dolga, de hát ez mindennapos 
esemény az éber erdőőr életében. Másfél év után, pün
kösd hajnalán, fegyverrel ment ki kerületébe, honnan 
többé soha nem tért vissza. Keresték, kutatták az egész 
Bükkben, soha nyomára nem akadtak. Árván maradt a 
családja; felesége és két gyermeke ugyan meg van mentve 
az éhhaláltól, de szánalom azoknak is a sorsa, különö
sen pár hét óta, a mióta kitudódott, hogy sohasem tér
het többet vissza közéjük az, ki őket fentartotta, vigasz
talta.

A főerdész az idei tavasz első szép napjait felhasználta 
arra, hogy a Szörnyűvölgy minden részét apróra bejárja, 
mert ott találták más években is legsűrűbben a tél áldoza-
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tait — az elhullott őzikéket is. — 
tas 15 éves suhanczot magához véve, a völgy déli olda
lát bejárta már anélkül, hogy örömére csak egy darab 
hullott vadra is bukkantak volna, midőn a túlsó, északi 
oldalon egy óriási fülesbagoly ismert monoton „uhu-buhu“ 
hangjára figyelmes lett. A főerdész, vadász-szenvedélyé
nek engedve, azonnal átvágott arra felé, hol a bagoly 
uhukolt és sikerült neki a gonosz éjjeli rablót egy száza
dos bükk tetejéről lelőni, de mivel a madár esés közben 
fennakadt a fatörzs derekán, a vele levő fiút kellett a 
fára érte küldeni. A gyerek fölmászott a fára s a mint 
a baglyot a fatörzs tetejéről leemelte, kíváncsian bele
nézett annak egészen lyukas belsejébe, mintha valami 
madárfészek után keresgélne. Alig hogy belenézett a 
sötét űrbe, elkiáltja magát: Jézus Mária, egy puska és 
még valami s kihúz egy rozsdás lankasztert, melyet a 
főerdész az első pillantásra a Vércse puskájának ismer.

Nehány meggyújtott gyufa világánál meggyőződtek az
tán, hogy a korhadt fa belseje őrzi a két évvel ezelőtt 
eltűnt erdőőr holttestét. Az azonnal megejtett birósági és 
orvosi szemle konstatálta, hogy a szerencsétlen embert 
először golyóval .agyonlőtték s aztán ruhástól, fegyveres
től a tövig korhadt belsejü fába rejtették; borzasztó lát
vány terült a szemlélők elé. A csontvázról a hús tökéle
tesen le volt rágva, a hangyák s más férgek úgy leszede
gették azt, hogy szebben orvosi kéz sem bírta volna 
letisztítani. Ruhája foszlányain az egerek ezer meg ezer 
lyukat rágtak s csupán ezüstfedelü órája volt még jó, 
használható állapotban.

A Szörnyűvölgy bűnesetei egygyel szaporodtak. Lehull-e 
a lepel valaha az utolsóról, ki tudná megmondani ? Vér
csének ellensége nem igen volt s a gyanú Fránczit és 
Szántót terheli, de hát hol a bizonyíték? Múlt nyáron a 
Bélabarlang belsejében két kilőtt revolvertöltényt találtak; 
lehet, hogy azokkal oltották ki az ott pihenő, talán alvó 
embert — orozva. Szegény, szegény Vércse Pesta!

^

IRO DALM I SZEMLE.

—  K ísérle tek  kü lfö ld i fanem ekkel N ém ethon
ban. Dr. Schwappach tanár ez év február 14-én egyik 
németországi erdészeti egyesület gyűlésén igen érdekes 
előadást tartott az idegen fanemeknek meghonosítása 
ügyében. Miután a mi viszonyaink is sok tekintetben 
megegyeznek Németországéval, úgy vélem, nem végzek 
fölösleges munkát, ha az előadásról a „Deutsche Forst- 
Zeitung“ nyomán röviden megemlékezem. Bevezetésül 
elmondja Schwappach, hogy már 1878-ban figyelmeztette 
Booth hasonlóan egy brandenburgi erdész-congressus al
kalmával a szaktársakat, hogy a „Douglas fenyő meg
honosítása“ czimü könyvében felsorolja azokat az értékes 
növényfajokat s azoknak hasznát, melyeket Németország 
mezőgazdasága és kertészete a külföldről importált s el
mondja, hogy hasonló haszon háramland idegen fafajok

tenyésztési kísérleteivel a német erdészetre is. Booth 
fáradozásainak sikerült Bismark herczeg érdeklődését is 
ebben a kérdésben felkelteni. A kanczellár magas befo
lyásának köszönhető, hogy már 1880-ban majd minden 
kisebb németországi állam kísérletezett idegen fanemek
kel. Különösen a porosz állami erdők vezetősége áldozott 
sokat ezen a téren. 1881-től 1896-ig külföldi famagvakra 
és azoknak elvetésére nem kevesebb mint 400.000 már
kát költött. Az első időben csak északamerikai fajokkal 
s azokon kivül az Abies Nordmannia és Pinus laricio- 
val kísérleteztek. 1886. óta azonban Lucius miniszter 
jónak látta japáni fajokkal is kísérleteket tétetni, habár 
csak alárendelt mennyiségben, mert az onnan került fa
magvak horribilis drágák voltak. 1890. évben dr. Mayr 
tanulmányútja után alkalom nyílt az idegen famagvakat 
Eszak-Amerikából sokkal olcsóbban beszerezni s ezen 
időtől kezdve sok egészen új fanemnek meghonosításával 
foglalkozni. Előadó konstatálhatja, hogy a húsz évi kísér
letezéseknek eredménye teljesen kielégíti a szakközönség 
várakozását. Ma már mintegy 640 hectárnyi terület van 
idegen fácskákkal beültetve s azoknak fejlődési fokát 
szorgalmasan tanulmányozzák az arra hivatott szakem
berek. Ezenkívül számos külföldi példány áll parkokban, 
sétányokban a megfigyelők rendelkezésére. A szakkörök 
érdeklődése az idegen fanemek iránt egyre nagyobbodik 
s napról-napra érkeznek tudakozódások ezt a kérdést 
illetőleg a kísérletező állomásokhoz. Örömmel jegyzi meg 
előadó, hogy különösen a magánerdőbirtokosok vannak 
meleg érdeklődéssel e fontos és közhasznú kérdés tanul
mányozása iránt. A főkisérletező állomás részére 1900. 
évben a kezelő szaktársak rendelkezésre bocsátották az 
addig gyűjtött adataikat s azoknak, valamint a saját ta
pasztalatainak összeállítása után mondja ki előadó mos
tani véleményét, bírálatát ebben a nagy horderejű tanul
mányi kérdésben. Ha azt akarjuk eldönteni, mondja 
előadó, mely külföldi fanemek alkalmasak hazánkbani 
tenyésztésre, két alternatívát kell felállítanunk. Vannak 
ugyanis tenyésztésre  képesek és tenyésztésre  érdem es 
fafajok s e kettő között lényeges különbséget kell ten
nünk. Tenyésztésre képesek erdészeti szempontból mind
azon fajok, melyek a mi adott viszonyainknál fogva 
megfogannak és tovább fejlődnek. Tenyésztésre érde
m esek  pedig csak azon fajok, melyek a meglévő honi 
fajoknál előnyösebb tulajdonságokkal birnak, teszem azt 
nagyobb tömeggyarapodással, nagyobb ellenálló képes
séggel káros befolyások ellen, melyek jobb faanyagot 
szolgáltatnak stb. A kísérletezés alatt lévő fajok közül 
vannak többen olyanok, melyek tenyésztésre ugyan ké
pesek, de más kivánalmaknak ugyan meg nem felelnek. 
Ezek közé tartoznak az Abies Nordmanniana és az Acer 
dasycarpum. A különféle Abies-fajok közül csupán csak 
az Abies concolor érdemes a tenyésztésre. Már fiatal ko
rában gyors növésű, talajban nem válogatós és kevésbé 
árnytűrő, mint többi fajrokonai. Díszfának változatos szí
neinél fogva meg éppen nagyon is alkalmas. Kertészeti

Egy, az erdőben jár-
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czélokra leginkább a kékes-szürke színűek bírnak nagyobb 
értékkel. Az Abies concolor mellett talán még az Abies 
grandis jöhet feltűnő nagy méreteinél fogva számba, de 
végítéletet róla mondani még nem volna egészen idő
szerű. Az Abies amabilis, firma, nobilis és Nordmanniana 
tenyésznek ugyan a mi viszonyaink között is és szépé
szeti szempontból díszfának ugyan alkalmasak, erdészeti 
jelentőséggel azonban nem bírnak, mert fájuk a jegenye
fenyőénél nem hasznosabb s azonkívül nem is gyors 
növésűek. Kimondja előadó ezen alkalommal azt is, 
hogy a nyugat-amerikai fenyőfélék Németországban álta
lában jobban fejlődnek, mint az Egyesült-Államok keleti 
tartományaiban. A juharfélék közül, mint szerény és nem 
kényes fanem az Acer negundo lett a kísérleteknek alá
vetve. Az első években igaz, hogy ügy látszik, hogy a 
belé helyezett kivánalmaknak megfelelne, később azonban 
terebélyessé válik, gyöksarjakat ereszt, növekvésében hát
ramarad, fája még kevesebbet ér a többi juharféléknél s 
mindezen okoknál fogva további kísérletezésre mint nem 
alkalmast kell tekintenünk. Acer dasycarpum valamivel 
ugyan gyorsabban növekszik, de ő is csak mint díszfa 
jöhet számításba. Sokkal értékesebb ezeknél az Acer 
saccharinum. Ez ugyan csak jó földben tenyészik, fiatal 
éveiben lassú növésű, előre haladottabb korában azonban 
szép erőteljes törzset növeszt, de ez is mint többi roko
nai, csak elegyes állabok képzésére való. Betula lenta 
kitűnő fájáért, mely bútorgyártásnál értékes anyagot szol
gáltat, tenyészetre érdemes fajnak minősíthető. Közép
minőségű talajon díszük, csupán az a hátránya, hogy 
fiatal éveiben nyulrágások ellen védeni kell. A különféle 
Carya-fajok közül a Carya alba és a C. porcina jöhetnek 
számba. Carya amara kevés értékű fával bir, C. sulcata 
és C. tomentosa igényeit az észak-németországi viszonyok 
ki nem elégítik. Legnagyobb figyelem a Carya alba te
nyésztésére lett fordítva. Legújabban a berkes, ligetes 
vidéket szereti, kitűnő fájáért tenyésztésre ajánlható, 
makkjának előzetes csiráztatása azonban nagy gondot 
igényel. Megemlítendő még itt, hogy az első 5—6 évben 
lassan növekszik, ebben az időben egy gyenge beárnya- 
lást — fenyőfélék által — követel. Chamaecyperis Law- 
soniana és Ch. optusa nagy értékű faanyagukért tenyész
tésre legmelegebben ajánlhatók. Első üde, agyagos homok
talajon jól növekszik, tisztások beerdősitésére nem alkal
mas ugyan, de annál jobban megfelel tarra vágott 
bükkösök felújításánál vagy pedig csoportokbani ültetésre 
fiatal bükkösök közé. Fraxinus americana megegyezik 
sok tekintetben a németországi kőris tulajdonságaival, sőt 
előnyei is vannak afölött, amennyiben vízáradásoknak és 
késői fagyoknak — mert későbben hajt ki — könnyeb
ben ellentáll. Leginkább tehát ott alkalmas a tenyész
tésre, ahol ezek a körülmények figyelembe veendők. 
Valamennyi eddig megfigyelt külföldi fanem között leg
értékesebb Fát a Juglans nigra szolgáltatta, de termő
helyi tekintetben annyira válogatós, hogy Németország 
csak kevés vidékein lehet sikerrel tenyészteni. Enyhe,

üde, mély agyagtalajt és enyhe éghajlatot követel, ameny- 
nyiben pedig Németország legjobb tölgytalaja sem elégíti 
ki az amerikai dió követelményeit, nagymértékben aligha 
fog tenyésztetni. A P iceafajok  közül nagy tömeggyara
podás miatt ajánlatba hozattak a Picea sitchensis és a 
P. rungens. Ezek között az első a közönséges lúcznál 
gyorsabban fejlődik s különösen ott ajánlható tenyész
tésre, ahol a lúcz a talajnak túlságos nedvessége mel
lett már nem prosperál, nevezetesen a tengerpartokon, 
Schleswig-Holzsteinban. A P. pungens szintén ilyen tekin
tetekből ajánlható, valamint azért is, mert késői fagyok
tól egyáltalán nem szenved, érdes szúró tűi miatt pedig 
a vad lerágásnak úgyszólván nincsen is kitéve. A P inusok  
közül több, így pl. a P. rigida, a P. ponderosa, a P. 
densiflora és Thunbergii, a P. Jeffreyi, P. Bauksiana 
stb. vétettek tenyésztés czéljából kísérlet alá. A német- 
országi fekete fenyőnél azonban jobb fával ezek között 
egyik sem bir. Észak-Németországban nem váltak be a 
Pinus ponderosa, a Pinus Jeffreyi s még kevésbé a 
Pinus densiflora és Thunbergii valószinüleg a zordabb 
éghajlat miatt. A kevesebb igényűek azonban, mint pél
dául a Pinus rigida, kopárok befásitásánál a közönséges 
erdei fenyővel elegyítve elég jól záródik és növekszik. A 
még szerényebb igényű P. Bauksiana száraz, meredek 
hegyoldalon való tenyésztésre úgylátszik egészen beválik, 
annál inkább, mert a fagyoknak is jól ellentáll. Hogy 
aztán későbbi korban milyen minőségű faanyagot szol
gáltat, most még megmondani korai volna. Szép ered
ményeket értek el eddig a Pseudotsuga Donglasii-vd\. 
Gyors növése által igen kedvelt fanemnek Ígérkezik. Ki
véve a sovány homok és a nyirkos, kevésbé jó agyag
talajt — mindenhol szépen növekszik. Különösen aján
latos ott megtelepiteni, ahol a talaj az erdei fenyőnek 
igen jó, de a tölgy igényeinek meg nem felelő. A Grün- 
heidei 23 éves ültetvényben a szebb példányok 18 m. 
magasak s másfél méter magasban mérve 25 cjm át
mérővel birnak. Fája, a mint eddig megállapítható, könnyű, 
tartós, szívós. Egy másik már általánosan ismert fanem 
a Quercus rubra. Ez is gyorsan nő és a talajban nem 
válogatós. Talajjavító fanemnek különösen ajánlható; hogy 
fája milyen értékű lesz, most még megmondani nem 
lehet, de Amerikában kitűnő asztalosfát szolgáltat. A 
Thuya gigantea, fájának sokoldalú használhatósága miatt 
igen ajánlatos a tenyésztésre és pedig különösen árny- 
türő képességénél fogva hézagos tölgyfiatalosok után
pótlásánál. Miután ez a fanem sovány, száraz talajban 
egy gombabetegség által (Pestalozzia funerea) már az 
eddigi tapasztalatok után ítélve is igen sokat szenved, 
előadó különösen hangsúlyozza, hogy azt csupán üde, 
erőteljes talajon kultiválják. Végül megemlítendő még a 
Tsuga M ertensiana, mely kiváló szép fának Mayr nagy 
jövőt jósol Németországban. Az eddigi kis arányú kísér
letekből ugyan végkövetkeztetést levonni nem lehet, de 
kitűnő fája és kérgében rejlő dús cserzőanyaga már előre 
is a legjobbak közé sorolják. Mindezekből kitűnik, hogy
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az eddig kísérletezett 49 fafajból, amennyire ma meg
állapítani lehet, mintegy 18 tenyésztésre ajánlható. Persze 
sok szakember bizonyos idegenkedésből, félelemből han
goztatja azt a kérdést, ki fogja majd annak idején 
az idegen állabok fatömegét megvenni s miként lesznek 
azok értékesíthetők, ilyen kérdésektől azonban egészen 
el kell tekinteni, mert a jövőt senki sem tudja ugyan 
előre, de már az eddigi tapasztalatokból is arra lehet 
következtetni, hogy az idegen fanemeknek kellően meg
választott tenyészeti viszonyok melletti tenyésztésénél az 
erdőknek jövedelme fokozódni fog. Imecs Béla.

—  A bükkfából készült vasúti ta lp fák  ta rtó s 
sága. Erre nézve a „Mittheilungen des Deutschen 
Forstvereins“ f. évi 5. füzetében a következő érdekes 
tapasztalati adatok olvashatók: Elsass-Lotharingiában az 
1868/1869-ben épített Bollweiler—Gebweileri és Senn- 
heim—Sentheimi vasúti vonalak kátrányolajjal telitett bükk- 
talpfáiból 1897-ben még 86.8%, illetőleg 80% volt hasz
nálatban, habár az előbbi vonalon naponta 16, az utóbbin 
pedig 32 vonat közlekedett. Még kedvezőbb volt az ered
mény az elberfeldi vasútigazgatóság kerületében végzett 
talpfavizsgálatoknál. Itt a talpfák chlor-zink és kátrányolaj- 
keverékkel voltak telítve és 1898-ban az 1868-ik évi 
bükktalpfák közül korhadás miatt mindössze csak 13°/0-ot 
kellett kicserélni. A talpfavizsgálatokat 1892-ben a nyugat- 
francziaországi vasutaknál összehasonlitólag ejtették meg 
és úgy találták, hogy a 21 évvel előbb elhelyezett talp
fák közül kicserélendő volt: a nem impregnált tölgytalp
fákból 52%, a kátrányolajjal impr. tölgytalpfákból 26*8 /«., 
a kátrányolajjal impr. bükktalpfából 6*4‘%. Ezen az ered
ményen az 1898-ik évről közzétett statisztikai adatok 
nagyot változtatnak, amennyiben azok szerint: a nem 
impregnált tölgytalpfákból 67%, a kátrányolajjal impr. 
tö'lgytalpfákból 46%, a kátrányolajjal impr. bükktalpfából 
12% volt korhadás miatt kicserélendő. Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy az utóbbi adatok nem 21, hanem 24 
évi használatokra vonatkoznak. Az 1895-ik évben London
ban megtartott nemzetközi vasúti kongresszus alkalmával 
a kátrányolajjal telitett talpfák tartósságának megállapítá
sához 54 vasútkezelőség szolgáltatott adatokat, amelyek 
az erdei fenyőtalpfákra 20 évi, a tölgytalpfákra 25 évi 
és a bükktalpfákra 30 évi átlagos tartóssági időt ered
ményeztek. A kátrányolajjal telitett bükktalpfák tartóssága 
tehát valamennyi vizsgálatnál a legnagyobbnak bizonyult, 
ami abban leli magyarázatát, bogy a bükk jóval több 
kátrányolajat vesz fel, mint a tölgy. Egy jól kiszárított 
bükktalpfa pl. nyomás nélkül is 20—25 klgr. kátrányolajat 
képes magába venni, nyomással pedig 30—35 klgr.-ot, 
úgy, hogy az impregnáló anyaggal a szó teljes értelmé- 

-'ben telítve lesz; mig ellenben egy tölgytalpfába a leg
erősebb nyomással is alig lehet beleszoritani 9—10 klg. 
kátrányolajat.* Ez a körülmény szembetűnő kifejezést

* Kátrányolaj alatt mindenütt carbolsavtartalmu kátrányolajat kell 
érteni, mivel a bükktalpfák tartóssága csak ezzel volt a kimutatott 
mértékre fokozható.

nyer a tölgy és bükktalpfák kerüköltségeinek egybeveté
sénél is. A nyugat-francziaországi vasutaknál pl. egy drb. 
2’55 m. h. -Q23 m. tölgytalpfa ára impregnálás nélkül 
4.08 márka, impregnálva 4.80 márka volt, mig 1 drb. 
2*65 m. h. m. bükktalpfáért impregnálás nélkül 2.88 
márkát, impregnálva 4.40 márkát fizettek. Árban a fa
érték lényeges különbsége daczára alig volt tehát eltérés, 
annyi impregnáló anyagot emésztett fel a bükk, de aztán 
a ráfordított költségeket legnagyobb tartósságával bőven 
kárpótolta, mert amig 1 drb. erdei fenyőtalpfa 20*8 pf. 
és 1 drb. tölgytalpfa 20*0 pf. évenkénti átlagos kiadást 
okozott, addig egy bükktalpfa 1 évi költsége csak 14*4 
pf.-et tett ki. Érdekes volna ezeket az adatokat párhu
zamba állítani a hazánkban elért eredményekkel és a 
bükktalpfakészitési üzemet gyakorlatilag ismerő szaktár
saink igen hasznos szolgálatot tennének, ha különösen a 
különböző állabviszonyok között elérhető bükktalpfa- 
kihozatal nagyságáról, kerüköltségeiről, jövedelmeiről s a 
selejt-, hulladék- és forgácsfa hasznosításáról tapasztala
taikat és nézeteiket közölnék, mert a tölgyfánk erősen 
fogy és a bükktalpfakészités iránti érdeklődés erdőbirtoko
sainknál nem igen fokozódik. —ly.

V A D Á S Z A T .

Töröljük a vércsét az üldözendő 
ragadozók sorából.

Szemet vetettem e nem oly gyakori érdekes madarunkra, 
mely még a nép figyelmét is felkölti, mikor perczekig 
egy helyben „függöget“, — mióta a vércse egy nagyon 
elterjedt vadászlapban, a „ W aidm annsheil“-bán meleg 
védőre akadt; a legártatlanabb színben lévén ott feltün
tetve.

Nyomban felütöttem Chernél „ M a g ya ro rszá g m a d a ra i“ 
czímü, honi irodalmunkban a madártan terén korszak- 
alkotó művét s ott még melegebb védőjére akadok e 
szárnyasnak. Egyenesen tudatlansággal vádolja azokat a 
vadászokat, kik a vörös vércsé t (Falco tinnuneulus) 
puskahegyre veszik, a kék vércsét (F. rufipes) nem is 
említve, melynek ártatlansága már rég tisztázva lett. 
Pedig e munka adatait döntőknek vehetjük viszonyainkra, 
mivel nálunk véghezvitt megfigyeléseknek s bonczolá- 
soknak elsőrendű szakírók által levont eredményei.

Felötlő ellentétet képez ezzel a vadászati törvény (1883. 
évi XX. t.-cz.), melynek 12. §-a a vércséket ama madarak 
közé, olyan megbélyegző rablók társaságába sorolja, milyen 
a héják, melyekre „tilto tt időszakban  is sza b a d  v a 
d á szn i“ . Nem állítja Chernél sem, hogy a vörös vércse 
— de csak szorultságból, mikor máshoz nem juthat —- 
egy-egy hasznos madarat, sőt elmaradozó foglyot el nem 
csíp, de messze túlszárnyalja ezt az a haszna, melyet 
más ártalmas állatok pusztításával okoz. Különben sem 
oly elterjedt madár, hogy sok kárt tehetne.
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S mindamellett lődíjakat fizetnek a vércsékért minden
felé s a törvény alapján egészen jogosan s lövik is 
nyakra-főre, amint arról a lőjegyzékekből meggyőződhetünk.

Pedig a vércse, különleg a vörös, a nép által is oly 
könnyen megkülönböztethető a többi ragadozótól, még 
talán leginkább a karvalylyal volna egybevethető, hogy 
összetévesztésről alig szólhatunk.

Ennek elmondására főképpen az indított, hogy a „M agyar  
E rd ész“ 3-ik számában az 55-ik lapon A y  azt közli, 
hogy vasúti kocsiból feb ru á r 3-ikdn  látott egy fogoly
csapatot üldöző Buteo vulgárist s mikor ez azt már-már 
elérte, a „magasból egy vércse csapott le a z  ölyüre és 
megakadályozta abban, hogy fo g ly o t fo g jo n “.

Közlő csak első látásra nézte a lecsapót vércsének s 
így talán nem is volt az, mivel ily merészséget egy oly 
ártatlannak ismert madárról feltételezni bajos, de más
részt tény, hogy az eset oly időszakban történt, mikor a 
vércse préda dolgában leginkább meg lehetett szorulva.

Az a merész tett, melylyel egy nagyobb, ámbár gyáva 
természetű ragadozóra mer lecsapni, inkább az A stlir  
nisusra, karvalyra, de még inkább az egészen kicsi, majd 
verébnyi, de legvakmerőbb A esalonra  vall, melyről azt 
olvastam, hogy a repülő vadlúd hónaljába is vámpírként 
bevágja magát és vérét veszi. (Lakatos Károly közölte.)

Mindezeket azért bátorkodtam közölni, hogy a szak
társak figyelmét felköltsem s künt jártuk-keltükben a 
fentiekre nézve megfigyeléseket téve, azokat a szak
közönség rendelkezésére bocsássák.

Lippa, 1901. április 2. Földes János,
m. kir. főerdész.

Sólyom .1
„Kősziklák közt biztos helyre 
Van a sólyom fészke rejtve“.

A madarak világában legtöbbre vitte dolgát a „tűz- 
szemü“ és „villám-szárnyú“ sólyom, a műveltség, az 
előrelátás és a vadász-szenvedély jelképe.

Madarunkat utolérhetlen repülési képesség, az „an
gol“ vadászokat jellemző „zsákmányolási ügyesség“, vér- 
szomjjal párosult öldöklési szenvedély jellemzik. „Sem
minemű állatnak nem kedvez, még a maga nemének 
se.“ Azt mondja felőle a jeles „Vadkert“, hogy : „gabo
nát nem eszik, mert a kenyér az embert táplálja, a 
sólymot pedig éhhel öli meg. . . . Madarakat ragadoz, 
húst eszik, vért iszik és fiait is vérrel táplálja ; a
főrendektől az együgyü madárkák veszedelmére és elfo- 
gattatásukra megszoktak szelidittetni, . . .  a madarak 
közül alig találtatik előttük olyan kedves, mint ez“ . . . , 
Gáti állathistóriája már többre tartja e villámszárnyu va
dászt, azt Írja felőle, hogy : „nemes voltának teljes ön
tudatában van ; . . . áldozatát felverve — mint valami 
önérzetes vitéz — nem orvul támadja meg, hanem dél-
czegen megállva, harczra hívja ki“.
—

1 Mutatvány Krenedits Ferencznek „Állatok. Regevilága“ — múlt 
számunkban ismertetett — művéből.

Azt mondja Lakatos Károly „tűzszemü“ madarunk fe
lől, hogy : „  . . .  a fokosok fénykorában a sólyom „czi- 
mer-bélyeg“ volt a nemességnél s általános nagyrabe
csülésben részesült. Egy középkori burgund törvény sze
rint aki sólymot orzott s a törvény által megítélt pénz- 
büntetést megfizetni nem bírta, annak melléről 12 lat 
húst marczangolhatott le az eltulajdonított madár. 
Voltak olyan franczia bárók, a kik azon kiváltságban 
részesültek, hogy istenitisztelet alatt sólymaikat az ol
tárra tehették.“ így állván a dolog, nem csoda, hogy 
Miskolczi uram megbotránkozva a „főemberek“ kegyet
lenségén, megrója őket, mivel hogy „arisztokrata“ mada
rukat többre tartják, mint embertársaikat, „de hát igy 
van ez“ — mondja : „ . . . az istentelenek mindenek
előtt becsületben tartatnak; a hű és hasznos emberek 
pedig megvettetnek s mint a tyúkok semmire sem be
csültetnek, lám pedig : a megöletett tyúkok szépen meg- 
mellesztetnek és sok fűszerszámmal megfőzettetvén, be
lőlük kedves izü étkek készíttetnek, a sólymok pedig, ha 
megdöglenek, csak az ebeknek vettetnek, hogy őket el
szaggassák . . .“ A jeles „Vadkert“ eme megrovási ka
land ötletéből azt is Írja, hogy egy konstantinápolyi De
meter nevű ember királya parancsolatjára erről a ma
dárról egy igen nagy könyvet irt, melyben azokat a nya
valyákat mondja el, melyek ezt a madarat szokták vesz
tegetni és azok ellen való orvosságokat is mind leírja.1 
Gáti uram már praktikus oldaláról fogja fel a dolgot s 
elmondja, mily nagy „becsülettudás“ lakozik a sólyom
ban : „ . . . ha mindjárt első repülésében a prédát ei 
nem foghatja, megszűnik kergetni azt és az ember ke
zére olyankor nem örömest száll, mert szégyenli, hogy 
reménylett nyereségében megcsalatkozott . . .“ ugyanő 
megtanít arra is, hogy miként oktatták be a régiek sóly
maikat : . . . . két-három éjszakán is, hogy ne alhassék, 
szüntelen koplaltatva kézen hordozzák s ekkor neki eresz
tik a madárnak, melyet elkapván, ismét visszaveszik a 
kézre, mig meg nem szokik . . . .“ Lakatos Károly sze
rint: a fia-sólymot a fészekből igen korán kiszedik, ma
dárhússal táplálják, rúdra ültetik, hogy a kézen való 
üléshez szoktassák; bőrföveget tesznek fejébe és enge
delmességre tanitják, hogy a sólymász parancsára elszán
jon, mihelyt azonban hívja (füttyent), hozzá visszare
pülve, karjára üljön. Vadászat alkalmával a sólymász ki-

1 Lakatos Károly adatai szerint nálunk Nagy Lajos király és 
Smidthauer András voltak a sólymászat irodalmi művelői ; — Né
metországban pedig Jakóbus Augustus Thuanus és II. Fridrik csá
szár — korának legjelesebb sólyomvadásza — munkáját Manfréd fia 
jegyzetekkel bővitette, mely még ma nap is a legjelesebbek közé 
tartozó szakmű. A sólymászat a XVII. század végén Oroszországban 
élte fénykorát, sőt az 1668-ban uralkodó czár, Mihailovics Alexis a 
sólymokkal való bánásmódról „rendszabályokat“ is adott ki, melye
ket saját tapasztalatain alapuló jegyzetekkel bövitvén, az udvari sóly- 
mász-tisztségnek szigorúan megparancsolta, hogy ahhoz alkalmaz
kodjanak; az elöljáróságoknak pedig erősen meg volt hagyva, hogy 
a sólyrriászoknak szükséges élelmi szereket és lovakat minden idő
ben pontosan kiszolgáltassák.
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tanított madarát erős bőrrel takart karjára ültette, fejét 
bőrföveggel fődé el ; mikor pedig a vadász prédát látott, 
hirtelen lekapta a sólyom fövegét s madarát a zsák
mányra uszitá és mihelyt azután a sólyom ezt meg- 
kaparitotta, őt nyomban viszaszólitotta. A sólyom-föveg, 
vagyis bőrsapka azért kellett, nehogy minden haszonta
lan madár láttára felreppenjen. — Fontos szerepet fog
lal el a vadászat történetében ezen régi eredetű és fe
lettébb előkelő sport, mely főleg a középkorban volt di
vatban s melynek eredete az ókorban vész e l: némely
történetiró Makkabeust, más pedig Ulissest állítja a kez
deményezők sorában elsőnek, ki Trója pusztulása után 
zsákmányai között „tanult madarakat“ (sólymokat is) ho
zott haza. Annyi bizonyos, hogy a görögök ismerték a 
sólymászatot, sőt e részben irodalommal is bírtak. Kon
stantin és Theodor császár kiváló kedvelői voltak e 
sportnak, mely Európában valószínűleg a népvándorlás 
alatt vált közkedveltségüvé a főrendek előtt; még pedig 
őseink által behozva, „Etől“ tájáról, kiktől csak a XIII. 
században kezdték azt a többi európai népek eltanulni. 
Tény, hogy a XIII. század végén Európaszerte elterjedt 
s fejedelmi udvaroknál nagy becsben tartották. Madarász 
Henrik császárról azt Írja a történelem, hogy sólyom
vadászaton volt, midőn császárrá választatott s az értesítő 
küldöttséget is vadászat közben fogadta s azért kapta a 
„madarász“ melléknevet. A sólyomvadászat fénykorát 
XIII. Lajos franczia király alatt élte. Azt irja Lakatos Ká
roly, hogy : „Mi a modern kultúrában élő vadászok már 
alig ismerjük s megérteni is igen nehezen tudjuk azt a 
gyönyört és büszkeséget, melyet egy-egy középkori va
dásznak vagy úrnőnek1 vadász-sólyma okozott, ha győ
zött a versenyen. A sólyommester, aki e szárnyas vadá
szokat idomította, vezette s diadalra képesítette, kedvel
tebb, ünnepeltebb volt egy jelenkori „diplomatánál“ : a 
várúrnő édes mosolylyal és csengő aranynyal fizette a 
mester fáradságát! Magyarországban és Erdélyben ritka 
nemesi ház volt, ahol e tűzszemü és villám-szárnyú 
madarakkal ne találkozhattunk volna. Uralkodóink is na
gyon kedvelték ez okos állatokat s szívesen foglalkoztak 
e sporttal, melynek emelésére mindent elkövettek s te
temes áldozatot hoztak ; volt nagy és költséges vadász
személyzetük, kik királyi hivatalos tiszteknek tekintettek 
és fényes egyenruhát hordtak. A falconarius hivatal a 
legfőbb udvari tisztségek jellegével birt s díjazásuk feje
delmi volt, mihez még nagy tekintély is járult.2 Miskolczi 
uram megemlíti, hogy volt oly kitanult sólyom, a melyi
ket 500 aranyon vettek meg . . .  II. Lajos magyar ki

1 A sólymászat a középkorban a nőknek is kedvencz szórako
zása volt, bevett szokás szerint: a lovag hölgyét sólyommal ajándé
kozta meg, melynek nyakát és csőrét értékes aranygyűrűkkel éke- 
sité fel.

Magyarországban a régi fejedelmek sólymaik eltartását a na
gyobb jövedelmű zárdákra bízták. I. Ferencz franczia királynak egy 
fősólymára volt, ennek keze alá 15 nemes ifjú, 50 sólymász és 300 
sólyom tartozott. Mohamed Amurád 7000 sólymászt tartott. Német-

rálynak pedig egy betanított sólyom 40.000 drb. magyar 
aranyba került (elengedte érte a kincstári erdők jöve
delmét).

A régiek 8 féle sólymot említenek : sólyom, ráró, ke- 
lecseny, csillagos ölyv, vadgalambászó ölyv, sebes ölyv, 
karoly, éjjeli ölyv. A nép fiai galambászt, rárót, fecske
fogót és gyilkos kisölü-sólymot ismernek.

Az oguzok khánjainak „hat“ nemzetségük szerint öt
féle sólyom és egy sas volt a jelvényük : az első nem
zetség czimere volt a „szongur“ (fehér sólyom), máso
diké : „tógán“ (közönséges sólyom), harmadiké : „csakir“ 
(sávos-tarka sólyom), negyediké : „sahin“ (legszebb fajú 
sólyom), ötödiké : „kartal“ (közönséges sas), hatodiké; 
„tavasandsil" (nyul-vadászó sólyom).

A jeles „Vadkert“ szerint: „Ráczországban vagyon 
olyan ölyü, melynek az emberrel nagy társalgása vagyon, 
mert midőn a vadászok hálójukat megvetik a madár
fogásra, az ölyv sereggel hajtja a madarakat a hálóba, ezt 
pedig mindaddig fselekszi, a meddig őket is részeltetik 
a prédából, ha pedig abból részeltetni elmulasztják, ők 
is többé ebbeli tisztjüket nem tselekszik. . szerinte 
van továbbá olyan sólyomféle is, melyet a deákok és 
görögök „Cenchris“-nek neveznek — ez asszonyokat 
szerető madár és felette igen „sikit“, mikor az asszonyi 
állat mellette elmégyen. Kapva-kap az alkalmon Mis
kolczi uram és „Éva anyánk“ esetére czélozva, szóvá 
teszi, hogy: „ . . . az ördög is az asszonyi állatot sze
reié meg, azt kerülte meg, sőt még ma is, a mint a 
szemmellátomás bizonyítja, az ördög a rontásokra főké
pen az asszonyi állatokat használja.“

A régi jó idők legkegyeltebb madaráról a költő sem 
feledkezik meg, sőt még a tollát is megénekli, mely a 
sas, a daru és a kócsagtoll mellett az előkelő világ 
kalpagját ékesítő jelvény volt:

„Felbomlást nemzett közöttük, szomszédi gyülölség 
Másokat ingerlő gazdagság, fénynek üzése . . . .“

annyira ment fényűzésük, hogy :
„India gyöngyével kaczagányát rakta ki, kócsag.
Vagy daru, vagy kerecseny tollat kalpagja nem ismert:“ 
„Horda Kazulforgót süvegén, sodrottat aranyból . . .
Nem mint öseleink szokták, párnája tigris-bör,
Vagy, melyet maga döntött el tüznyelvü oroszlány,
Dunyha alá röjté testét a reggelig alvó . . . .“

Találóan énekel a dalnok a sólyom kiváló tehetségéről:

„ ........................ a puszta kőszál
Magas ormán ülve őrt áll,

S martalékot, hogyha érez,
A mint vág a föld színéhez :

országban egyes városok a császárnak meghatározott számú idomí
tott sólymot tartoztak adni. V. Károly Malta szigetét azon kikötés 
mellett adta a Johannita-rend lovagjainak, hogy neki évenként egy 
betanított sólymot küldjenek. A törökök magyarországi uralma alatt 
Erdélyből és Felső-Magyarországból a „fényes portára“ évenként bi
zonyos számú vadász-sólymot (Falco gentilis-t) kellett ajándékba 
küldeni.
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Még a nád se száll gyorsabban,
Mikor a kéz-ív lepattan,

S melyet körme megragadhat 
Dús prédául esik a vad . . .

„Árpádjában“ a költő a harczedzett ősmagyarok für
geségét kerecseny gyorsaságához hasonlítja:

„ . . . . fiatalságát pályázni tanitá
A magyar „ősz“ gyakoron s bajt vívni leszállva lováról 
És mint a kerecseny versenyt szökdelni szabadban . .

Balassa jelképes alakban említve a sólymot — ön
magáról szól:

„Immár sólymocskádat,
Kedves madárkádat —

Kit karodon hordottál,
Klárisokkal rakott 

Skófiummal varrott 
Lábzsinóron tartottál:

Bocsásd el békében 
Szegényt, hadd menjen el,

Reá ne haragudjál . . . "

Tompa énekelte meg a legszebben tűzszemü szárnya
sunkat :

„Üldögélvén a tojáson,
Légy nyugodtan édes párom !
Mig a síkon széjjel nézek . . .
Szól a him és útnak indul,
Száll a bérezek ormain túl . . .

Elmúlt a dél, itt az alkony :
Minden madár haza tartson.
Haza is tart éjszakára,
Csak a sólyom marad hátra . . . .
Kimerültén, szomjan, éhen,
Szegény kotlós ül a fészken ;
Múlik nappal, múlik éjjel,
Bizalommal, csüggedéssel . . . .

lm hozzá a részvét orvén 
A rabló ölyv szól, — gyötörvén :
— Mi haszna sok epedésnek ?
Aki megholt fel nem éled :
Új párt s fészket nézz magadnak . . . .
Özvegy sólyom elfogadlak !
— Nem halt ő meg — mond a karvaly —
— Hűtlen lett! — még nagyobb a baj !
Balgatagság lenne tőled :
Hogy magot költs hitszegőnek,
S gonoszul vessz az odúban,
Mikor élhetsz vigan, dúsan !
Anyasólyom hallgat mélyen,
Ott a válasz hűségében !
Menekülhet — s halni készül,
Mi az élet önbecs nélkül !
Veszni inkább — nincs ez annyi,
Mint a fészket oda hagyni! . . . .
Megsuhan most gyorsan a lég,
Mintha éles karddal szelnék !
Felvisitva nagy ijedten,
Két csábitó messze röppen . . .
S a haldokló — hímjét látván,
Öröm kél végpillantásán.
„Rabul estem . . .“ szól a sólyom,
De nincsen a kihez szóljon !
Vége van a hű madárnak . . .

(lm a csirkék már kivágtak)
Viszi hímje béreztetőre,
Hogy ott legyen temetője . . .
Véres tort ül elbúsulva,
Ölyü, karvaly fészke dúlva :
Nem kegyelmez a fiáknak . . . .
S hol egymással összecsapnak :
Pehely röpköd, vér szivárog,
Messze hallik vijjogások . . . .“

(Folytatása következik.)
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A hírmondók.
A túzokok nagy csapatban ott ülnek a repezeföld köze

pén, csak az őr áll egy mesgye-csóván, hogy minden
felé szétlásson. Egyszer csak elkiáltja magát:

— Vigyázz!
A túzokok felugrálnak s mereven feltartott nyakkal néz

nek arra, a merről a zaj közeledik. Némelyek már szár
nyaikat is kibontják. De az őrszem felkaczag :

— Csak varjuk közelednek nagy csapatban.
És a túzokok ismét leereszkednek nagy lomhán a földre 

s csak némelyik tisztitgatja tolláit. A varjuk hirtelen oda 
érkeznek s leszállanák a repezeföld végére, szemközt a 
túzokőrszemmel.

— Nini! — mondja a túzok — hát ti együtt utaztok 
fekete pápistavarjuk és tarka kálomistavarjuk?

— Nincs mi köztünk azért egyenetlenség, hogy nem 
egyformán vagyunk öltöztetve, az elkereszteléssel pedig 
nem bántjuk egymást — felel egy nagy tarka varjú a 
csapat élén.

— Hová szándékoztok? — kérdi a túzok.
— Megyünk a határra, várjuk a költöző madarak hír

mondóit.
— Hát már jönnek? — kérdi a túzok csodálkozva.
— No barátom! — válaszol a varjú — meglátszik 

rajtad, hogy sohasem jártál iskolába, de még az emberek 
között se és nem forgatod a Kalendáriumot, mint mi.

Mi tűrés-tagadás benne, sóhajt fel a túzok, én az embere
ket csak akkor szeretem, ha távolabb vannak 300 lépésnél.

— Pedig azok szeretnek téged — gúnyolódik a varjú.
— Igen, mint pecsenyét, de az ilyen szeretetből nem 

kérünk. A télen is egyszer ólmos időben falka módra 
tereltek be bennünket egy tanyába, de szerencsénkre 
szombat volt s egy kevés időre kisütött a nap, megfagyott 
szárnyunk hirtelen felolvadt s elrepültünk. — A hajtókát 
pedig megbüntette a törvény.

— Na, ha a napokat számon tartod — mondja a 
varjú — úgy tudhatnád azt is, hogy a költöző madarak 
mikor térnek vissza.

— Nincs nekem Kalendáriumom, a fejem pedig nem 
káptalan.

— Az enyém sem — válaszol a varjú — de azért 
nincs csapatomban egyetlenegy se, aki számot ne tar
tana a költöző madarak visszaérkezésére. Akár kérdezzük 
meg az én keresztfiamat, a kis csókát.
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— Kávó! — kiáltja el magát a varjú — gyér ide 
hamar.

— Tessék parancsolni keresztapám! — mondja elő
ugrálva egy kis csóka.

— Te vagy közöttünk a legfiatalabb — mondja neki 
a varjú, szárnya hegyével megsimogatva a kis csóka 
szürkés bozontos fejét — eltudnád-e mondani, hogy mi
lyen költöző madarak érkeznek vissza Magyarországra 
február hónapban?

— Február hó,napban — hadarja a csóka — vissza
érkeznek hozzánk : a nyári Ilid, a búvár-kacsa, de ez 
még előbb is, a tökés-récze vagy vadrucza , a kék g a 
lamb, a m ezei pacsirta.

— Mindig?
— Ez utóbbi néha márczius elején tér vissza.
— Jól van. Hát azt el tudnád-e mondani, hogy mi

csoda költöző madarak érkeznek vissza márczius első 
felében ?

— Megpróbálom. Márczius első felében érkeznek visz- 
sza: a danka sirály, nagy kárókatona, kékcsőrii ré- 
cze, czigány-récze. a vadrucza , (ha februárban vissza 
nem tért), böjti récze, nyílfarkú  récze, bibicz, vörös- 
lábú czankó, nagy póling, közép sá rsza lo n ka , kis sár
sza lonka, bölöm bika, szürke gém , egerész ölyv, vörös 
vércse, seregély, mezei pacsirta , barázdabillegető.

— Jól van. Hagyott-e el valamit ? — kérdi a varjú 
az egész csapathoz fordulva.

— Hagyott •— ugrik elő a szarka nagy hetykén.
— Melyik madarat nem mondta ?
— Azt nem tudom — válaszol a szarka fejét lesütve 

és az egész csapat gúnyos hahotája között sompolyog 
hátra.

— No Kávó! — mondja a varjú a kis csóka elé lépve 
— hát azt el tudnád-e mondani, hogy milyen költöző 
madarak érkeznek vissza márczius második felében?

— A nagyjából el tudnám. M árczius m ásodik  fe lé 
ben érkeznek vissza: búbos vöcsök, kis vöcsök, kék- 
csőrii-récze, kontyos-récze, barát-récze, kenderm agos- 
récze, kanalas-récze, széki-lile, k is lile, h a va si p a r t
fu tó , pajzsos-czankó, s zű r  ke-czankó, réti-czankó, er
dei-czankó, billegető-czankó, vöröslábu-czankó, nagy  
go da, erdei sza lonka, daru, v iz i-g u va t, pe ttyes  v íz i 
csibe, szárcsa, fekete és fehér gólya, nemes kócsag, 
örvös galam b, csicsörke, erdei pipis, sárga billegető, 
fü g g ő  czinege, fű z fa m a d á r , örvös rigó, czigány csa
láncsúcs, házi rozsda farkú  és a vörösbegy.

— Nagyon jól van, Kávó! De már azt nem tudnád 
elmondani, hogy milyen madarak térnek vissza április
ban és májusban ?

— Ez még nem volt feladva leczkének — zúdul fel 
az egész csókasereg.

Igaz — mondja a varjú — de hát most feladom 
az áprilisi madarakat s azt a jövő alkalomra mindenki 
megtanulja.

— Igenis — helyesli a csókasereg.

K ávó  szintén vissza akar vonulni a többi közé, de a 
varjú visszatartja:

— Még csak azt mondd meg ennek a túzok-bácsi
nak, hogy ezek a madarak, amiket elszámláltál, mind 
visszatértek már?

— Nem tértek — felel Kávó — némelyeknek csak a 
hírmondói jönnek meg márcziusban.

— Tudnál ilyeneket megnevezni?
— Kékcsőrü rucza vagy récze, kanalas-récze, széki

lile, pajzsos-czankó, szürke és erdei czankó, billegető- 
czankó, nagy goda, nagy póling, pettyes vizi-csibe, sárga 
billegető és örvös rigó.

A szabatos és szép feleletek alatt az egész túzoksereg 
felállott, hogy megtekintsék azt a kis tudós-csókát. Egy 
pedig közülök, egy rövid bajuszu, csinos legény, barát
ságosan oda megy hozzá, jobb szárnyát odadörzsöli a 
kis csóka jobb szárnyához :

— Szervusz, kis öcsém! mától kezdve megfogadlak 
házitanitónak.

— Csakhogy most velünk kell jönnie — szól a ve- 
zérvarju. — Készülődjetek is, gyerekek, mert azért, hogy 
óránként 27 mértföldet átrepülünk, mégis messze a ha
tár. Nektek pedig, túzok pajtások, köszönjük a szállást, 
ha majd eljöttök a varjas felé, látogassatok meg, ott is 
szokott lenni egy pár tábla sárgavirágu repcze. Most pe
dig híveim: egy, kettő, há-romm ! Indulj!

És felkerekedve az egész varjucsapat, száll dél felé, 
tömött rendben s meg sem áll az ország déli határáig.

Éppen ideje, mert már ott találják a korábban érkező 
madarak egy részét. Bezzeg van öröm. Szárnyaikat ösz- 
szecsattogtatják gyöngéden, fejőket összedugják, úgy üd- 
vözlik egymást. Aztán vége-hossza nincs a kérdezőskö- 
désnek :

— Honnan jössz?
— Afrikából — felel a böjti récze — ahol télen is 

nyár van.
— Hát te, gólya komám ?
— Én — felel a fekete gólya — Dél-Afrikából.
— Én pedig — folytatja a fehér gólya — a gyönyörű 

Indiából, ahol olyan virágos minden, olyan sok czifra 
kis madár van.

— Szebb, mint ez a mi országunk ? — kérdi kíván
csian Kávó.

— Szebb — felel határozottan a gólya.
— Akkor miért jöttél vissza? — csudálkozik Kávó.
— Mert jobb itt, ahol születtem s csak itt vagyok bol

dog ti közietek, egyszerű, de szerető atyámfiai. Az a ná
das ház ott a mi falunkban, az nékem a legszebb a vi
lágon !

— Úgy van ! — kiabál az egész madársereg.
— Hát te, a rétek legnagyobb hangú lakója, gyerme

kek ijesztője, honnan jöttél? — kérdi a varjuvezér a 
bölömbikát.

— Egyenesen Kínából, ahol a férfiak olyan befont s 
leeresztett hajat viselnek, mint a sárréti lányok.
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— És te, nemes kócsag! dísze a réti madaraknak, 
hófehér ruháddal, karcsú termeteddel, merre jártál?

— Előbb Afrikában voltam, de ott vér foly a szabad
ságért, le akarnak igázni egy szabad nemzetet. És én 
nem tűrhettem ezt s átrepültem Indiába s onnan jövök.

— Én meg — suhan elő az örvös galamb —• Kis-
Ázsiából tértem vissza. Bejártam annak minden vidékét, 
keresve az ősmagyarok lakhelyét, de csak egy kutató 
sírját találtam, melynek sírkövére ez volt felírva : „Kö
rösi Csorna Sándor. 1842.“

— Hát ti, réczék, czankók, seregélyek, merre jártatok ?
— Nekünk gyenge oldalunk a földrajz s nem csiná

lunk útijegyzetet — felelik ezek pironkodva.
— És te, szép fehér, hamuszinü-tollu daru, akinek 

tolla olyan ékes dísze az alföldi legény pörge kalapjá
nak, milyen országokon jöttél át?

— Bocsáss meg — felel a daru — de ha te is 7 
kilométer magasban repülnél, mint én szoktam akkor, 
mikor az emberek még látnak a földről, máskor még 
magasabban, bizony, te sem igen tudnád megkülönböz
tetni- az országok határát.

— Hogy leled meg mégis Magyarországot?
— Mert szivem vezet ide, haza . . .
— Mondjátok csak — fordul most a vezérvarju az 

összes érkezettekhez — hol szoktatok átkelni a tengeren?
— Ahol legkeskenyebb : Gibraltárnál és Szicziliánál 

— válaszolnak egyszerre tizen is.
— És nem ér benneteket nagy veszedelem?
— Bizony, ha nem vigyázunk, a Földközi tengerpart 

vidékén temérdeket elpusztítanak közülünk tőrrel, háló
val, hurokkal, lépvesszővel. Pedig mind gonosz ember 
az, aki a madarakat bántja, akiket az Isten az emberek 
gyönyörűségére és hasznára rendelt.

— Gonosz! gonosz! gonosz! — zúdul fel az egész sereg.
— No de most már megpihentetek a határon — szól 

a vezérvarju — s ideje lesz útra kelni. És pedig leg
először az alföldre, azután a dunántúli részekre, azután 
Erdélybe, végre a havasokra, úgy, amint az menetrende
tekben meg van- Írva. Rajta ! Készülj ! Zárt sorba sora
kozz : Indulj ! . . .

És felröppen az egész madársereg, elől a hírmondók, 
azután a csapatok, hogy benépesítsék az országot s hirül 
adják mindenkinek: itt a tavasz! K- N a g y  Sándor.

A héjja-kosárról.
A rajzok és leírások után Ítélve a héjja-kosár egy 

olyan ideális eszköz, mely miként a jó egérfogó az ege
reket, oly biztos sikerrel fogdossa össze a ragadozó ma
darakat. így képzeltem én is a papíron látott- és olva
sottak után, de a valóságban keserűen csalatkoztam 
benne. A leghíresebb csapóvasgyárból hozattam egy 
ilyen eszközt, kettős rugóval ellátott tőrrel együtt s két 
szép gerliczémet beletéve, elhelyeztem olyan téren, hol 
naponként legalább 50 ragadozó madár vált át. Napo

kig lestem a jó szerencsét, de hiába. Majd odébb men
tem vele s a kigondolható legpraktikusabb módon állí
tottam fel a legjobb helyeken; zsákmányra azonban se- 
hogysem bírtam szert tenni vele. Most már keserűsé
gemben szeretnék egy nagy kérdőjel gyanánt görbedni 
mindazon igen tisztelt urak és feltalálók előtt, akik valaha 
a héjja-kosárról czikkelyeztek és akik borsos áron kinál- 
gatják azt, hogy világosítsák fel az én csalatkozásom 
rejtélyét s adjanak tanácsot a sóvárogva remélt sikerek 
elérésére. Feltételezem ugyanis, hogy bennem rejlik a 
hiba. Ámbár ismervén a ragadozó madarakat, alig bí
rom elképzelni, hogy egy olyan óvatos jószág rácsapjon 
olyan zsákmányra, mely felett leplezetlenül láthatja a 
kalitka sodronyfonását és a hatalmas vastőrt. Bár 
csalatkoznám e kétkedésemben.

M ielő tt azonban ism ét próbára tenném  szerszá
m om at, tisztele tteljes kérelem m el fo rdu lok  a hozzá 
értő urakhoz, rem élvén , hogy sz ives ú tbaigazítást 
adni a va d á sza t érdekében és hálám  fejében  ke
gyesek leendenek. s. D.

F e s t e t i c s  T a s s i l o  g r ó f n a k ,  amint a „Vadászlap“ 
írja, rendkívül sikerült vadásznapja volt márczius 18-án, 
mikor is a gróf a berzenczei uradalmában, Somogy vár
megyében, pár órai délutáni vadászaton 24, mondd 
huszonnégy darab erdei szalonkát és egy vadmacskát 
lőtt egymaga. A rendkívüli eredmény annál meglepőbb, 
mivel az időtájt még mindenhol kevés volt a szalonka. 
A hajtok néhány óra alatt azon a vadászaton 31 darab 
hosszúcsőrüt vertek fel.

V a d á s z a t s p o r t  S u d a n b a n .  Amióta az egyptomi 
Sudan az Európaiakra nézve ismét hozzáférhetővé lett, 
— a vadászatsportkedvelők szívesen felkeresik. Hogy 
azonban a gyilkolásnak határ szabassék, a kormány 
igazolványokat ad ki, melyek csak bizonyos korlátolt 
számú állat elejtésére jogosítanak. Egy ilyen vadászati 
igazolvány ára 500 márka (600 kor.) és feljogosít 2 ele
fánt, 6 nílusi ló, 2 orrszarvú, 1 zsiráf, 4 bivaly és tetszés 
szerinti mennyiségű gazella, vaddisznó, antilop stb. el
ejtésére. A vadászatkedvelők tartoznak ezenkívül minden 
elefántért 160 márka (192 kor.), minden bivalyért 120 
márka (144 kor.) lődíjat fizetni. K ■ Z.

V a d b ő r ö k  á r a i  a  l i p c s e i  p i a c z o n .  Vidra 8—13 
márka, kövi nyest 5—10 márka, fanyest 10—16 márka, 
róka 3—4.50 márka, 100 darab téli nyulbőr 35—45 
márka, őz, nyári 0.50—1 márka, őz, téli 0.40—0.60 márka, 
borz 1.50—2.50 márka.
w m m  t t r r r t ir r r r r r r i;  *-**♦ nrt'rxt rtr.t m rt v»r% vtrt. * 1 t »t t t  t >»• t vt t , , , , ,  *.

METEOROLOGIA.

Az április 2-iki földrengésről.
Nálunk szokatlan egy természeti tünemény zavarta meg 

a husvét nagyhetét: a földrengés. Lappangva jött, senki 
sem várta. Pedig többé-kevésbé megvannak ezen rettene
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tes természeti tüneménynek is a maga előőrsei. Rend
szerint a patakoknak kiapad az árja, a kutak zavarosak 
lesznek, a földmágnességi műszerek nyugtalankodnak, sőt 
— amint azt Bertelli és Melzi egy idevágó tanulmányuk
ban kifejtik — a szél iránya, erőssége meg a föld
rengés között összefüggés tüntethető fel.

Az elemi csapások között talán a földrengésről állít
hatjuk egyedül, hogy minden védekezés úgyszólván csak 
elméleti úton lehetséges. A tapasztalat bizonyos fokig 
igazolja, hogy az oly községek, amelyek laza, homokos 
talajon épitvék, kevésbé vannak kitéve a földrengés okozta 
károknak, mint az oly területek, amelyek köves, sziklás 
talajon épültek. Innen van, hogy az április 2-iki föld
rengés is, amely hazánkban, különösen Torontál- és Temes- 
megyékben, azoknak minden községében jelentkezett és 
pedig eladdig szokatlan intensitással, nem okozott kataszt
rófákat. Különben a földrengés hazánk ezen vidékén nem 
ritka jelenség. Ha jelentkezik, leggyakrabban ott, vagy 
pedig Mármarosban. A katasztrófa elkerülhetővé válnék 
abban az egy esetben, ha az oly területeken, amelyeken 
a földrengés szokásos jelenség, a lökések irányát ismer- 
nők és ha az épületeket úgy épithetnők, hogy azok fő
tengelye a földrengés szokásos irányvonalával párhuzamos 
legyen. Erre nézve vannak is rendkívül érzékeny mű
szereink, de a gyakorlatban sajnos, még alkalmazást nem 
találtak.

Az április 2-iki földrengést nálunk rendkívül kis el
téréssel, d. u. 5 óra 55 perczkor érezték először. A be
küldött jelentések a földrengés irányára nézve biztos 
tájékozást nem nyújtanak, a legtöbbje keletről nyugatra 
érezte az első lökéseket s így nem lehetetlen, hogy 
Törökországból jött felénk, ahol — amint azt a hírlapok 
is közölték — megelőzőleg volt földrengés. A talaj moz
gására nézve a veszedelmesebb jellegű volt érezhető. 
Ugyanis kétféle talajmozgást különböztetünk meg a föld
rengés alkalmával: a succusorikus és undulatios mozgást. 
Az elsőnél a lökések a talajra merőleges irányban hatnak: 
ez kevésbé végzetes természetű, mivel az épületanyagok
nak egymáshoz való viszonylagos fekvése nincs oly válto
zásnak alávetve, mint az undulatios (hullámos) mozgásnál, 
ahol a lökés iránya ferdén ütközik a talajba. Ha a ferdén 
érkező lökést mint erőt fogjuk fel s felbontjuk két melíék- 
erőre, az egyik merőleges a talajra, a másik pedig pár
huzamosan hat azzal, akkor az utóbbi mellékerő az, 
amely az undulatios földrengésnek a veszélyes jellegét 
kölcsönzi. Megtörténhetik, hogy ezen vízszintes mellék- 
erő gyorsan egymásután irányt cserél, ebben az esetben 
a földrengés forgásban nyilvánul. Ilyen forgó hatást kon
statált Falb az 1883-iki frianli földrengés alkalmával. A 
többek között a friauli temető egyik hatalmas pyramisán, 
amely nem egy kőből készült, az egyes pyramisdarabok 
súlyuk arányában elfordultak.

Az április 2-iki földrengés a legnagyobb intensitással 
Torontálmegyében jelentkezett, különösen Nagy-Becskere- 
ken és Kis-Oroszin. A Béga folyó — írja a nagybecskereki

észlelő — amely különben lassú és csendes folyású, 
nagy hullámokat vert. A földrengés hullámos volt és a 
lökések erősek. A kisoroszi észlelő szerint: „. . . a föld
rengés fél perczig tartott, rettenetes zaj, dübörgés és 
moraj mellett. A moraj olyan volt, mint midőn a gyors
vonat az indóházhoz berobog. A föld legfelső rétegében 
volt, szinte éreztük lábaink alatt. A templom tornya ingott, 
a fal több helyen megrepedt; inogtak a háztetők; az em
berek, akik álltak, nem bírtak helyükből megmozdulni. 
Előtte való két napon orkánszerü szél fújt s a fecskék 
északról dél felé vonultak“. Tórákon (Torontálm.) egy 
ledöntött kémény emberhalált is okozott.

Daczára, hogy a legrégibb idő óta foglalkoznak ezen 
az emberiség sorsába oly mélyen benyúló jelenség magya
rázásával, csak most jöttek rá, hogy számottevő betekin
tést ezen jelenség természetére nézve csak az egyöntetű, 
internáczionális megfigyelés hozhat. Hogy a hypotesis- 
gyártás helyett egy rendszeres, egész földgömbünkre ki
terjedő s egy központból vezetett intézkedés szolgáltatta 
megfigyelések eredményei nyújthatnak csak betekintést a 
föld belsejének szerkezetébe. Éppen most, április 11-én 
tartják Európa kiválóbb geophysikusai Strassburgban az 
erre vonatkozólagos konferencziájukat is. És lehet, hogy 
hova-tovább lesz a földrengésmegfigyeléseknek is egy 
oly hálózata, mint a milyen van a meteorologia egyéb 
elemeinek.

Budapest, 1901. április 9-én. __ . , _ . ,
Kronich Lenard.

KÜLÖNFÉLÉK.

*  K i n e v e z é s e k .  A m. kir. földművelésügyi minister 
Geyer H. Viktor uradalmi főerdészt az erdőszámvevő
ségek létszámába ideiglenes minőségű m. kir. erdőszám- 
tisztté; — Urbán Gyula érseki uradalmi erdőtisztet a besz- 
terczebányai erdőigazgatósághoz m. kir. erdészjelöltté; — 
a vallás- és közokt. m. kir. minister Trsztyanszky László 
czimzetes erdőmestert kir. közalap, erdőmesterré; — Sza- 
lay Ernő erdészt közalapítványi főerdészszé és Hinfner 
György erdészjelöltet közalapítványi erdészszé nevezte ki.
— Török Ödön Hohenlohe-Oehringen Keresztély herczeg 
morva-szt.-jánosi uradalmába Hrabovecz székhelylyel er
dészszé neveztetett ki, — Marcon Antal nagyváradi 1. 
sz. püsp. urad. erdész pedig a lunkai erdőgondnokság 
(u. p. Vaskóh) vezetésével bízatott meg.

* H a l á l o z á s o k .  Amint részvéttel értesülünk, Mayer 
Károly szálkai főerdész, aki múlt hó 14-én éjjeli orv
támadás által súlyos sérülést szenvedett, e hó elején a 
szegszárdi kórházban kiszenvedett. Szerencsétlen véget ért 
szaktársunk is, mint már sokan, kötelességtudásának
— az orvvadászokkal szemben többször tanúsított bátor és 
erélyes fellépésének — lett áldozata. — Fritze Bódog 
urad. erdész Puszta-Gyarmaton és KöltbaiW l Flóris urad. 
főerdész Kerekin meghaltak.
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*  N é v m a g y a r o s í t á s .  Kral Emil polonkai oki. erdész 
vezetéknevét Király-ra változtatta.

*  A  s e l m e c z b á n y a i  m. kir. bányászati és erdészeti 
akadémia erdész hallgatóinak létszáma az 1895—1901. 
években:
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1895 1896 40 29 16 1 — 86 15

1896 1897 31 1 23 ! 26 1 - 81 23

1897 1898 34 23 20 2 — 79 19

1898 1899 47 24 20 2 — 93 18

1899 19U0 52 38 24 — 2 116 17

1900 1901 62 41 30 4 137 —

Lapunk legutolsc5 számában rnegemlékeíztünk arról
hogy Magyarországon évenként átlag mintegy 50 oki. 
fiatal erdész nyer alkalmazást s így, amint e rovatos 
kimutatásból is kivehető, a selmeczi akadémia még min
dig nem szolgáltatja a megfelelő contingenst.

*  A  f ö l d m i v e l é s i  k o r m á n y  a z  e r d ő t u l a j d o n o s o k 
n a k .  A földmivelési miniszter, hogy a magánosok birto
kában levő kopár területek is beerdősittessenek, 2119 
folyamodó birtokosnak, akiknek a száma évről-évre nö
vekszik, 53 millió 624,250 csemetét ajándékozott, melylyel 
mintegy 15 ezer k. hold erdőt ültettek be, 2375 holddal 
többet, mint a múlt évben. Ingyen csemetét csak kisebb 
birtokosok kapnak, kedvezményes áron: egyenként 1 kor. 
50 fillérrel, a jobb helyzetben levőket látja el a föld
mivelési kormány. Ezenkívül a múlt évben 699 folya
modó közt 54,220 korona segélyt utalványozott ki, — a 
folyó évben 713 folyamodó közt 5331 k. hold beerdősi- 
tésért 78,653 koronát.

*  E r d ő e l a d á s o k .  A Schmidt Áddm és Fia czég, 
mely a Grödel testvérek czég társtulajdonosa, megvette 
a brody-i uradalmat (Galicziában), mely 30.000 holdnyi 
terjedelmű, a miből 20 ezer hold erdő, még pedig főleg 
erdei fenyő. A birtok ára 7 millió 600.000 korona. Az 
új tulajdonosok iparvasútak és gyufagyár létesítését ter
vezik. — A Lótiyay Elemér gróf bodrog-zsadányi erde
jét Fuchs Mór és társa bodrog-kereszturi czég vette 
meg 50.000 koronáért. A czég jelenleg mintegy 300 mun
kást foglalkoztat a műfák kikészítésére.

*  A  V á g  e r e j é n e k  k i h a s z n á l á s a .  A Vág folyón 
az Árva torkolatánál Bulla György árvamegyei alispán, 
Kralovdnszky János és társaik, mint engedményesek, 
villamosság segítségével továbbítandó motorikus erő produ
kálására szolgáló vízmű létesítését tervezik. E vízművel 
nemcsak fűrészmalmot akarnak hajtatni, hanem Rózsahegy, 
Alsó-Kubin és Liptó-Szent-Miklós városnak a villamos 
világitást is szolgáltatni akarják. A költség másfél millió 
koronára rúgna. Bulla alispán a saját érdekeltsége miatt

ez ügyet valamely más törvényhatóság első tisztviselőjé
nek delegálása iránt való kérelemmel a múlt hónap 
végén a kereskedelmi ministerhez terjesztette föl, aki, 
mint Liptó-Szent-Miklósról jelentik, Liptó vármegye al
ispánját delegálta a kérelmezett vízhasználat engedélye
zésének hatósági lebonyolítására.

*  E r d ő é g é s  a  N a g y s z á l ó n .  A Vácz határához tar
tozó s az ottani káptalan tulajdonát képező „Nagyszülő“ 
nevű erdőben e hó 13-án nagy tűz volt. Tönkrement 
mintegy 30 hold fiatal erdő; a lángok oly magasra csap
tak, hogy a tüzet Budapesten is lehetett látni. — Ugyan
csak erdőégés volt e hó 6-án a krassó-szörénymegyei 
Zsidóvár község határában fekvő és Temesvár város 
tulajdonában levő erdőségekben. A Bardiska és Ibanyá- 
sza erdőrészek több pontján egyszerre ütött ki a tűz, 
a miből gyújtogatásra lehet következtetni. Mintegy ötven 
hold értékes erdőterület pusztult el.

*  A  T á t r a  a  s z e z o n  e l ő t t .  A Tátrában gyönyörű 
az időjárás s erősen folynak az előkészületek, különösen 
Tátrafüreden a szezonra. A sok változás közt, mely az 
előkelő fürdőközönséget érdekli, érdekes az is, hogy az 
új tátrafüredi fürdőigazgatóság a közönségre való tekin
tettel maga házilag kezeli ezután a konyhát s bevezeti 
a penzió rendszert.

*  A z  e l s ő  i b o l y á k  ősrégi hit szerint a tavak isten
nőjének léptei nyomában nyíltak. Az ibolyákat nem ke
cses formájuk vagy szép színük, hanem kellemes illatuk 
kedveltette meg. Minthogy rejtve nyílik, az ibolya az alá
zatosság és szerénység jelképe. Egy keleti monda sze
rint Ádámnak a földre ejtett könyeiből lett az ibolya, 
melyeket örömében sirt, amikor Gábor arkangyal tudtára 
adta, hogy az Úr megkegyelmez és megbocsájt neki. 
Egy görög mithos szerint Apollo, a fény sugárzó istene, 
egy napon üldözőbe vette Atlasz szép leányainak egyi
két, kit Zeus — miután a titánokat legyőzte — arra 
ítélt, hogy az égboltozatot hordja. A szép szűz, hogy 
Apollo meg ne ejtse, az istenek apjától kért segedelmet. 
Zeust meghatotta bájos ártatlansága és parancsára a 
leány ibolyává változott. Az erdő árnyában nyílik most a 
kedves virág és hálából Zeus iránt pompás illatát küldi 
az ég felé. A görögök és rómaiak nagyon szerették az 
ibolyát, tenyésztették és virágait borba mártva nekik na
gyon izlő tavaszi ital készítésére használták. A közép
korban titokzatos erőt tulajdonítottak az ibolyának és 
czukorral bevonva gyógyszernek használták.

*  A  g y ü m ö l c s f a g o n d o z á s h o z .  A gyümölcsfate
nyésztésről szóló könyveknek csaknem mindenikében az 
van mondva az őszi faültetésről, hogy attól nedves te- 
nyészetü talajokon óvakodni kell s bevárni az ültetéssel 
a tavaszt s azzal van indokolva e tanács, hogy az ily 
talajba ültetett facsemetéknek a gyökere forranyt (Cal- 
lus) nem képezhetvén, ezek rothadásba mennek s en
nek folytán a csemeték kipusztulnak. Ellenben a facse
metéknek a faiskolákból ősszel való beszerzése általá
ban igen előnyös lévén, miután akkor még rendesen bő

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



5. szám. M A G Y A R  E R D É S Z 99

választék van, holott tavaszszal sokszor kénytelenek va
gyunk azt fogadni el, a mi éppen megmarad, — azon 
kérdés merül fel, mit tegyünk az ilyen őszszel beszer
zett csemetékkel, ha azokat a gyümölcsös talajának ned
ves természete miatt őszszel azonnal el nem ültetjük. 
Megérkezvén a megrendelt fácskák, azokat mindenek
előtt nagy gonddal kell a csomagolásból kibontani, hogy 
a kibontásnál azok koronájának egyes ágait le ne tör
jük s kibontva azokat, a következőleg kell bevermelni. 
A bevermelés előtt azonban minden egyes példánynak 
szabályszerűen vissza kell vágni gyökerét éppen ügy, 
mintha azok állandó helyükre ültettetnének. A csemeték 
bevermeléséhez megfelelő hosszúságú 30 cm. mély és 
6 cm. széles árkot hányatunk s ebbe a fácskákat két 
sorral oly módon helyezzük, hogy gyökér gyökér mellett 
legyen s hogy a fácskák az árokban lehetőleg függélye
sen álljanak, amire azért kell ügyelettel lenni, mivel ha 
a fácskák fekve helyeztetnek el s azok ágairól gyorsan 
le nem futhat az eső, hanem az egyes rügyeknél fenn
akad, egy reá következő fagy az ilyen rügyeket köny- 
nyen megsemmisíti. Az ily bevermelésre szánt árkokat 
igyekezni kell lehetőleg jó napos helyre készíttetni. Az 
igy az árokba beállított fácskák gyökerére éppen oly gond
dal lesz reá húzva minden oldalról a jó porhanyó föld, 
mint az ültetésnél s azok olyformán töltetnek fel, hogy 
a föld a gyökerek fölött meredek oldalú töltést képezzen 
és pedig azon oknál fogva, hogy a porhanyó földön át 
az eső és hóvíz a gyökerekhez ne juthasson s azok en
nek következtében meg ne rothadjanak. A gyökereken 
való forranyképződés előmozdítása végett pedig az így 
elkészült földtöltés 30 cm. vastagságban friss lótrágyá
val lesz beborítva, melyet a töltésre jó rá kell a lapáttal 
döngölni s ezenkívül, hogy annak kihűlését lehetőleg 
akadályozzuk, azt még szalmával vagy száraz haraszttal 
és fenyőgalyakkal kell beborítani. Az ily takaró alatt a 
forranyképzés pár nap alatt végbemegy, minél fogva 
azokat, ha kedvező az idő, még az őszön is el lehet ül
tetni, miután ha egyszer a gyökereken forrany képző
dött, azok megrothadásától még nedves természetű föl
dön sincs mit tartani. Sokkal czélszerübb azonban az 
ültetést a kora tavaszra hagyni, oly korán fogva ahhoz, a 
mint csak az időjárás megengedi.

*  A  k a p t á r a k  b e m á z o l á s á t  sok helyütt kiváló elő
szeretettel űzik s a barna és kék színek azok, melyeket 
legtöbbször használnak ily czélra. Az eddig tett észlele
tek kiderítették, hogy a kék és zöld színek a rajok fej
lődésére és a méz hozamára határozottan káros befo
lyással bírnak. Mint egyáltalán minden sötét színnél, 
úgy a sötétzöldnél is tavaszszal a kaptárt körülvevő le
vegő a nap melege által rendkívüli arányban fölmelegit- 
tetik. Ez a nagy melegség kicsalja a méheket a sza
badba s minthogy a szabad levegő még hűvös, számo
sán megdermednek s elpusztulnak. Nyáron a sötétre má
zolt kaptárakban sokat szenvednek a méhek a forróság
tól, azért aztán a forró déli időtájban lustán heverész-

nek s a legjobb hordási időt felhasználatlanul hagyják. 
Fehér, világosszürke vagy világossárga mázolásnál ez az 
eset fölöttébb ritka. Nagyon ajánlatos egy méhészet be
rendezésénél arra ügyelni, hogy a kaptárak árnyas fák 
alá kerüljenek.

*  A  S u e z - c s a t o r n a  környékét sikerrel fásitják. A 
sivatagi homok által leginkább veszélyeztetett helyeket a 
kazuárfán (filao) kívül ákácz-, eucalyptus-, cypressus- és 
füge-féle fákkal erdősitik, melyek a sivatag felől jövő 
futóhomokot fentartják. A partvonalat a gőzhajók okozta 
hullámok ellen óriási nádültetéssel (arundo) védik. A 
lejtőkön tamariscust és különböző sóföldi növényeket 
ültetnek, melyek meggyökeresednek, mihelyt a homok 
befödi. Ezen növényeket részben persze a csatornából 
kell öntözni.

Heider V. és Fia ékszerészek hirdetésére felhívjuk olvasóink 
szives figyelmét.

• ' ' . a  y y .  y s . A  -a  -a -a  a  s . ^  ^

LEVÉLSZEKRÉNY.

Tekintetes Szerkesztő Ú r !
A napilapok — rengeteg egyéb czéljaik s teendőik 

mellett nem lehetvén hivatva arra, hogy a képviselőházi 
feljegyzéseket egész terjedelmükben közöljék, — csakis 
az „Erdészeti Lapok“ szakközlönyünk útján értesülhet
tünk arról, hogy a földmivelésügyi m. kir. minister úr 
ő nagyméltósága — az 1901. évi államköltségvetés 
képviselőházi tárgyalása közben — Major Ferencz kép
viselő úr felvetésére adott feleletében a magyar erdő
tisztekről mint „egy igen érdemes tisztviselői karról“ 
kegyeskedett megemlékezni.

Midőn ő nagyméltóságának bennünket ért ezen kitün
tető elismeréséért a legforróbb köszönetünket fejeznénk 
ki, — biztos állítással mondhatom, hogy az erdészeti 
karnak nincsen egy embere, ki ő nagyméltóságában az 
erdészeti kar édes jótevő apját s az erdészeti ág leglel
kesebb művelőjét s Magyarország erdészeti viszonyainak 
legőszintébb s fáradhatlanabb felkarolóját ne látná s ne 
tekintené.

Mindezek daczára sajnálattal kell bizonyítva látnunk 
azt, hogy mint egy apának bajos több s ezek között 
egyes kedvelt gyermekei között való igazságot s egyforma 
szeretetet annyira biztosítania, hogy azzal az egész gye
rekcsoport minden tagja megelégedve legyen, — oly 
kivánhatlan csak elképzelni is, hogy ő nagyméltósága 
az alája tartozó egyes ágak óhajait s reményeit egész 
tartalmukban teljesíteni s minden ág jóleső megelégedé
sét egyszerre biztosítani tudhatná.

Igazsága s még egyszer igazsága van ő nagyméltósá
gának, midőn a magyar erdészeti tisztikarról mint egy 
igen érdemes tisztviselői karról emlékezik meg. Azt h i 
szem s biztos is akarok abban lenni, hogy ezen szép s 
felemelő magas dicséretre a kar minden egyes egyede 
reá is szolgált.
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Reá szolgált pedig az által, hogy szakműveltségét leg
jobb kedvével s legnagyobb ambitiójával fejtette ki s ér
vényesítette adott körén belül; hivatalának legönzetlenebb 
iparkodásával s legernyedetlenebb szorgalmával felelt 
meg s a reá bízott anyag kezelését a legpuritánabb 
tisztasággal gyakorolta.

De én azt hiszem, hogyha a magyar erdészet tiszti
kara csak ezen — a valóságnak hányadrészét képező
— teendőket teljesítette volna, a magas elismerésre már 
csak azért sem lett volna érdemes, mert hiszen ezen em
lített dolgok kötelességet képeznek, melynek a legprimi
tívebb kötelességérzettel felruházott tisztviselőnek feltétle
nül megfelelnie kell.

Hanem a magyar erdészeti tisztikar egyébre is képes.
S nincsen kizárva, hogy a valódi érdem itt illeti meg 
őtet.

Tudvalevő dolog, hogy az erdők szép magyar hazánk 
koszorúját képezik, mely koszorú árnyékában az ország 
idegen nyelvű — igen sajnos — sokszor idegen érzelmű 
polgárai s lakói élvezik a magyar szabadság s egyenlő- ■ 
ség ozondús levegőjét s gyakorolják biztosított polgári 
szent jogaikat. Ám — hacsak ez volna az egész, nem 
volna ok reá, hogy a magyar erdészeti tisztikar, — 
melynek legnagyobb zöme ezen említett koszorú örök
zöld fentartásán fáradozik, — hivatala buzgó megfelelé
sét csak fél életczéljának tekintse. Hanem mint emli- 
tém, — sajnos — kínálkozik részére alkalom, — s ő 
ezen alkalmat tele tűzzel s hévvel és a selmeczi haza
fias tanári kar által belecsepegtetett honfiúi feláldozással 
ragadja meg, — hogy a koszorú védő lombja alatt el
hintett s hazánk egészségére kártékony, sokszor annak 
alapjait megmételyező konkolymagból kiburjánzott fattyú
hajtásokat kivagdalja kaczorjával s ha lehetséges gyöke
reikkel együtt kiszaggassa s kitépdesse.

Igen, — ezt teszi, cselekszi s életczéljának felét en
nek szenteli a magyar erdészet tisztikara.

Merném nyíltan állítani, hogy kedves szeretett hazánk 
levegőjét élvező szakok és karok között egyikébe sem 
lehet a hazafiság magasztos eszménye annyira beleoltva 
s ezen lélekkel a test annyira összeforrva, mint a ma
gyar erdészetébe. Nap-nap után találkozunk kollégákkal, 
kiknek ajkai első sorban nem a szak-eszmecserék vita
tására, esetleg saját viszonyaik megbeszélésére, — ha
nem az eszme, a magyar állameszme dicsőítésére nyíl
nak meg ; — mint a virágkehely nem az éltet adó har- 
matcsepp, — hanem a biborszinben felkelő nap aranyos 
sugarait lesi. Találkozunk megtörött, agg elöljáróinkkal,
— kiknek elegendő a haza szent nevét említeni, hogy 
szivök csordultig teljék a felett való bánatukban, hogy 
ime a zászlót többé nem képesek elől vinni, s sirva fa
kadjanak a lelkesültség kéjes mámorában. Nem hiába 
van az összes tisztviselői kar közül az erdész sapkáján 
a legnagyobb magyar korona kihímezve, — de bent is 
van az a szivében hímezetlenül, — tiszta színaranyból 
verve s drágakövekkel s gyöngyökkel kirakva.

S ha mindez így van, — miért ugyan az erdészeti 
kar a hazának legmostohább gyermeke?! Miért nem él
vezhet más tisztviselőkével hason jogokat; mit annál in
kább is megérdemelne, mert az erdész csak kivételes 
esetekben egyedül az, — hanem nagyrészt mérnök, kul
túrmérnök, utász, építész, hajós, iparos s mindenféle elő
adó stb.

Nem panaszolni akarok én. Hiszen, — Uram Istenem, 
— minden erdész tudja jól, hogy ő nagyméltósága nem
csak az erdészeti viszonyokat, de magát a személyzetet 
is annyira felkarolta s rajta annyit segitett, mint három 
elődje; — s mintemlitém, nincs is nekünk egyéb pana
szunk, de feltétlenül sérelmes reánk nézve az egyedül 
nálunk fenálló fél és negyed napidíj. Nemcsak meg
élhetésünk van ezzel, — különösen a legolcsóbb rang
osztályban koczkára téve, — de mint sajnosán tapasz
talni, a többi államhivatalnokok, — még az új állator
vosok részéről is, — kik teljes napidíjakat élveznek 
tizedrész oly fáradságos s egészségrontó munkáért mint 
az erdészet végez, — sokszor a gúny tárgyául szol
gálunk.

No de minden kezdet nehéz s aki lassan jár, — 
tovább ér. Épp ő nagyméltóságának elől említett magas 
kitüntető szavai biztos reményt nyújtanak s előre is a 
hála érzetét gyújtják kebleinkben arra vonatkozólag, — 
hogy a magyar erdészet tisztikara azon megérdemelt 
anyagi helyzetbe fog lassan jutni, — mely lehetővé 
fogja tenni említett munkálatai s elfoglaltságai terén a 
gondnélküli teljes érvényesülését.

Nagy-Sink, 1901. ápril hó 8. Cralis Géza,
m. kir. erdész.
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S zives tudom ásul!
Miután az előfizetési pénzeket többen nem lapunk 

kiadóhivatalába küldték, tisztelettel kérjük jövőben azt 
egyenesen hozzánk Ungvárra és nem a szerkesztőnek 

1 czimezni. 4  kiadóhivatal.

Szerkesztői üzenetek.
K. V. úrnak. Az ákáczot mindenféle talajban, kivéve a nedveset, 

ültetheti, az nem válogatós; gyorsabban nő mint a más kérdezett két 
fanem és vízmosások kötésére kitünően alkalmas. Annyi igaz, hogy 
laza talajban jobban prosperál.

K. J. B . . . háza, Cr. G., M. S., K. J. és F. J. uraknak.
Köszönet a küldött czikkekért.

S . . . Ödön úrnak Bödönyfalva. A „gtidrészés“-röl ígért 
! czikkét érdeklődéssel várom. Verseket csak jókat közlünk s azt 

ajánljuk a mutatványul küldöttek után Ítélve, hagyja a lantpöngetést 
másnak. Érje be azzal, hogy jó Nimród hírében áll, de el nem érhető 
vágyak utáni törekedések sohase izgassák eddigi nyugalmát. Marad
junk jóbarátok s a fő — a próza mellett.

Karcsi. Olyan tartalmú tárczákat gondol, mint a 4-ik számban 
közölt volt; igaz-e? Nagyon szívesen teszünk közzé hasonló zsánerben 
írtakat, csak kapjunk minél többet belőlük.

B. M., K. B., I S., T. L. uraknak. Lapunk terjesztése 
érdekében kifejtett szives támogatásért fogadják köszönetünket.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvártt.
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M A G Y A R  E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

1MECSFALV1 IMECS BÉLA fö e r d é s z

B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
hova a lap szellemi részét illető közlemények 

(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI ÁR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

M egjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRTT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

A z erdei term ékek értékesítéséről.
Irta: Gesztes Lajos, egri érs. urad. erdőmester.

Egy régen érzett mulasztásra óhajtom a szak
társak figyelmét felhívni, mely mulasztás súlyát 
s talán terhes következményét is, bizonyára 
érezte már minden oly erdőbirtokos és erdőtiszt, 
ki az erdei termékek értékesítésével önállóan 
foglalkozik. Értem ezen mulasztás alatt azon 
titokszerü homályt, mely az adás-vétel tárgyát 
képező erdei termékek értékesítését födi.

Az erdei termékek értékének nincs börzei 
jegyzése, mely az időszerinti helyi árak meg
állapításánál támpontul szolgálna, ez nem is lehet
séges, mert jó órában legyen mondva, az erdei 
termékek nem képezik börzei kötések tárgyát
— kivéve némely cserzőanyagokat — s így 
azok értékét tisztán és kizárólag a kereslet és 
kínálat közötti viszony szabályozza. A mulasztás
— vagy mondhatjuk hibának is — abban rejlik, 
hogy az erdőbirtokos, illetve erdőtiszt ezen viszony 
megítélésében teljesen önmagára van hagyatva, 
pedig ennek felismerésétől függ az értékesítés 
helyes vagy hibás eszközlése.

Hiába járat szaklapokat, hiába járat napilapo
kat, — nem is tartozik oda — soha sehol erre 
vonatkozó értesülést, melyből támpontot merít
hetne, nem talál. Ez a kérdés pedig nézetem 
szerint nem oly lényegtelen, mely felett csak 
úgy könnyedén napirendre volna szabad térnünk.

A szakembernek, különösen manapság, midőn 
a birtokosra annyi minden súlyos teher neheze
dik, nemcsak az a kötelessége, hogy az erdő
rendezés előírásait kifogástalan pontossággal és 
szakértelemmel tudja teljesíteni, de az is, még 
pedig igen lényeges kötelessége, hogy az erdő
ből nyert hozamokat, képezzék azok akár a

főhasználat, akár a mellékhasználat, akár az elő- 
használat tárgyát, az adott körülmények között 
a legmagasabb áron tudja értékesíteni.

A helyes értékesítés oly lényeges követelmény, 
melynek elérésétől függ legtöbb esetben az erdők 
jövőjét illető minden munkálat helyes és alapos 
keresztülvitele, sőt maguknak az erdőtiszteknek 
is jóléte.

Ma már csak kivételes az olyan nagybirtokos, 
ki az erdőt luxus articulusnak tartja, ma már a 
legnagyobb erdőbirtokosok sem elégednek meg 
azzal — és joggal, — hogy az erdő csak a 
reá fordított költségeket fedezze, mert aki a jö
vőbe is tekint, az papirost és tollat vesz kezébe, 
számítja, hogy jövedelmez-e az erdő? Mennyit 
holdanként? S bizony ha számítása balul üt ki, 
vagy ha csak gyenge plust mutat, nem szívesen 
hoz áldozatot az erdő érdekében ! Pedig a mai 
nemzedéknek még sok régi hibát is ki kell 
korrigálni!

Hogy az erdőtiszt az erdei termékek árának 
helyes megszabásánál ne legyen teljesen ön
magára hagyatva, hogy ez irányban némi tám
pontot nyerjen, azt elérni nem is lenne oly nagy 
dolog. Nem kellene egyéb, csak egymás iránt 
legyünk kissé közlékenyebbek. Annyira zárkó
zottak vaqyunk, hogy jóformán azt sem tudjuk, 
a szomszéd birtokos erdeiben mi történik? Mire 
fordítja hozamait, mint értékesíti; pedig az aka
démián táplált példás collegiális viszonynak ez 
nem természetes folyománya!

Üdvös és felettébb hasznos dolognak tartanám, 
ha szaktársaim levetnék azt az érthetetlen 
közönyt, mit az értékesítési és kihasználási vi
szonyok ismertetésénél tanúsítanak. Közös érde
künk, az erdészet színvonalának emelése, egyetlen 
kötelességünkké teszi, hogy ez irányban egymást
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gyámolitsuk, mert ha a fakereskedők jóhiszemű
ségében is bízva, az árakat csak úgy ötlet
szerűen állapítjuk meg, sok esetben elesünk oly 
jövedelemtöbblettől, mit több tájékozottsággal el
érhettünk volna.

Ha az ország különböző vidékéről küldetné
nek be rövid tudósítások, melyekben jelezve 
volna az erdőbirtok fekvése, a legközelebbi 
vasúti állomástól való távolság, ennek a főváros
tól való távolsága, a hozamok mikénti felhasz
nálása, szállítási és feldolgozási egységárak, a 
választékok eladási egységárai, megnevezése 
ama választék vagy terméknek, mely után élén- 
kebb kereslet nyilvánul, ez mind oly hasznos 
dolog lenne, mely a hasonló körülmények és 
viszonyok között levő erdők termékeinek ár
meghatározásánál, valamint a hozamok válasz
tékolásánál támpontul szolgálhatna.

A „Magyar Erdész“ ha megnyitja hasábjait 
ily rövid, de erdész vagy erdőbirtokos kézből 
vett tudósításoknak, úgy már ezzel magával 
hivatást töltene be s az erdészek háláját érde
melné ki. Közhasznú dolog lenne és sok eset
ben tanúságul szolgálna az erdészet különböző 
értékesítési ágaiból eladási szerződések szövegét 
közölni, mert az ez irányban való járatlanság is 
nem egy esetben termett már keserű gyümöl
csöt. Csak nehány év előtt volt alkalmam egy 
tüzifaeladási szerződést olvasni, melyet egy igen 
előkelő fővárosi nagy fakereskedő kötött egy 
nagybirtokos erdejére, még pedig gyámható
sági jóváhagyással. A szerződés tárgyát képező 
erdő területe 800 hold, túlnyomórészben 70% 
bükkös, 70 — 100 éves; a vágásterületnek távol
sága a vasúti állomástól 6—8 klmtr., a vasúti 
állomás a fővonalon fekszik, a fővárostól 120 
klmtr. távolra.

Ezen szerződésben a többek között ilyen ki
kötések voltak:

„Vevő megveszi eladó által kijelölt 800 hold 
területen vevő költségén termett összes tűzifát 
és pedig a hasábos tűzifa ürméterjét 50 kraj- 
czárral, a dorong tűzifa ürméterjét 30 krajczárral. 
Az ürméter méretei ezek: 1 mtr. hosszú, 1 mtr. 
széles és 1*25 mtr. magas, megjegyzendő, hogy 
a méretek csak az előli részen mérendők“. 
— Úgy is voltak berakva a méterek, mint egy-
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egy csonka gúla. — További érdekes kikötése 
volt a szerződésnek, hogy: a görcsös, toskás, 
re vés vagy egyébként hibás (így) valamint a 
8 cm.-nél vékonyabb ág és törzsrészek díjtalanul 
mennek vevő tulajdonába s azzal szabadon 
rendelkezhetik.

No hát rendelkezett is; de a birtokos sírva 
nézett az összeszámolás után erdejére. Ezt a 
szerződést pedig nem valami vidéki fakupecz, 
hanem egy tekintélynek örvendő fővárosi fa
kereskedő kötötte.

Ehhez hasonló szomorú csalódásokat tuczat- 
számra lehetne felhozni, mit nem könnyelmű
ségnek, hanem az erdei értékek megszabásának 
járatlanságában, valamint az erdei adás-vételi 
módozatoknak nemismerésében kell keresnünk.

Ha már a főhasználatok értékesítése sok eset
ben helytelen alapból indul, mit szóljunk a mellék
használati hozamok értékesítéséről, mely nem 
minden évben rendesen és körülbelül egyenlő 
nagyságban ismétlődik, hanem gyakran több évi 
kimaradás után hol kisebb, hol nagyobb mennyi
séggel gyarapítja az erdők jövedelmét, ilyen 
többek között a makk- és gubicstermés.

A makkot kétféleképpen értékesítjük, mint 
hízómakkot és mint erdősítési czélokra szedett 
makkot. A hízómakknak értéke, ha van kereslet, 
legtöbb esetben helyesen alakul az árveréseken, 
ha a vevők, megfelelő sáp kiosztása mellett, 
egymás közt meg nem egyeznek az árra. Magam 
jártam úgy, hogy bő makktermés idejében a 
felesleges erdőrészekre árverést hirdettünk, a 
liczitáczió napján jelentkezett annyi vevő, mint 
a mennyi erdőrész eladó volt, azonban nem fel, 
de le akarták verni az árat, úgy, hogy az ár
verést fel kellett függeszteni addig, mig mi is 
fogtunk egy Strohmannt, kinek segélyével a 7000 
írtra becsült makkot ugyanazok a vevők megvet
ték 11000 írtért.

Az erdősítési czélokra szedett makk árát igen 
bajos helyesen megszabni, az eladó teljesen 
tájékozatlan, hogy országszerte sikerült-e a makk
termés s így ha az árat kis termés mellett ala
csonyra szabja, elesik különben méltányos jöve
delemtöbblettől, ha pedig elég bő termés esetén 
magasra szabja, a nyakán marad. A nem állami 
erdőbirtokosok ugyanis csak akkor tájékozódnak
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a makktermést illetőleg, midőn az erdőfelügyelő- 
sécek útján megkapják a földművelésügyi minis
terium által összeállított kimutatást, ekkor azon
ban már késő, mert bejelentették — ha be
jelentették — az eladható makk mennyiségét 
és árát. Ez az oka, hogy különböző erdőbirto
kosoknál az eladás alá kerülő makk ára 2.50—6 
írt között variál egységáranként.

Pedig ezen a tájékozatlanságon is könnyen 
segíthetnénk ; szeptember hó 10— 15 között már 
minden erdész tisztában lehet azzal, remélhet-e 
és minő makktermést. Egy levelező-laponi tudó
sítás elegendő lenne arra, hogy a legtávolabb 
vidéken lakó szaktárs is némi támpontot nyerjen 
makktermésének értéke felől s így annak el
adási árát nem lenne kénytelen vakon meg
állapítani.

A gubicstermás értékesítéséből ezelőtt 14— 15 
évvel még, midőn métermázsája 16— 18 frton 
kelt el, sok birtokosnak tetemes mellékhaszná
lati jövedelme volt. A tengerentúli cserzőanya
goknak nagymérvű behozatala ma már a gubics 
árát lenyomta annyira, hogy a prima árúért sem 
adnak többet 5—6 frtnál s csak kivételesen 
emelkedik az ára magasabban s így a gubics- 
szedés ma már csak bő termés s igen alkalmas 
száraz időjárás mellett jár haszonnal, mert a hibás 
gubics ára nem fedezi a szedési költséget sem.

A cserzőkéreg ára is oly nyomott, ugyancsak 
a nagymérvű gebracóbehozatal folytán, hogy 
ilyen árak mellett már valóban nem érdemes 
az „erdőt nyúzni“. Kitűnő népies kifejezés! Mert 
a használatnak ez a neme tíz eset közül kilencz- 
szer valósággal erdőnyúzás is volt.

A cser és gubics árai iránt ha tájékozódni 
akarunk, bécsi szaklapot kell járatnunk, — 
szomorú dolog, hogy ha a magyar erdész né
mely erdei termék árhullámzása felől tájéko
zódni kíván, azt csak német lap útján teheti!

yte érdekközösség kapcsa, fűzzön  össze min
den igaz erdészt s igyekezzünk magunk ere
jéből is cselekedni az erdészeti ügyek eme
lésén, ne várjunk mindent állami beavatko
zástól, ha nem igyekszünk, lemaradunk; ma 
már nem elégséges a csendes elmélkedés, midőn 
minden téren lázas sietséggel dolgoznak, ne 
bízzuk mi sem sorsunkat a jó  szerencsére.

Az erdészeti ügyek emelésére, az értékesítési 
módozatok, valamint a munkáltatási és szállítási 
viszonyok megbeszélésére kitűnő szolgálatot ten
nének, ha kisebb, úgy mondjam érdekeltségi 
körök alakulnának, pl. minden kir. erdőfelügyelő- 
ségi kerületben lakó erdőtisztek évenként egy
szer vagy kétszer felváltva más-más megye 
székhelyén tartanának összejövetelt, minden 
egyesületi színezet nélkül, tisztán erdészeti ér
dekül dolgok megbeszélése végett. A királyi 
erdőfelügyelő urak tekintélyükkel és ismeretsé
gükkel volnának egyedül hivatottak arra, hogy 
ily erdészeti összejövetelekre a kezdő lépéseket 
megtegyék s azt hiszem, ha megtennék, felsőbb 
hatóságuk sem találna benne kifogásolni valót; 
kérem őket, kisértsék meg s azt hiszem, az üd- 
vös eredmény rövid idő múlva igazolható lesz.

Egyesült erővel.
A „Magyar Erdész“ második számában ugyanilyen 

czim alatt megjelent vezérczikk olvasása után élénk érdek
lődéssel vártuk az abban fölvetett eszmék folytatólagos 
tárgyalását. Különös figyelemmel olvastunk volna első
sorban arról, hogy vájjon a szakemberek az erdészetnek 
a nagy közönséggel való fokozottabb megismertetését, 
megkedveltetését és a köztársadalom támogatásának biz
tosítását minő eszközökkel kívánnák elérni? Mert, hogy 
a szóban levő vezérczikk írója méltán jelezte éppen ezen 
kérdés megoldását az erdészet egyik legfontosabb felada
tának, a fölött, különösen gazdáink közvéleményének isme
retével, kételkednünk — sajnos — nem igen lehet.

A mezőgazdaság és az erdőgazdaság, hazánknak ez a 
két elsőrendű őstermelési ágazata egymással szinte élben 
áll és az állami erdőkezelés életbelépése óta, a mióta a 
számban és szervezetben erősen meggyarapodott erdő
tisztikar tevékenysége természetszerűleg hatalmas lendü
letet nyert, az ellentétek mintha még jobban fokozódná
nak. Ma már nem csak azokban a körökben szidják az 
erdészt, ahol az erdőt olyanféle isteni adománynak tekin
tik, amely a bibliabeli vénasszony olajos korsójához hason- 
lólag örökké tart, akármennyit rabolják, pusztítják és ennél
fogva „nem kell ahhoz sem fa-fináncz, sem jáger“, hanem 
korholják olyan helyeken is, ahol van érzék az erdőgaz
daság iránt s a rendszeres gazdálkodás hasznait nem 
szokták tagadásba venni.

A mind érezhetőbbé váló legelőhiány következtében mező
gazdáink napról-napra több követelményt támasztanak az 
erdőgazdasággal szemben és a fölmerülő kérdések egyoldalú 
fölfogása mezőgazdáink egy jelentékeny részét már is nagyon 
közel vitte ahhoz a téves nézethez, hogy az erdőgazdaság 
csak a mezőgazdaság érdekeinek teljes kiszolgálása után
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helyezheti előtérbe saját érdekeit. És ez a helyes nemzet- 
gazdasági érdekkel nehezen egyeztethető nézet — sajnos — 
hódit azon mezőgazdáknál is, akik számottevő s jövedel
mező erdőkkel is rendelkeznek. Hódit anélkül, hogy szó
szólói számot vetnének a legelőhiány tulajdonképpeni okaival 
és az ezekből levonható következtetések alapján megkisér- 
lenék ama helyes középút kikeresését, a melyen az erdé
szet és a mezőgazdaság érdekei a közgazdasági érdekek 
megrövidítése nélkül volnának kiegyenlíthetők.

A földmivelésügyi tárcza költségvetéseinek tárgyalásai 
alkalmával közvéleményünk legelső fórumán, az ország
házban is hallottunk már elhangzani hasonló természetű 
kívánságokat. Vádak, támadások illették az erdészetet 
közgazdasági politikusok részéről is és a vádak bizonyí
tékaiban sajnálattal ott kellett látnunk mintegy általá
nosítva azt a fölötte sánta argumentumot, hogy az állat- 
tenyésztés legfőbb akadályai a mindent üzemtervre kap- 
tázó erdészek, akik csak egy gazdasági czélt ismernek, — 
és az a fatermelés.

Hogy az ilyen természetű vádak, éppen onnan a magas
ból szárnyrabocsátva, sok helyen még a legeltetési mizé
riákkal nem nagyon küzdő birtokosoknál is termékeny 
talajra találnak és az erdészetnek amúgy is gyenge nép
szerűségét meglehetősen megtépázzák, az természetes. 
De épp ilyen természetesnek véljük azt is, hogy az ilyen 
jelenségekkel szemben a szakemberek föltárják, beigazol
ják a valódi tényállást és megjelöljék azokat a módozatokat, 
a melyek az állattenyésztés tényleg fenforgó nehézségeinek 
orvoslását az erdőgazdaság helytelen arányú visszaszorí
tása nélkül biztosíthatnék. Nem csak egyoldalúan az 
erdőgazdaságra, hanem általában egesz nemzetgazdasá
gunkra fölötte hátrányos volna, ha az erdészet és mező- 
gazdaság között mutatkozó ellentétek még jobban kiéle
sednének és azok a nézetek, a melyek a legeltetés nehéz
ségeiért ma még csak kellő tájékozottság hiányában okol
ják az erdészeket s mint (legalább nagyrészt) jóhiszemű 
fölfogások, tárgyilagos érveléssel módosíthatók, meggyőző
déssé alakulnának.

Ez a fölfogás késztet arra, hogy a kiindulásul szolgáló 
vezérczikkben az új szaklap legelső föladatának jelzett 
kérdést megkísértsük egy kissé közelebbről fejtegetni és 
pedig — ismételjük — ama meggyőződésünk alapján, 
hogy az erdészet igen csekély népszerűségének alapjául 
szolgáló panaszok főként a mezőgazdák tényleg szenve
dett vagy képzelt sérelmeiben gyökereznek s ennélfogva 
az erdészet a közkedveltség megszerzésén csak akkor 
munkálhat kellő sikerrel, ha a mezőgazdasággal szemben 
fenforgó vitás ügyeket sikerül mielőbb az egyetértő mél
tányos megoldás medrébe terelni.

Mielőtt azonban rátérnénk a fenforgó kifogások és pana
szok orvoslását czélzó módozatok tárgyalására, lássuk 
előbb egy kissé azokat a körülményeket, a melyek az 
erdészettel szemben mind sűrűbbé váló panaszoknak tulaj
donképpeni szülőokai, mert ezek nélkül igen nehéz volna 
a gyógyítás szerepét a vitás felek között ügy megosztani, j

hogy elfogult megítélés miatt egyik se emelhessen panaszt. 
Hazánkban a rendszeres erdőgazdaság szigorú értelemben 
véve csak most kezd kifejlődni az egész vonalon. Erdő
törvényünk, mely a rendszeres gazdaság lehetőségének 
és kényszerének alapjait megvetette, már 21 éves ugyan, 
de ezalatt az idő alatt egyrészt a szakemberek elégtelen
sége, másrészt a birtokállapotok rendezetlensége miatt 
tudvalevőleg a rendszeres erdőgazdasági üzemtervek sem 
készülhettek el mindenütt, arra pedig, hogy a rendszeres 
erdőgazdaság tényleg kezdetét is vegye, a sok előkészítő 
teendő és a régi mulasztások pótlásának nehézségei követ
keztében csak a legkedvezőbb viszonyoknak örvendő erdő
birtokoknál lehetett gondolni. A szakembereket idáig csak
nem teljesen lekötötte az erdőrendezés, úgy, hogy elte
kintve a kincstári és közalapítványi erdőktől s a nagyobb 
hitbizományi, egyházi és magánbirtokoktól, a melyeknél 
már kezdetben megfelelő számú műszaki személyzet 
nyerhetett alkalmazást, az erdőtisztek, akik éppen az erdőre 
leginkább ráutalt szegényebb vármegyékben igen sok 
helyen 150—200, sőt ennél is több birtokot kezeltek, a 
tulajdonképpeni gazdasági teendőkkel alig foglalkozhattak.

Az ilyen vidéken a birtokosok csak olyankor láthatták 
az erdőtisztet, a mikor az üzemtervkészités, vágáskije
lölés, erdősítések bevezetése, tilalmasok kijelölése vagy 
erdőrendészeti tárgyalásokon való közreműködés czéljából 
kiszállott és ilyenkor sem igen állhatták vele szóba, hogy 
ügyes-bajos dolgaikat előadják, megbeszéljék s viszont az 
erdőtiszt is intézkedéseinek czélját, hasznát megmagya
rázza, mert az erdésznek rohanni kellett, mint a bolygó 
zsidónak tovább-tovább, hogy erdészeti működéséből leg
alább ennyit a kezelésére bízott birtokok mindenikén telje
síthessen. Az erdőbirtokosok és az erdőtisztek között tehát 
éppen ott, ahol arra a legnagyobb szükség lett volna, 
kezdetben nem volt — mert nem lehetett — meg az a 
viszony, ami a birtokos és az ő gazdaságának vezetője 
között a kölcsönös megértés érdekében okvetlenül szük
séges.

E miatt az erdőgazdasággal szemben egészen tájékozat
lan s hozzá még legnagyobbrészt igen konzervatív haj
lamú erdőbirtokosok jobbára kellő előkészítés nélkül szinte 
meglepetésszerüleg jutottak az üzemtervek korlátái közé 
és mivel az első korlátokat jórészt sebtében, hiányos ada
tok alapján készült ideiglenes üzemtervek szabták meg, 
azokba pedig épp úgy, mint az első véderdő-kijelölésekbe, 
bizony sok tévedés, sőt túlzás is csúszott be: az erdő- 
birtokosok, akik a régi szabad erdőlés és legeltetés korlá
tozását általában legalább is erőszakosságnak minősítették, 
mindjárt kezdetben olyan argumentumokhoz jutottak, a 
melyek tényleg az erdészek túlzó beavatkozását és mél
tánytalan eljárását látszottak igazolni.

Ezzel kipattant az erdészet iránti ellenszenv és meg
születtek az erdészetet támadó első panaszok. Az imitt- 
amott fölmerült tévedések vagy túlzások hire természete
sen terjedt, mint a futó tűz és nőtt s változott, mint a 
mese. A szabad erdőhasználatok idejét feledni nem tudó
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birtokosoknál — különösen ott, ahol a tilalmazások a 
rablásig vitt rendszertelen erdőhasználatok vagy más ked
vezőtlen körülmények miatt a rendes 25—3070-nál jóval 
nagyobb terjedelemben voltak megállapitandók kedvező 
talajra talált minden vád és mivel a rendszeres erdő-

zolhatta semmi, ellenben az erdőrendezési, kezelési, őr
zési, erdősítési stb. költségek nőttek rohamosan: a czél- 
jaikat elég gyorsan megértetni nem tudó erdészek köz
kedveltség tekintetében csakhamar egy kalap alá kerül
tek a „fináncz“-czal.

De a panaszoknak, az ellenszenvnek ezek az országos 
terjedelmet nem öltött első hullámai könnyen elsimultak 
volna, ha közre nem játszanak más tényezők is.

Az első üzemterveknek jobbára a viszonyokban gyöke
rező tévedésein és túlzásain segithetett volna az erdészet 
könnyű szerrel és segített volna is kétségkívül, tőle telhe- 
tőleg, mert hiszen az indokolatlan túlhajtás, a mezőgaz
dák érdekeinek semmibe vevése vagy kicsinylése nem 
volt általános erdészeti elv soha s a kezdetben követett 
merev sablonokkal való szakítás, viszonyainkból folyólag 
elég gyorsan kezdett tért hódítani. Megjött volna az erdő
tisztikar számának emelkedésével belterjesebbé váló erdő- 
gazdaság anyagi haszna is nemsokára és azt a legelő
hiányt, ami az erdőgazdaság érdekében múlhatlanul fön- 
tartandó tilalmakból származott, mellőzhetővé tette volna 
csakhamar a megmaradt legeltethető területek rendszere
sebb használata, valamint az istállózás meghonosítása és 
a legelő-erdő üzem fokozódó térfoglalása.

Az a rohamos fejlődés azonban, a melylyel a nyugati 
államok előrehaladottabb közállapotait minden vonalon 
be akarjuk érni, nem hagyott időt a viszonyok ilyen csen
des kialakulására. Népünk még nem barátkozhatott meg 
az erdőtörvénynyel, még nem felejthette el a szabad erdő- 
gazdaság korlátozásának első keserűségeit, nem igen érthette 
meg, hogy a legelő-erdő üzemet is mind nagyobb figye
lemben részesítő rendszeres erdőgazdaság tulajdonképpen 
minő hasznokat biztosit és komolyan talán még nem is 
gondolt az istállózás megkezdésére s a közlegelők rend
szeres használatára, hogy a gazdaság többi ágazatában 
fejlődő belterjesség alapfeltételeit megteremtse az állat- 
tenyésztéshez is, a mikor beköszöntött 13. és 14. §-aival 
a mezőrendőri törvény és az erdészeknek, a kiket a sors 
ebben a szerepben is az az úttörők első sorába rendelt, 
meg kellett jelenni ismét a falvakban, hogy az erdőterü
let után sorravegyék most már a mezőhatárokat is és 
összeirják a közgazdasági szempontból befásitandó kopá
rokat.

„Nem volt tehát elég, hogy az erdőterületeken tilal
mazzanak és erdősítsenek, hanem eljöttek, hogy elvegyék 
marháink szája elől a legelőket is, hogy oda is erdőt 
ültessenek, mintha nem lenne elég erdő vagy fákat kaszál
hatnánk a barmainknak“. Ilyenféle megjegyzések kísér
ték a kapások összeírásán fáradozó erdészeket és ezek 
munkájuknak jóformán még csak a kezdetén voltak, a

mikor nemcsak azokból az alsóbb és szükebb régiókból, 
ahol addig panaszkodtak, hanem a művelt körökből is 
fölharsant fokozott erővel a panasz és most már végig
járt az egész országon az erdészek telhetetlen, minden 
mezőgazdasági érdeket mellőző törekvéseinek hirdetése.

Nem a magyarázó, megnyugtató fölvilágositás, hanem 
a gyorsabb szárnyú vád járt elől ezúttal is, pedig az 
erdészek tevékenysége ezen a téren higgadt elbírálás 
mellett legfennebb dicséretre számíthatott volna.

De ne csodáljuk ezt a jelenséget!
Aki ismeri, milyen óriási terjedelmű végtelen lánczola- 

tot alkotnak hazánk csaknem mindenik népesebb völgyé
nek domb- és hegyszegélyein a pusztulását jelző kietlen 
kopárok és tudja, hogy a nép használati s tejelő jószá
gát jobbára éppen ezeken a siralmas, de közel eső lege
lőkön szokta legeltetni, az megérti könnyen, miért lett a 
mezőgazdák panasza a kopárösszeirások nyomán hango
sabb és az emberi gyöngeségek ismerete megmagyarázza 
azt is, hogy a panaszok miért illették ezúttal is kizáró
lag az erdészeket, akik a kopárösszeirás terén tulajdon
képpen csak véleményező szerepet játszottak.

Sokkal jobban fáj mezőgazdáinknak a községekhez közel 
eső közlegelők egyrészének tilalmazása, mint az erdei 
tilalmazások, mert amig a községektől jobbára meszsze 
visszaszorított erdőkbe rendszerint csak a csordajáró mar
háikat hajthatják ki és ezeknek a legtöbb helyen maradt 
még elég legelőhely, addig a kopárösszeirások .éppen 
azon közeli közlegelők egyrészétől fosztják meg, a hova 
a tejelő és használati jószágot is kicsaphatták bármikor 
és lábizhatták akár az aprógyermekekre is, mert nem 
kellett tilalomszegéstől tartani, a jószág pedig „ha nem 
igen hízott is (mert nem volt mitől), de legalább eltöl- 
tötte az időt és kéznél volt.“

Ezek a tilalmazások fokozták volna a panaszokat fel
tétlenül akkor is, ha az összeírásoknál az erdészek egy
általán nem szerepelnek; így azonban hatványozódott a 
feljajdulás, mert ott volt a bűnbak — az erdész — aki
nek az erdei tilalmazások miatt már amúgy is volt ro
vása és ezt tenni felelőssé mindenért, bizonyos mértékig 
jól eső érzés is lehet, mert nem kell beismerni saját 
hibákat és mindjárt kárpótlást lehet kívánni. De van-e 
legalább egy szemernyi igazság ebben a vádban; helyes-e 
a legelőhiány előidézőiül most is egyedül az erdészeket 
állítani elő, „akik az állattenyésztés érdekeinek mellőzé
sével mindent üzemtervre akarnak kaptázni“ ; és ezek 
után helyes-e az a kívánság, hogy a legelőhiány meg
szüntetése kedvéért az erdőgazdaság egyszerűen mellékes 
szerepre utaltassák?

Nem azért kérdezzük, hogy szemrehányásokkal felel
jünk; csak tiszta bort akarnánk önteni a pohárba, hogy 
a kibontakozáshoz vezető utat mind a két fél saját hi
báinak teljes tudatával keresse.

Vonjuk le tehát lehető rövid sommázatba az előbb el
mondottakból folyó következtetéseket, úgy, hogy ki-ki 
lássa bennök saját hibáit.
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Az erdészet az első üzemtervek összeállitása alkalmá
val sokszor túlozta saját feladatát és ezzel, mielőtt a rend
szeres erdőgazdaság hasznait a népre leginkább ható 
anyagi előnyökkel képes lett volna igazolni, már abba a 
a gyanúba esett, hogy a mezőgazdaság érdekeit nem 
méltányolja. Viszont azonban a mezőgazdák azt, hogy az 
erdőtörvény életbeléptetése után szakértő erdészekben nagy 
hiány volt és a rendszeres erdőgazdaság alapjainak le
rakása emiatt nem történhetett kellő körültekintéssel, 
nem igen vették figyelembe s épp így nem méltatták 
eléggé az erdészetnek az első hibák kijavítására irányuló 
jóindulatú törekvéseit sem ; csak panaszkodtak évről- 
évre hangosabban, de eközben a legeltetés rendszeresebbé 
tételét és a fejlődő mezőgazdasági viszonyok között mel- 
lőzhetlen istállózás meghonosítását még akkor sem sür
gették az erdészet elleni panaszokhoz hasonló buzgalom
mal, amikor a mezőrendőri törvény már életbelépett s 
a törvényhatóságok is egymásután alkották a rendszerte
len legelőhasználat megszüntetését czélzó szabályzatokat. 
Bekövetkezett aztán a mai legrosszabb helyzet. Tilalom 
alá került a közlegelőknek egy nagy része is, mert így 
kívánják a kopárok termékenynyé tételét megczáfolhatla- 
nul sürgető közgazdasági érdekeink.

És vájjon a mezőgazdák legalább most hozzáláttak-e 
komolyan a legeltetés rendezéséhez s az istállózás meg
honosításához? Tettek-e annyit, amennyire gazdasági 
viszonyaink rohamos fejlődése mellett idejük lett volna?

Általánosságban bátran elmondhatjuk, hogy nem.
Azok a hibák tehát, amelyeket az erdészet a viszo

nyok kényszere miatt túlgyorsan végzett első üzemrende
zéseknél elkövetett, meggyőződésünk szerint nem annyira 
az erdészet mulasztásai, mint inkább a mezőgazdaságnak 
a viszonyok haladásával lépést nem tartó fejlődése miatt 
váltak érezhetőbbekké és a legelőhiány a rendszertelen 
legelőhasználat következtében elodázhatlanul szükségessé 
vált tilalmazásokkal érte el a mai arányokat.

Ezt véljük mi a helyzet tárgyilagos mérlegének és ha 
ez lesz szem előtt mind a két részen: meg vagyunk 
győződve, hogy akkor az állattenyésztés bajainak rende
zésében nem lesz nehéz megtalálni a méltányosság ha
tárai között vezető helyes középútat.

Haladjon mindkét fé l azon az úton, melyet szá
mára a közgazdasági érdekek helyes értelmezése 
jelöl ki.

Az erdészet szüntessen meg minden czéltalan túlzást, 
ami még ott szorult a régi üzemtervekben; hagyja zöl
delleni továbbra is a puha pázsitot a használtatásra vagy 
legeltetésre minden komoly természetű aggodalom nél
kül használható erdei tisztásokon; nyirbálja meg oksze
rűen a sokszor nem a tényleges szükséghez, hanem csu
pán a sablonokhoz mért elő- és utó-tilalmakat; legyen 
gondja a fűhasználat megengedésére mindenütt, ahol 
annak mellőzhetlen akadályai nincsenek; fejlessze a 
legelő-erdők berendezését mindama helyeken, ahol erre 
tényleg szükség van ; helyezzen kiváló súlyt a fanemek
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nek és a kihasználási sorrendnek olyszerü megválasztá
sára is, hogy a legeltetés elkerülhető akadályokba ne 
ütközzék; és ha a viszonyok kényszere úgy kívánja, 
ne vonakodjék a régi szabályok messzebb menő feloldo- 
zásától sem.

Nem egy vidéke van hazánknak, ahol az erdei és 
kopár tilalmazások folytán a legeltethető területek, sőt a 
kaszálók is annyira megapadtak, hogy az állattenyésztés 
érdekei tényleg csak úgy lesznek megóvhatok, ha az 
erdészet a segélynyújtással elmegy a helyesen értelmezett 
közgazdasági érdekek szerint megengedhető legvégső 
határig.

Ahol igy állanak a dolgok és azok a segítőeszközök, 
amelyekre már rámutattunk, az állattenyésztés igényeit 
a viszonyokból folyólag nem képesek kielégíteni, ott né
zetünk szerint rá kellene térni az erre alkalmas tar
vágások ideiglenes mezőgazdasági használatára is és e 
mellett a fahasználatokat oly módon kellene szabályozni, 
hogy az áterdőlésekből és a kihasználandó vágásokból 
nyerhető lombtakarmányt az állattenyésztők a téli takar
mányozáshoz felhasználhassák. Ez utóbbi körülmény ter
mészetesen az erdősitéseknél is lehetőleg figyelembe 
volna veendő, oly értelemben, hogy az erdősítések, a vá
lasztott erdőgazdasági czél kielégítése mellett, takarmá
nyozásra is minél alkalmasabb fanemekkel történjenek.

Ezzel az erdészet mindama helyeken, ahol az egész 
erdő feltétlen erdőtalajon . áll, körülbelül elérte azt a végső 
határt, amelyen túl már csak a helyes közgazdasági alap 
megrontásával léphetne.

Ha azonban az erdőterületnek olyan része is van, amely 
állandó mezőgazdasági művelésre szintén alkalmasnak 
mutatkozó talajon áll és amelyet a mezőgazdaság részére 
indokolatlan áldozat nélkül czélszerüen ki lehetne hasí
tani : akkor nyitva áll az erdészet előtt még egy út, ame
lyen saját érdekeinek helytelen feláldozása nélkül tovább
mehet a segélynyújtás üdvös munkájával. Mondjon le az 
ilyen területekről abban az arányban, aminőben a mező- 
gazdaság szükségletei megkövetelik; mondjon le saját 
érdekében is, hogy az erdőgazdaság fejlesztését meg
menthesse a legelőszolgáltatás nyűgétől; adja át, hadd 
szolgálják azok kizárólag a mezőgazdaság czéljait; legye
nek kaszálók, legelők vagy fás legelők — amelyek kellő 
gondozással tudvalevőleg több és jobb fűvet adnak, mint 
az erdők vagy legelő-erdők és ha attól tartana, hogy 
használatukkal visszaélve, termőképességüket tönkreteszik: 
sorozza be az erdőhöz tartozó tisztás területek közé s 
használatukat szabályozza üzemtervileg, úgy, amiként az 
okszerű gazdaság érdekében a leghelyesebbnek véli. En
nek nem lehet semmi elvi akadálya, mert kétségtelen, 
hogy az erdőgazdaságnak a mezőgazdasági használatra 
is állandóan alkalmas területeken való erőszakolása 
akkor is, amikor azokra a mezőgazdaságnak szüksége van 
és használatuk ezen a módon jövedelmezőbbnek Ígér
kezik — közgazdasági érvekkel meg nem indokolható; 
ezzel szemben tehát a mezőgazdák méltán melhetnének
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panaszt, annyival is inkább, mivel nyilvánvaló, hogy az 
erdők állaga az előbbiek folytán bekövetkezhető apadás
sal szemben kárpótlást nyer ama kopár és vízmosott 
területeken, amelyeket közgazdasági érdekből legalább 
néhány évtizedre erdészeti kezelés alá kell venni okvet
lenül.

A kárpótlás gondolata ne tegyen azonban elfogulttá 
minket sem. Ne fogjuk fel ezt a dolgot egyáltalán úgy, 
mintha csereberélnénk, hanem tekintsük mindig a köz- 
gazdasági őzéit irányadónak, aminek helyes értelmezése 
egyedül menthet meg minket is épp úgy, mint a mező
gazdákat a túlhajtásoktóL

Legyen erdő az, amire mint ilyenre szükség van és 
aminek a talaja más hasznosabb mivelési módra állan
dóan nem alkalmas; de ezen túl követelőleg ne menjünk 
akkor sem, ha az elhódítandó területért erdőt adtunk 
volna.

Amit tehát a mezőgazdasági földekből mint kopár 
vagy vízmosásos területet befásitásra összeírtunk, abból 
csak azt igyekezzünk erdőgazdasági kezelésbe venni, 
aminek termőképességét másként tartalmasán helyre 
nem állíthatjuk. A többin, ahol a termőképesség vissza
állítására és illetőleg a vízmosások megkötésére irányuló 
törekvés fa- vagy cserje-csoportokkal, sorokkal és illetőleg 
gyéren telepitett fákkal vagy cserjékkel is biztosítható, 
törekedjünk csupán ezeknek a megtelepitésére s hogy a 
fásításnak a birtokos mielőbb hasznát lássa és a mező- 
gazdasági használatban sokáig korlátozva ne legyen, 
adjunk előnyt a gyors növésű fanemeknek, mindenek 
fölött előtérbe helyezve a gyümölcsfákat, vagy (ha ezekre 
a termőhely nem alkalmas) élvezhető gyümölcsöt termő 
erdei fákat és az ültetéshez használjunk lehetőleg suhán- 
gokat vagy legalább jó nagy csemetéket.

Szóval ne zavarjuk össze az erdősítés és fásításnak 
lényegükben nagyon eltérő fogalmait és a mezőgazdaság 
indokolt kívánságaival szemben mindaddig, amíg azokat 
a követésre kijelölt közgazdasági szempontok megengedik, 
a merev negáció helyett helyezkedjünk minden tekintet
ben a méltányos előzékenység álláspontjára, hogy mező
gazdáinknak ne lehessen igaz okuk az erdészet egyoldalú 
törekvései ellen panaszkodni.

De amilyen mértékben hangoztatjuk az erdőgazdaság 
érdekeinek czéltalan mellőzését kizáró méltányos eljárást, 
épp úgy elitéljük az olyan értelmű kívánságokat, amelyek 
elfogultan, az erdészetnek téves alapon nyugvó hibázta- 
tásából kiindulva, a legelőhiányt minden más érdek mel
lőzésével, egész terjedelmében egyszerűen az erdőből 
szeretnék pótolni.

Ilyen kívánságokat csak a desperatioval igazolható tel
jes elfogultság diktálhat, mert a higgadt tárgyilagossággal 
gondolkozók előtt nem szorul bizonyításra, hogy ha az 
erdészet a legelőhiány rendezése érdekében a fent meg
jelölt határokat túllépné és az erdőgazdasági érdekeket a 
mezőgazdaság érdekeinek olyan erdőrészekben is aláren
delné, amelyeknek termőképessége ezáltal nyilvánvalólag

veszélyeztetve volna: a közgazdasági érdekek ellen olyan 
hibát követne el, ami a közeli jövőben a mainál még 
nehezebb állapotot teremtene és csak hosszú évtizedek 
alatt volna kireperálható.

Abból, amit a legelőhiány keletkezéséről az erdészet 
és a mezőgazdaság hibáinak tárgyilagos feltárása ked
véért elmondottunk, önként következik, hogy a legelő
hiány megszüntetése egyáltalán nem minősíthető az er
dészet kizárólagos feladatának; sőt ha a mai legelőhiány 
tulajdonképpeni okait mérlegeljük és a rendezés kötél- 
meit aszerint osztjuk fel: alig vehető tagadásba, hogy a 
kötelmek oroszlánrésze a mezőgazdaságra esik és az 
erdészet jórészt csak a segitő szerepre lesz utalva.

Hiába tágít az erdészet a legeltethető területeken, hiába 
tesz meg mindent, amit okszerűen megtehet; nem lesz, 
nem lehet annak kellő eredménye mindaddig, amíg mező
gazdáink az egész vonalon igazi komolysággal hozzá 
nem látnak a legelők és kaszálók belterjes használatának 
rendezéséhez és az istállózás meghonositásához.

Lássák be tehát saját hibáikat; fontolják meg, miként 
pusztulnak a legelők évről-évre azáltal, hogy ma is az 
évszázadok előtti használati módot követve állandóan, 
állatfaj és időválogatás nélkül össze-vissza legeltetnek és 
nem egy helyen, nem hogy trágyáznák, fogasolnák, javí
tanák a legelőket, hanem elhordják még azt a silány 
trágyát is, ami a legelő állatok után ott maradna s amel
lett, hogy a marhacsapások, keréknyomok, vontató ösvé
nyek stb. nyomán keletkező vízmosások megkötésére 
semmi gondot nem fordítanak, igen sok helyen szabad
jára engedik a legelőkről való kő, kavics, föld, agyag 
stb. hordást is, mintha a gazdálkodás czéljául a legelő
területek mielőbbi tönkretétele volna kitűzve.

Ezzel az eljárással a mezőgazdák önmaguk teszik sivár 
terméketlenekké a közlegelőket, önmaguk fokozzák a 
legelőhiányt és mivel különösen a hegységi legelők hasz
nálata is hasonló könnyelműséggel foly: az eddigi rend
szer alapos megjavításának késedelmezése esetén bizony
bizony hamar eljöhet az az idő, hogy az annyit szidott 
erdészet már legfeljebb a helyes közgazdasági alap fel
áldozásával nyújthat segitő kezet az állattenyésztés meg
mentéséhez.

Hogy a mezőgazdák ebben a tekintetben mit tegyenek, 
abba egyelőre nem kívánunk beleavatkozni. Szóljanak 
ahhoz saját szakembereik.

Mi csak arra akarjuk kérni, hogy azok után, amiket 
itt a legigazabb jóindulattal elmondottunk, Ítéljék meg 
ők is elfogulatlanul a helyzetet; ismerjék fel az eddig 
talán ellenségnek gondolt erdészekben a mezőgazdaság 
okszerű kívánalmait is készséggel támogató jó barátokat 
és legyenek velünk együtt teljes erejükkel azon, hogy a 
testvér-őstermelők minden közös kérdésben egymás érde
keinek kicsinylése nélkül dolgozzanak gazdasági állapo
taink fejlesztésén egyesült erővel.

_________________________  
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A tűlevelűek ápolása s ültetése.

A fenyőfélék, mint télen-nyáron zöldelők, ennélfogva a 
természettől nagyon is kiváló sajátsággal bíró növények 
kedvelik a magasan fekvő, mérsékelt hűs és csapadékos 
légkörű vidéket. Talajuk leginkább a csapadékos, a mér
sékelten kötött s termékeny meszes, márgás agyag; még 
a Pinus-nemek legtöbb faja, úgy a Juniperus communis- 
fajok is a lazább minőségű homok, sőt a száraz, kő
törmelékes talajban és a melegebb vidéken is kifejlődnek. 
Tenyésznek minden világrészben, de túlsúlyban Ázsiában, 
Dél- és Nyugat-Amerikában élnek a legtöbb és legkitű
nőbb nemek és fajok.

Ültetési idejök nálunk akkor áll be, mikor úgy tavasz 
közepén a növények nedvkeringése által a levélszemek 
és rügyek s ugyanakkor a szivógyökerek is fejlődni kez
denek, mely időben, bár az elültetés alkalmával a növé
nyeket gyakran a száritó szeleknek és erősebb naphevé
nek teszszük ki ugyan, de az ily nagyobbmérvü elpárolgó 
nedvességet a már megindult szívó gyökerek pótolni birják, 
különösen akkor, ha azok rendszeresen kiásatnak és 
azonnal megöntöztetnek.

E lényeges tárgyban számtalanszor tapasztaltam és 
panaszt hallottam, hogy a kiültetett fenyőfélék ezrével 
mentek tönkre azért, mert azokat helyökből kora tavasz
kor, sőt már őszkor és gyakran ki tudja hogyan kiásták 
és mint más, a télre lombját vesztő Ja- és cserjeféléket 
hanyatthomlok elültették; már pedig ilyen időben, midőn 
még a gyenge hajtásokban és számtalan levelekben csak 
alig mutatkozik működő élet, azok a csekély nedvességgel 
ellátott levelek addig, mig az ébredő tavasz nedvkerin
gési ideje elérkezik, zölden megszáradva aláhullanak és 
a növények elpusztulnak.

Van még egy alkalmas idő a fenyőfélék ültetésére, 
mely akkor áll be, mikor nyár közepe felé az új hajtá
sok már félig megfásultak és azokon itt-ott új fakadások, 
illetőleg zöldelő szemek mutatkoznak, mert a növények 
szerveiben akkor is élénkebb nedvkeringés működik.

Nagyobb fenyőféléket gom nélkül sikerrel elültetni 
akkor lehet, midőn azok annyira fejlődtek, hogy rost
gyökereiket, melyek nagyobbrészt az egyes, széles és 
vastagabb gyökerek végein vannak, a kiásás alkalmával 
nagyobb mérvben megnyeshetjük.

Az elültetett fenyőfélék gondozása az első évben abból 
áll, hogy az ültetés után gyökereik hálózata terjedelméhez 
képest alaposan átöntözzük, nyáron a melegebb nap
sugarak ellenében gyökérközeit félig rothadt szalmás 
trágyával vagy falevéllel befödjük, a nagyobb szárazságban 
pedig úgy 10—12 napban meg is öntözzük.

A téli gommal elültetetteket a szükséghez képest úgy 
látjuk el kellő öntözéssel, hogy a vizet tányér alakban 
csupán a gom terjedelmére alkalmazzuk; miután az első 
évben a fenyők gyökerei a gomtól a volt gödör talajába 
csak kevés mértékben ereszkednek s így nyáron át a 
gomban maradt régi gyökerek és azokon fejlődő új szívó .

gyökerek leginkább a gom földjéből táplálkoznak, azokat 
bizonyára csakhamar ki is szárítják; mely helyzet ha 
nyáron a nagyobb melegségben egy kevéssé tovább tart, 
azaz ha azoknak öntözésével elkésünk: a növények levelei 
észrevétlenül hullani kezdenek és a növények csakhamar 
elpusztulnak.

Ha azt tapasztaljuk, hogy a fenyő-növények levelei 
aprók lesznek, hajtásai megrövidülnek — mi rendesen 
a talaj terméketlenségét mutatja — talajukat egy-egy 
kora tavaszkor híg trágyával látjuk el.

A folyékony tápot következőkép készítjük el: Egy 
5 Hl. kádat nem egészen vízzel megtöltünk, ehhez félig 
korhadt vegyes állati trágyát, 1 lapátnyi oltott meszet 
és 2—3 lapátnyi fahamut adunk s a kinek módjában 
áll, még 4 klgr. Chili salétromot is. Az anyagokat jól 
felkeverjük, másnap a keverést ismételve, a kívánt czélra 
azonnal felhasználhatjuk. Hogy pedig a folyékony táp a 
talaj mélyebb rétegébe is hatolhasson: a folyadék táp 
alászivárgása után a körökre ugyanannyi közönséges 
vizet öntünk. Mondanom sem kell, hogy a növények 
körein visszamaradt trágya salakját, melyben még sok 
táp maradt vissza, — a nap kiszáradása ellen egy-egy 
tenyérnyi földdel betakarjuk.

Á kisebb fenyőfélék kiásását illetőleg megjegyzem, 
hogy mint minden fa- és cserjefélénél, úgy itt is az a 
főczél, hogy a kiásandó növények minél több gyökér
zettel bírjanak: a földből való kiásást akként intézzük, 
hogy a kifejlődés, valamint a rostgyökerek hálózata 
szerint, a csemeték előtt egyenként kis gödröket ásunk, 
a gyökereket ásónkkal illő távolságra körülszúrjuk, azután 
a növényeket a gödör felé huzzuk és utánna egy-két 
oldalszúrással kiszabadítjuk.

A korosabb fenyőféléket nagyobb arányban való távol
ságban körülárkoljuk, az árokban előforduló harántosan 
fekvő gyökereket élesre fent ásónkkal lenyessük, azután 
a föld gomjával együtt megingatjuk s végre a gyökere
ken még megmaradt földet letisztítjuk és utánna ki
emeljük.

Kötött agyagtalajban, különösen ha a szükség úgy 
hozza magával, az ily talajt egy kissé előre megön
tözzük, a fejletlenebb növényeket egész gommal is ki
áshatjuk.

A fenyőfélék ültetése megegyezik bármely más fa- és 
cserjeféle ültetésével, azon különbséggel azonban, hogy 
ezeket az ültetés után azonnal meg kell öntözni, mert, 
mint már érintve volt, a növények nedvkeringésben van
nak és ilyenkor minden növénynek több nedvességre 
van szüksége.

Hazánkban a síkon jól tenyésznek és teleinket ki
állják a Pinus-nemüek közül: a sylvestris, az austriaca 
és a Sabina-fajok. A Piceak közül: több faja az excel- 
saknak, az alba, a nigra, a pungens- és rubrafajok. A 
Larix-nevüek legtöbb faja. A Gingko biloba. A Juniperus- 
nemüek közül: a virginiana, a Sabina, a prostrata és a 
communis-fajok. A Thuya occidentalis fajok közül a
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Th. plicata és Th. gigantea. A Retinospora nemek 
közül: az ericoides és a plumcsa.

E tárgyban még azon kérdésre kell felelnünk: vájjon 
mely középtermetű, szép és szabályos alakú, hatásos ki
nézésű, de erőteljes, nem kényes és gyorsan fejlődő 
nemek és fajok lennének a kertekben az előbb leirt 
viszonyok közt ültetésre legalkalmasabbak?

Miután manapság rengeteg sok és szebbnél szebbféle 
fenyők állnak rendelkezésünkre, a gondozottabb és na- 
cyobb arányú parkokban rendesen egy-egy csoportba sok
féle nemeket és fajokat alkalmaznak, melyek úgy a valódi 
szakértők, mint a kertkedvelőknek általános tetszését bírják. 
És ez természetes is, mert a fenyőfélék többnyire gúla- 
alakuak és leveleik kisebb-nagyobb mértékben egymáshoz 
hasonlítván, a bár kellemes külsővel biró, de mégis bizo
nyos egyhangúságot adó látványosságot a többféle nemek 
és fajok egy csoportban való alkalmazása gyengíteni 
fogja. E czélra a következő változatosságot nyújtó fenyő
félék volnának egy-egy csoportban alkalmasak: a Pinus 
austriaca, P. montana, Ginkgo biloba, Juniperus commu
nis, hibernica, Retinospora plumosa, Thuya occidentalis.

Egy másik csoportra: Pinus austriaca, P. compacta, 
Picea nigra, Thuya plicata, T. gigantea, Juniperus Sabina, 
a Larix europaea.

Hol a terület nem éppen korlátolt, ott a fenyőtársaság
hoz még egy-két példányt a fenyőtypust megközelítőleg 
lehetne mondani, — kisegítőnek a Tamarix tetranda és 
T. gallicát lehet besorolni. Flicht E m il

wtmmws rt cf.’rt y* >♦11

F ő v a d  á l t a l  o k o z o t t  k á r  a  t ö l g y e s e k b e n .  A bükk- 
hegység déli lejtőit boritó tölgyesekben 18 év lefolyása 
alatt ez évben tapasztaltam a szarvas által okozott károk
nak azon nemét, hogy a 10— 15 éves sima kérgü fiatal 
tölgynek derekát nem meghántja, hanem mint a nyúl 
szokta, csakhogy erősebb kiadásban körül rágja. Kőris
fánál láttam már más években is, de tölgynél csak ez 
évben tapasztaltam először és pedig meglepő nagy meny- 
nyiségben. Ezen szokatlan károsításnak oka valószínűleg 
a hosszú és szigorú télben keresendő. G. L.

A z  O r s z á g o s  E r d é s z e t i  E g y e s ü l e t  ez évi márcz. 
hó 2-án Budapesten, az egyesületnek Alkotmány-utczai 
székházában választmányi ülést tartott, mely alkalommal 
igen fontos, a közérdeket is érintő ügyek tárgyaltattak. 
Többek között részletesebben foglalkozott az ülés az 
egyesület által a földmivelési ministerhez a kocsányos 
tölgynek a magasabb fekvésű helyeken való tenyészté
sét megakadályozandó kérvény mikénti szerkesztésével. 
Több oldalról történt hozzászólás után az ülés azt hatá
rozta, hogy erre a kérdésre általánosságban hívja fel a 
földmivelésügyi minister figyelmét. A kérvény az „Erdé
szeti Lapok“ április havi füzetében egész terjedelmében 
megjelent. Több napirendre tűzött tárgy elintézése után 
felvétetett az egyesület kebelébe 3 új alapitó és 21 ren
des tag, mivel az ülés véget ért.

TÁR  CZ A.

A k iv ágo11  fa .
Viruló erdőbe Oh mily gyász, a porban
Fejszés szolgák jöttek, Heverni kivágva,
Kivágták az erdő S mégis csak rügyezni
Díszét, a nagy tölgyet. Gyötrö, égő vágyba,
Lenyesték sok lombját Saját halálunkat
S dísztelenné válva, Bimbónkba lehelni,
Gyökerétől messze Reménytelen sarjat
Csak hevert a szálfa. Táplálni, nevelni.

Kit halálra szántak, S óh mily gyász, születni
Nem tudott kimúlni, Ily kivágott törzsből,
Valami készteté Sohsem szívni éltet
Zöldelni, virulni. Oserejii földből,
Úgy emészté törzsét Életet kezdeni
Az életnek kedve, Satnya, beteg ággal,
Ki akart még törni Halált örökölni,
Élettermö nedve. Mohó életvágygyal.

Addig-addig buzdúlt, Kit fejszés ledöntött,
Mig zöld gályát hajta. Miért nem hal meg mindjárt?
Tavasz minden napján Rügy miért folytatja
Új ág sarjadt rajta, Kivágott törzs kínját?
Köröskörül zöld már Haldokló mért küzköd
A halálnak fája, Hajtani új sarjat?
Reszket a szélben sok S mért tör fényre, napra,
Zsenge galyacskája. Ki haldoklón sarjadt?

. . . Nézem a nagy törzset, Zöld dísz mért gúnyolja
Új díszét is nézem A fát, mely ledöntve?
S a halál és élet Zöld hajtást mért gúnyol
Mély bánatát érzem. Puszta fának tönkje?
Úgy bánt az elmúlás, Minek szabtál, Isten,
Mely még sarjat éltet, Erdeidben törvényt?
Úgy fáj a virulás, S ha szabtál, miért tűrsz
Mely szebb kort nem érhet. Ott emberi önkényt?

Mért hagysz szép fáidon 
Ilyen csúfot tenni ?
Mért hagysz reménytelen 
Bimbókat kikelni?
S ha kikelnek, mért szabsz 
Rájuk kora véget?

Oh erdők istene,
Törzseidet védjed.

Pál agyi Lajos.
c g )  c g  c g  c g  c g  c g  c g  c g  c g  c g  c g  c g  c g  c g  c g  e g o  c g  c g  c g  c g  c g  c g  e g e g  c g  c g

Május erdőn-mezőn.
Irta: Glück István.

Micsoda teszi igazán paradicsomkertté, az Isten kert
jévé ezt a földet? Mindenesetre a növény. Jellegzetessé 
ugyan teheti a tájat a zordon sziklabércz, a tajtékzó s 
zúgó, rohanó patak, a csendes tó vagy éppen a vadul hul
lámzó tengeráradat, szívhez is tud szólni minden növényi 
élet nélkül ; sőt meg is tudja rázni borzalmas nagysze
rűségével az embert a puszta végtelenje, a tengerbe 
nyúló, kivájt, regényes sziklaóriás, a sziklabérczek kopár 
fala : de csendes békével csendes örömöt csak a növény
nyel benőtt tájék tud az ember szivébe belopni. Most
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van ideje élvezni a szép természet fölséges jelenségeit, 
melyeket pazar kezekkel szórt szét a Teremtő a föld 
egész kerekségén. Május, a szép május megjött millió 
virágával, millió madarával! A tavasz fölvirult! Hozsanna 
néked, te gyönyörű világ !

Nézzünk csak körül a mezőn, az erdőn, mit tár elénk 
a virágos tavasz!

A mező most a legszebb. Ki ne ismerné, ki ne sze
retné ezt a hullámzó, illatos fűtengert patakjának csacsogó 
morajával, mely oly elégedetten íolydogál tova puha bár
sony ágyában s a mely oly fürgén illan-surran el az 
ezernyi kanyarulatok mellett a parthoz simuló élénkzöld 
fűszálak közt?! A mezőhöz annyi édes emléke fűződik 
boldog gyermekségünknek! Ott edzőttünk játszva-futkosva 
reggeltől napestig; ott hallgattuk az égbeszálló pacsirta
madárnak csicsergő dalát; ott szedtük a legszebb virá
gokat kis pajtásainkkal, ha valakinek névünnepe közel- 
gett; ott kaptuk egyszersmind a mező illatos levegőjén 
arczocskáink piros rózsáit. Mért ne szeretnők most is a 
mezőt, mikor már felnevekedtünk ?

Én véghetetlenül tudom szeretni a mezőt, mert valami 
édes, valami szívhez szóló ömlik el rajta, mely örömre 
hangolja szívemet. Meg lehet a sajátos hangulata az 
északi tájaknak is, hol a hómezők fehérsége váltja föl a 
mieink üde zöldjét; de az hideg és zordon. Meg lehet a 
külön hangulata a forró égövi mezőknek is, de azok 
mintha túl volnának tömve s azért szórakoztatók, dagá- 
lyosak. A mi mezőnk nagyon kedves, különösen most 
májusban, a tavasz legszebb szakában, mikor már fel
nőtt a fű, kinyilt a millió virág; mikor már illatot lop
kodhat a bujkáló szellő és édes mézet a virágok kely- 
héből a sok csapodár pillangó ; mikor már van helye a 
piczi harmatcseppnek, hol megülhet csendesen, mig a 
napkeltének rózsafénye szét nem ömlik a tájon.

Annyi minden köti le ilyenkor az ember figyelmét!
A virágok színgazdagsága mindenkinek szembeötlő, 

hiszen úgy tetszik, mintha a helyett a sok fehér, sárga, 
kék, vörös, piros, barna virág helyett megannyi csillag, 
rubin, zaphir, thürkisz ragyogna, tündöklenék felénk. S 
mekkora a virágok és levelek formagazdagsága! Föl
található utánzatban a kehely, harang, csillag, nap, golyó, 
rosetta, sisak, korona, sarkantyú, csizma, kalap stb. 
Mintha törpe manók dúsgazdag fegyvertárába lépnénk, 
mindenfelé kard, tőr, lándzsa, bárd, nyíl néz felénk. A 
mező tavaszi virágai egyszerűek, világosabb színűek, 
mint a nyáréi, melyek tüzesek, — de nagyon kellemes 
illatuak; az ősz virágainak jóformán semmi illatuk sincs, 
csak szépségük bájos s mintha valami névtelen bánat 
ülne mindegyik ölében, olyan szomorúak, levertek. Most 
mintha újjongna minden örömében, olyan vidám hangu
lat ömlik el az egész mezőségen. Mintha együtt dalolná 
minden a pacsirtával: „Dicső, dicső kikelet, kikelet, ki
virít, kivirít a virág mind!“

Ez a fű és virágtenger most tele van élettel: ezer meg 
ezer féreg mászkál a fűszálakon föl-le; millió bogár

6. szám.

botorkál a földön s ha az est szétteríti leplét a mezőség 
fölött, kéjútra kél a tündöklő szentjánosbogár a levegő
égbe, mint valami vándor csillagocska.

A verőfényben a szunyogfajta és légyféle apró terem
tések milliói nyüzsögnek, méhek, darazsak zümmögnek, 
zsonganak és szitakötők rezegtetik-perczegtetik szárnyai
kat. Tücskök csirpelnek, szöcskék ugrálnak mindenfelé. 
Nincs egy teljesen csendes pillanat, folyton zúg, zsong- 
bong a levegő. Ha behunyom szemem s úgy hallgatom 
elmerülve, elmélázva ezt a zümmögést, úgy képzelem, hogy 
valami roppant vizezés mellett álldogálok, melynek be
ömlő vize trillió meg trillió cseppé szakadva hull alá a 
mélység szétszórt sziklatömbjeire s hogy onnan zúg 
felém a zsongó-bongó hangáradat. Valami nagy élvezet 
ezt hallgatni, nekifekve az illatos fűnek s eltakarva ka
lapunkkal szemeink elől a világot.

E nyüzsgő-mozgó, zsibongó világból egyszerre csak 
kiröppen a mezei pacsirta s száll-száll fölfelé a magasba 
szakadatlanul, mintha csak az Isten trónja elé akarna 
jutni és csicsereg, énekel éles, zengő-csengő gyönyörű 
hangon, meg nem állva, el nem hagyva, félbe nem sza
kítva, mintha sziveszakadtáig akarná magasztalni ezt a 
szép mezőt, az Isten gyönyörűséges kertjét. Belefájdul a 
nyakam nézésébe, oly magasan jár már, talán nem is 
látom, csak sejtem alázengő dalából, mely olyan, mintha 
angyal csacsogna-csevegve egy másikkal valamelyik bá
rányfelhőn üldögélve. Mikor az egyik szállóban van, a 
másik pacsirta már elérte zenitjét, a harmadik esik, a 
negyedik ép most kezdi az emelkedést, az ötödik most 
kapta össze szárnyait és most ejti be magát a mező hul
lámos füvébe. Nem toll alá való e kedves mezei han
gulat festése, ezt látni, hallani, személyesen kell élvezni, 
hogy fogalmat lehessen alkotni róla!

Az est beálltával sem lesz csendesség. A haris meg
ereszti nyers, messzehangzó hangját, mely olyan, mintha 
a kaszát fenné már valaki, hogy levágja ezt a hul
lámzó fűtengert. S ha ez megúnta a torka köszörülését, 
felharsan a békák konczertje, melynek aztán se vége, se 
hossza. . . .

Ha már a mezőnek ennyi bájt kölcsönöz a virágos 
május, minő lehet az erdő amúgy is örökké kedves 
világa ?!

Mintha a mező zöld szőnyege volna szétterítve ágain, 
gályáin. Olyan gyenge, vékonyka a fiatal levél, hogy át 
tud szaladni rajta a napsugár. Lágy szellők hullámzanak 
az erdőn át mindenfelé, melyek hordják s gyűjtik egy
szerre az erdő felülmúlhatatlan szépségű és illatú virá
gainak kincsét: azt a röpke illatot, melyről azt se tud
juk, hogy micsoda, csak élvezzük. Merre menjünk? 
nem könnyű dolog. Szép az árnyékos hely, de szép a 
napsütötte tisztás is ; kedves a dombhát, de aranyos a 
patakszelte völgy öle is. Nehéz a választás! Végre is 
túlsúlyra vergődik a patak tája iránti szeretetem s arra 
felé veszem útamat. Mily kedves ez a tajtékzó csobogás, 
ez a csirrenő csergedezés, a mint belemorajlik egy-egy
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szikladarabnak tompa puffanása, melyet az aláomló víz 
megforgatott helyében! A part szegélyén tengődő káka 
tetején szitakötő sütteti égszínkék hátát s hallgatja a 
csevegő beszédes patak meséjét; közbe-közbe bólint rá 
egyet a kék nefelejts, mely a patak leghűségesebb imá
dója. A piczinyke ugrándozó hullámokon millió parányi 
nap úszik ragyogva — tündökölve; egy pillanat alatt 
millió tűnik el s ugyanannyi támad. Oly szép, mikor e 
tűz és víz egymást ölelve, egymást csókolva rohan tova.

A kikelet már megszülte a dalt. A május minden tiszta 
egü napja hangversenyt fakaszt az elsőrangú dalnok szi
véből. Még a hajnalcsillag is az égen s már lehet hal
lani ábrándos madárhangicsálást; mikor kígyóinak aztán 
az ég bárányfelhői, fölzeng a rigó érczes, komoly, méla
bús dala, melyben elzengi az erdő pittymallati csendéle
tének dicséretét. A mint megcsapja e fönséges dal a 
kakuk fülét, előveszi tilinkóját ő is és szélnek ereszt né
hány messzehangzó „kakuk“-ot. Fölébrednek az erdő 
összes lakói: a fülemülék, a pinty, a veresbegy, a csíz, 
a sármány, a rigók, a szürkebegy, a gerliczék, a mátyás 
és mindannyi üdvözli a saját birodalmában a ragyogó 
napot, a tündöklő eget. Daltól zeng minden bokor, min
den facsúcs. Nincs csendesség egy pillanatra sem, mintha 
versenyre keltek volna, melyik bírja tovább. Százféle 
hang keveredik egy végtelenül kedves összhanggá, mely
nek hallására megdobban a szív és édes merengésbe 
mélyed, melyből igazán fájó a fölébredés. Néha megesik, 
hogy e vidám danába belesivit egy átható, éles csirre- 
nés, arra, mint parancsszóra, hirtelen megnémul az erdő. 
Karvaly húz át a patak tája fölött, azt vette észre az 
ökörszem s ennek figyelmeztetését tartotta olyan tiszte
letben a madársereg. A veszély elmúltával aztán megint 
fölzeng az ének, megharsan a dal. Ez tart a nap delelő 
idejéig, ekkor elcsendesül némileg az erdő, hogy alko
nyat felé újra megelevenedjék. De ekkor más az ének 
hangulata. Nem vidám, tüzes, gyors kikelet-dalok ezek, 
hanem mintha a búcsuzás fájdalma rezdülne át rajtok.

Ez a dal a búcsúzó napnak szól, a napfényben égő 
bérczeknek, a homályba burkolódzó kedves viránynak. A 
nappal kél s a nappal nyugszik el az ének is. Egyik 
madár a másik után megy esti pihenőre. Csak a rigó, 
mely a hajnalcsillagot üdvözli, várja meg az alkonycsil
lag feltüntét, hogy elzengje annak is dicséretét, de hangja 
nem olyan mint reggel, tele van sejtelemszerüséggel, 
mintha most tanulná holnapi darabját. A madarak dalá
ban mintha a virágillat és színpompa válnék dallammá, 
olyan gazdag s ebbe önkénytelenül is beleújjong az én 
szívem is : Hurrah, te gyönyörűséges világ!!

A kora tavaszi virágok elvirágoztak, de mások jöttek 
helyökbe. Vadrózsa hinti tele gyönyörű virágaival a bok
rokat, gyöngyvirág árasztja átható kedves illatát, kankalin 
festi sárgára a színtelen avart, földi eper kacsintgat a 
tisztás zöldjéből, kosborok pompáznak az erdő titkos mé
lyein és még száz meg száz egyéb virág. Amerre csak 
nézünk, virággal van telehintve a föld, láthatja mindenki,

hogy május a virágok hónapja. Mintha a levegő is tele 
volna letépett repülő virágokkal: csapongva, czéltalanul 
libben jobbra-balra, föl-le a sokféle pillangó, egyik több 
színpompát rakott magára, mint a másik. Teszik a szé
pet a sok virágnak a posz-méhekkel, darazsakkal együtt. 
Bogárzümmögéssel, méhzsongással itt is tele a levegő, 
akár a szépséges mezőn.

Ez a tavasz ; a márcziusé, áprilisé csak próbálkozás. 
Most már meg tud érni az erdő fölött kavargó felhőben 
a czikkázó villám is s mély dörejét magába tudja fogadni 
a kilombosodott erdő is. Az erdő tud már áhítozni az 
eső után is. Ez az igazi tavasz, ezt hozta meg a szép
séges május! . . .

IRO DALM I SZEMLE.

Az ú jabbkori fe lú jító  vágásm ódok vissza
hatása a ta la je rő re .

A „Centralblatt f. d. g. F.“ egyik idei számában a 
légköri és kémiai tényezőknek a felújító üzemmódok 
melletti talajerő változtatásait kimerítően fejtegetve, alábbi 
végkövetkeztetésre jut:

Gyéres üzemben kezelt erdőkben alomhasználatnak 
nincs helye, mivel a talajt nagyon is igénybevevő gyéres 
üzem s a talajt gyengítő alomhasználat egymást kizárják, 
mert ki is állhat jót aziránt, hogy — ha a gazdálkodási 
mód hathatósságában oda jut, miképp az elvett táp
anyagokért majd semmit sem téríthet vissza a talajnak — 
nem fog-e mesterséges pótlószerekre szorulni, hogy a 
támasztott igényeknek megfelelhessen? Az erdei alom 
különben nem megvetendő nitrogénforrása az erdőnek, 
amennyiben Henry (Nancy) kísérletei szerint képes a 
körlég nitrogénjét lekötni.

A gyéres növendék (Lichtungszuwachs) kihasználására 
fektetett „modern“ üzemmódokra szánt állabokat jó talajon, 
árnyékos fekvésben kell választani.

Jó talajon, mert ez képes leginkább megfelelni a hozzá
kötött igényeknek; ez pedig gyakran fog védett fekvésű 
állabokhoz vezetni, de nem csupán abból az okból, hogy 
ily helyen a talaj többnyire televénydúsabb, üdébb és 
tehát termékenyebb, hanem méginkább azért, mert emitt 
az egyenletesebb s egyáltalán kedvezőbb hőmérsékleti 
viszonyok mellett a televényképzésre való anyagok át
változása biztosítva létezik.

Végül hangsúlyozzuk, hogy a gyéres üzemet a talajra 
való kedvezőtlen hatása mellett sem tartjuk elvetendőnek, 
csupán ott szeretnők látni — erdőnk ősereje, termőképes
sége és szépsége fentartásának érdekében — hol a szük
séges feltételek — nagyobb talajkárositás nélkül felta
lálhatok.

Innen túl nem is árt egy-egy intő szó „Moderneinknek“. 
A gyéres üzem jelszava alatt nem egy gyenge állab- 
tőkéjü erdő termése lett a végletekig hajtva s így alaposan
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megtámadva. A mostani birtokos jól érzi magát mellette, 
az utód — lássa.

Jól megcsinált üzemtervvel bevezetett gyéres üzem is 
a kivitelben gyakran kés a gyermek kezében, pedig épp 
ez kívánja a kezelőtől a legtöbb értelmet, a legfinomabb 
érzéket s legmélyebb behatolást abba, ami mindenhái 
kelléke az erdőművelésnek.

es.
A z  á k á c z  f á j á n a k  t a r t ó s s á g á r ó l  a földmivelési 

minister kiadványában Selmeczbányán, Vadas Jenő m. 
kir. főerdőtanácsos szerkesztésében megjelent „Erdészeti 
Kísérletek“ czímü évnegyedes folyóirat utolsó számában 
Illés Nándor igen érdekes adatokat teszen közzé, melyre 
különösen azon okból hívom fel lapunk olvasóinak figyel
mét, mert a közügy érdekében kívánatos lenne, ha az ez- 
irányu tapasztalatok minél szélesebb körben lennének 
ismertetve. Az ákácz éppen azon specziális magyar fanem, 
melyre az ország kopárainak beerdősitésénél a közel jövő
ben fontos szerep vár, elterjedése hovatovább mind 
nagyobb arányokat fog ölteni s nemcsak az erdész, de 
a gazdaembernek is tudni kell, mi mindenre használhatja 
annak igazán sok jó tulajdonsággal bíró fáját. Igen helye
sen ajánlja Illés a gyorsan növő ákácznak bányafává 
való felhasználását, bár e tekintetben tartósságáról tapasz
talati adatok nem állanak még rendelkezésre, annyi bizo
nyos, hogy ha e fanem ott beválik és csak megközelítőleg 
is olyan árakat lehet majdan elérni, milyent a tölgy- 
bányafákért fizetnek, az ákácz a kőszénbányászatban 
egy állandó jó piaczra talál. Illés számos esetet sorol 
fel, mely az ákácznak nagy tartósságára enged követ
keztetni ; így elmondja, hogy Amerikában sleepereknek 
használják s felülmúlja tartósság tekintetében a fehér 
tölgyet (Quercus alba pinnafitida), keritéspadlóknak is 
gyakran tenyésztik Amerikában. Az „Erdészeti Lapok“ 
1884. évi VI. füzetében fel van említve egy eset, mely 
bizonyítja, hogy egy kerítés oszlopai, melyek vékony 
ákáczból készültek, 18 év után is még teljes használható 
állapotban voltak. A meleghegyi vadaskertben az ötvenes 
években tölgy és ákáczból készült kerítés tölgyoszlopait 
már háromszor kellett jókkal kicserélni, mig az ákácz- 
oszlopok előreláthatólag még most is eltartanak 10 esz
tendeig. Több, hasonló megfigyelés után ítélve kimond
ható, hogy mig a tölgyfa földbe ásva 16—20 esztendő
nél tovább nem tart el, az ákácz azt 2—3-szor múlja 
felül. Annak a kérdésnek megfejtése, hogy minek köszön
heti az ákácz rendkívüli tartósságát, ugyan a vegyésznek 
a dolga — mondja Illés — de ő a konserváló, az 
ellentálló hatást annak a gyantás vagy olajos anyagnak 
tulajdoniba, mely okozza, hogy a nyers ákácz is — mind
járt levágás után —• jól ég.

Imecs Béla.

E R D É S Z

V A D Á S Z A T .

A h é j j a - k o s á r r ó l .
— Válasz S. Z).-nek. —

A „Magyar Erdész“ 5-ik számában a fenti czim alatt 
foglaltakra örömmel ragadom meg az alkalmat, hogy az 
utolsó pontja értelmében felvilágosításokkal szolgálhassak.

Azzal kezdem, ne tegye félre a becses szerszámot, mert 
való igaz, hogy héjjafogásra, főkép galambászó ölyvekre 
egyik legkitűnőbb szerszámot ismerem én is benne ezek
nek pusztítására.

S. D. talán olyan kosarat, illetve vasat kapott, mely 
vasra háló is kell, mert az úgy van készítve, hogy élve 
fogjon (ez nagyobb vas a 45. számúnál).

En ezelőtt 2 évvel hozattam E. Grell és Társa (Hay- 
nauból, Sziléziából) czégtől a két első 45a. számú héjja- 
kosarakat csapóvassal a tetején s mondhatom, ugyanaz 
évben e két vasban 54 darab héjját, ölyvet és erdei 
kányát fogtam, pontos jegyzéket vezetve róla, mely héjja- 
kosarakat két erdőőröm kezelt s szoros kötelességévé 
téve minden egyes példányát nekem bemutatni, melye
ket nagyrészt személyesen láttam is és ezekből dr. Lendl 
Adolf úr is (Budapest, II. kér. Donáti-utcza 7.) többeket 
kapott tőlem preparálás végett, mert igen szép példányok 
kerültek közte, mely kitömött példányok most is igazol
ják a kosárfogás sikereit s többfelé szétküldözgetve, az 
asszonyok szalonjait díszítik.

Azt hiszem, S. D. sikertelenségének az az oka, hogy 
nem helyesen állíttatta fel a kosarat s talán a bizton
sági zár nem is tolatott félre felállítása után. Ily eset
ben a vas be nem csapódhatik, mert a biztonsági készü
lék nem engedi, rajta tánczolhat a héjjá a kis keresztrúdon 
és a szegény gerlék félelmükben talán szivszélhűdést is 
kaphattak, fejük fölött látva halálos ellenségüket, mert e 
két előbb említett ragadozó madár hosszú lábszáraival be 
is nyúl a kosárba a prédáért, ha a vas előbb be nem 
csapódna.

Hogy ezt említettem, tettem azért, mert egyik legöre
gebb erdővédem és tapasztalt vadászszal történt meg, 
hogy többszörös magyarázat és megmutatás daczára el
felejtette a vas felállítása után a biztonsági zárt félretolni, 
hogy a vas becsapódhasson.

Most már területemen, illetve erdőn, melyet kezelek, 
mely körülbelül 5000 hold, 3 ilyen kosarat alkalmaztam 
derékszögű háromszög alakjában, circa 2 kilométer távol
ságban. E három kosár közül kettő működik legjobban. E 
két kosár erdőn van egy nagy gazdasági tábla szélén a 
fiatal vágásban, a táblától 10—15 lépés távol az erdő
ben, 3 méter magas, kéregben levő tölgyoszlopon állnak, 
ügy, hogy a földről a búza és víz naponta a galamb 
bádogjába beadható legyen. A kosár az oszlopra van 
szegezve, teteje vékony sodronynyal lekötve, hogy a 
a galambot hívatlan egyén könnyen ki ne vehesse, a 
csapóvas ellenben egy vékony sodronynyal az oszlophoz
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kötve, feltéve, hogy fogás esetén a ragadozóval a földre 
essék és a galambot ne nyugtalanítsa tovább. (A kosa
rakban nyáron fehér, tarka, télen hóban fekete galam
bot teszek, télen kitömött példányokat, melyeket E. Grell 
és társa Haynau, Szilézia, darabonkint 2 koronáért szállít.)

A harmadik kosár egy gazdas gi táblán áll 300 lépés
nyire az erdőőri lakástól és 100 lépésnyire az erdőtől. 
Ez kevesebbet fog mint a két előbbi. Azonkívül az ura
dalmi tiszttartó is szenvedélyes vadász, hozzátéve jó vad- 
tenyésztő is és passzióval üldözi a ragadozókat s szintén 
állíttatott a gazdasági területen négy kosarat a gazdasági 
táblákon, de bizony ott is gyakran látni ragadozókat 
vonulni, de még nem fogott.

Ebből azt következtetem, hogy a S. D. kosara is talán 
igen nyílt exponált helyen lehetett kitéve.

Végül ajánlom S. D.-nek, tegye ki kosarát ily 3 m. 
hosszú, hajban levő kérges törzsű tölgyoszlopra, lehetőleg 
fiatal vágás szélén (a ragadozók vonulását megfigyelte, irta 
czikkében), a kosarat az oszlophoz hozzászegezve, hogy 
keményen álljon rajta (most fehér házigalambot bele) a 
kosár tetejét lekötve sodronynyal, hogy a galambot köny- 
nyen ki ne vehessék hívatlanok, a vasat pedig mindég 
földön állítva, a biztonsági zárt csak akkor tolja félre, ha a 
vasat a kosárra feltette ; ezt szerencsétlenség elkerülése 
végett is ajánlom. A vasat is ajánlatos az oszlophoz 
kötni sodronynyal, nehogy a ragadozó magával vihesse.

Előre biztosítom S. D.-t, hogy a héjjakosarat így felál
lítva, az nem fog sokáig üresen maradni. A sikerhez 
sok örömet kíván, vadászüdvvel: ß  ^  ^
A ^  rk A A ̂  rk .k rk tk A fk fk rk A ík fk rk fk .k rk . *» ,*» .*» *. ♦ ♦
J 'L  AAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAA2 - J  ^ J x .  J

Sólyom .1
(Folytatás és vége.)

A nép fiai a sólymászat fénykorából megörökítettek 
egy regét a fehér sólyomról: könnyelmű fia sorsa felett 
búslakodó apa halálos ágyához hivatta tékozló gyerme
két s a család öreg sólyommadarát gondjaira bízva, 
meghagyta neki, hogy bármily mostoha helyzetbe jusson 
is, a család hű madarától meg ne váljék, de ha, mégis 
megteszi, ha eladja a madarat, úgy legalább végső óha
ját teljesítse s akaszsza fel magát az ajtófélfára . . .  Az 
apa meghalt. A fiúnak nem használt az intelem, to
vábbra is könnyelmű maradt, mindenét elpazarolta, sőt 
még a hű sólymot is eladta. Mikor már betevő falatja 
sem volt, eszébe jutott az apa utolsó kívánsága s mivel 
úgy sem tehetett volna okosabbat: felakasztotta magát. 
Hát a mint lóg, egyszer csak leszakad ám az ajtófélfa, 
ő meg leesik a földre, hol tömérdek aranyat és drága
ságot lát maga körül . . . megnézi jobban, — kezdi bon
togatni a falat és szeme-szája eláll a sok pénznek lát
tára, mi a vele együtt lepottyant ajtófélfa mögött be volt 
falazva. így aztán megint gazdag ember lett belőle.

• 1 Mutatvány Krsnedits Ferencz „Állatok Regevilága“ czimü mű
véből.

Hazánkban négy sólyomfaj fordul elő, u. m :
1. A ráró vagy kéklábu-sólyom (Falco [Hierofalco] 

lanarius vagy saker.) Ezt nevezik újabban kerecsen vagy 
kelecseil-nek, pedig ez a nevezet hajdan az izlandi sóly
mot illette (Lakatos K. állítása szerint), mely épp oly 
behozatali sportczikk volt, mint most az angol vizsla. A 
régi hangutánzó ráró nevezet minden bizonynyal ezt a 
mi fajunkat illeti. Hogy régebben a halvágó sasra (Pan
dion haliaetusra) alkalmazta ezt a terminus technikust, 
az nyilatkozata szerint tévedésből esett meg. Későbbi 
vizsgálódásai révén rájött, hogy ez a név a kéklábu sóly
mot illeti, mely hajdanta igen népszerű madár lehetett s 
gyors repülése miatt bizonyára tőle kölcsönözte a nép 
sebes futásu lova (és agara) nevét, sőt dalolta is :

„Szelek szárnyán járó
Édes lovam ráró . .  .“

és hogy :
„Gyí te fakó, gyí te ráró . . . “

jeles ornithologusunk szóbeli adatai szerint a rárónak 
hazánkban a typikus formán kivül több változata, illetve 
mellékfaja fordul elő, melyek nemcsak színben, de nagy
ságban is különböznek egymástól, u. is vannak egészen 
kis, közép és igen nagy példányok s ezek közt igen 
eltérő fark-mustrázatuak: fehérbabos farkuak és szalagos 
farknak, mely utóbbi formákat Chernél István, Hermán 
Ottó stb. tévesen a Falco Feldeggi-hez sorozták, pedig 
Lakatos K. és Dr. Madarász Gyula állítása szerint 
hazánkban a F. Feldeggi faj nem fordul elő. Ugyanis a 
szalagosfarku példányok nem egyebek, mint a Hiero
falco saker balkán-félszigeti formáinak igen vén hím pél
dányai. Az a szalagosfarku példány, a mely a lékai 
várban van kiállítva s a melyre Chernél madaras köny
vében hivatkozik: Lakatos K. és Dr. Madarász Gyula 
szerint nem egyéb egy vén hím Hierofalco sakernél, sőt 
az Aquila folyóiratban egy Ízben Hierofalco Feldeggi ne
vezet alatt közölt (Nécsey állatfestőnktől való színes kép) 
sem egyéb egy H. sakert ábrázoló képnél. Falco vagy 
lanárius (saker) főleg vizek közelében élő madár, ritkán 
halászik, leginkább csak fiókái nevelése idején. Vesze
delmes ellensége a vadállománynak, kíméletünkre nem 
számíthat. Tartózkodási helye leginkább keleti és dél
keleti Európa, Közép-Azsia, télen pedig Arábia és Perzsia. 
Hazánkban több helyen fészkel, de közönségesnek nem 
mondható, tél idején sok példány délre vándorol, októ- 
berben-novemberben távozik s márcziusban tér vissza.1

2. Vadász-sólyom, nemes-sólyom, galamhász-sólyom 
vándor-sólyom, hegyesszárnyu sólyom (Falco pere-

1 Mária királyné, II. Lajos király özvegye 1550. jul. 14. tanácsosát 
felszólította, hogy részére Magyarországon, még pedig a nyitrai püs
pökségből, néhány vadászó ölyvöt „(Blawfuess vogl)“, vagyis más
kép rárót szerezzen. Ugyanekkor a királyné evégből magának a 
nyitrai püspöknek, Thurzó Ferencznek is irt. Az elmúlt években — 
úgymond — szives volt a nyitrai püspökségből az ő mulatságára 
néhány ölyvöt (accipiters-t) fogatni, most megint szüksége lévén ilye
nekre, azoknak beszerzésével tanácsosát bízta meg a nyitrai püspök
ségből, mert az ottani ölyvök kiválóak és sokkal magasabban repül-
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grinus) Európában és Ázsia északi és mérsékelt övében 
tanyázik, az egyedek egy kisebb hányada délre költözik 
és Afrikában kalandoz (nem vándor, hanem kóbormadár). 
Hazánkban elég gyakori, épp úgy a síkság, mint a he
gyes, erdős vidékek madara. Télen síkságon tanyáz. 
Többnyire sziklafalak repedéseiben, odúkban alapítja meg 
otthonát; ritkábban fákon is költ, ez esetben majdnem 
mindig más ragadozó madarak, varjak elhagyott fészkei
ben. Szárnyasvilágunknak, különösen a galamboknak a 
legvérengzőbb ellensége. Mindenképpen megérdemli a ha
lálos ítéletet. Nálunk ez volt a sólymászat „elite“ ma
dara s a leghasználatosabb.

Azt írja Brehm „Tierlebenje“, hogy a „vadászsólyom“ 
legnagyobb előszeretettel a magas sziklapartokon tanyá
zik, de azért szereti a közeli erdőt is járni, hol millió 
madárkát talál; — a fiatalabb sólyom, mig párt nem vá
laszt, szeret messze elkalandozni, de a melyiknek párja 
van, az otthonához ragaszkodik s egész élet-öltőn ott 
lakik, hol magának párt választott. (Nem igaz! L. K.) 
Lapland-ban egy madárkereskedő utasította őt egy helyre, 
ahol sok sólyompár lakik; a kereskedő már évek óta 
nem volt a helyen, de biztosra vette, hogy a sólymok 
ott lesznek.

3. Sarlószárnya sólyom (Falco subbuteo). Pacsirta
sólyom, fecskefogó sólyom, fekete sólyom, bajuszos só
lyom. Ez hajdan a hölgyeknek volt a kedves vadász
madara. Leginkább folyók melletti erdők szélein szeret tar
tózkodni s nálunk főként ligetes tölgyesekben költ. Kö
zép és Észak-Európában és Szibériában honos s felter
jed majdnem a sarkkörig. Legszívesebben mezőkkel ha
táros erdőségekben, irtások, vágások kiemelkedő magfáin 
üti fel tanyáját; elhagyott varjufészkekbe telepszik, sőt a 
lakott fészket is elfoglalja. Leginkább kisebb madarakat, 
fecskét, pacsirtát, rigót, fürjet és foglyot ragadoz, de 
szöcskét, szitakötőt, sáskát és más rovarokat is bőven 
fogdos. Ez az egyedüli szárnyas ragadozó, mely a fecs
két is üldözi, de Lakatos K. szerint csak akkor éri el, 
ha előbb kifárasztotta.

4. Kurt ászárnyu v. verebésző sólyom (Falco aesa- 
lon [regulus). Ez a nép gyilkos „ölű“-je. Ez a sólyom a 
menyéteket helyettesíti a ragadozó madarak közt. Laka
tos K. megfigyelte, hogy a túzokat és vadludat is meg
öli, ha éhség készteti. A nagy madaraknak a hónaljába 
vágódik és valósággal bemarja (beeszi) magát a préda
madárnak eleven testébe. Csak télen található. Novem
berben kezd érkezni. A sólymászat idejében leginkább a 
hölgyek használták. Az 57° északi szélességtől fel a ma
gas északig, úgy Európában, mint Ázsiában is költ. Téli 
madarainkat ez az elvetemedett szárnyas tizedeli. Mini

nek. Szives támogatását kéri, sőt, ha esetleg ezeken kivül még más 
magasan repülő szelíd és kitanitott madara volna kéznél, azokból is 
kettőt kér.“ A nyitrai püspök vadászó-madarainak messzeföldön jó 
hírük volt. Miksa király 1564. május 15-ikén szintén a püspököt kérte 
meg, hogy részére néhány szép ölyvöt és sólymot (Blawfuess és 
Falckhen) fogasson (Vadászlap 1900. X» 15.)

hogy leginkább az annyira hasznos czinegéket, harkályo
kat és foglyokat pusztítja, legkíméletlenebbül kell üldözni.

A sólymokhoz tartoznak még:
1. Vércse (Cerchneis tinnunculus) a melyet jóformán 

mindenki ismer. Hasznos madár, csak fészkelés idején 
tesz kárt az apró szárnyasokban, pölyhös csirkékben, 
különben pedig egereket s bogarakat fogdoz.

2. Sárgakarma vércse (Cerchneis timunculuides [cen
chris), olyan mint az előbbi, csakhogy kisebb és karmai 
sárgák. Semmi kárt sem tesz.

3. Kék vagy vöröslába vércse (Cerchneis rufipes). 
Szintén hasznos, rovarirtó állat.

Lakatos K. egyik tanulmányában nemcsak a sólymá
szat múltjából tár elénk derült képet, de beszámol annak 
jelenlegi állapotától is: „1754-ben Koppenhágánál meg
fordult egy hajó, mely 24 sólymot (melyek közt 17 fe
hér is volt) szállított Norvégiából. A múlt század elején 
divatozott még itt-ott a sólymászat, de ma már csak 
Hollandiában és Dániában talál egyes kedvelőkre. A Dán 
kormány még pár évtized előtt egy úgynevezett „sólyom
hajót“ küldött Izland szigetére, hogy vadász-sólymokat 
hozzon; ma azonban már ezzel felhagyott.1 Mindamellett 
egyes utazók állítása szerint Koppenhágában még manap 
is kaphatni gyakran sólymokat.2 Perzsiában és az ara
boknál a vadászsólymok még most is oly nagy becsben 
tartatnak, mint a vadászebek és lovak s a velük való 
vadászat apáról-fiura szálló szenvedéllyel gyakoroltatik. 
Párisban 1864 őszén megalakult a champagnei sólymász- 
klub, melynek tagjai a franczia aristokrácziához tartozó 
előkelő vadászok. Sólymászöltözékük: zöld kabát, veres 
mellény, zöld nadrág, térdig érő veres harisnya sárga 
kötővel és saruval, XIII. Lajos korabeli szegletes szürke 
kalap, mellette a klub gombja, melyhez gémtoll van tűzve 
s körűié, mint az öltöny hajtókáján is látható a paszo- 
mánt: kék, arany szalag, közötte ezüst vonal az urak, 
ellenkező a szolgák számára. A klub gombján arany me
zőről egy öklön ülő ezüst sólyom domborodik ki. Sok 
madara van a társulatnak s egy része idomitás alatt áll 
s kitűnő. Kétségtelen — mondja Lakatos Károly — Fran- 
cziaországban és másutt is újból jelentőségre fog jutni a 
sólymászat a galambposták használata folytán. A német- 
franczia hadjárat alatt betanított sólymokkal fogdosták el 
a poroszok a francziák kiküldött postagalambjait. Kedves 
dolgot cselekednének a fővárosi sportkörök vezérférfiai, 
ha a sólymászat, mint legmagyarabb sportnem érdeké
ben, ihletve visszahozása ügyében hazánkban, mint a 
sólymászat igaz honában a kezdeményezést kezükbe 
vennék.“

Lakatos Károly, kinek egyik őse Báthori lengyel király

1 Brehm szerint: nem fizeti ki magát, mert a fogás, a hajó és a 
legénység sokba kerül; a sólyomnak az ára pedig csak 9—10 dán
tallér. (1 tallér =  1 Kor. 51 fill.)

sí Ma már a kormány nem küld hajót, de a nyaranta Izlandban 
megfordulók még mindig hoznak magukkal sólymokat s ezekből ke
rülnek ki az állatkerti sólymok (Brehm.)
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'fősólymára volt s maga is igen szeret a sólymokkal bí
belődni, az ezredéves kiállítás alkalmából óhajtott volna 
néhány betanított sólymot Budán, a Vérmezőn az érdek
lődőknek bemutatni s e végből szegedi villájában sólyom
telepet rendezett be. Már 15 többé-kevésbé betanított 
szelíd sólyma volt, de e sólymászati kísérleteknek neszét 
vették a környékbeli gyerekek és zsivajukkal s csintalan
kodásukkal sorra elrezzentették a madarakat, de több, 
kevésbé szelíd példány menekülési ösztönből is elhagyta 
gazdáját, úgy, hogy a sok közül csak az egyetlen „Rá- 
roska“ maradt meg, mely igen megszelídült. Amig Rá- 
roska jól viselte magát, kénye-kedve szerint szabadon 
járkálhatott a háznál, később azonban oly sok galibát 
csinált, hogy meg kellett kölni; éjjelre azonban gazdája 
mindig szabadon eresztette . . . .  „Rároska“ korán reg
gelre kelve oda suhant kedves gazdája ágyához s a mel
lére szállva elkezdte nagy gyengédséggel húzogatni a 
bajuszát, egyre mondogatva megszokott „rá-rá-rá“ szavát 
s nem nyugodott addig, mig néhány barátságos, jó szót 
nem kapott. A szobából később a „speizba“ importálták 
„Rároská“-t, hol a keresztrúdon naphosszat hívogatta és 
elbúsult szeretett gazdája után. Azt mondja Lakatos, hogy 
sokszor megbánta, ha nem ment ki a „Rároska" hivo- 
gatására, mert ilyenkor rendszerint kiütött a „seprü- 
háboru“, a megharagitott „Rároska" ugyanis neki ment a 
speizba nyitó valamelyik „fehér cselédnek“, s ha le nem 
seprüzték volna, bizony-bizony kikezdi a leány-asszony 
vállát, erre fájt mindig a „csőre“, egyáltalán nem tűr
hette a fehér személyt és az idegent, majd hogy meg 
nem ette őket. Talán tudta, hogy azok biztonsága és a 
világ rossz nyelve okozza örökös fogságát. Legboldogabb 
volt Rároska, ha madarászni mehetett. Igen komolyan 
viselte ilyenkor magát, nem szeleskedett s mikor gaz
dája lekapta fejéről a föveget s felbillentve karját, azt 
mondta Rároskának hogy; „huss“, akkor Rároska minta 
„sárkány“ felvágott a levegőbe s elfogva a prédát, a 
füttyszóra minden mellékgondolat nélkül röppent vissza 
a feltartott ökölre s követelte a megszokott s kiérdemelt 
jó falatot (marhaszív). Mikor Lakatos Károly Szegedről 
elköltözött, Chernelnek adta Rároskáját, kinek tulajdoná
ban az még ma is megvan. Egyszer azonban már meg
szökött és sokáig nem találták. Chernél fel is hívta a 
„kintjáró“ emberek figyelmét a szökevényre. Nemsokára 
jön a „sirásó“ egy zsákkal, benne meg Rároska és egy 
papagály — együtt fogta őket a „temető-csősz“ egy ma
gas sírkereszten, ahol az éjét szokták napok óta szoro
san egymás mellé simulva, eltölteni. . . .  így sült ki Rá
roska turpissága; elment háztüznézni s nem is rossz 
választást tett a kópé, papagályt csiperintett föl magának. 
(Őt is elragadta a szeczessziós divat.)

A  m i n a p i  s z a l o n k a l e s e n  érdekes párbajtörténe- 
tecskének voltam szemtanúja. A cziheresből kisétált két 
nyulacska, — valószínűleg egy szerelmes pár; — de 
alig pusziszkodtak vagy egy perczig, rohamlépésben kö

zeledett egy féltékeny rivális úrfi. Erre az első bácsi a 
nénikét otthagyva, elébe bukdácsolt az újonnan érkezett 
vetélytársnak s midőn egymást elérték, mindkettő felállt 
a hátulsó lábára s az első lábacskáikkal oly hatalmas s 
szapora dobolást kezdett egy-egy a másik mellén verni, 
hogyha nem látom a tényt, — még azt hiszem, hogy 
egy század baka közeledik (!?). Közbe m ásodperczen
kén t mindegyik megfordult a saját tengelye körül. A 
párbaj. mintegy 5 perczig tarthatott, mire a legyőzött fél,

- csomó szőrt otthagyva, — futólépésben elmenekült; 
a hőst pedig — mint ilyenkor szokás — a Dulcinea 
kitüntető ömlengésekkel fogadta. Craus Géza.

A  s t r y c h n i n  h a t á s a .  Mióta a dúvadaknak irtása a 
strychninnel való mérgezéssel mindenfelé divattá vált, 
gyakran olvassa és hallja az ember, hogy a kitett mér
ges falatok élvezése által itt is, ott is vadászkutyák pusz
tulnak el. Ezelőtt nehány évvel magam is tanúja voltam, 
midőn egy gyönyörű véreb a u g u sztu s végén a deczem - 
berben k ira ko tt m érgezett apróbb madarak egyikéből 
falatozván, hirtelen rosszul lett, lábai megmeredtek s már 
elveszettnek hittük, midőn egy találékony erdőőr a vadász
kunyhó petroleumkészletét sóval keverve a kutya tor
kába öntve, szegény állatot az életnek megmentette. A 
pompás véreb 3 hónapon át mindig nyavalygott s akkor 
is alig birt magához jönni. A sokféle ellenszer közül, 
melyet ilyen esetekben a strychnin hatása ellen ajánla
nak, nagyon jónak bizonyult a tengeri sónak  azonnali 
alkalmazása. Ha valamely vadászkutya a véletlen foly
tán strychninezett húsdarabot nyelt el, annak lehetőleg 
azonnal egy marék tengeri sót kell a torkába erőszakolni 
s a mint mondják, a hatás bámulatos gyors és biztos.

V é r e n g z ő  s z a r v a s b i k a .  Egy nagyobb ismert fővadas 
területen az elmúlt télen eladás czéljából nehány drb. 
szarvast fogtak össze a befogóban. Egy éjjelre valami 
középerős nyolczasbikával három drb. tehenet zártak el, 
de azoknak vesztére, mert a hevesvérű seladon reggelre 
mind a hármat leszúrta agancsával. Ezt a viselkedést 
azért teszem itt közzé, hogy a fővad befogásával foglal
kozók figyelmét hasonló esetek elkerülése végett felhívjam.

A  B ü k k h e g y s é g b e n  a szigorú tél hatása még ápri
lis hónapban is egyre szedte áldozatait vadállományunk
ból. A szilvási uradalom erdőségeiben mintegy 10 drb. 
fővad (üszők és borjak) s közel 20 drb. elhullott őzet 
találtak a tavasz kezdetén. Le nem hullatott agancsost 
április közepe után is láttunk az apátfalvai határban.

METEOROLOGIA.

Hazánk idő járása márcz. 21-től ápr. 21-ig.

Márczius 21—26-ig a hőmérséklet északról sülyedt, 
jobbára felhős és csapadékos az idő; 23-án nyugatról 
megindul a havazás, amely szórványosan itt-ott ismét
lődik, mígnem 27-ikén az egész országra kiterjed (hő-
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mérséklet Árvaváralján — 6 C°, Magyar-Óvár, Ó-Gyalla 
5 C") és még 28-án is jeleznek havazást M.-Óvár, 

Budapest és Eszékről. Márczius végén egy déli meleg 
légáramlás a hőmérsékletben jelentékeny emelkedést idéz 
elő, mind enyhébb lesz az időjárás, csak Erdélynek nem 
jut ki belőle, mivel a meleg légáramlás határán kívül 
esvén, még április 2-án is általános éjjeli fagyokról szól
nak a jelentések ; különben pedig ápr. 5-ig az ország
ban az időjárás száraz és derült. A déli légáramlás meg
szűntével újból a hőmérséklet jelentékeny sülyedése állt 
be. Ápr. 7-én az alföld egyes tájain a dér, Erdélyben 
pedig továbbra is kemény éjjeli fagy lepte meg a kikelő 
növényvilágot. Eltekintve a jelentéktelenebb esőzésektől, 
ápr. 12-én éjjel nagyobb mértékben indult meg, amely 
13-ára — Erdély kivételével — országossá vált (a leg- 

kiadósabb volt északon), a délután folyamán azonban 
megszűnt s a fellépő erős északnyugati szelek a levegőt 
tetemesen lehűtötték. Ápr. 11-én keleten, 16-án a fel
vidéken és délnyugaton voltak nagyobb számban zivata
rok. Ápr. 17-én reggel Zágráb és Selmeczbányán hava
zott, amely másnap az alföldön és Erdélyben általánossá 
lett, a hőmérséklet még jobban alászállt, amely az ország 
északnyugati és északi felében dért és lagyokat idézett 
elő. Ápr. 19-én az időjárás szárazabbra fordult anélkül, 
hogy a hőmérsékletben lényegesebb változás állt volna i 
be, ezen a napon is voltak éjjeli fagyok az alföldön és 
az északi megyék egyes vidékein. Ápr. 20-án a hőmér
séklet nyugatról emelkedést tüntet föl s széliében az 
országban jelentéktelen esők voltak, amely csak Erdély
ben haladta meg az 5 mm.-t.

Összevonva az elmúlt egy havi időjárásról mondotta
kat, a következőket állíthatjuk: Márczius hónap utolsó
harmadát, valamint április 5-től számítva 20-ig, nehány 
nap kivételével, amidőn is a déli és délnyugati meleg 
légáramlás hatása alatt a hőmérséklet némileg emelke
dett, hazánkat hűvös, többször fagypont alatti hőmérsék
let s csapadékban eléggé bő időjárás jellemzi. Az idő
járásnak ezen állapotát egy tapasztalati igazsággal magya
rázhatjuk meg, nevezetesen azzal, hogy valahányszor 
tavasz kezdetén a magas légnyomás Nyugat-Európában 
helyezkedik el és többé-kevésbé állandóan ott vesztegel, 
mindannyiszor hűvös, szeles időjárásra van kilátás.

Budapest, 1901. ápr. 22.
Kronich Lenárd.
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KÜLÖNFÉLÉK.
*  K i n e v e z é s e k .  A m. kir. földmivelésügyi minister 

Szabó Igndcz lippai erdészt a beszterczei erdőigazgatóság 
kerületéhez tartozó laposnyai erdőgondnoksághoz erdő
gondnokká, Czillitiger János végzett erdészeti akadémiai 
hallgatót a soóvári erdőhivatalhoz, Skllltéty Győző magán
uradalmi erdészsegédet a zágrábi erdőigazgatósághoz, 
ideiglenes minőségben, erdőgyakornokokká nevezte ki. —

A klosterneuburgi kanonokrend főerdészévé Suur szék
hellyel Ringeisen Lajos neveztetett ki.

Á t h e l y e z é s e k .  Medveczky Ernő m. kir. erdész a 
beszterczebányai erdőigazgatóság kerületéből a liptó- 
ujvári főerdőhivatalhoz, Bohunitzky Endre m. kir. erdész 
az ungvári főerdőhivatal kerületéből a soóvári m. kir. 
erdőhivatalhoz helyeztetett át.

* H o g y a n  e m e l i k  f e l  a z  é p ü l e t e t ?  Érdekes látvá
nyosság színhelye volt január utolsó napjaiban a Margit 
sziget. Ekkor ment ott ugyanis végbe az igazgatósági 
régi épület felemelése, mely ennek következtében most 
már majdnem két méterrel magasabban áll, mint 
azelőtt. Az előmunkálatok, nevezetesen az alap körül- 
zárása, az emelőgerendáknak és a csavaroknak a falak 
alá való beillesztése majdnem egy hónapi munkába került, 
mig maga a tulajdonképpeni emelési művelet három nap 
alatt végbement. Aki még ilyesmit nem látott, azt hiszi, 
hogy az épület emelkedése gyorsan, vagy legalább is 
szemmel láthatólag történik, pedig hát körülbelül csak 
olyan lassan halad az épület feljebb-feljebb, mint például 
az óra negyedes mutatója szokott haladni. Ennek moz
gását sem vesszük másról észre, mint hogy a számokat 
egymásután lépi túl, hagyogatja el s egy nap alatt mégis 
tekintélyes nagyságú útat végez. De lássuk hát, hogy is 
megy ez a dolog? Mikor az emelőgerendák és csavarok 
mind be vannak már illesztve, megvizsgálva, rendbe
hozva a falak alatt — beleértve a közfalakat is — a 
munkások odaállnak a csavarok mellé, a művezető-mérnök 
egyet sípol, majd megnyomja egy villamoscsengő gombját, 
mire a csengők az épület minden részén megszólalnak. 
Ekkor a munkások egyszerre meghúzzák az emelő csa
varokat. A nézőközönség lélekzetét is visszatartva figyel 
s a legnagyobb érdeklődéssel várja: hogy emelkedik már 
most az épület? De bizony hiába vár. Az épület meg 
se moczczan, úgy maradt, mint volt, semmiféle változás 
sem látszik rajta. Némelyik arczán csalódás, megütközés 
tükröződik. A mérnök azonban ismét jelt ad s a munká
sok megint egyet tekeritenek a csavarokon. De az épület 
meg se rezdül s keményen áll, mint Sión hegye. Hanem 
most már a figyelmes szemlélő mégis észrevett valamit: 
a falakon, éppen a földszintnél, vékony repedés látszik, 
köröskörül csak annyi, mint egy hajszál. Amint aztán 
adott jelre a csavarokat megint meg-meghúzzák, mind 
jobban vastagodik a repedés ; előbb olyan lesz, mint a 
késfoka, aztán már át is lehet rajta látni: az épület fala 
földszint elszakadt az alapzattól. Most már aztán folya
matban van az emelkedés. Lassan, minden csavaritásra 

| pár millimétert emelkedik, de mégis emelkedik. S ez a 
csekély emelkedés apránként mégis sokra megy, egy 
rövid téli napon 60—70 centiméternyire, úgy, hogy 
ennél az épületnél is a kívánt két méternyi magasságot 
három nap alatt kényelmesen elérték. A hézagot aztán 
szépen kifalazták s kész a munka. Aki látja ezt a műve
letet, azt kell mondania, hogy hiszen ez a legegyszerűbb 
dolog a világon, összeomlásról vagy egyéb veszedelemről
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pedig még csak szó sem lehet. Ha benn van is valaki 
emelésközben az épületben, éppen semmit sem érez s 
teljesen nyugodtan végezheti odabenn dolgait. A most 
felemelt igazgatósági épület hossza 74, szélessége pedig 
22 méter s 320 csavar volt alá alkalmazva, melyeket 
130 munkás kezelt. És ámbár az egész három különböző 
korú összeépített tömeg, mégis oly kitünően sikerült az 
emelés, hogy sehol a legkisebb repedést sem lehet észre
venni. Most teljes épségben nyugszik az épület új alján, 
mintha semmi sem történt volna vele. És mindezt nem 
amerikaiak, angolok vagy francziák csinálták, hanem 
csupa magyar emberek. Horváth és Kudelka mérnökök 
tervezték, intézték a dolgokat s a munkások is vala
mennyien magyarok. És ez bizonyára igen örvendetes 
jelensége haladásunknak, midőn ilyen — eddig hihetet
lennek tartott — munkák végrehajtására se szorulunk 
már külföldiekre.

*  M e z ő g a z d a s á g i  k i á l l í t á s  B u d a p e s t e n .  A párisi 
világkiállításnak egyik feltűnést és általános tetszést ara
tott részletét, a magyar mezőgazdasági kiállítást múlt 
hó 30-án mutatta be Darányi Ignácz földmivelésügyi m. 
kir. miniszter az itthon levőknek. A kiállítás a városligeti 
iparcsarnokban nyert helyet, ahol a megnyitás alkalmá
val nagy és előkelő közönség volt jelen, köztük Golll- 
chowszky Agenor közös külügyminiszter, Széli Kálmán, 
Hegedűs Sándor és Cseh Ervin miniszterek. A kiállítás 
rendezésében résztvettek névsorában találjuk Földi Já
nos erdőtanácsost és Egerváry Gyula vadászati felügye
lőt. A kiállítást délután 4 órakor nyitotta meg Darányi 
miniszter, melynek megtörténte után a nagy és előkelő 
társaság Darányi miniszter kalauzolása mellett tekintette 
meg a kiállítást, melyet két részre oszt a vesztibül, amely 
két rész egyikében az erdészet, másikában a mezőgaz
daság dominál. Magában a vesztibülben József és Fri
gyes főherczegek s néhány más kiállító tárgyai foglal
nak helyet. Az állami kertgazdasági, a mezőgazdasági 
szakiskolák, a gazdasági akadémiák és egyéb intézetek, 
köztük a 22 földmíves-iskola kiállítása általános tetszést 
nyert. A kísérleti állomások, u. m. a növénytermelési, 
növénykórtani, dohánykisérleti, magvizsgáló, takarmány
termelési, szőlőkisérleti és kémiai állomások kiállítása, a 
ménesbirtokok gazdaságának feltüntetése, a magánkiálli- 
tók szőlő- és borászati csoportja, a gazdasági egyesüle
tek és uradalmak kiállítása: mind-mind figyelmet lekötő. 
A mezőgazdasági gyárak közül a czukor-, malom- és 
szeszipar van méltóan képviselve. Az állattenyésztés cso
portja egyike a legérdekesebbeknek. Debreczen város ki
állítása, mely a hortobágyi állattenyésztést mutatja be, 
még Goluchowszky külügyminiszter tetszését is külön 
elnyerte. Hermán Ottó ősfoglalkozási csoportja, ahol 
maga Hét man szolgált felvilagositásokkal, szintén nagyon 
érdekes. Bennünket persze leginkább az erdészeti csoport 
érdekelt. Nagyszerűen gazdag és a figyelmet teljesen 
megkapó ez. Kiemelendőnek tartjuk, hogy az erdészeti 
műszerek mind magyar erdészek találmánya. Abrud-

bányai Béla faszállitásra készült, szerte elismert vízfogó
készüléke, Theodorovits Ferencz teljes gyűjteménye a 
királyhalmi erdőőri szakiskola futóhomokjának flórájából, a 
selmeczbányai erdészeti akadémia taneszközeinek kiállí
tása, az Ivanits-féle tölgymakk-vető, az erdei termékek föl
dolgozásának több módja, a szakemberek bámulatát kelti 
fel. A vadászati trofeumok kiállítása is igazán szép. Ő felsége 
a király vadászzsákmányából három vadkanfej látható ; 
József Ágost főherczegnek gazdag őzagancs-gyüjteménye, 
Wenckheim Frigyes, gróf Festetich Tasziló, gróf Ester
házy Miklós és a Nemzeti Kaszinó vadász-trofeumai szin
tén szemet gyönyörködtetők. Lendl Adolf műegyetemi 
tanárnak diorámája, mely a vadászatot mutatja be, való
sággal meglepő. Ez a rész, mely a víz, mocsár, sík és 
erdő vadvilágának hű képe, Párisban is nagy feltűnést 
keltett. — A kiállítás egész junius hó 15-éig naponta d. 
e. 10 órától d. u. 6 óráig díjtalanul tekinthető meg.

A z  E.  K .  E.  s z é k e l y  k o n g r e s s z u s a .  Az Erdélyi 
Kárpát-Egyesület, amely húsz év óta eredményes mun
kásságot fejt ki Erdély közgazdasági viszonyainak elő
mozdítása érdekében, legutóbb elhatározta, hogy a székely
kérdés ügyében nagyobbszabásu kongresszust tart, melyen 
megbeszélendők lesznek a székelység összes ügyei, bajai. 
Az egyesület tisztán gyakorlati irányban vezetett eddigi 
munkássága biztosíték arra nézve, hogy az általa rende
zendő székely kongresszus komoly és nagy horderejű 
eredményeket fog elérni. Mielőtt azonban a kongresszust 
az E. K. E. összehívná, megkérdezte az érdekelt ható
ságokat és közéleti férfiakat, helyeslik-e a kongresszus 
megtartásának eszméjét és résztvesznek-e abban? Erre 
a székely vármegyék közül elsőnek Csikmegye alispánja, 
Becze Antal válaszolt s válaszában legrészletesebben 
kifejtette a kongresszuson tárgyalandó kérdéseket. Három
szék vármegye részéről Potsa József főispán, Udvarhely 
vármegye részéről dr. Domokos Andor alispán, Szepsi- 
Szent-György város részéről ifjabb Gödry Ferencz polgár- 
mester, továbbá László Gyula, a székely iparkamara 
másodtitkára és a székely képviselők közül ifjabb Dániel 
Gábor, Benke Gyula, dr. Győrffy Gyula, Sándor József, 
Weisz Berthold stb. csatlakoztak a mozgalomhoz. A 
székelység körében nagy érdeklődéssel néznek a kongresz- 
szus elé és éppen ezért az E. K. E. úgy tervezi, hogy 
azt valamelyik alkalmas székely városban tartja meg. Az 
E. K. E. az érdekelt ministereket is értesítette a mozgal
máról és támogatásukat kérte. A székely kongresszus 
előkészületeit báró Feilitzsch Artur országgyűlési képviselő, 
elnök és Radnóti Dezső főtitkár intézi.

* A Karszt befásitása. A földmivelésügyi minister 
avégből, hogy előmozdítsa a fiumei kopár területek be- 
fásitását, elrendelte, hogy a fiumei állami csemetekertből 
a fiumei telek- és erdőtulajdonosoknak megfelelő számú 
csemetét bocsássanak rendelkezésre. A fiumei városi 
hatóság hirdetményt tett közzé, melyben tudatja, hogy a 
csemeték előleges bejelentés mellett a cosalai csemete
kert vezetőségénél kaphatók, ahol a csemeték fajaira is
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felvilágosítással szolgálnak. A grohovoiaknak a földművelés
ügyi minister a napokban 254 darab különféle gyümölcs
fát küldetett, melyet most osztanak ki az ottani kert
tulajdonosok között.

*  Ú j  e r d ő ő r i  s z a k i s k o l a .  Hire jár, hogy a föld
művelésügyi minister a Dunántúl egy új erdőőri iskolá
nak a felállítását tervezi. Nem lenne-e czélszerübb 
inkább egy erdészeti középtanintézetet, éppen ott a Dunán
túl, ahol annyi a magánerdőbirtokos, szervezni.

*  A  g y ü m ö l c s ö s b e n  v a l ó  t e e n d ő k  m á j u s  h ó b a n .  
Ha száraz az időjárás s gyümölcsfáink hasznát akarjuk él
vezni, ne mulaszszuk el azok szorgalmas öntözését. Tö
veik körül porhanyitsuk meg a talajt s hogy az hama
rosan ne száradjon, törekkel vagy polyvával hintsük be. 
A hernyófészkeket, így oktat veterán gazdasági írónk, 
Kodolányi Antal, ha el nem pusztítottuk annak idején, 
vegyük most munkába. A már kikelt hernyóra korán 
reggel kell vadászatot tartani, a fészkeiket pedig pusz
títsuk szét. Ha cserebogarak mutatkoznak, jókor reggel 
rázzuk meg a fákat és a lehullott cserebogarakat fel
szedvén, a baromfiakkal etessük meg. A csigák ellen 
meg a legjobb, ha a fák alá nedves borsószalma csoma
gokat helyezünk, ezekbe éjjelen át beleveszik magukat 
s így könnyen elpusztíthatok. Tartós esőzés alatt a vi
rágzó gyümölcsfákat rázzuk meg, nehogy túlságos ned
vesség miatt virágaik elrothadjanak s lehulljanak. Igen 
termékeny fákon a virágot ritkítani kell, hogy túl ne 
erőltessék a fát. A fattyúhajtásokat messük le. A hajtó
szemre való nemesítés folytatva lesz. Ha a nemesitett 
gályákon virág mutatkozik, le kell csípni. A gyomirtás 
száraz időben eszközlendő. Az öntözés adja e hó folya
mán a legtöbb munkát, mit pontosan is végeztessünk.

* Az arsen é s  antimon eddig a vegytanban elemek 
gyanánt szerepeltek. Ezen felfogással szemben Fittika 
marburgi egyetemi tanár kísérletei alapján már tavaly 
ama állításával lépett a nyilvánosság elé, hogy az arsen 
és az antimon nem elemek, hanem phosphornak, nitrogén 
és oxigénnek különböző arányokban való vegyületei. 
Állítása helyességének bizonyítéka képpen Fittika egy 
újabb kísérletének eredményét közli. Ő ugyanis arsen- 
és amorp’nbórnak lazán zárt csőben történt együttes heví
tése által bórnitrogent is kapott, miáltal az arsen egy- 
része antimonná változott. A kísérletező tanár értekezését 
azzal fejezi be, hogy az arsen vegybontásánál még egyéb 
oly termények is meg voltak állapíthatók, melyek előre
láthatólag rövid idő múlva mélyebb betekintést fognak 
engedni más elemeknek is valódi természetébe.

*  N e d v e s  s z é n a  s ó v a l  v a l ó  b e h i n t é s e .  A gaz
dáknak régi tapasztalata, melyet némely vidéken alkal
maznak is, hogy a sokáig esőn feküdt és nedvesen be
hordott szénának a megsózás igen nagy hasznára van s 
tápértékét is emeli. A konyhasó ugyanis megakadályozza 
a penészképződést s a nedves széna erjedése alatt elő
mozdítja a tejsav képződését, miáltal a rossz időben táp
értékéből és ízletességéből sokat vesztett széna tápérték-

ben és Ízletességben nyer. A behintést akkor kell vé
geznünk, mikor a szénát a szénapadláson, színben vagy 
udvaron lerakjuk, aképpen, hogy minden harmad méter
nyi réteg fölé pár marok sót hintünk szét egyenletesen 
az egész felületre. Egy húsz mázsás boglyához körül
belül 9—10 font só szükségeltetik. A legolcsóbb fajta só 
is használható e czélra. Fődolog, hogy a szénát ne 
csomónként rakjuk össze, hanem rétegenként és tömöt
ten halmozzuk fel, mert ha üres tér marad közben, ez 
nedves szénánál mindenkor penészedést idéz elő, mig 
az egész tömötten összerakott széna a penésztől ment 
marad s 4—6 hét alatt teljesen megszárad.

*  A  f a  m e g ó v á s a  a  r o t h a d á s t ó l .  Általánosan ta
pasztalt baj az, hogy a földbe ásott fa alig, avagy csak 
nehezen óvható meg a rothadástól, felemlítjük tehát, hogy 
a fának Carbolineummal való bevonása által kitűnő 
tapasztalatokat tettek és hogy ezen anyag hathatósan 
megvédelmezi a fát a rothadástól. Egyes vasutaknál azt 
tapasztalták, hogy a Carbolineummal bevont fa még 10 
év múlva sem mutatta a rothadásnak semmi jelét. Egy 
és ugyanazon erdei fenyődeszkából vágott két darabbal 
azon kísérletet tették, hogy az egyik darab Carbolineum
mal lett bevonva, a másik pedig nem vonatott be és

I mindkettő a földbe lett elásva: a három év múlva tör
tént kiásás után az első a rothadás semmi jelével sem 
birt, mig a másik rothadó állapotban találtatott. Hasonló 
kedvezően nyilatkoznak a Carbolineumnak vízimű beren
dezéseknél és általában a víz alatt levő fánál való alkal
mazásáról is. Jól védi a fát a Carbolineum az esetben 
is, ha a fa váltakozva nedvességnek vagy szárazságnak 
van kitéve. A Carbolineum igen olcsó, 6 négyszögméter 
fafelületre közönségesen 1 kilogramm szükségeltetik. A 
Carbolineum használata czélszerübbnek bizonyult a kát
rány használatánál, a mit már az is bizonyít, hogy 
nagyobb légszeszgyárak, melyek a kátrányt minden külön 
költség nélkül felhasználhatják, szintén az előbb nevezett 
anyagot használják. Legczélszerübb a Carbolineumot 
forró állapotban a mázolásra használni, minthogy ez fo
lyékonyabb a hidegnél és így jobban hatol a hasadékok 
és más nyílásokba, feloldja a netalán létező zsiradékokat 
és jobban desinficiál, mint ezek tennék. Meleg időben 
és oly fafelületeknél, melyek nem kerülnek a földbe, ele
gendő a mázat alkalmazni. Nem teljesen száraz fát min
den körülmény között forró olajjal jól kell bemázolni. 
Mindama faalkatrészeket, melyek váltakozva nedvesek, 
majd szárazak, valamint a hidak kavicsréteggel bevont 
padlódeszkáit kétszer kell a forró Carbolineummal bevonni. 
A fatörzsek végfelületeire különös gond fordítandó, azokra 
annyi olajat kell mázolni, a mennyit csak magukba fel
venni képesek, minthogy ezeken a helyeken kezdődik ren
desen a fák elromlása.

*  T ö b b  o l d a l r ó l  felmerült arra a kérdésre, hogy a 
„Magyar Erdészének szerkesztésében rajtam kívül más 
is vesz-e részt, vagy csak magam szerkesztem-e azt, 
van szerencsém az igen tisztelt olvasóközönség becses
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tudomására hozni, hogy a lapot én egyedül magamban 
szerkeszteni s e tekintetben semminemű befolyást 
sem engedek magamra gyakoroltatni. Ebből kifolyólag 
nem csupán a magán, hanem az állami erdőtisztek érde
keit is s ezzel az egész erdészet ügyét, az előfizetési 
felhívásban is érintett irányban, függetlenül, de teljes 
objectivitdssal kívánom tárgyalni. Ez különösen azoknak a 
collegáknak szól, akik hozzám ebben a kérdésben levél
ben kérdést intéztek. Imecs Béla, szerkesztő.

* Helyreigazítás. Lapunk 5-ik számába több sajtó
hiba csúszott be, melyet ezúttal helyesbitünk. így a 84-ik 
oldalon balhasáb, felülről a 10-ik sorban 3182 helyett: 
4182, ugyanazon hasáb, alulról 10-ik sor 21644 D-öl 
terület helyett: 21644 D-öl valódi terület; 84-ik ol
dal jobbhasáb, felülről 10-ik sor tölgy helyett: tölgyre, a 
84-ik oldal jobbhasáb, felülről 21-ik sorban harmadik 
csak helyett: harmadikkal olvasandó.

—  Heider V. és Fia ékszerészek lapunk mai számában meg
jelent hirdetésére felhívjuk olvasóink b. figyelmét.

JL JL «A. Ju ̂  rK . . L  r *, «4,  r *,  J k

LEVÉLSZEKRÉNY.
i.

Kedves Barátom!
Becses lapodnak, a „Magyar Erdészének 4-ik számá

ban megemlékeztél azokról a mizériákról, melyek a lőtt 
vadnak a vasúton való szállításánál meleg nyár utóide- 
jén előfordulnak.

Hogy a mostani viszonyok között, még fagypont 
körüli időjárás mellett is ki van téve vasúton való 
szállításnál a vadhús a biztos megromlásnak, igazolja 
a következő eset.

Múlt év november 27-én, midőn a hőmérő a fagypont 
körül ingadozott, feladtam a breznóbányai állomáson egy 
azelőtt való napon elejtett jól kizsigerelt és lehűtött 138 
kilós vadkant s azt gyorsárúképpen Budapestre küldtem. 
A küldemény másnap reggel Budapestre érkezett, de 
hogy milyen állapotban, mutatja az idecsatolt levél, mely 
következőkép szól: „A ma beérkezett vadkanból a mel
lékelt elkobozási igazolvány tanúsága szerint, fülledt volta 
miatt 93 kgrot az ügyeletes állatorvos elkobozott, mivel 
Ön valószínűleg azt még azon melegében feladta, mig 
a vadat csak teljesen kihűlt állapotban szabad vasútra 
adni.“

Az említett elkobzási igazolványon, melyet neked be
tekintés végett szintén csatolok, ez áll:

„K. J. által B . . . . ról 1900. évi nov. 27-én feladott 
s nov. 28-án ideérkezett vadkanszállitmányból 93 kg. 
bűzös savanyú erjedés (fülledés) miatt a fennálló törvé
nyek és szabályok értelmében mint közfogyasztásra nem 
alkalmas, megsemmisítés végett szabályszerüleg elkoboz
tatok, 45 kg. közfogyasztásra alkalmas, értékesités végett 
kiadatott. Budapest, 1900. nov. 28-án. A központi vásár

csarnok húsvizsgáló állomása. Dreher István, állatorvos.“ 
A mint már fent is említettem, a vad kellő elbánásban 
részesült, mielőtt vasútra adatott, szellős helyen 1° hi
deg mellett lehűtve lett s így a hús megromlását semmi 
más nem idézhette elő, mint az a könnyelmű felületes 
elbánás, mely mellett nálunk a vadszállitás a vasúton 
történik. E soroknak czélja a „Magyar Erdész“ olvasót 
figyelmeztetni arra, nogy addig, mig megfelelő vadszállitó 
hűtőkocsik rendelkezésre nem állanak, csak 8°-on aluli 
hidegben küldjenek lőtt vadat vasúton nagyobb távolságra.

Erdész- s vadászüddvvel igaz híved :
Kint se s József.

II.

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Nagyon érzékeny húrt pengetett meg Craus Géza a 

„Magyar Erdész“ f. é. 5-ik számában, mely már jófor
mán pattanásig van feszítve minden m. kir. erdőtisztnél 
s mondhatom, általános panaszra szolgáltat okot, ha ösz- 
szehasonlitást teszünk a külfölddel. Igazán tisztára áldo
zatra kész hazafi Ságunknak köszönhető, hogy sorsun
kat a változhatatlanba való csendes megadással türjük. 
Úgy vagyunk, mint a lépre került madár, vergődünk, 
mig lábunk, szárnyunk oda ragad s nyugalomra kényszerit.

Nem hiába mondom, áldozatra készek vagyunk háza
sságból, mert meg vagyok győződve, hogy nem én va
gyok az egyedüli, ki már ezreket pótolt fizetéséhez 
sajátjából (legyen ez a gyermekek apai vagy anyai jussa, 
az egyre megy) hogy megélhessen s gyermekeit illendő
képpen nevelhesse s megint jó hazafiakkal gyarapithassa 
hazáját, kik ügyét előbbre vigyék. S minthogy ily módon 
letettük a garast, azt hiszem, szólni is van jogunk most, 
midőn a „jog, törvény és igazság“ elvei szerint kor
mányozzák az országot. S éppen ezen elveknél fogva 
sziklaszilárd a meggyőződés bennem, hogy most, midőn 
az osztrák állami tisztviselők fizetését ismételten emelték, 
sőt nálunk nemcsak a közös hadseregbeli tisztek, de a 
m. kir. honvédség tiszti fizetését is felemelték, — nem 
lehet, hogy egyedül mi, czivilbagázs állami tisztviselők 
maradjunk hátrataszitva, hisz ez gúny, keserű szatíra volna 
ama fönt idézett legilletékesebb oldalról komolyan elhang
zott szókra. Aztán az csak nem volna összeegyeztethető 
egy nagy állam tekintélyével, hogy administrativ kiadá
sait szegény tisztviselőivel fizettesse. — Nagyszerűen 
ecsetelte az ilyen tisztviselő martiromságát csak a napok
ban Vadnay Andor főispán a „Budapesti Hírlap“ egyik 
vezérczikkében ragyogó tollával. De azután mit szóljunk 
mi erdőtisztek, kik még a többi állami tisztviselők között 
is leghátul állunk, jóllehet dolgunk tényleg sokkal fárad
ságosabb s többoldalú szakmunkát igénylő, mint a töb
bieké. Mert nagyon helyesen mondja Craus, hogy több 
szakot végzünk, mely külön magában jobb létet biztosit 
mint igy együttvéve az erdésznek. Mert mi végezzük a 
mérnöki szakot s vájjon melyik mérnöknek — ki tisztán
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csak e szakot végezte — nincs jobb dolga, mint nekünk? 
mi végeztünk építészeti szakot (a Sobó-féle „Erdészeti 
épitészettant“ az építészek előszeretettel használják) s 
vájjon a műépitő, ki tisztán az, cserélne-e velünk sze
gény erdészekkel? — S ha ezután végeznek még erdé
szeti akadémiát ifjaink, azt csak abban a reményben 
tegyék, hogy ha szakjuk mostohaságával megismerked
nek, még mindig átléphetnek a mérnöki szakhoz, ha a 
„műszaki kamarák“-ról szóló törvény létrejő.

Sőt sokan vannak már, kik az államvasutakhoz léptek 
át s nincs okuk e lépésüket megbánni. A vízi mérnök
ségnél is igen jó chanceai ígérkeznek az erdésznek. Azt 
hiszem tehát, hogy nem nagy prófétai tehetség kell annak 
a megjósolásához, hogy azon esetben, ha a mostani sanyarú 
viszonyok nem változnak, az erdészek jövő generatiója 
nagy mértékben át fog szökdösni a jobban dotált rokon
szakokhoz az állami erdőgazdálkodás nagy hátrányára, 
mert oly idealistákat nem lehet mindig fogni, mint mink 
vagyunk, kik a hazáért nélkülözni s lemondani is tudunk, 
mikor lehet e nélkül is a hazát szeretni, — s megfon
tolva azt, hogy az elégedett elem több hasznára is lehet 
a hazának, mikor tisztán annak sorsával törődhetik s nem 
kell saját anyagi gondjaival is küzdeni.

Pedig legfőbb ideje már, hogy az állam lendítsen vala
mit sorsunkon, mert éppen a „Magyar Erdész“ idézett 
számában olvastam, hogy az erdészeti akadémiából éven
ként csak 17—18 végzett erdész kerül ki, holott az egész 
országban évenként átlag 50 okleveles erdészre van 
szükség. E szükséglet pedig évről-évre nagyobb lesz, mivel 
a kincstár mindig több és több erdőbirtokot vásárol s 
állami kezelésbe is évről-évre több erdőbirtok megy át.

S különös, hogy még a jobban dotált ausztriai erdő
tisztek is panaszra fakadnak nem kielégítő sorsuk felett 
s az „Oesterreichische Forst u. Jagdzeitiing-bán érde
kes fejtegetést olvastam annak okairól, hogy a végzett 
erdészek száma napról-napra fogy és a szakra nézve kü
lönösen károsnak tartja, hogy az erdőtisztek nem kül
dik fiaikat az erdészeti akadémiára, holott nyilván
való, hogy az erdészeti tapasztalatoknak apáról fiúra 
öröklése sokkal fontosabb, mintha e szaktól tökéletesen 
idegen elemek jutnak felszínre. — E nézetet magam is 
megerősithetem, ki mint erdőtiszt fia, annak sok gyakor
lati útmutatásával léptem e pályára s 25 évi szolgálat 
után óva intem három fiamat, hogy apjuk mesterségére 
ne vetemedjenek. — S méltán intem őket. Mert hol vol
nék én ma, ha szorgalmammal, ismereteimmel mást 
végeztem volna, vagy akár ipari pályára lépek. Mint első
rendű tanuló végeztem a gimnáziumot, „landabile módo“ 
érettségiztem, az akadémiát állami ösztöndíjjal végeztem, 
az állami szolgálatban soha legkisebb megrovásban, de 
dicséretben s kitüntetésben részesültem, szakbeli műkö
désem még a haza határán túl, Ausztriában és Német
országban a szaklapokban elismerésben részesült s ime, 
25 évi hű s odaadó szolgálat után vagyok azon fize
tési fokozatban, melyet egy jogvégzett mint aljárásbiró

6. szám.

5 év alatt elérhet. Az igaz, hogy a velem egyivásuak, 
sőt a sokkal fiatalabbak is már jórészt ■ erdőmesterek, 
erdőtanácsosok s főerdőtanácsosok, de hát a sorsnak igy 
tetszett, hogy én legyek a legpechesebb, hanem hát lévén 
„sok az ember és kevés a fóka“, bele kell nyugodnom 
sorsomba, mint Madách eskimójának.

Állami erdőtiszt.

Szerkesztői üzenetek.

B. M. úrnak K . . . . on. Sem olyan törvényt, sem pedig uta
sítást, amely a felvetett kérdést megvilágítaná, nem ismerek. Tessék 
az 0. E. E.-hez fordulni.

Z. K. úrnak N. B. A legújabb magyar munka Vadas Jenő 
„Erdömíveléstana“. Kapható szerzőnél Selmeczbányán. Melegen 
ajánlhatom.

L. P. úrnak O-n. Beküldött czikkét jelenlegi alakjában nem 
használhatom fel, csak az esetben közölhetem, ha átdolgozza olyan 
szellemben, hogy az az előfizetési felhivásban foglaltakkal összeütkö
zésbe ne jöjjön. A második rész egészen kihagyandó.

H. I. K olozsvár. A közölt czimre a mutatványszámot elküld
tük. Kérünk még egy pár czimet.

N. B. D ebreczen. A fenti üzenet Önnek is szól.
K. I. Hosszúfalu. Várjuk a czikket, ha jó, besorozzuk; egyéb 

közleményét tudomásul vesszük.
P. M. S z il\ Tás. Minden számot elküldtünk, a reclamáltat újból. 

Hogy nem kapta meg, nem nálunk, de a postán van a hiba.
Többeknek. A beküldött czikkek mikori megjelenéséről magán

levélben nyilatkozom.

fii eröésztiszteknek,
altiszteknek és szolgáknak

legmelegebben ajánljuk

es Jarsa
cs. és kir. u dvar i szá l l í tó k

egyenruhakészitő  intézetét

Budapesten, IV., Váczi-utcza 35. sz.,
(Eskü-út 3. sz. sarokház)

ahol úgy kész egyenruhák, mint polgári ruhák 
legjobb, legtartósabb minőségben, legszebb kivitel
ben és legolcsóbb árban, úgyszintén az egyen
ruhához tartozó összes kellékek, úgymint: posztó, 
bélés, zsinórok, gombok, kardok, kardkötők, kard
bojtok, keztyük, nyakravalók, kalapok, sapkák stb. 

kaphatók.
Az egész országban a vevő nincs úgy biz tos ítva, mint ezen 
czégnél, mivel meg nem felelő czikkeket készséggel visszafogad.

Kívánatra nagy képes árjegyzékkel szolgál a czég, 
melynek áraiból 20'7o árleengedést nyújt.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvártt.
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M A G Y A R  E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALV1 IMECS BÉLA f ő e r d e s z  
B O R S O D -A P Á T F  A L V Á N ,

hova a lap szellemi részét illető közlemények 
(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI AR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

M egjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRIT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

V an-e  szükségünk erdészeti közép
tanintézetre?

„Figyelő“, aki ezt a kérdést a M. E. 5-ik 
számában fölvetette, igyekezett nyomban meg
adni rá a feleletet is, és hivatkozva a nagyobb 
magánuradalmak és a kisebb erdőbirtokoknak 
helyesen mérlegelt szükségleteire, az erdészeti 
középiskola szervezését erdőgazdasági fejlődé
sünk érdekében fekvőnek mondja.

Végkövetkeztetését készséggel aláírom magam 
is, mert nem lehet kétségbe vonni, hogy az 
ország összes erdőségeinek 32°/o-át alkotó magán
erdőknél ma is még elég nagy számban szolgáló 
idegen erdészeti középiskolásoknak itthon kép
zett erőkkel való fölválthatása és a gazdaság 
helyes vezetésére képesített szakemberek szá
mának úgy a magán, mint a kötött természetű 
birtokoknál kívánatos fokozhatása érdekében tény
leg szükség van és ez a szükség a gazdasági 
viszonyok fejlődésével feltétlenül növekedni fog.

Sok olyan magánbirtok van még hazánkban, 
ahol szakszerű kezelésről a birtokosok szegény
sége folytán alig, vagy egyáltalán nem lehet szó 
és nagy azoknak a kötött forgalmú birtokoknak 
a száma is, a melyeknél külön erdőtiszt tar
tására az 1898. évi XIX. t.-cz. szerint jog volna 
ugyan, de az erdőbirtok csekély jövedelmezősége 
miatt akadémiát végzett erdész fizetésére nincs 
tehetség.

A birtokosok általában segíthettek ugyan magu
kon az állami kezeléshez való csatlakozás által, 
de vájjon a külön erdész tartására jogosultakat 
czélszerü volna-e ebben a kényszerhelyzetben 
hagyni beláthatatlan időkig és nem járna-e ked
vezőbb gazdasági eredménynyel, ha az állam 
kisebb igényű középiskolás erdészek neveléséről

gondoskodva, több erdőbirtokosnak szerezné 
meg a külön erdésztartás lehetőségét s ezzel 
az állami erdészek intenzivebb gazdasági tevé
kenységét könnyítené? És ha erre a kérdésre 
megadtuk a feleletet, tekintsünk egy kissé a jö
vőbe s fontoljuk meg: minő óriási terheket kel
lene az államnak magára vállalni, ha az akadé
miát végzett szakembereknek a mai külterjes 
gazdasághoz mért szervezetét a viszonyok fejlő
désével fokról-fokra tökéletesítendő belterjes gaz
daság igényeihez mérten, ugyancsak akadémiát 
végzett szakemberekkel volna kénytelen min
denütt és kizárólag szaporítani?

S mit tegyenek azok az önállóan gazdálkodó 
magánbirtokosok, akik erdőgazdaságuk vezeté
sére akadémiát végzett szakembert egyáltalán 
nem, vagy csak elégtelen számban tarthatnak?

Hozzanak kisebb igényű középiskolás erdé
szeket továbbra is Ausztriából, illetőleg a kül
földről, vagy ha nem kívánnak az állami erdő
kezeléshez csatlakozni, várjanak, amig az Isten 
segedelmével akadémiát végzett szakemberek 
fizetésére is elég módosak lesznek?

Közvagyonosodásunk sinylené meg okvetlenül, 
ha nem gondoskodnánk a rendszeres erdőgazda
ság tökéletesítéséhez szükséges számú kezelő- 
személyzetről minden vonalon (a kisebb módhoz 
is alkalmazkodva) és idejekorán. Ennek a lehető
ségét pedig czéltalan áldozatok nélkül részemről 
is csak erdészeti középiskola szervezésével vélem 
biztosíthatónak, mert ha addig várnánk, amig a 
fokozódó jövedelmezőség az akadémiát végzett 
erdőtisztek szaporítását is lehetővé teszi, akkor 
bizony-bizony sok helyen nagyon megkésnénk 
a segítséggel, az állami kezelésbe vett és a 
külön kezelésben levő nagyobb birtokoknál is 
egyaránt s vajmi kevés olyan vidékünk volna,
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ahol a belterjes erdőgazdaság fejlődése a viszo
nyok fejlődésével lépést tarthatna.

Mennyivel könnyebb lenne az erdőgazdaság 
tökéletesítése, ha az ahhoz szükséges személyzet- 
szaporításnak nem állanák útját a túlnagy ki
adások! Ha volnának csekélyebb igényű, de a 
gazdasági teendők szakszerű vezetésére eléggé 
képzett s szükség esetén (pld. kisebb magán
birtokoknál vagy más erdőktől messze, külön 
fekvő kisebb kötött természetű birtokoknál) ön
álló gazdaságvezetőknek is alkalmazható erdé
szeti középiskolásaink, akiket szegényebb bir
tokosok is képesek volnának fölfogadni és akik 
a nagyobb birtokoknál érezhetővé váló szak
munkaerőhiány időszerű pótlását megkönynyi- 
tenék.

Általuk nagyobb erdőbirtokainknál (beleértve 
az államilag kezelt erdőket is) a felsőbb képzett
ségű erdőtisztek megszabadulhatnának az apróbb 
gazdasági teendők nyűgétől és elérhetnék nem
sokára a német kollegák működési színvonalát, 
hogy kettőzött erővel munkálhassanak a magyar 
erdőgazdaság tökéletesítésén.

Szükség van tehát az erdészeti középiskolák 
létesítésére az erdészetnél is tagadhatatlanul és 
ezért úgy hiszem, hogy a közélet szükségleteit 
minden irányban példátlan tevékenységgel kutató 
s kielégíteni igyekvő földmivelési kormányunk, 
a napi sajtóból vett hírek szerint a Dunántúlra 
szánt ötödik erdőőri szakiskola szervezése alkal
mával nem fogja mellőzni az erdészeti közép
iskola megoldásának kérdését sem. Hazánknak 
az a része az ottani birtokviszonyoknál fogva 
talán legalkalmasabb volna az erdészeti közép
iskola felállítására és a szervezést egy erdőőri 
szakiskolával kapcsolatban valószínűleg jelen
legi pénzügyi viszonyaink sem tennék lehetet
lenné. K.

C sem etekertek törzskönyve.
Irta: Biok Zoltán oki. erdész.

Egy rendszeres gazdaságra berendezett erdőbirtoknál 
úgy magára az erdőbirtokosra, mint az erdőt kezelő 
tiszti személyzetre nem csekély fontossággal bír annak 
pontos tudása, hogy a birtokon létesített állandó csemete
kertekben a tenyésztett fanemekből úgy korra, mint 
mennyiségre, milyen korú és mennyi csemete áll ren
delkezésre.

7. szám.

Az erdőbirtokosnak s a kezelő erdőtisztnek vagy van 
szándéka rendes szükségleténél több csemetét termelni, 
vagy nincs; mindkét esetben tudnia kell a rendelkezésre 
álló készletet, mert ha az első esetben bizonyos czélból 
többet akar termelni, mint a mennyire okvetlen szüksége 
van, a készlet és szükséglet különbözetéből mindig meg
tudhatja, mennyi csemetével disponálhat szabadon; a 
második esetben óvakodni fog a túltermeléstől, mint 
olyantól, mely felesleges kiadással, költséggel jár.

De miképp tudhatjuk meg, vájjon elegendő vagy esetleg 
felesleges csemetével rendelkezünk-e, ha csak minden 
évben meg nem olvassuk azokat s számra, kor- és fajra 
pedig nyilván nem tartjuk, hogy így pontos ismerettel 
bírjunk azok mennyiségéről.

Pontos ismeretet mondok, de e mellett oly ismeretet, 
mely nem ideig-óráig tartó, hanem állandó s bármely 
időben pontos és megbízható adatot szolgáltat, mit — 
könnyen belátható — egyedül úgy lehet elérnünk, ha a 
beszolgáltatott adatokat egy, e czélra előkészített könyvbe 
jegyezzük föl, mely hivatva van a tényleges adatok meg
őrzésére. Mert jól lehet, minden kezelő erdőtiszt meg
követeli, hogy erdőőrei évenként legalább egyszer be
jelentsék a készletben levő csemeték mennyiségét, de 
ezen, egy-egy félív papirosra irt — néha igen kezdetleges 
kiállítású — jelentések igen könnyen veszendőbe mehet
nek, de ha meg is őriztetnek, soha sem nyújtanak oly 
könnyen áttekinthető képet, mint ha azokat az alább 
leírandó módon nyilvántartjuk.

Nem tudom mennyire s egyáltalán van-e használatban 
a különböző erdőbirtokoknál a csemetemennyiség pontos 
nyilvántartására egy oly praktikus könyv, milyen a brusz- 
turai m. kir. erdőgondnokságnál 1893. év óta használat
ban van.

Ezen, a bustyaházai m. kir. erdőhivatal kerületéhez 
tartozó erdőgondnokságban 21 csemetekert tartatik állan
dóan fenn 15999 □-öl területtel, melyekben évente mint
egy 6—7 millió darab különböző fajú és korú csemete 
áll készletben.

Ha elgondoljuk, hogy évente a rendes vágások és elő
irt tisztások beerdősitése, a pótlások foganatosítása mint
egy 400—500 kát. holdat tesznek ki, könnyen láthatjuk, 
hogy nem kis gondot ad a csemetéknek olyképpeni ter
melése, hogy minden évben megfelelő korú és számú 
csemete álljon rendelkezésünkre.

Ezt Ritter Károly m. kir. erdőmester úr, ki a bruszturai 
m. kir. erdőgondnokság vezetője volt, az által igyekezett 
elérni, hogy felfektette az általa igen helyesen elnevezett 
„Csemetekertek törzskönyvét“ ; ezen törzskönyv már 1893. 
évtől, tehát 8 éven át vezettetik e gondnokságnál s e 
8 év is elegendő volt arra, hogy annak használhatóságát, 
praktikus voltát bebizonyítsa.

E csemetekertek törzskönyvének berendezését bátorko
dom igen tisztelt szaktársaimmal szerény tehetségemhez 
képest megismertetni.

A könyv legalább is 10—20 évre készíttetvén el, erős
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kötéssel bír, hogy nem csak ez idő alatt tartson ki, de 
későbbi időre is az utókor számára megőrizhető legyen, 

Minden egyes csemetekert helyszínrajza, a kert pontos, 
a természetnek megfelelő beosztásával — egy, a rendel
kezésre álló tér nagyságának megfelelő méretben a lap 
baloldalára berajzoltatván, minden ily lap mellé annyi 
üres ívet adunk, amennyi a nyilvántartás vezetésére 
10—20 éven keresztül szükségesnek mutatkozik. A lap 
baloldalán van tehát az illető csemetekert alaprajzban, 
a lap jobboldalára pedig feljegyezzük a következőket: 

Mindenekelőtt beírjuk a csemetekert fekvését és helyét 
(pl.: fekszik a turbáti völgyben, Nagy-Saszinek-patak be- 
torkolása alatt a Turbát-patak jobbpartján, szemben a 
XI. vgs. 66 tag. 14 osztagával) praecizirozzuk annak 
kitettségét és ismertetjük talaját; feljegyezzük azonkívül 
az évet, melyben a kert létesittetett, milyen kerítéssel 
birt, megemlíthető, kinek utasításai szerint s ki által

kertben találtatott, külön írva a vetett és külön az isko
lázott csemetéket. A szükséges adatokat kora tavaszszal, 
mielőtt az ültetéshez hozzáfogatnánk, gyűjtjük össze; 
csemetekert- és fanemenként felolvastatván csemetéinket.

Ezen 1-ső főrovatot nevezhetjük a „Bevétel“ rovatá
nak is, mely mellett a második főrovat, mint a „Kiadás“ 
rovata áll, mert tényleg e rovat alá jegyezzük föl azon 
csemetemennyiséget, melyet az év folyamán akár az a) 
alrovat szerint saját szükségletünk fedezésére, akár a b) 
alrovat szerint eladásra, vagy esetleg kopárok beerdősi- 
tésére kertünkből kiadtunk.

Annak megtudása pedig, hogy az egyes csemeteker
tekből milyen fanemű, körű és mennyi csemete adatott 
ki, igen egyszerű, mivel az az erdőőrök szolgálati köny
véből könnyen kiírható. — Tudjuk ugyanis, hogy az 
ültetési munkálatok ideje alatt minden egyes erdőőr kö
teles vezetni az u. n. ültetési jegyzéket, melyben többek

I. m inta. Lúczfenijő (Abies excelsa).

készíttetett. Beírjuk a csemetekert hosszát és szélességét 
méterekben, területét négyzetméterekben, bejegyezzük a 
csemetekertben levő táblák számát, azok egyenkénti terü
letét, valamint az összes művelés alatt álló területet is.

1Végül bevezetjük azon területek üzemtervi elnevezéseit, 
melyeket az illető csemetekert hivatva van esetről- 
esetre csemetékkel ellátni. E lap van továbbá fentartva 
a csemetekertekben időnként eszközölt újítások feljegyzé
sére is, milyenek: szerszámpajta-épités, humusgödör léte
sítés, keritésújbólitás stb. A felsorolt adatok bejegyzése 
után következik csak a tulajdonképpeni nyilvántartás.

Legczélszerübben járunk el és legátnézhetőbb lesz nyil
vántartónk akkor, ha minden egyes fanemre külön-külön 
lapot nyitunk s az így felfektetett lapot az I. minta szerint 
rovatoljuk.

E rovatos kimutatás, mely évfolyamonként lesz vezetve,
4 főrovatból áll. Az 1-ső főrovat alá jegyeztetik fel azon 
csemetemennyiség, mely tavaszszal az illető csemete-

között az is ki van tüntetve, hogy az egyes (névszerint 
megnevezett) csemetekertekből mennyi, mily korú és 
fanemű csemete vétetett ki az ültetéshez. Ezen jegyzék 
az erdőőr által minden héten lezáratik és végeredménye 
átvezettetik szolgálati könyvébe.

Ha most saját szükségletünk fedezésén kívül még el 
is adtunk, vagy esetleg a rendes beerdősitéseken kívül 
kopárok befásitására is szedetett ki csemete, annak szin
tén nyomának kell lenni az erdőőr szolgálati könyvében, 
melybe mindent, mi védkerületében történik, bejegyezni 
tartozik. Nekünk tehát — az ültetések befejezte után — 
csak összegeznünk kell a szolgálati könyv adatait s a 
végösszeget nyilvántartónkba vezethetjük.

A 3-ik főrovat, — mely az év őszén készletben levő 
csemetemennyiségünket van hivatva kitüntetni, — az
1-ső (Bevétel) és 2-ik (Kiadás) főrovatok külömbsége s 
mint ilyen a „Maradvány“ rovatának tekinthető, azzal a 
hozzáadással, hogy nemcsak tisztán a két első rovat kü-
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lömbözetét tünteti ki, hanem ezenkívül azon csemetemeny- 
nyiséget is, mely az év tavaszán elvetett magból kikelt.

A bejegyzésre szükséges adat összegyűjtése ugyanaz mint 
az első rovatnál, azzal a külömbséggel, hogy az össze
olvasás késő ősszel, — midőn már az ültetés befejezést 
nyert — eszközöltetik.

valóban törzskönyv s nem egyszerű nyilvántartó, mert 
nem csak a csemetemennyiség évenkénti számának évfo
lyamonkénti vezetésére szolgál, hanem magában foglalja 
e mellett minden egyes csemetekert térrajzát és leírását is.

Eltekintve attól, hogy az ily módon vezetett könyv 
adatai az erdőgazdaság történeti múltjára megbecsülhe-

7. szám.

II. m inta. Kimutatás a bisztriki csemetekert éüi kiadásairól.
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Minden kezelő erdőtisztnek szabad belátására van 
bízva, hogy az üzemtervben előirt fanemeknél a helyi 
viszonyoknak legjobban megfelelve, mily korú csemetét 
alkalmazzon a kiültetésnél; a 4-ik főrovat adatait tehát, 
mely a következő évben rendelkezésre álló ki nem ültet
hető és kiültethető csemetemennyiséget tünteti ki — a 
3-ik főrovat adatainak összevonásából kapjuk meg, össze
gezvén külön-külön 1) azokat, melyek az általunk felvett

teilen adatokat lesznek hivatva szolgáltatni s bárkire a 
rend és csinosság behatásával bir, gyakorlati haszna az 
erdőmívelési terv és költségvetés, továbbá az erdőmíve- 
lési költségszámla összeállításánál elvitázhatatlan: átné- 
zetes képet, biztos és megbízható anyagot nyújtva az ül
tetéshez felhasználható csemeték mennyiségéről úgy fanem, 
mint korra nézve. — Úgyszintén jó szolgálatot tesz az 
erdőkincstárnál szokásos évi jelentés azon részeinek ösz-

III. m inta. Lúczf enijo

Tavaszszal találtatott

vetett iskolázott
1 2 3 4 2 3 4 5

éves éves
d a r a b

O  O 0 O 0 0 0 O
0  I O 0 0 0 O 0 0 O
lO  : ^ 1 /) vO CN 0 0
n * 0 1 0 *—> 0 0 CO uO 0 0
— ■ 1 CN 0 CN ND CN r—<
CN CO c o

O  O 0 O 0 O O O
O  O 0 CD CD CD O O
O  O CD O CD UO uO 'nC
0 0  1 0 0 0 *-i UO CO CO ND
—  N - 1—• --- ND n * CN
^  —1 c o CN

Apadás a tél folyamán

vetett iskolázott
1 I 2 I 3 I 4  2 I 3 I 4 I :

eves eves

saját szükségletre
vetett iskolázott

1 2 3 4 2 3 4 5
éves éves

"Árban

Az év folyamán kiadatott
eladás vagy kopárok erdősítésére

vetett iskolázott

2 | 3 | 4 2 | 3 | 4 | 5
eves 

a b
eves

0 O O O
0 O O O
0 CO CD O
O O O O
0 0 CN ’---- ’----

0 O O O
0 O O O
0 CD O O
0 O O uO
0 --- - CN CN
CN CN

Őszszel

vetett
idei 1 2  3

eves
darab

O O O O O O
O O O CD CD O
UO CO O O uO O
0 0 O CN CO --- -
.— < »—« CN N* --- - »—«

N* CO CN

0 0 O O O O
0 O O O O O
0 O O CD O
uO ND O CD O CD
.-- - O O CN O

UO CN r_ ’

n * c o  co —
ó  6

CN ND— m 
ó  ö

1899. évben

MO 00
C M

1900. évben

kiültetéshez megkívánt kort meg nem ütik és 2) azokat, 
melyek a kívánt korral bírnak, vagy esetleg annál idő
sebbek, az előbbiek a „ki nem ültethető“, az utóbbiak a 
„kiültethető“ rovatba jegyeztetvén be.

Az elsoroltakban volt szándékom leírni és ismertetni a 
bruszturai m. kir. erdőgondnokságnál használatban levő 
„Csemetekertek törzskönyvének“ alaki berendezését, mely

szeállitásánál, melyek a csemetekertek (V. számú kimu
tatás) és a kiültetett csemetemennyiségnek (V2 számú 
kimutatás) adatait tüntetik föl. S ott pedig, hol a felettes 
hatóságtól a csemetekészletkimutatás évenkénti beszol
gáltatása megköveteltetik, gyakorlati haszna ismét szembe
tűnő, mert ennek összeállítása ily törzskönyv vezetése 
esetében nem más egyszerű másolásnál, leírván a cse
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metekészletet kitüntetendő rovatos kimutatásba (mely cse
metekertenként, fanem és kor szerint tünteti ki a kész
letet) törzskönyvünk nyilvántartójának adatait.

Ha figyelemmel vizsgáljuk nyilvántartónk rovatát, rájö
vünk, hogy a bejegyzett adatokból igen könnyen kiszá
mítható azon csemetemennyiség is, mely akár a nyár, j 
akár pedig a tél folyamán valamely okból elpusztult; 
azaz megtudhatjuk az apadást, még pedig fanemenként 
egy-egy év korkülömbséggel.

így a felvett esetben (I. minta szerint) az 1900. év
ben találtunk tavaszszal pl. 318,000 drb. 3 éves vetett 
lúczfenyő csemetét, a nyár folyamán kiadtunk saját szük
ségletre 200,000 drb-ot; kellene lenni tehát őszszel 118,000 
darabnak; de amint látjuk, őszszel csak 100,000 drbot 
találtunk; (ami nyilván lehetetlen, hogy az összeolvasás
ból eredő hiba lenne, mert annál nem tévedhetünk oly 
sokat) a nyár folyamán tehát esetleg a késői fagyoktól 
vagy a nagy hőségtől, vagy más okból elpusztult 18,000 
darab. — Ugyanígy számíthatjuk ki bármely kornál azon 
csemeték számát, melyek a tél folyamán veszendőbe 
mentek.

Ha czélunk az ily, vagy ehhez hasonló adatok meg- 
tudása, azaz csemetemennyiségünk nyilvántartása mel
lett szándékunk van kísérletezni is és czélunk az évek 
hosszú során át nyert tapasztalati adatokat, — mint 
olyanokat, melyek a helyi viszonyoknak tökéletesen meg
felelők, a vidékre, égalj és talajra jellemzők, kikutatni, a 
csemetenevelésre fordított évi kiadásokat, az esetleg fel
lépett elemi csapásoknak (rovarkár, gombabetegség, jég
verés, szárazság stb) zsenge csemetéinken tett pusztító

E R D É S Z

mennyiség nyilvántartásamellett a csemetetermelésre kiadott 
összegek feltüntetésére szolgál. A kiadás részletezve van; 
feltüntetve a magbeszerzésre, annak elvetésére, a cse
meteápolásra, átiskolázásra, árnyékolásra, csemetekisze
dés, csomagolás- és szállításra, rendkívüli kiadásokra for
dított összegeket, külön-külön és összesen. A rendkívüli 
kiadások rovata alá jegyezzük pl. gombabetegség, csere
bogár pajor kiirtására fordított vagy ehhez hasonló, tehát 
nem minden évben ismétlődő kiadásokat. Az ily kiadá
sok okadatolására áll a „Jegyzet“ rovat.

Ismerve kertünk csemetekészletét s az azok termelé
sére egy évben kiadott összeget, könnyen kiszámíthat
juk 1000 drb. csemete átlagos termelési költségét, melyet 
szintén ezen lap van hivatva évfolyamonként kitüntetni.

Csemetemennyiségünk nyilvántartóját pedig kissé elté- 
rőleg az I. mintától, a III. minta szerint készítjük elő.

Ezen minta az első minta adatain kívül feltünteti az 
apadást is, mely a különböző korú csemetéknél úgy a 
nyár, mint a tél folyamán létrejött; "/„-bán kifejezve.

Az apadás lehet rendes és lehet rendkívüli. Rendesnek 
tekintendő azon apadás, kevesbedés, mely évről-évre kö
zel egyforma számokban nyer kifejezést és mely a ter
melt csemeték közötti életharcz, a gyengék és erősek 
közötti küzdelem, a soha nem szünetelő rovarrágás, 
madarak, egerek által okozott pusztítás s végre az át- 
iskolázás vagy az ültetéshez szállított csemeték ki- 
ágyalásánál tönkrement csemeték végeredményének tekint
hető.

Rendkívüli apadás a nagymértékben fellépő rovarrágás, 
gombabetegség, esetleg nagy vihar, jégverés, korai és

(Abies exelsa.)
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1. A tavaszszal talált 418000 darab 1 éves csemetéből
100000 darab iskolázva lett.

2. A csemeték nagyobb pusztulását a gyakrabban ismét
lődő korai fagyok okozták.

hatását számokban felmutatni tudni, azon esetben czél- 
szerübb törzskönyvünket a következőképp berendezni: 

Mindenekelőtt a már leirt csemetekert, helyszínrajz és 
leírás meghagyásával — minden csemetekert nyilvántartó 
ívei között egy lapot, mely tökéletesen elegendő az ada
tok 10—20 évi feljegyzésére — a mellékelt II. minta 
szerint rendezünk be. E lap az évenként elvetett mag

késői fagyok, rekkenő s égető hőség, száraz hideg okozta 
pusztítás eredménye.

Nem lehet tehát közömbös előttünk úgy az első, mint 
a második eset eredményeit feltüntető számadatok meg
ismerése; mert mig az első a rendes apadék megisme
résére vezet bennünket és világosan feltünteti a fordított 
arányt, mely a csemetekor s a kornak megfelelő apadás
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között fenáll, addig a második a fellépett pusztítás nagy
ságát és a különböző korú csemetéknek a pusztító elem
mel szemben tanúsított ellenállását mutatja meg.

Ezen °/0-bán kifejezett adatok átlagát kiszámítva, meg
kapjuk a korhatárokat jellemző átlagos apadási °/0-ot, me
lyet e czélra nyitott rovatba jegyezünk föl.

Szó sincs róla, hogy csemetekertünk törzskönyvének e 
második alakjánál a kitüntetett adatok beszerzése sokkal 
több munkát igényel, mint az elsőnél, de jóval több gya
korlati adat megismerésére is vezet, sokkal több statisz
tikai adatot szolgáltat, mint az első.

Adatok a hasított és gömbölyű szőlőkaró 
termeléséhez.

A „Magyar Erdész“ 4-ik számában Gesztes Lajos bará
tom „Az újabb szőlőkultura, mint lényeges fafogyasztó 
tényező“ czimü czikkét olvasva, annak ötödik bekezdésé
ben egy mondatrész tűnt fel, ami ekként szól; „s így 
önmagától következik, hogy lágyfák szőlőkarónak 
nem alkalmasak.“

Jelen sorokkal annak ellenkezőjét és azon körülményt 
is be akarom bizonyítani, hogy minő örvendetes lépé
sekkel halad előre a szőlők rekonstruktiója.

Mintegy négy évvel ezelőtt e vidék kisebb fakereske
dői 200 -250.000 drb. hasított jegenyefenyő szőlőkarót 
hoztak a piaczra, mig e enben a múlt évben már meg- 
tizszeresedett azok száma, mert mintegy két és fél mil
liót termeltek és adtak el az idevaló lakosok a fakeres
kedőknek.

A kincstár, mint a legnagyobb erdőbirtokos a hasított 
jegenyefenyő szőlőkaró termelésével nem foglalkozik, 
hanem leginkább az Újbánya irtványbeliek veszik a fát, 
nagyobbrészt Újbánya városától, részben a kincstári erdők 
szúfa és széldöntvényeit.

Ezen fafeldolgozási mód három okból bír e vidékre 
nemzetgazdasági fontossággal, ugyanis először, hogy a 
szegény erdei és mezei munkás, belátva a szőlőkaróter
melés jövedelmező voltát, télnek idején, a midőn egyéb 
dolga nincsen, házi iparszerüleg űzheti azt. — Másod
szor, hogy erdeink megszabadulnak úgy a széldöntvények, 
mint a szúk fészkétől, mert nemcsak hogy a jó, hanem a 
már revesedésnek indult fenyőket is megveszik, hogy ezek 
használható részeiből szőlőkarót termelhessenek. Harmad
szor, hogy fenyőfa vágásaink megtisztulnak a csápoktól, 
a teljes felújulás annál hamarább és tökéletesebben be 
fog állani és végül nincsen tűzveszély.

Ezek után áttérek a hasított fenyőszőlőkarók termelése-, 
kerüköltsége- és jövedelmezőségére.

A hasított fenyőszőlőkarók e vidéken még mindig a 
régi méretek szerint állíttatnak elő. Hosszuk 5’, kereken 
1.60 méter, szélességük, illetve vastagságuk 1 — 1 hüvely, 
illetve 2*5—2-5 cm. A hasitott szőlőkarókra csakis a jege
nyefenyőt használják, mert egyrészről igen jól hasad, 
másrészről kevés a hulladék.

Termelése igen egyszerű: a fát 1*60 m. rönkökre fűré
szelik és azután a hasitó fejszével két, vagy a fa vastag
sága szerint 3—4 czikkre hasítják. — Télen, ha a fa 
erősen meg van fagyva, a czikkeket -— hasitványokat — 
a tűzhely mellett lévő 1 méter magas korláthoz támaszt
ják és a fa kienged. — A hasitványokat azután a hasitó 
fejsze és a fabunkó segélyével 2-5—2’5 cmre hasítják, a 
faszilánkoktól letakaritják és hogy kiszáradjanak, százával 
kalitkákba rakják és azután sodronynyal 25-ös csomagokba 
kötözik és viszik a piaczra.

Az ekként előállított szőlőkaróknál a tiszta árúkihoza- 
tal, vagyis az egy köbméterből nyerhető szőlőkaró meny- 
nyisége a következő, u. i.

ha a fa egészen ágtiszta, akkor egy köbméterből ezer 
darab is nyerhető, ellenkezőleg és rendesen 7—800 drb., 
selejtes széldöntvényekből 300—600 drb.

Egyezer darab szőlőkaró termelési bére a tőnél, a 
fenti minősége szerint 3 korona 20 fillér, 3.40 és 4.00 
korona.

A napi munkaeredmény egy középszerű munkás után 
számitva 800, 600 és 400 darab.

A fenti szőlőkaróból egy pár igavonó marha után 
1500—1600 darabot lehet felrakni.

Egyezer karó fuvardíja fejében 2 kor. 40 fill. — 3 
koronát fizetnek.

A fentiek szerint 1000 drb. szőlőkaró kerüköltsége:
1 m3 jó fából átlag 800 drb. szőlőkarót

véve, miután a fa tőára átlag . . 6 kor. 50 fill.
é r t é k e .......................................................8 kor. 12 fill.
t e r m e l é s e ..................................................3 kor. 40 fill.
fuvara á t l a g .............................................2 kor. 60 fill.

Összesen : 14 kor. 12 fill.
A termelők ezen szőlőkarónak ezrét május hó 1-éig 

átlag 18, — a szebbjét 20 koronáért adják el a fakeres
kedőnek és így vállalkozói nyereségük 3‘88—5‘88 korona.

Az itteni kisebb fakereskedők ezen szőlőkarókat össze
vásárolják és tutajra rakva a Garamon leviszik Párkány- 
Nána, illetve Garam-Kövesdre és itt a szőlősgazdáknak 
24—28 koronával eladják.

A vágásokban visszamaradt csápokból 1 méter magas, 
1 méter széles és 1*6 cm. hosszú rakatokba rakott tűzi
fának való selejtes fából termelt szőlőkarók költsége a 
következő volt, u. i.

miután egyezer szőlőkaró termelésére az 
1 -6 ürm3 tartalmú tűzifából két rakatra, 
vagyis 3-2 ürm3 volt szükség és egy 
ürm3 tűzifa tőára 72 fillér, tehát . . 2 kor. 30 fill.

a 3'2 ürm3 tűzifa termelése á 50 fii. . 1 kor. 60 fill.
a szőlőkaró termelési bére . . . .  4 kor. — fill.
„ „ fuvar „ . . . .  2 kor^ 60 fill.

Összesen: 10 kor. 50 fill. 
Ezen selejtes fából készült karókért a fakereskedő 

14—16 koronát fizetett és így a termelő nyeresége 3 
kor. 50 fill. és 5 kor. 50 fillér volt.

Végül felemlítem, hogy'a kincstár gyérítésképpen erdei
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ben gömbölyű fenyőkarókat termeltetett és azok igen nagy 
keresletnek örvendettek.

A gömbölyű szőlőkarók szintén 1*6 m. hosszban és 
átlag 5 cm. vastagságban lettek készítve és meghegyezve. 

Ezek kerüköltsége a következő volt, m. p.
termelése ezrenként .....................10 kor. — fill.
fuvara a vasúiig ...............................10 kor. — fill.
fa é r t é k e ......................................... 15 kor. — fill.
ezer darab k ö t ö z é s e .....................— kor. 50 fill.
a kötözősodrony értéke . . . .  — kor. 05 fill.

Összesen: 35 kor. 55 fill.
A fent előadottakból tehát kivehető, hogy a lágyfa - 

fenyőfa — is alkalmas szőlőkarótermelésre és nemcsak 
hogy pénzügyileg, hanem egyébként is előnyöket nyújt 
a birtokosnak és nagy keresletnek örvend.

Garamréven. 1901. ápril 28.

A té rképk isebb ités i módhoz.

Tekintetes Szerkesztőség!
A M. E. 4-ik számának 64-ik oldalán K. Gy. collega 

úrnak megjegyzéseit közölvén a tek. Szerkesztőség, a 
párhuzamos eltolásokat nagyobb mértékben alkalmazan- 
dóknak tartja annál, amint én azokat felhoztam.

Kétségtelen, hogy sok munka megtakarítható velük, 
de én már azt tapasztaltam, hogy könnyen csúszhatik be 
hiba az eltolás alatt, mert a vonalzók elmozdulhatnak, 
továbbá igen rövid vonalakhoz nehéz a vonalzót ponto
san odailleszteni s e miatt az eltolás párhuzamossága 
bizonytalan. Ezek miatt a párhuzamos eltolások alkalma
zásának mérvében óvatosságot ajánlok.

Egészen más az azonban, ha valakinek csak vázrajzra 
van szüksége. Ily esetben alkalmazhatja bátran.

Fel kell említenem, hogy már czikkem megírása előtt 
foglalkoztam azzal az eszmével, hogy miképpen lehetne 
egyszerit eszközökkel a kisebbítő körzőt helyettesíteni 
oly módon, hogy az egész eljárás még egyszerűbbé s 
nehány fogásból állóvá váljék. E tekintetben több terve
zetet gondoltam ki s úgy hiszem, hogy a legegyszerűbb 
be is fog válni. Ha beválik, kedves kötelességemnek 
fogom ismerni azt, hogy becses lapjában ezt is köztudo
másra hozzam s kérek majd annak idején egy kis helyet 
leiró czikkemnek.

Nagy-Károly, 1901. április 29. Márton Sándor,
m. kir. erdőmester.

A z  O r s z á g o s  E r d é s z e t i  E g y e s ü l e t  választmánya 
f. hó 4-én Bánffy Dezső báró elnöklete alatt tartott 
ülésében annak az új, 10120 kor. értékű alapítványnak 
rendeltetésére nézve, mely az egyesület tagjainak önkén
tes adakozásából magánúton gyűlt össze és az egyesület 
egyik alelnökének tiszteletére Horváth Sándor alapít
vány nevet nyert, úgy határozott, hogy az alapítvány

kamataiból időközönkint oly egyesületi tagok jutalmaztas
sanak meg, akiknek a magyar erdőgazdaság fejlődésére 
kiható munkássága akár a gyakorlati, akár a tudományos 
működés terén kiválóan sikeresnek és hasznosnak s ennél
fogva elismerésre méltónak találtatik.

A Deák Ferencz-alapitvány 1902. évi kamatait (100 
aranyat) a választmány az ákácz gazdasági monográfiájá
nak megírására javasolja fordítani.

A választmányi ülést megelőzőleg Havas Ágoston 
zirczi apátsági erdőmester a kopárok beerdösitésénél 
alkalmazott ültetési módozatokról olvasott fel. Maga 
is széleskörű gyakorlattal bírván a kopár erdősítés terén, 
amely hazánkban oly nagy fontossággal bir, a különféle 
ültetési módokat összehasonlító érdekes felolvasásával 
mindvégig lekötötte a hallgatóság figyelmét és zajos él
jenzésben részesült.

Utánna Kaán Károly m. kir. erdész „a hegyvidéki 
erdőgazdaság szerepe a nemzet háztartásában“ czimü 
felolvasásában felemlítve az erdők klimatológiai és hydro- 
logiai befolyását, behatóan foglalkozott az erdőpusztitás 
következményeivel és az országok gazdasági történeté
ből levezeti, hogy ott, ahol nem becsühék meg az erdőt, 
a vidék elkopárosodott, a nép elszegényedett és vándor
bothoz nyúlt.

Áttérve a hazai viszonyokra, reámutatott az erdőtörvény 
életbelépte előtt űzött rablógazdaság következményeire, 
amelyek sok téren csak most válnak érezhetővé. Kiemelte 
azt a kívánatos harmóniát, mely a természet és a nem
zetek háztartásának egyensúlya kedvéért az egyes köz- 
gazdasági ágak között szükséges.

Az erdőgazdaság fejlesztésénél első sorban az erdős 
hegyvidéknek és magának az erdőnek szárazföldi utak
kal való behálózását s ekként a közforgalmi eszközökkel 
való kapcsolatba hozatalát tartja kívánatosnak. A hegy
vidék e feltárása nagy beruházásokkal jár, amelyek 
azonban az erdők emelkedő jövedelmezőségében meg
térülnek és hosszú időre keresethez juttatván a népet, a 
jólétet emelik. A Schwartzwaldban (Baden), hol a XIX. 
század elején kereset hiányában kivándorolt a nép, az 
erdők feltárásával s a vele járó közgazdasági fellendülés 
következtében most megelégedettség uralkodik. Az erdős 
hegyvidék ilyen közgazdasági átalakulásával az az ellen
tétes érdek, amely a fejletlen viszonyok között az állat- 
tenyésztés és erdőgazdaság között fennáll, önmagától 
megszűnik. A megközelithető erdőkben meghonosodik az 
ipar számos neme és megszaporodnak a nyaralóhelyek, 
a lakosság jólétének mindmegannyi előmozditói.

A közforgalmi eszközök fejlesztésében, az erdők 
közlekedési utakkal való feltárásában s a belterjessé fej
lesztett erdőgazdaságban lát tehát a felolvasó hathatós 
eszközöket a hegyvidéki nép nehéz helyzetének javításá
hoz és jólétének emeléséhez.

Ezzel napirenden levő kérdést pendített meg a felol
vasó. Rendkívül érdekes fejtegetéseit a hallgatóság ugyan
csak élénk éljenzéssel jutalmazta.
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FAÜZLET.
Tavaszi faüzletünk ez idén szakasztott olyan, mint 

maga a tavasz. Rügyeznek ugyan a fák és bokrok, lom
bosodnak is lassan-lassan, mert hát utóvégre már május 
végét járjuk, de azért hűvös idő van országszerte s bizony 
sajnos, helyenként fagyot is jelentenek északi megyé
inkből.

Faüzleti tudósításaink is mindenünnen meglehetősen 
szomorú híreket hoznak s ha jelentenek is egyik-másik 
vidékről valamelyes élénkülést, hát az bizony afféle élet
jel, mint mostani tavaszunké. Megjön, mert meg kell 
jönnie, de amolyan kénytelen-kelletlenül ; szinte meglát
szik rajta a muszáj.

Ha már most ilyen viszonyok mellett még indokolat
lan és ránk erőszakolt károkat is kell viselnünk, az 
— kétségtelenül — kétszeresen rosszul esik.

Pedig voltak nagy káraink (t. i. a keményfa-üzletnek) 
és lehettek volna még sokkal nagyobbak is, ha nagy
termelőink idejekorán, — persze mint rendesen, a maguk 
kárán okulva, de mégsem megkésve — elejét nem ve
szik a németországi kádárfakereskedők harácsolásának.

Ezek az urak már annyira mentek volt az egymást 
(lefelé) agyonliczitálásban, hogy utóbb már maguk a 
hordógyárosok is megsokalták a dolgot és azokat a 
kádárfa-vigéczeket, kik még mindig lejebb és lejebb szál
lított árakkal kínálták az árút, már be sem bocsátották 
magukhoz, magyarán : kidobták.

Dicséretéra váljék magyar termelőinknek, hogy ez 
üzelmeket nem ők követték el, sőt nem is követték, 
hanem az Amerikában termelő németországi czégek egy 
része.

Minthogy azonban ez a harácsolás alkalmas lett volna 
a kádár- és dongafaüzlet teljes tönkretételére, amit pedig 
itthon és Amerikában termelő tekintélyes magyar és 
osztrák czégeink, valamint a németországiak tekintélye- 
sebbjei karbafont kézzel nem nézhettek, múlt hó köze
pén megállapodást hoztak létre Bécsben, mely a legkö
zelebb véglegesen megkötendő kartell zárásáig érvényben 
marad és amelynek értelmében bizonyos közösen meg
állapított áron alul sem amerikai, sem magyar eredetű 
kádárfát és dongát sem kereskedőnek, sem hordógyáros
nak nem adnak.

A puhafapiacz legnagyobb vevőnk: Németország rossz 
gazdasági helyzete miatt csak nem tud fellendülni.

Itthon az ország egyes kevés vidékén van némi épít
kezés, mely az illető vidék fakereskedelmének ad némi 
forgalmat, de a fővárosban tovább is tart az építkezési 
pangás, vele a fakereskedelemé is.

Akárhány fatermelőnk még ki se szabatta gömbfáját: 
nem tudván, kinek fogja eladhatni az anyagot, nem 
állapíthatja meg a készítendő anyag méreteit sem. Tavaly 
Németországba mintegy 240.000 waggon fát exportált 
Magyarország és Ausztria együttesen. Még megközelitőleg 
sem sejthetjük, mennyi lesz a folyó évi kivitel, tartunk

azonban attól, hogy mögötte fogunk maradni még annak 
is, amit a fa-export legelső idejében kivittünk.

Ilyen körülmények között vajmi kevés reménynyel né
zünk a jövő elé s ha tekintettel vagyunk a németországi 
agráriusok hatalmas agitácziójára, mely odairányul, hogy 
a fa beviteli vámja tetemesen felemeltessék 1903-ban 
megújításra jutó kereskedelmi szerződésünkben, tökélete
sen igazoltnak látjuk azt a pessimistikus hangulatot, mely 
a szakkörökön erőt vett.

Amin nincs is mit csodálni. Hiszen még a részben 
mellékkörülmények is ellene vannak fakereskedelmünk- 
nek, illetőleg fakivitelünknek.

Itt van például az Adria-szerződés, mely megbénítja a 
szabadhajózást, melynek pedig tetemes része a fakivitel 
szolgálatában áll. Hiszen fiumei fakivitelünknek csaknem 
több mint felerésze faáru. Ki adja meg az árát annak 
ha az Adria kénye-kedve szabja meg a szállítási díjat, 
ha nem a kiviteli czégek ?

Itt van a M. Á. V. igazgatóságának a visszatérítési 
díjakra vonatkozó intézkedése, mely, jóllehet a fakeres
kedők, illetve a fatermelők iránt táplált jóakarat sugal- 
mazása, mégis ártalmára van a szakmának, mert a nyúj
tott szállítási kedvezmény megadása (a M. Á. V. vonalain 
kivitelre jutó fákról van szó) julius 1-től kezdve ugyan 
nem lesz bizonyos elszállítási kvantum kimutatásához 
kötve, viszont azonban 4 fillérrel kgr.-kint megdrágittatik, 
s megint csak visszatérítés utján fog megadatni.

Ez a módszer pedig megint csak a szállítóknak szol
gáltatja ki a fakereskedőt és fatermelőt, kik a refakcziát 
a szállítótól, igaz, hogy erősen megdézsmálva, de mégis 
mindjárt (és nem hónapok után) kapják meg escompte 
utján.

Hogy miféle előny rejlik abban, hogy a feladó maga
sabb díjakat fizessen a vasútnak azért, hogy később 
visszakapja a többletet (visszatérítés), azt nehéz meg
érteni. Nem lenne egyszerűbb, könnyebb és sok fölösle
ges munkát megkímélő eljárás: mindjárt feladáskor egy
szerűen annyit fizettetni meg a szállításért, amennyi 
valóban jár érte ?

Mi értelme van a visszatérítésnek, mikor már kvantum
hoz sincs kötve? Nem egyszerűbb dolog megfizettetni 
10 koronát és befejezni az ügyet, mint megfizettetni 
20-at és ebből később visszaadni 10-et?

A M. Á. V. a lefolyt évben 4° o-os kamatozást hozott 
az államnak, ami valóban nagyon, de nagyon szép ered
mény. Ugyan minek a M. Á. V.-nak az az összeg, mely 
nehány hónap múlva mint refakczia megint csak vissza
adandó a feladónak. Ennek a kamatjai tán csak nem 
javítanak akkorát az amúgy is kedvező mérlegen, hogy 
érdemessé tegyék a visszatérítéssel járó sok irkálást, ki
mutatást és számitgatást ? w/
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Tölgyfaeladás.

Keresztényfalva (Brassó vmegye) községnél a „M. E.“
2. számában jelzett tölgyfaeladás április hó 25-én meg- 
történt.

Árverezés alá került összesen 4133 drb. vaskos növésű, 
részben csúcsszáradásnak indult, de dongára, rönkre és 
talpfára alkalmas törzsfát szolgáltató 120—160 éves tölgy 
hagyásfa, amelyek körülbelül 150 kh. területen, jobbára 
sűrű jegenyefenyő-fiatalos között szétszórva állanak és 
e miatt csak nagy elővigyázattal dolgozhatók ki. A fa
tömeg a Draut-féle eljárás szerint 6796.3 m:! tiszta (szijács- 
mentes) haszonfára, 4309 ürm3 hasáb-, 2580 ürm" do
rong tűzifára s 5872 ürm3 galy- és forgácsra volt be
csülve. A haszonfa 5 minőségi- és értékosztályba soroz
tatok, amelyeknek becsára m3-ként 10, 8, 7, 6 és illetőleg 
5 koronában volt megállapítva, mig a tűzi hasábfa 1.50 
K., a dorongfa 1.0 K. s a galy és hulladékfa 70 fillér 
kikiáltási árral vétetett fel és ezen egységárakkal a 
haszónfa 54521.10 K., a hasábfa 6463.5 K., a dorongfa 
2580.0 K., a galyfa 4109.0 K.,— az egész fatömeg te
hát 67673.15 K. becsértéket eredményezett.

Az árverésen 5 fakereskedő czég versengett, a melyek 
közül 70,200 korona ajánlattal a budapesti Kronberger 
czég maradt vevőnek.

Az elért eredménnyel az eladó község teljesen megle
het elégedve, mert habár a kihasználási hely a vasúti 
állomás közelében (0.5—4 kim.) fekszik, a fent jelzett 
nehéz kihasználási körülmények miatt az elértnél maga
sabb tőárra mégis csak akkor lehetett volna számítani, 
ha tölgyfakivitelünkben valami nagyon kedvező fordulat 
állott volna be.
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TÁRCZA.

Lillafüred.

Ezen kizárólag a magyar erdészet által létesített nyaraló
telep a Borsod vármegye területéből mértföldeket elfog
laló és főképpen lomberdőkkel borított különálló hegy
csoport a Bükkhegységben fekszik, amely egyike hazánk 
legkedvesebb, legszebb tájainak.

E hegység szemlélésénél különösen az hat reánk kelle
mesen, hogy — daczára annak, hogy nagyon vad, égbe
menő csúcsokkal nem rendelkezik — nagyon változatos 
alakulással bir s számtalan bájos, szűk, kanyargós völgy
ben bővelkedik, melyeknek mindegyike annyi természeti 
szépséggel van megáldva, hogy napokig képes a kiván
dorlót a maga részére megnyerni, lebilincselni.

A Bükkhegység azonban nemcsak szép völgyeivel, 
hanem rengeteg, vadban dús erdőkkel borított hullámos 
fensíkjaival is igen vonzó. E fensíkokon járva az erdők 
kellő közepén nyáron a legváltozatosabb, élénk színű virág
zattal díszített kedves pihenőhelyeken sűrű fűpázsittal 
bevont részekre bukkanunk idestova, melyeket a legkülön

bözőbb korosztályú, helyenkint százados korú bükk, tölgy 
és fenyőállabok árnyékolnak be.

E hegység völgyeiben szétszórtan letelepedett becsü
letes népnek kőszén- és palakőtermelés, erdei termékek 
előállítása, valamint mészégetés nyújt kenyeret. A főbb 
útvonalakhoz, nagyobb helyekhez közel eső széleken már 
az olcsó tüzelőanyag által támogatott gyáripar lármája 
zavarja az erdők békés csendjét.

Keleti részén, ott, ahol utolsó nyúlványai a nagy magyar 
síkság határát képezik: nyílik egyik legszebb völgye, a 
„Szinvavölgy“, amelyen keresztül hasonnevű, kristály- 
tiszta hegyi patak csörgedezik.

Ezen pataknak a „Sajó“ folyóba való betorkolásától 
fölfelé menve csakhamar elérjük mindkét partján hossza
san elnyúló Miskolcz virágzó magyar városát.

Rövid idő múlva elhagyjuk baloldalt örökön füstölgő 
kéményeivel a legkitűnőbb vasúti sínek gyártásáról hires 
diósgyőri vas- és aczélgyárat, a honnan rövid fél óra alatt 
elérjük a festői fekvésű diósgyőri várromot, csonka négy 
tornyával s tövében látjuk a diósgyőri kis fürdőt, mely 
hideg vizével csalogatja az utast lemosni magáról az út 
porát.

Ezen, Diósgyőr nagyközség tulajdonát képező fürdőtől 
két út vezet tovább „Lillafüredére: az egyik a községen 
keresztül vezető kocsiút, a másik a hegyoldalban, árnyé
kos erdőkön át csekély, egyenletes emelkedéssel kitűzött 
s a borsodi bükkegylet által pár évvel ezelőtt épített 
„Bethlen turistaút.“

Az alig egy kilométer szélességű Szinvavölgy mind
inkább több és több látnivalót tár vendége elé. — Egy
másután következnek téglagyár, cserépkályhagyár, vízi
fűrész és a Zartl-féle hajlított bútorgyár.

A völgy innen már mindinkább szűkül s mire Alsó- 
Hámor községet egy megragadó szépségű szűk szikla
szoroson át elértük, az ismét szétnyílt hegyoldal csak 
puskalövésnyi távolban van egymástól.

Az éjszaki hegyoldalon fölfelé vezet a sziklába vágott 
s a kincstári erdészet által épített kitűnő új műút, mely 
15 évvel ezelőtt lett a közforgalomnak átadva.

Ez út baloldalán találjuk néh. István főherczeg 1847-ben 
tett látogatásának megörökítésére emelt vas emlékoszlopot.

Az új műút egy rövid kis alagúttal végződik, amelyen 
áthaladva, látjuk „Lillafüred“ természeti szépségekben 
leggazdagabb, legbájosabb vidékét.

Ugyanis itt terül el előttünk a kristálytiszta vizű, 
tizenkét kát. hold. felülettel biró, pisztrángállományban 
gazdag, festői szépségű „Hámori tó.“

E remek óriási zöld víztükör két oldalról magaskoru 
gyönyörű bükkerdővel borított, meredek hegyoldallal van 
körülvéve. Ott látjuk a tó színén a számtalan kedves 
himbáló csolnakot, a melyeknek mindegyike enyelegve 
csalogat a vízre.

Nem ismerek kellemesebbet, fönségesebbet, mint nyá
ron alkonyaikor, naplemente előtt e tavon csolnakra szállni 
s annak közepén megpihenve vesztegelni. A néma csen
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det ilyenkor csak az időnként méter magasságra is fel
szökő pisztrángok játéka zavarja. Oly ózondús, tiszta levegő 
borítja ekkor a tó színét, hogy alig tudunk e kedves 
helytől megválni.

Az egyik hegyoldal a tó közvetlen szomszédságában 
teljes kupolát alkot, melynek legmagasabb pontján a bor
sodi bükkegylet csinos kilátó-tornyot emeltetett, a hon
nan a nagy magyar alföld és Felső-Magyarország látké
pében gyönyörködhetünk.

A hámori tó mesterségesen készült az által, hogy az 
úgynevezett „Garadnavölgy“ kijáratát egy magas kőgáttal 
elzárták s igy a benne folydogáló Garadnapatak vizét fel- 
duzzasztották.

Maga a tó régi s a tizennyolczadik század végén azon 
czélból készült, hogy az akkoron Alsó-Hámorban üzembe 
helyezett vasművekhez szükséges hajtóerőre elegendő víz 
legyen mindig az óriási víztartóban rendelkezésre. Manap
ság ezen vasművek már régóta üzemen kívül vannak s 
csak néhány nagyobb épület — jelenleg munkáslakások —• 
tanúskodik a régi telepről.

A tónál kétfelé ágazik az út. Jobbra a Garadnapatak 
mentén O-Massa (Felső-Hámor) s a Szentlélek felé halad. 
Ez utóbbi erdőrészben valaha a Paulinus szerzet kolos
tora volt, jelenleg azonban rom. Ez kedvencz kiránduló 
helye a miskolcziaknak. Szép tavunktól balra pedig egy 
mésztuff kőzetbe vágott, szelíd lejtőjű úton a Szinvapatak 
meglepő szép vízesése mellett feljutunk egy csinos, alig 
egy kilométer hosszú, keskeny kies völgybe, a tulajdon
képpeni „Lillafüred“ nyaralótelepre.

Ezen nyaralótelep nevét gróf Pejachevics Tódorné, 
született báró Vay Lillától vette. Minden oldalról magas, 
erdőboritotta mészhegyektől van körülvéve, melyeknek 
elég hirtelen meredek gerinczeire mérsékelt emelkedéssel 
kiépített számtalan sétaút vezet.

A telep nyugati oldalát a bő és kristálytiszta vizű 
„Szinvapatak“ és a Bükkhegység belsejében fekvő gyer
tyánvölgyi üveggyár, Répáshuta és Ujhuta községekbe 
vezető viczinális út szegélyezi.

„Lillafüred“ völgye egyike a Bükkhegység legszebb 
völgyeinek. Elragadó szépsége, szelíd éghajlata s szelek
től védett fekvése, valamint pormentes levegője folytán már 
maga a természet jelölte ki „Lillafüredjét üdülőhelynek.

A helyi viszonyokkal ismeretlen látogató előtt felmerül 
azon kérdés, vájjon miért nem építettek itt a miskolcziak 
oly hosszú időn át villákat. Akadályozta azonban ezt 
azon körülmény, hogy a nyaralótelkek megszerzése eze
lőtt igen nagy bajjal járt, sőt úgyszólván lehetetlen volt.

Az egész terület ugyanis kincstári s az állam régebben 
itten nem adott alkalmat nyaralótelkek szerzésére, ami 
természetesen az építkezési kedvnek szegte nyakát úgy 
annyira, hogy e kies, egészséges levegőjű völgyet csak 
nehány futóvendég kereste fel.

Aki itt óhajtott nyaralni, az kénytelen volt egy-egy 
parasztházikóban meghúzódni s küzdeni az élelmezés 
nehézségeivel, mert vendéglő e vidéken nem volt.

Humánus elvek, általános közgazdasági szempontok s 
a kincstári birtokok értékének emelése vezethette Bethlen 
András volt földmivelésügyi m. kir. minisztert akkor, a 
midőn édes hazánk egyes helyein s a többek között a 
kies „Hámor“ völgyben is villatelep létesítésére állami 
kedvezményeket nyújtott.

A lillafüredi nyaralótelepen a terület 1890-ik évben lett 
felosztva s egyelőre 38, átlag 700—800 négyszögöl tér
fogatú villatelek lett kihasítva és árúba bocsájtva négyzet- 
ölenkint 25 fillér egységár mellett. Az építkezési kedv foko
zására pedig a kincstári uradalomban található építkezési 
anyagok is mérsékelt áron bocsájtattak a telekvásárlók 
rendelkezésére azon kötelezettséggel, hogy az új birtokos 
a megvásárolt telket bizonyos idő — a szerződés jóvá
hagyásától számított egy év — leforgása alatt beépíteni 
köteles.

Hogy az eszme milyen jó és időszerű volt, legjobban 
mutatja az eredmény. Az árúba bocsájtott telkek nagyobb- 
része csakhamar vevőre talált s ma már 14 csinos villa 
emeli e völgy szépségét. Épült ezenkívül még egy nagy, 
kétemeletü kincstári vendéglő, kényelmes berendezésű 
20 vendégszobával, tágas étteremmel stb.-vel.

Lillafüred területe szépen van szabályozva, beültetve, 
parkírozva és sétautakkal díszítve.

Mindaz, ami ma a telepen látható, aránylag igen cse
kély költséggel létesült és hogy ezen czélra rendelkezésre 
állott kis összeggel is szép eredményt lehet felmutatni: 
az egyedül a telep rendezésével megbizott kincstári erdé
szet érdeme, mely a telep létesítéséhez és fejlődésének 
biztosításához szükséges fáradságos munkálatokat elis
merésre méltó buzgósággal végezte.

A 326 méter tengerszín feletti magasságban fekvő 
„Lillafüred“ természeti és éghajlati viszonyai sokkal ked
vezőbbek, mint a Tátrában levő fürdőké. Az átlagos napi 
hőmérsék — megfelelőleg a délibb fekvésnek — ugyanis 
magasabb anélkül, hogy a nyári meleg terhessé válnék. 
A napi hőmérsékingadozások nem nagyok; a nyár jóval 
hosszabb, úgy, hogy öt hónapra (május—szeptember) 
lehet évenkint tenni azon időt, a mennyit Lillafüreden 
igen kellemesen el lehet tölteni.

Talaja sziklás mész, áradványos kavicscsal födve, jó 
vízáteresztő és így nem nedves.

Ivóvize kristálytiszta, friss, üdítő forrásvíz. Legdúsabb 
forrása a „Szinva“, amely a teleptől csak nehány percz- 
nyi távolban fakad.

Vidéke rendkívül bájos és vonzó. A tó vagy Alsó-Hámor 
község látképe a tó gátjáról a legkényesebb ízlést is ki
elégíti s minden fáradság nélkül kereshetők fel a legszebb 
kiránduló pontok.

Nagyobb távolságra, 1—2 órányira vannak Ó-Massa 
(Felső-Hámor) kincstári munkástelek, Szentléleki zárda
rom, düledező állapotban és remek góthikus ívezetü 
templomfalaival, közel ehhez az Odvaskő felséges kilá
tással a Kárpátokra, Borsod vármegye felső részére és a 
dédesi várromra.
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Igen érdekes és tanulságos látnivalót nyújt a diósgyőri 
vas- és aczélgyár, majd az innen vasúton megközelít
hető parasznyai kőszénbányák, a diósgyőri várrom, mely 
vár Róbert Károly idejében épült s mely — a hagyo
mány szerint — Mátyás király nejének, Beatrixnak ked- 
vencz tartózkodási helye volt.

Lillafüredet, ha nem is nevezhető Magyarország leg
első nyaralótelepének, a természet oly bőségesen áldotta 
meg szép helyekkel, remek fekvéssel, hogy bárki is kelle
mesen tölthet ott egy néhány hónapot s bizonyára feled
hetetlen, kedves emlékkel fog visszagondolni ottani tar
tózkodására. Hámon József,

magyar királyi erdész.
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IRODAL/AI SZE/ALE.
— Erdélyi Kalauz. Praktikusan összeállított útmutató 

jelent -meg ezzel a czimmel Kolozsvárit az „Erdélyi 
Kárpát-Egyesület“ kiadásában. A 488 oldalra terjedő és 
piros vászonba kötött könyv elvezet minket Erdély összes 
természeti szépségeihez, megismerteti velünk a történelmi 
múltú országrész minden nevezetesebb helyét és útmuta
tást ad mindenre nézve, a mire utazás közben szüksé
günk van. Nem a Baedekerek száraz formájában van 
összeállítva az Erdélyi Kalauz, mert ennek minden lap
járól a hazafias érzés melegét, a nemzeti hősök iránt való 
lelkesedés tüzét érezzük. Különösen érdekessé és becsessé 
teszi a könyvet az, hogy igazi hévvel és rajongással 
buzdít a haza földjének megismerésére és kiterjeszti figyel
mét több helyt a magyarságnak sokaktól kétségbe 
vont ősiségére is. Igen helyesen mondja a könyvhöz 
csatolt előszóban az Erdélyi Kárpát-Egyesület, hogy nálunk 
a turistáskodás nem csak anyagi érdeket szolgál, nálunk 
egy sokkal fontosabbnak, a hazaszeretet fejlesztésének 
szolgálatában áll, mikor édes hazánkat, ezt a még kevéssé 
ismert, pedig oly szép, oly mérhetetlenül gazdag, törté
neti múltjában oly vonzó és lelkesítő földet óhajtja meg
szerettetni. — íme ez ennek a könyvnek a hazafias és 
nemes czélja. Méltó, hogy minden magyar ember elol
vassa, minden ifjú használja kirándulásai alkalmából. 
Ara az E. K. E. tagjainak 4 kor., nem tagoknak 6 kor. 
Megrendelhető: Budapesten az Eggenberger-féle czégnél, 
vagy Kolozsvárit az Erdélyi Kárpát-Egyesület titkári hiva
talában.

— A vigályos  g a z d a s á g  h a tá sa  a talajra. A
vigályos gazdaság nálunk még nem hódított tért, de az 
a hatalmas tömegtermelés, amit ilyen módon a német 
erdőgazdaság több példájának tanúsága szerint el lehet 
érni, bizonyára ráviszi a mi erdészeinket is csakha
mar a vigályos gazdaságra, mihelyt az ahhoz szükséges 
előfeltételek meglesznek.

Ebben a meggyőződésben élve, érdemesnek tartjuk t. 
olvasóinkkal kivonatosan megismertetni azt az értekezést, 
a melyet a vigályos gazdaságnak a talajra gyakorolt hatá-

E R D É S Z

sáról J. Dimitz a Centralblatt für das gesanunte Forst- 
wessen f. évi első füzetében közölt. A vigályos gazdaság 
czélja tudvalevőleg az, hogy az állab legszebb, legélet
képesebb egyedeiből azoknak korán kezdett és gyakran 
ismételt gyérítések segélyével való térés állásba helye
zése által olyan hatalmas törzsű fákat neveljünk, a 
melyek nemcsak az egyenletes vaskos termet, hanem 
fatömeg tekintetében is túltesznek a rendes záródásban 
nevelt szálerdőink fatermésén. — A gyérítések folytán 
bekövetkező téresebb állással a meghagyott fák egyrészt 
fokozottabb világossághoz, másrészt egyben nagyobb táp
lálkozási és légzési térhez is jutnak s ezt lombozatuk és 
gyökérzetük erőteljesebb kifejlesztése útján a fák igyekez
nek is tőlük telhetőleg kihasználni, minek következtében 
növekvésük is természetesen fokozott arányban gyarapo
dik. A növekvésnek ezt a fokozódását azonban ugyan
azon a területen nem szabad örökké változatlanul tar
tónak képzelni, mert a mesterségesen fokozott nagyobb 
tömegtermeléssel több olyan körülmény jár együtt, a me
lyek a talaj termőerejét gyöngítik. Nevezetesen: apad a 
talajnak alom és hulladék alakjában visszaadott növényi 
tápanyagok mennyisége; rosszabbodnak a humus kép
ződés feltételei és ezekkel szemben a tápanyag-szükség
let viszonylag emelkedik. A gyérítések alkalmával eltá
volított fák elmaradó lombhullatását jórészt csakhamar 
fedezi ugyan a térés állásba kerülő fák gyorsan növekvő 
koronáiról lehulló nagyobb lo bmennyiség és a gyér fák 
alatt keletkező, vagy oda megtelepitett cserőcze lomb- 
hullatása, úgy, hogy az alom apadása miatt a termőké
pesség szembetűnően nem szenvedne ; ámde a vigályi- 
tott állabban a nagyobb világosság és illetőleg a légbe
liek fokozottabb behatása következtében a humus felbom
lása gyorsabb lesz és mivel a tápanyagelvonás nem 
csökken, de sőt a vigályitott fő-állab az alatta levő cse- 
rőczével együtt, esetleg a rendes sűrűségű szálerdőnél 
több tápanyagot is igényel: ennélfogva a talaj megfelelő 
humus-tartalékra egyáltalán nem tehet szert. A talaj 
humus-tartalmának tehát a vigályos gazdaság mellett 
okvetlenül apadni kell és pedig annál nagyobb mérték
ben, mennél soványabb volt már eredetileg is a talaj és 
mennél jobban ki van téve a légbeliek szabad behatá
sának. Ebből önként érthető, hogy a termőképesség első 
sorban és legnagyobb mértékben a déli fekvésű, erőseb
ben vigályitott s talajvédő és javító cserőczével egyáltalán 
nem, vagy csak gyéren fedett, gyönge talajú állabokban 
van kitéve a vigályos gazdaság által előidézhető csökke
nésnek. Ilyen termőhelyi viszonyok között tehát egyálta
lán nem ajánlatos vigályos gazdasághoz fogni, mert — 
a mint már példák is igazolják — a vigályitás nem járna 
megfelelő fatermelési eredménynyel és a talajt kimerítené. 
A jó talajú, nem nagyon kitett északi fekvésű erdőré
szekben azonban a fent jelzett hátrányok a gazdaság 
megfelelő vezetése mellett nem öltenek olyan mérveket, 
hogy amiatt a vigályos gazdaságot, mely hatalmas tömeg 
termelésével és oszlopszerüleg fejlődött egyenletes vaskos
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törzseivel jelentékenyen fokozza a hasznot, indokolt volna 
mellőzni. Arra azonban feltétlenül kiváló súly helyezendő, 
hogy a vigályos üzemben kezelt erdőrészekben az alom
szedés tilalmazva legyen s a talaj védelme és javítása 
cserőczével is biztosittassék. K-

VADÁSZAT.

A vércsérő l.
Válasz Földes János m. kir. főerdész úrnak.

Földes János úr a „Magyar Erdész“ 5-ik számában 
„Töröljük a vércsét az üldözendő ragadozók sorából“ 
czímü czikkében hivatkozva ugyanezen lap 3-ik számában 
megjelent észleletemre, melyben röviden felemlítettem, 
hogy a vércse megakadályozott egy egerészőölyüt abban, 
hogy foglyot fogjon, kétségbevonja, hogy az a vércse vércse 
lett volna.

Hogy ilyenformán belémkötött, annak nagyon örülök, 
mert ezzel alkalmat adott egy kis eszmecserére.

Abban a rövid közleményben három legyet akartam 
ütni egy csapásra.

1-ször: Konstatálni akartam azt, hogy az egerészőölyü 
(Buteo vulgaris), mely túlnyomóan egérrel, sáska, tücsök 
és egyéb rovar meg bogárral él, tehát ugyanazzal táplál
kozik, mint a vércse s így a hasznos madarak közé 
tartozik; mikor szűkiben van eme megszokott, rendes 
táplálékának (február elején), még az általános vadászati 
tilalmi időt sem respektálva, hasznos vad pusztítására 
vetemedik.

2- szor: Jelezni kívántam azt, hogy a vércse mint
vándormadár, már február 3-án újra megjelent az alföldön.

3- szor: Hogy a vércse — mert az volt — mint más
különben békés természetű madár, ime az ember szövet
ségesévé szegődik s azt a sokkal nagyobb és erősebb 
madarat megtámadja, megakadályozza a foglyok üldözé
sében s a földre szállani kényszeríti.

Kovács Pál is felemlíti a „M. E.“ 4-ik számában, hogy 
február 23-án, tehát szintén még a tél végén látta, amint 
két egerészőölyü támadott meg egy tapsifülest, de nem 
tudott vele boldogulni.

Lakatos Károly szintén az egerészőölyünek hasznos 
vagy káros voltáról Írva, egy helyen azt mondja, hogy 
nem hisz annak a madárnak az ártatlanságában, amelyik
nek görbe az orra és a körme.

Ezzel szemben én az egerészőölyünek (Buteo vulgaris) 
és a vörösvércsének (Falco tinnuneulus) pártját fogom, 
mert ha két rossz közül kell választanom, a kisebbiket 
választom.

Idáig a madarak hasznos vagy káros voltának a meg
állapításánál tisztán a megfigyelésekre voltunk utalva. 
Újabban a gyomorvizsgálatok alkalmazása folytán sokkal 
biztosabb alapunk van erre.

Vollnhofer Pál 65 darab Buteo vulgárisnak vizsgálta 
meg a gyomrát s ezekben túlnyomórészt egeret, patkányt

és rovart talált s csak egynek a gyomrában volt nyul- 
maradvány s hároméban madár (varjú). Továbbá megvizs
gált 60 darab vércsét. Hasonlóképpen egyben volt nyúl
szőr, háromban verébféle apró madár.

Ugyancsak Vollnhofer írja: „Rőrig 169 egerészőölyvet 
vizsgált meg, ezek 389 egeret és poczkot pusztítottak el 
és csak három esetben talált nyúlszőrt, egyszer foglyot és 
fáczánt“. Ugyancsak Rőrig 68 vörösvércsét vizsgálva, ezek
ből 63 megevett 108 egeret, poczkot, nagyon sok evett 
rovarokat és csak egy ejtett zsákmányul egy cziczkányt“.

Hogy az egerek milyen nagy károkat okoznak úgy a 
mező-, mint az erdőgazdaságban, azt minden gazda és 
minden erdész tudja.

Felemlít Téglás Károly is egy esetet az „Erdészeti 
Lapok“ ez évi februári füzetében, hogy egy nagy költ
séggel és fáradtsággal létesített és szépen sikerült erdősí
tést miként tesznek talán teljesen tönkre az egerek.

Érdemes volna az erdőbirtokos és vadász uraknak is 
ezt elolvasni.

Az egér többi ellensége: a róka, vadmacska, kóbor
macska, borz ellen úgy is irtóháborut viselünk minden
féle szerszámmal és méreggel, miért ne kímélnők hát 
ezt a pár madarat, melyeknek az egér képezi főtáplálékát?

Én is sajnálattal olvasom a „Vadászlap“ lőjegyzékeiben, 
hogy úgy az egerészőölyüt, mint a vércsét milyen óriási 
mértékben lövik.

Pl. Almássy Dénes gróf birtokain 1899-ben 575 drb. 
vércsét, József főherczeg birtokain 1884—1898-ig 4176 
drb. vércsét lőttek. Vájjon hány métermázsa búzának 
felel ez meg? Sándor,

főerdész.

S z e r e n c s é v e l  v a d á s z o t t  Csikmegyében múlt hó 
utolsó napjaiban egy 3 tagból álló kis társaság siketfajdra. 
Beiler Kálmán törvényszéki biró, Kovács János rendőr- 
kapitány és Gözsi Árpád gyógyszerész Csíkszeredából 
kirándultak két napra a közeli Csik-Szent-Király tulajdonát 
képező erdőbe, mely szép számú siketfajd-állománynyal 
bír s sikerült is mindhármuknak 1 — 1 drb. szép kakast 
elejteni.

A  S p e s s a r t b a n  a  v a d á l l o m á n y  e g y r e  g y é r ü l .
A mint a „Deutsche Jägerzeitung“-nak Írják, fővad Bajor
országnak ezen hegységében alig van nehány erdőhiva
tal kerületében. A kormányhoz minduntalan érkezett pa
naszok miatt kivételes lelövési engedélylyel annyira le
apasztották a szarvasállományt, hogy az állandóan már 
csak kevés helyen tartózkodik. Vaddisznó még a 60-as 
években volt bőven mindenfelé, most már teljesen kive
szett. Az őzállomány egyes kisebb előhegységi területe
ket leszámítva nagyon megcsappant; ennek oka egyrészt 
a talajnak, illetve az azon előforduló növényzetnek saját
ságában rejlik, mely őztenyésztésre sohasem is volt ked
vező. Nyúl és fogolyvadászatok gyenge eredménynyel 
kecsegtetik Nimród fiát, mert a kevés mezőgazdasági föl
dek nagy erdőségekkel vannak mindenfelé körülövezve s
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az éghajlat is igen zord az apró vadnak. A siketfajd is 
csak a nagyobb kiterjedésű királyi erdőrészekben s egy
két város vadászterületén található. A folyton fejlődő 
intensivebb erdőgazdaság a nyírfajdot is mindenhol zavarja 
régi dürgőhelyein. Ez a pompás madár is egyre fogy. 
Ilyen kedvezőtlenek a viszonyok a Spessart nyílt vadász- 
területein. Máskép tárul azonban elénk, ha a Rohrbrunni 
híres királyi vadaskert felé tereljük figyelmünket. Ebben 
a 6000 hectárnyi bekerített vadasban állandóan tenyész-

sitó még csak azt jegyzi meg, hogy ősszel az agancsá
rok a dús tölgy- és bükkmakk élvezete folytán formáliter 
meghíztak, akárcsak valami igen jól hizlalt söreállatok.

K ü l ö n ö s  f o g o l y v a d á s z a t .  H. német grófnak egye
düli szenvedélye a vadászat volt, daczára annak, hogy 
módfölött rövidlátó volt. Egy alkalommal azt az óhaját 
fejezte ki fővadásza előtt, hogy szeretne foglyot lőni. A 
fővadász tudta, hogy ez bajosan fog sikerülni a grófnak 
és folyton azon töprengett, hogyan lehetne valami ártat
lan csinynyel megörvendeztetni a grófot. — Gondolt 
egyet s a vadászat napján kora reggel kiment egyedül 
egy buzatarlóra s lőtt egy pár foglyot, amit aztán átadott 
egy hajtó-gyereknek, hogy mászszék fel velük egy fára, 
s ha majd hallja, hogy az öreg gróf lő, dobja le a fáról 
a madarakat. A fiú beletette a foglyokat vászontarisz
nyájába s az utasítást tudomásul véve, fölmászott a mon
dott fára. Az erdész pedig hazament, várva, hogy mikor 
fog indulni a gróf. Az nem is sokat váratott magára s 
egy-két hajtó, erdésze és vizslája kíséretében elindult. Az 
erdész igyekezett a fa felé vezetni a grófot s a hajtókát 
is úgy rendezte, hogy azok arra felé hajtsanak. Végre 
egész közel jutottak a fához, midőn az erdész igy szól urá
hoz: Amott van, méltóságos uram, egy csapat fogoly, 
itt balfelől fog egész közel felrepűlni, csak lőjjön méltó
ságod közéjük, mindenesetre fog esni egy-kettő. Avval a 
kutyával felhajtatta a foglyokat s azok hangos rebbenés- 
sel repültek fel, mit a gróf hallva, fölemelte puskáját és 
lőtt. Alighogy a lövés elhangzott, pár lépéssel a gróf előtt 
lezuhant két szép fogoly — egy hatalmas tarisznyában.

tenek mintegy 240 db. fővadat, 1200 vadsertést. A fölös Max. hömérs. Min. hömérs.
számú vaddisznókat rendszerint Lajos, Lipót és Luitpold Dátum átlaga C '-bán átlaga C ’-ban
bajor herczegek lövik 3—4 főúr társaságában, mig a
fővadból csak az erdész- és vadászszemélyzet hoz nehány Április 21 12 4
drbot terítékre julius és augusztus hónapokban, tehát a 22 12 3
bőgést megelőzőleg. A bőges minden évben zavartalanul 23 13 3
megy végbe, az alatt senki sem vadászhat bikákra. Erde- 24 11 4
kés volt a múlt évi bőgés lefolyása, a mely alighogy 25 12 6
rendes időben vette kezdetét, már nehány nap múlva 26 15 4
egészen 'véget ért, minek okát akkor a meleg s folyto- 27 16 7
nos esős időnek tulajdonították. De aligha ez okozta volna 28 21 8
azt, mert február elsejétől egész febr. 15-ig, a mig egy 29 22 10
nagy hó hullott, egész rendes utóbőgést lehetett a vadas- 30 20 9
bán észlelni, mely időben a bikák nemcsak bőgtek, ha- Május 1 19 9
nem a szokásos párviadalokat is megtartották, rajtuk 2 16 8
ama bizonyos sötét folt is feltűnt s viselkedésük egész 3 17 8
olyan volt, mint az őszi idényben lenni szokott. A tudó- 4 16 7

AETEOROLOGIA

Hazánk idő járása ápr. 21-től máj. 5-ig.

Az alant közölt táblázat áttekintést nyújt a napi átlagos 
maximum és minimum-hőmérsékletre nézve. Az átlag
értékeket a naponként sürgönyző állomásaink (összesen 
38) adatai szolgáltatták.

A hőmérséklet
nek 27-ről 28-ra 
történt hirtelen 

változása megma
gyarázza a követ
kező napokról kül
dött nagyszámú 
zivatarjelentése

ket. Április 28-án 
105 helyről érke
zettjelentés. A leg
több zivatar ha
zánk északi és 
északnyugati me
gyéiben, az előbbi 
helyen délben, az 
utóbbi helyen d.
u. 2—4 óra között 

tört ki; továbbá a Közép-Tisza mentén, a Bánságban d. u. 
5—6 óra között és Erdélyben. Az Erdélyből érkezett zivatar
jelentések adataiból egy vonuló zivatarra kell következtet
nünk, amelynek magja Kolozsmegye s kitörési ideje d. e. 10 
óra; a zivatar innen északkeletnek fordult és Beszterczére 
ért d. u. 3 óra 52 perczkor, innen egyenes irányban délre 
csapott és húzódott Fogarasig (d. u. 5 óra 25 perczkor). 
Ápr. 29-én ugyancsak Erdélyben, a déli órákban, és ha
zánk északnyugati megyéiben, d. u. 6 óra 7 perez között 
voltak zivatarok. Az ápr. 30-diki zivatarok (összesen 87 
tudósítás), amennyiben jégeső kíséretében léptek föl, a 
virágzó gyümölcsfákban és szép fejlődésnek indult veté
sekben tettek kárt. Különösen kijutott a jégverésből Vas-, 
Komárom- és Nyitramegyék egyes vidékeinek.

Kivéve ápr. 25., 26., és 27-dikét, az időjárás borult és 
esős volt, a legtöbb csapadék Erdélynek jutott ki.

Budapest, 1901. máj. 6-án. Kronich Lenárd.

KÜLÖNFÉLÉK.

*  Á t h e l y e z é s .  A m. kir. földmívelésügyi minister 
Muzsnay Géza zsarnóczai m. kir. főerdészt Kolozsvárra 
helyezte át és helyébe Kovács Gábor bustyaházai m. 
kir. főerdészt nevezte ki.

*  H a l á l o z á s .  Szemök Pál oki. erdész, földbirtokos 
46 éves korában Rákos-Kereszturon meghalt.
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*  T a v a s z i  á l l a m v i z s g á k .  A folyó évi tavaszi állam
vizsgák április hó 22—26-án tartattak meg. Vizsgáló- 
biztosok voltak: Sóltz Gyula m. kir. ministeri tanácsos, 
orsz. főerdőmester, bizottsági elnök, Illés Nándor nyug. 
m. kir. főerdőtanácsos, Csiby Lőrincz m. kir. erdőtanácsos, 
akad. tanár és Török Albert debreczeni városi erdőmester, 
a bizottság jegyzője. A vizsga letevéséért nyolczan folya
modtak s ezek mindegyike engedélyt is nyert s a vizsgán 
megjelent. A nyolcz vizsgázó közül oklevelet kapott hét, 
egy pedig a vizsgát nem állotta ki.

Kolossy Imre, ak. tanársegéd.
*  E r z s é b e t f á k  K í n á b ó l .  Faragó Ödön kinai fő

mandarin, hazánkfia, múlt évben az Erzsébet-emlékfa 
ültető bizottság elnökének, Flóris Áron dr. tanárnak az 
(J-tling (Sterculia platanifolia) és Tung-Csin (Xylosma 
racemosum) fák magvából harmincz-harmincz szemet 
küldött. A magvakat elvetették s mint most értesülünk, 
kilencz U-tung és egyetlen Tung-Csing kelt ki belőlük, 
mely utóbbit Ullerich Gyula polgári iskolai igazgató 
növesztette, annál is inkább nagy gonddal, mert Európá
ban ebből a fajta fából, a kinai télizöldből, sehol több 
nincsen. Ullerich a magról kelt gyönyörű sötétzöld levelű 
csemetét Alcsutra, József kir. herczeg kertészetének, az 
egyik oldalhajtás dugványát pedig Mágocsi-Ditzl egye
temi botanikus tanárnak, a fűvészkert igazgatójának kül
dötte. A kilencz U-tung csemete közül hét a fűvészkertben 
díszeleg. Ez a fa arról nevezetes, hogy a kínaiak nemzeti 
szent fájuknak vallják, mert a kinai hagyomány szerint 
a főnixmadár csakis erre szokott szállani.

*  Ú j  k o r o n a u r a d a l m i  b i r t o k .  A váczi püspökség 
nagy birtokainak egyike eladásra kerül. Ez a Gödöllő 
mellett fekvő Szent-Jakab-puszta, melynek területe körül
belül négyezer hold. A birtok keveset jövedelmez s ezért 
a vallás- és közoktatásügyi minister engedélyt adott az 
eladásra. A birtokot minden valószínűség szerint a gödöllői 
koronauradalomhoz csatolják s ezáltal az uralkodó kedvelt 
vadászterülete újabb négyezer holddal fog növekedni.

*  A z  a k a d é m i a  b o t a n i k u s  k e r t j é n e k  k i b ő v í t é s e .  
Folyó évben az akad. botanikuskert kibővítése czéljából 
a pénzügyministerium az akadémia részére egy, a régi 
alsó botanikuskert szomszédságában levő, mintegy 3 k. 
holdas kertet vásárolt meg, amely terület faiskolává, 
rendszeres gyümölcsössé s részben pedig kísérleti teleppé 
alakittatik át. Ugyanezen telken lesz felállítva egy nagyobb 
méhes is. Ezek szerint tehát az akadémia rövid pár év 
alatt abba a helyzetbe jut, hogy gyümölcs és méhtenyész
tési gyakorlatait saját birtokán mutathatja be.

Kolossy Imre.
*  É r d e k e s  á l l a t f a j o k  érkeztek Lendl Adolf dr. 

budai laboratóriumába kitömés végett. Eszak-Amerikából 
egy kanadai jávorszarvas, amely még egyszer oly nagy, 
mint a mi gímszarvasunk. Két afrikai zebra, különösen 
szép példányok, szintén most láthatók ott. Érdekes az a 
két delfin is, melyet a bolgár fejedelem gyűjteménye 
részére készítettek.

*  P a r k e t g y á r  B e s z t e r c z é n .  A Fried és Benedek 
budapesti fatermelőczég beszterczei fűrésztelepén létező 
parketgyárat ismét üzembe helyezte.

*  S o m o g y b e r z e n c z e i  b o t g y á r  é s  f a i p a r v á l l a l a t
czég alatt Kaufmann J. S. somogyberzenczei erdőtulaj
donos botgyárat épített, miután az eddig feldolgozás 
végett Bécsbe exportált fát saját gyárában szándékozik 
feldolgoztatni. A gyár nehány száz munkást fog foglal
koztatni. Kaufmann jelentékeny állami támogatásban is 
részesül.

*  Ú j  g ő z f ű r é s z  é s  f a g y a p o t g y á r  M á r m a r o s b a n .
Strasser M. Jakab m.-szigeti lakos Rahóti gőzfűrészt és 
fagyapotgyárat létesített.

*  O r v v a d á s z  a z  u j f a l u s i  e r d ő b e n .  Múlt szerdán 
Újfalun Molnár uradalmi segédtiszt két kutyájával az 
erdőbe indult, amint már a park közelében egy orvvadász 
a két kutyára lőtt, de nem találta őket, a harmadik lövés 
nevezett segédtisztet a vállán érte. Úgy látszik, valami 
rossz fegyvere lehetett az orvvadásznak, kinek működését 
majd most erélyesen megfigyelik.

*  D ú s g a z d a g  k ö z s é g .  Orsa svéd városka egy ember
öltő alatt mintegy 15 millió korona értékű fát árusított 
el erdeiből, de gondos kezelés mellett erdei most is igen 
jók és gazdagok. Ily gazdálkodás következtében a város 
annyira vagyonos lett, hogy lakóitól adót nem szed, a 
helyi vasutakat, telefonokat minden lakos ingyen hasz
nálhatja, sőt az oktatás és gyógyítás is teljesen ingyenes 
a községben.

*  A  m ú l t  é v b e n  Svájczban 79 hegymászó turista 
vesztette életét. Ezek nagyobbrésze német és amerikai 
volt, angol csak egy volt köztük és ez is azért került 
bajba, mivel kalauz nélkül akarta a Finsteraarhornra 
vezető útat megtalálni.

*  A  n e m e s i t e t t  r ó z s á k  g y ö k s a r j a i .  Némely rózsa
kedvelő a magastörzsü rózsák tövéből sarjadzó erős vad
hajtást meg szokta hagyni, avégből, hogy az ilyeneket 
később beolthassa vagy beszemezhesse és rózsaállo
mányát ekként szaporítsa. A dolog olyan természe
tesnek látszik, hogy az első pillanatra magunk is meg
barátkozhatnánk vele. Csakhogy ezen műtét csak praktikus
nak látszik, tényleg azonban nem az. Ha már némi 
tapasztalatot szereztünk vele, akkor szívesen mellőzzük, 
mert csakis kárát valljuk. Próbáljuk meg és tapasztalni 
fogjuk, hogy az erős növésű vadhajtás csakhamar el fogja 
nyomni a nemes törzset, mert nemcsak azt a nedvet 
emészti fel, melyből a nemes törzsnek élni kellene, 
hanem bujasága által rövid idő alatt minden főtápot 
magához vonz és a nemesnek vajmi keveset hagy meg. 
A következmények a nemes törzsön rossz fejlődés, csekély 
virágzás és tökéletlen virágok képében mutatkoznak. Ha 
aztán beoltatott a vadhajtás, tapasztalni fogjuk, hogy a 
nemes törzszsel még akkor sem osztozkodik testvériesen, 
mert már megszokta, hogy minden táplálékot magához 
vonz, az oltás jól fejlődik, szép hajtásokat ereszt, de 
mihaszna? A régibb nemes törzs annál gyöngébben
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marad. Végre elékezettnek látjuk az időt, hogy a nemesí
tett gyöksarjat kiemeljük és más helyre ültessük át. Az 
anyatövet lehetőleg kímélni akarván, óvatosan leásunk, 
elkaparjuk az ásóvillával, sőt ujjainkkal a földet és mit 
találunk? Azt, hogy rosszul cselekedtünk! Az erős gyök
hajtásnak semmi gyökere nincs! Az anyatő gyökerén áll. 
Ha levágjuk, jó lesz botnak, mert elültetve az ugyan 
aligha fog tovább fejlődni. A régibb rózsatövet ily esetben 
föláldoztuk, kaptunk helyette másikat, melyben nem igen 
van köszönet, mert kiáll a sorból és különben sem kár
pótolt bennünket a föláldozott régibb példányért. Ugyan
azért ápoljuk inkább nemes rózsáinkat és vagdaljuk ki 
kíméletlenül vadhajtásaikat, akármilyen buján sarjadoz- 
nak ki a földből. Csak egy esetben kíméljük meg a vad
hajtást, ha t. i. a nemes törzs már különben is csene- 
vész, ily esetben nincs mit vesztenünk, sőt a vadhajtással 
még menthetünk is valamit. B.

*  A  t í m á r  c s e r p o r n a k  diszkesekben, faiskolákban 
stb. alkalmazása mellett az ágyak teljesen mentek ma
radnak minden gaztól. A cserpor alatt a talaj további 
művelés nélkül porhanyó marad. A legszárazabb időben 
minden öntözés nélkül a föld folyton megfelelően ned
ves. Az ágyaktól távol maradnak az álczák és cserebo
garak. A fácskák erőteljes törzset és ágakat nyernek, az 
egyik szemtől a másikig kis közöket képeznek, erőtelje
sebb lesz a levél és gyümölcsrügy-képződésük ; a gyö
kér-képződés kétszer, sőt háromszor oly erős, mert a hat 
hüvelyk vastag cserforgács rétegben, még a nemesitési 
helyen is a törzsecskék körül a gyökerek egész koszorút 
képeznek. A csoportban álló idősebb fácskák gyümölcs 
szépsége kitűnő; ugyanilyen az eredmény a kifejlődött 
fáknál. A kihasznált cserpor alkalmazása által nemcsak 
a gyomlálás és öntözés költségeit takarítjuk meg, hanem 
meggátoljuk a féregrágást a gyökereken, miáltal a gyö
kérképződés, a növés, az erősbödés, a gyümölcsfák ho
zama növeltetik.

K e r t i  o l l ó k  n y e s ő v á g á s s a l .  Franz Zimmer bécsi 
czég (4 1. Wienerstrasse 21.) újabban olyan kerti ollókat 
hoz forgalomba, a melyeknek szárai egyenes pengével 
akként vannak készítve, hogy mind a két penge vág és 
a felső penge (melynek alsó végén egy rövid kivágás 
van, a hova az alsó penge tengelycsapja benyűlik) vágás
közben a hossztengely irányában csúszva, egy késhez 
hasonlólag egyben szeli is az elvágandó ágat, miáltal a 
nyesés sokkal könnyebb lesz, mintha az eddig használt 
nyesőollókkal dolgoznánk. Egy ilyen szerkezetű kézi 
nyesőolló a feltaláló czégnél 10 koronába kerül. A sövény
nyeső ollók ára természetesen nagyobb.

*  B e t e g  s z o b a i  n ö v é n y e k  o r v o s l á s a .  Szobai beteg 
növényeken a legtöbben azáltal igyekeznek segíteni, hogy 
fris földbe átültetik, ami a legtöbb esetben segít is ; fő
leg a cserép fenekének apró cserép-darabokkal vagy ka
vicscsal való megrakása által gendoskodnak arról, hogy 
a gyökerekről a fölösleges nedvesség elhuzódhassék. De 
van ennél egyszerűbb eljárás is, mely éppen ily czélra

vezető és sokkal egyszerűbb. Áll pedig az abból, hogy 
az ily beteg növénynek földjét forró vízzel (45—50° R.) 
átbugyogtatjuk. Ezen öntözésnek oly bőségesnek kell 
lenni, hogy az kétszer-háromszor átcsurogjon a cserépen. 
Ezáltal a virágok földje nemcsak elveszti savanyát (a 
növények betegségének ugyanis a legtöbbször a talaj el- 
savanyodása az oka), hanem annak gyökerei is új életre 
serkentetnek s a netán a földben tanyázó rovarok, fér
gek is elpusztittatnak. Igen jó sikerrel alkalmazták ez 
eljárást a fikusznál is. Midőn a föld felszíne megszárad, 
fel kell a talajt lazítani és kevés fris földdel feltölteni.

*  A m e r i k á b a n  a  j á v o r f á n a k  nedvéből meglehetős 
mennyiségű czukrot nyernek. E czélra februárban egy 
méter vastagságú fák megfűratnak, mely lyukból egész 
áprilisig csepeg a fának nedve. Az egész idő alatt egy 
fa adhat 2 kilogramm czukrot; 20 liter nedvből tyg kilo
gramm czukor kerül. A nedvet mészszel vagy szódával 
a besürüsitésig főzik. Csak Massachusatt államban éven- 
kint 300,000 kilogramm czukrot nyernek igy.

*  E r d ő g a z d á l k o d á s  O r o s z o r s z á g b a n .  A központi 
kezelési főhivatal jelentése szerint az orosz állami erdők 
kiterjedése 1900. január hó 1-én 238.000,000 desjatina 
(1 desjatina =  109,252 ar.) Az egész terület 1043 erdő
gondnokságra van osztva, melyet 3224 központi és külső 
tiszt, ezek között 1317 főiskolai képzettséggel biró, kezel. 
A védszemélyzet száma 30,943. Erdészeti szakintézet 
van 31. A korona-erdőkben 1899. évben 18.500,000 kbm. 
fát vágtak 45.000,000 rubel értékben (1 rubel =  3*81 
kor.) Az állami erdők összes kiadása 86.610,000 rubel, 
a tiszta nyereség 40.000,000 rubel.

*  P a p y r o l i t h  ( k ő f a ) .  A Becker-féle gyár Drezdában 
magas nyomás és meleg alkalmazása mellett chemiai 
szerek segélyével fűrészporból különböző szinü lemezeket 
állít elő, melyekből hézagnélkül való falakat, padimentumo- 
kat stb. készítenek. A fürészszel, fúróval, gyaluval egy
aránt megmunkálható anyag szaruszerü, ruganyos, tűz
biztos, a légbeliek behatásának ellentáll, nem rothad, 
rossz hő- és hangvezető. Kapható por és folyékony álla
potban is.

Felhívás.
Pártoljuk a m agyar ipart.

Az erdész hivatásánál fogva sok időt tölt a szabadban. 
Télen, nyáron, esőben, hóban, hidegben, melegben. Sok 
ruhát és még több lábbelit nyüvünk el. Hányszor hozunk 
haza kisebb-nagyobb hűlést a ruha meg nem felelő volta 
miatt, hányszor törik fel lábunk a rossz lábbeliben s tesz 
egy pár napra szolgálatképtelenné.

Fontos dolog az erdészre a ruha és lábbelikérdés, 
ezt nem fejtegetem, úgyis tudja mindenki.

Az ország különböző részeiben nagyobb vadászatok, 
komisziok, kirándulások stb. alkalmával gyakran látunk 
egyiken-másikon csinos és praktikus öltözetet, kényelmes 
és jó lábbelit. Irigykedve nézzük és legtöbbször beérjük
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azzal, hogy megkérdezzük, hol csináltatta ? A ruhaszövet
nek eredete legtöbbször Grácz, Innsbruck stb. A lábbeli
nek Ausztria, Cseh- vagy Morvaország. Keserű érzés lepi 
meg a magyar embert. Hát Magyarországon nem lehet 
ilyent produkálni? Nem, ha senki sem törődik vele.

Azért azzal a kéréssel és inditványnyal lépek az Or
szágos Erdészeti Egyesület és a tisztelt szaktársak elé, 
hogy a legközelebbi erdészeti közgyűlés alkalmával és 
helyén rendezzünk ruha- és lábbelikiállitdst.

Szólitsuk fel hazai posztó- és szövetgyárosainkat, hogy 
küldjék be mintáikat. Szólitsuk fel jobb szabóink egy 
részét, hogy készítsenek egy-egy öltözet téli, nyári, őszi, 
tavaszi ruhát, rövid köpenyt vagy bekecset és esőköpenyt, 
kizárólag hazai szövet vagy posztóból. A fősulyt a prak
tikus szabásra (erdőben való járásra alkalmas) és a szö
vet jó minőségére, no meg a megfelelő olcsó árra fek
tetve. Külön megjelölésével azoknak, melyek vízáthatlan 
szövetből készültek.

És szólitsuk fel az egyes vidékek jobb speciális láb- 
belikészitőit, hogy kinek mi a speciálitása, kezdve a köny- 
nyü bocskortól a szeges téli csizmáig, csináljon egy-egy 
pár mintalábbelit és küldje fel a kiállításra. Úgy az egyes 
öltönyök, mint a lábbelik a készitő nevének, lakóhelyé
nek és árának megjelölésével állitandók ki.

így ki lehetne válogatni úgy a ruha, mint a lábbeliből 
azokat, melyek a különböző vidékek és viszonyoknak 
leginkább megfelelnek.

Ismerek vidéket, a hol egyetlen ember foglalkozik saját 
találmányu, nagyon praktikus lábbeli előállításával, melyet 
csak azon a vidéken hordanak, mert egyebütt ismeretlen. ; 
Ilyen esetben nagy szolgálatot tennének az azon vidéken 
lakó szaktársak, ha rábírnák az illető feltalálót, hogy 
készítményét szintén kiállítsa. Ajtay Sándor

főerdész.

Szerkesztői üzenetek.
S. B. k isb irtok os P . . . on. Arra nézve az erdőbirtokosok

nak is kiadott 1899. évi 15217. számú életbeléptetési rendelet 111., 112. 
és 113. §-ok értelmében kell eljárni. A továbbiakra nézve az állami 
erdőtiszt készséggel szolgál tanácsadóul ; csak tessék hozzáfordulni.

I. G. úrnak H . . . on. A felvetett kérdés nagyon helyén volna. 
Magam is azt tartom, hogy az erdőőri vizsgák megtartásának idején 
változtatni kellene. Tudjuk mindnyájan, milyen nehezen nélkülözzük 
éppen október hónapban — a külső munkálatok legszorgosabb idején 
— a véd- és segédszemélyzet vizsgára készülő embereit. Egyik 
munkatársunk legközelebb szellőzteti a kérdést.

Q uercusnak. Köszönettel vett közleményét legközelebb leadom. 
Hogy anonym akar maradni, ahhoz semmi észrevételem nincsen, bár 
okát adni igazán nem tudnám.

S. B. gazd atiszt úrnak. A meleg érdeklődés lapom iránt 
igazán jól esett ; hisz a közös érdekeket kívánom szolgálni s éppen 
az kívánja, hogy olyan agrikultur államban mint a mienk, a mező- 
és erdőgazdasággal foglalkozók egymást megértve, támogassák.

L. S. úrnak O . . . on. A jegyzőnek igaza nincsen. Magán
erdőkre az nem vonatkozik.

R. K.-iiak V . . . on. Azt kérdi, mi a külömbség a pacsirta 
és a műbor között? Megmondjuk. Csak egy „n“ és egy „1“. Ugyanis 
a pacsirta fenn énekel, a műbor pedig a „fenének kell."

< X X X X  o o o o o o o o o o o o  |>C*C>C<>C

Erdészsegéd
felvétetik gróf Károlyi jiíihály 
hitb. uradalmi erdőhivatalához

p ä r ä d r ä ,  ftevesmegyében.
Javadalmazás: Évi fizetés 480 kor., évi 
tiszta jövedelmi száztóliban részesedés 
mintegy 300 kor., hivatalfőnöknél tiszti 
élelmezés, egy bútorozott lakszoba hasz

nálata, fűtés és kiszolgálattal.
Pályázhatni a selmeczi erdészeti akadé
mia végzési bizonyitványa alapján, mely- 
lyel ellátott pályázati kérvény gr. Károlyi 
Mihály hitb. uradalmi erdőhivatalához

nyújtandó be.
Párád, 1901. május hó.

Rajzinger Antal,
hitb. urad. erdőmester.

l o o o o o . o o o o o o o boooc

fiz erdésztiszteknek,
altiszteknek és szolgáknak

legmelegebben ajánljuk

Eitler Jlíiór és Társa
cs. és kir. u d var i szá l l í tó k

egyenruhakészitő  intézetét

Budapesten, IV., Váczi-utcza 35. sz.,

(Eskü-út 3. sz. sarokház)

ahol úgy kész egyenruhák, mint polgári ruhák 
legjobb, legtartósabb minőségben, legszebb kivitel
ben és legolcsóbb árban, úgyszintén az egyen
ruhához tartozó összes kellékek, úgymint: posztó, 
bélés, zsinórok, gombok, kardok, kardkötők, kard
bojtok, keztyük, nyakravalók, kalapok, sapkák stb. 

kaphatók.
Az egész országban a vevő nincs úgy b iz tos ítva, mint ezen 
czégnél, mivel meg nem felelő czikkeket készséggel visszafogad.

Kívánatra nagy képes árjegyzékkel szolgál a ezég, 
melynek áraiból 20°/0 árleengedést nyújt.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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M A G Y A R  E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

SMECSFALV1 IMECS BÉLA f ő e r d é s z  

B O R S O D -A P Á T F  A L V Á N ,
hova a lap szellemi részét illető közlemények 

(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI ÁR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

M egjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRIT,
K A Z 1N C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

Ä párisi világkiáll ítás  magyar osztá
lyának erdészeti, vadászati stb. k iállí

tása itthon.
Még ellenségeink is elismerték, hogy a párisi 

világkiállítás magyar osztálya kivált még a leg
műveltebb nagy nemzetek impozáns kollekcziói 
közül is és különösen mezőgazdasági, erdészeti 
és vadászati kiállításunk igazi specziálitását képez
ték annak a roppant kulturhalmazatnak, melyet 
a világ minden részéből összehordott a hangya
szorgalmú iparkodás.

A kiállítás tartama alatt sokat foglalkozott a 
sajtó a kiállítás nevezetességeivel s úgy a bel
földi, mint kivált a külföldi képeslapok a gyönyörű 
illusztrácziók egész sorozatával siettek megörö
kíteni a szemnek tetsző látnivalók úgyszólván 
összes részleteit — az elismerő szavak egész 
áradatától kisérve. Szóval a siker nagy és teljes 
vala s az elismerés valóban irigylendő módon 
nyilatkozott meg más nemzetekkel szemben. És 
tényleg, ilyen becsületet alig aratott még a magyar 
név a kulturális előhaladás terén a művelt kül
föld itélőszéke előtt, mint ez a monstre-próbál- 
kozásunk — hála érte Darányi Ignácz  lanka
datlan tevékenységű földművelésügyi ministerünk
nek, kinek a nemzet kétségkívül nagy hálára 
van kötelezve azért a dicsőségteljes elismerésért, 
melyet kiállításaink megalkotásával a külföldön 
a magyar névnek szerzett.

A nagy siker viszhangja, amely végigcsendült 
a külföldi sajtó hasábjain, természetesen a leg
nagyobb mértékben felélesztő nemcsak hazafias 
örömünket, de érdeklődésünket is a távol idegen
ben csodált kiállításaink iránt s a hazai sajtó nem 
késett felvetni a kérdést: nem volna-e kivihető 
az egész magyar kollekcziónak idehaza való

bemutatása? Mert sokan valánk, kik az idegen
ben ékeskedő kulturparadicsom szépségeihez 
csak a képzelet szárnyán juthatánk el.

És az ige testté lón.
A nemes munka törhetetlen erélyű lovagja 

megérté a hazafias vágyakozás hangjait s ime 
a földművelési ministerium jóvoltából a Párisban 
kiállított gyönyörűségek a mi szemeinknek sem 
idegenek többé.

Április hó 30-án délután 4 órakor nyitotta 
meg Darányi Ignácz  földművelési minister a 
Párisban bemutatott magyar mezőgazdasági ki
állítást, melynek keretében a vadászati és erdé
szeti kiállítás van elhelyezve.

K azy József  cs. és kir. kamarás, ministeri 
osztálytanácsos és helyettese: Viczián Antal 
földművelésügyi ministeri titkár, továbbá Földi 
János  erdőtanácsos és dr. Lendl Adolf  egye
temi tanár semmi fáradtságtól sem riadtak vissza, 
hogy a két hónappal ezelőtt még ezernyi ládába 
csomagolt nagybecsű tárgyakat a legimpozánsabb 
rendbe osztályozzák és csoportonként helyezzék 
el, amely nemes tevékenységnek egyedüli czélja, 
hogy az okulás magvát hintse közénk. És a 
jeles szakférfiak valóban bámulatos eredmény
nyel és sikerrel oldották meg feladatukat! Nagy 
tudás, csodásán finom érzék és ízlés csoportosí
totta az itt felhalmozott roppant anyagot, a 
milliónyi kisebb-nagyobb tárgyat, úgy, hogy a 
laikus számára is könnyen áttekinthető s meg
érthető módon állítsa elénk a tanulságos, nemzeti 
kulturerőforrásunk millió gyönyörűségeit, mely a 
legszínesebb, legelevenebb kollekcziója az agri- 
kultura minden irányának és fajának, szemlél
tető gyűjteménye mindazon mérhetetlen kincsek
nek, a melyeknek a forrása a haza édes földje.

A kiállítás az iparcsarnok folyosójáról nyilik ;
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délszaki és örökzöld növényekkel dúsan díszített 
portáléjában látható a budai királyi várlak és 
kertje. Balra fordulva, találjuk a balszárny ki
állításának három főcsoportját: az ősfoglalkozási, 
az erdészeti és vadászati osztályokat.

Az első csoport ezerféle kezdetleges szer
száma, melyek részint a falazatra felaggatva, 
részint pedig üveg alatt ízléses összeállításban 
azt mutatja be, hogy iparunk gyermekkorában 
milyen primitiv eszközök biztosították az ember 
mindennapi kenyerét.

Igazán elfogja az embert a csodálkozás, ha 
látja azt a sok mindenfélét, ami itt felhalmozva, 
melyek közül sokat jól ismerünk, a legtöbbnek 
a rendeltetéséről azonban halvány fogalmunk 
sincsen ma már; épp azért ezer hálára kötelez 
bennünket az a kiváló férfiú, ki lankadatlan törek
vések árán roppant fáradtsággal összegyüjté eze
ket a felette becses tárgyakat s ezek révén az 
etnographia terén épp oly kiváló szakférfiúnak 
bizonyult, mint a milyen nagy tudós a zoológiái 
tudományok sokféle specziálitásaiban.

Hermann Ottónak e gyűjteményes kiállításá
hoz csatlakozik az agancsok és más vadászati 
trófeák kiállítása. Ezek egy középső és két 
oldalsó falon vannak elhelyezve s már Földi 
J. erdőtanácsos s dr. Lendl A. kiállítási szférájá
hoz tartoznak, ugyancsak csábitó csalogatóit 
képezve a beljebb feltáruló dermaplasztikai gyö
nyörűségek lebilincselő képeinek.

A középső falon legfelül 4 kitömött vadkan- 
fe j  látható, melyeket Őfelsége Gödöllőn ejtett 
zsákmányul. Mindjárt alattuk József Ágost fő- 
herczeg 100 darabból álló őzagancsgyiijte- 
ménye van elhelyezve, köztük oly példányokkal, 
melyeken igazán bámulva akad meg a tekintet.

A bal oldalsó falon egy vadpulyka  van ki
függesztve, mely a gödöllői koronauradalom 
vadászterületéről való. Alatta több igen feltűnő 
méretekkel bíró őzagancs látható, amelyek épp 
úgy, mint az oldalon, valamint a szemközt levő 
falon elrendezett őzagancsok is (mind igazi 
különlegességek!) Weinkheim Frigyes gróf tulaj
donát képezik. Az ezek között kifüggesztett 
szarvasagancsok (még pedig milyenek!) ki
állítói Montenuovo herczeg (baloldalt felül; ez 
egy csodaszépség s egy orvvadásztól szereztetett

meg), Eszterházy Miklós herczeg (baloldalt 
alól két darab), a Nemzeti Kaszinó (jobboldalt 
alól két darab). Az itt elhelyezett zergekampók 
kiállítói: Malcomes Jeromos báró és Kendeffy 
Gábor; a vadkanagyarak tulajdonosai: Révai 
Gyula báró és Pettem Hubert; előbbié az 
a függő túzok is, amely a fal jobboldalát 
díszíti.

Ez az agancs-gyűjtemény az erdészeti kiállí
tás kapuzatának külső falán van elhelyezve, 
amelyen át két széles bejáró vezet az erdészeti 
kiállításba. Az itt látható erdészeti tárgyak, egy
két magánkiállitótól eltekintve, kizárólag a föld- 
mívelési ministerium, illetőleg a kincstári erdő
hatóságok és ezek alkalmazottjainak a kiállításai; 
zseniális elrendezésük, általában az egész erdé
szeti kiállítás összefoglalása Földi János erdő
tanácsos érdemeit növeli.

Ebben a kiállításban is találkozunk vadászati 
tárgyakkal, melyek hogy ily szép számmal kerül
hettek össze, általában a kiállítás páratlan szép
ségű vadásztrofeái, Kazyn, dr. Lendl-zn kívül 
nagy érdeme van ebben Egerváry Gyula orsz. 
vadászati felügyelőnek is.

Említett vadászati tárgyak a következők: 
Szarvasagancsok: Manusfeld herczeg 1 drb.T 
Majláth László gróf 2 drb., esetei Herzog Péter 
1 drb., Scherg Lórin ez 1 drb. Őzagancsok: Ifj. 
Chotek Rezső gróf 1 drb., Vay Lajos gróf 1 
drb., Polnisch Árpád 1 drb. M onflonszárvák: 
Forgách Károly gróf 4 drb. Siketfaj dlegyező: 
Ifj. Adám Károly 4 darab.

Az erdészeti kiállításhoz csatlakozik dr. Lendl 
Adolf vadászati panorámája, amely hazánk 
legfőbb vadjait természetszerű és festői módon 
elrendezett keretén belül remek szépen, sőt 
nagy művészettel preperált példányokban és a 
természetben ellesett biológiai csoportokban mu
tatja be, amelynek összege így, valósággal és 
kétségkívül elsőrendű látványosságot tár a szem
lélő elé.

Egy messze benyúló távlatos hátterű hegy
vidék, völgyületek és szakadékokkal tárja elénk 
a természet vadregényes pompájában ragyogó 
képét. Kék ködben úszó hegycsúcsok, haragos
zöld fényük, szálló felhőrajok s ibolyaköd min
denfelé, a csalódás oly tökéletes, hogy szinte
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érezni véljük az erdő illatát s mintha a harang
virágul kelyhek csilingelősét hallanék.

Igazán frappáns kép, mely szinte megszéditi 
a szemlélőt ezerféle látványaival, melyek varázs
latos vízió benyomásával hatnak reánk s csak 
ha jól belenéztük magunkat a káprázatos tömke
legbe, leszünk képesek a részletek megkülön
böztetésére is.

íme a dioramikus háttérből, melynek pompás 
festményét Olgyay Ferencz készítette, barna, 
mohos sziklák gerinczén zergék figyelnek, óriási 
sasok tekintenek el a végtelennek tetsző láthatár 
felé. Egy másik sziklán marmota őrködik kis 
családja felett, mig a szakadékos oldalon az 
ádáz vadmacska kúszik feléjük. — Alant óriási 
medve terjeszti ki roppant karjait a végső, kegyet
len ölelésre, mely ellen halálmegvetéssel véde
kezik két székely favágó. Odébb, a völgyület 
tisztásán a hatalmas agancsos, az erdők királyá
nak impozáns alakja emelkedik ki az alacsony 
bokrok liliputi környezetéből, amint hátraszegett 
nyakkal párbajra hívja vetélytársát, mig amodébb 
a bizonyos vadkan, az erdők fekete mumusa már 
küzd az ádáz farkashad támadásai ellen. Majd 
csergedező víz tűnik fel, melynek meredek part
ján vidra kúszik fel halzsákmányával, mig felette 
a sirály rimánkodik a kívánatos pecsenyéért. Az 
osztály egyik sarkában a hazai gázlók remek 
példányai láthatók, mindenféle kacsák, sneffek, 
a füzéken figyelő bakcsók, gémek s a fehéren 
csillogó kócsagok remekbe készült példányai és 
még igen sok madár, melyekkel pompás rende
zésben szinte elárasztják a területet; ezenkívül 
rókák, hiúzok, vadmacska, farkas, szóval erdeink 
minden állata látható itt ebben az igazi erdei 
homályba borult nagyszerű erdei diorámában, 
melyet méltán csodált meg s tüntetett ki a kül
föld elismerő kritikája, mert párja még aligha 
volt valaha a gyűjteményes állatbiologia terén s 
maga a kollekczió is oly tömeget egyesit magá
ban, hogy még katalógusba szedni is óriási 
munka volna, hát még itt szűk keretek közé 
szorítva, mind elősorolni.

Ingyen jut e tanulságos látnivalókhoz min
denki s aki, ha egyszer is megtekinti, hasznára 
lesz s a látott gyönyörűségek maradandóan 
vésődnek emlékezetébe.

Ezt a szép kollekcziót, mint általában az egész 
mezőgazdasági kiállítást, behatóan szemlélte a 
király Őfelsége, Frigyes, József és József Ágost 
főherczeg, valamint fenséges nejeik; továbbá 
Goluchowsky Ágenorr külügyminiszter, Széli 
Kálmán miniszterelnök, Lobkovitz Rezső her- 
czeg hadtestparancsnok, főuraink és közéletünk 
kiváló egyéniségei, akik valamennyien nagy elis
meréssel nyilatkoztak róla, épp úgy a nagyközön
ség is, amely hálával említi Darányi minister 
nevét, hogy ilyen gyönyörűségben részesítette.

Lakatos Károly.

Erdőgazdaság és fővadtenyésztés.

Ezen lapok folyó évi 3-ik számában felsoroltam tölgy
gazdaságunk azon bajait, melyek a rossz vagy gondatlan 
kezelés eredményei. Rámutattam az ezen gazdálkodás
ból eredő hibákra, melyek tölgyerdeinket nem egy helyen 
siralmas helyzetbe juttatták.

Hogy ezen bajok úgy a birtokos érdeke, mint köz- 
gazdasági szempontból mérlegelve nagyon is figyelemre 
méltók, azt kétségbe vonni nem lehet; mert mig ezen 
erdők a jelenben csekély jövedelmet szolgáltatnak, addig 
a meggyengült talajerő az állabok jövőbe)i növekvésére 
és ezzel összefüggésben annak fahozamaira is káros be
folyással leend. S így nemcsak a jelenlegi birtokosok, 
hanem azok utódai sem fognak a káros befolyás alól 
menekülhetni.

Minthogy pedig az ország erdőbirtokai ritkán képezik 
eladás tárgyát, hanem rendesen a családban folyó örökö
södés útján cserélnek gazdát, a felsorolt hibák tehát első 
sorban a családot magát károsítják, azért nemcsak meg- 
szívlelésre méltók, hanem ezen állapot megszüntetésére 
és a hibák javítására, ugyancsak első sorban a birtokost 
magát kell, hogy ösztönözzék.

Ezen alkalommal nem akarok visszatérni az ismertetett 
bajok taglalására, hanem azon körülményre kívánom az 
érdekelt erdőbirtokosok figyelmét felhívni, mely az erdők 
czéljának, rendeltetésének helytelen felfogásából szárma
zik. Sok erdőbirtokos az erdők rendeltetését első sorban 
az azokkal összefüggő vadászat gyakorlatában és vad- 
tenyésztésben keresi és találja.

Ez a felfogás nemcsak hogy helytelen, hanem a követ
kező nemzedékek határozott károsításával is jár. Ezen 
károsítások elhárítása a birtokos részéről úgy csalódja 
iránti figyelemből, mint közgazdasági érdekből legalább 
is kívánatos.

Midőn törvényhozásunk bölcsesége az erdők okszerű 
kihasználása és tenyésztésének elvét az 1879. évi XXXI.. 
t.-cz.-ben egyes birtokokra kimondotta, a feltétlen erdő
talajon álló erdők fentartását szükségesnek találta és azt 
törvénybe iktatta, nyilván azon czél lebegett szeme előtt:
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hogy egyrészt az erdőbirtokosnak mintegy közkincset 
képező vagyonát a pusztulástól nemcsak megóvja, 
hanem a jövő  nemzedékek érdekeit is megvédje és az 
erdőgazdaságban a tartós és biztos jövedelem forrá
sait megnyissa; másrészt pedig az erdőknek úgy 
közegészségügyi, mint éghajlati viszonyokat szabá
lyozó jótékony hatását biztosítsa; és végül: a nem
zet vagyonát, mely az egyesek vagyonának összes
ségéből áll, a lehetőség határain belül fentartsa.

És mégis mit látunk?
Erdőgazdaságunk egyik bajánok orvoslásához még alig 

fogtunk komolyan hozzá, egy másikkal állunk szemben. 
Értem ezalatt a fővadak, nevezetesen a szarvasok által 
okozott károkat.

Erdőbirtokosaink tekintélyes része szarvasállományát 
annyira emelte és emeli, hogy erdőt felújítani — ma
holnap — nemcsak az illetők birtokain, hanem a szom
szédos birtokokon is a lehetetlenségek sorába fog tar
tozni. A vad és vadászat iránti szeretettől mintegy el- 
vakitva és gyakran hiúságtól is sarkalva, nem veszik 
észre, hogy míg vadjuk minőségileg romlik, addig az 
erdőgazdaságuknak is bizony nem kicsinylendő károkat 
okoz. És mert a használat alatti állabok még azon kor
ból származnak, amelyben megvolt a szarvas száma és 
az erdőterület közötti helyes arány, sehogy sem képesek 
felfogni: hogy a jelenben miért nem sikerül a felújítás?

Megkísérlem tehát ennek röviden magyarázatát adni.
Magyarország erdőségei gazdag vadállományukról min

denkor nagy hírnek örvendettek; a magyarországi szarvas
bikák pedig bámulat tárgyát képezték s képezik részben 
még ma is; de közel áll már az idő, amikor azt mond
juk: sajnos! csak képezték.

Általánosan elismert tény, hogy szarvasállományunk 
rendkívül emelkedett; de ezzel szemben erdőségeink 
területe fogyott és még fogyni fog, mert a mezőgazda- 
sági czélokra alkalmas területek ortása befejezést még 
korántsem nyert. Ezen óriásokat és az ezzel elérni szán
dékolt talajjövedelem emelését megakadályozni pedig nem 
lehet czélunk.

Az erdőterület tehát régebben nagyobb, a vadállomány 
pedig kisebb lévén, táplálékban bővelkedett. Ehhez járult 
még azon körülmény is, hogy 3—4 évtizeddel megelőző
leg még annyi volt az öreg tölgy és bükk szálerdő, hogy 
kisebb-nagyobb makktermés majd az egyik, majd a má
sikban s gyakran mind a kettőben is volt és így a szarvas 
táplálék hiányában csak ritkán, csak nagy hó esetén, de 
csak rövidebb ideig szenvedett. Természetes tehát, hogy 
a vad jó erőben telelt be, a szarvasbika jól rakott fel és 
a vadkár is teljesen ismeretlen vagy elenyészően csekély 
vol t.

A fakereslet emelkedése és az értékesítési viszonyok 
javulásával az erdők kihasználása is lépést tartott, gyak
ran pedig meg is előzte s így rövid pár évtized alatt 
nemcsak az erdőterület apadt általában, de az öreg ál- 
abok is teljesen eltűntek vagy csak roncsai maradtak.

Ennek természetes következménye az említett és a 
szarvas elsőrendű táplálékát képező anyagok (tölgy- és 
bükk-makk) fogyása volt.

Okszerű vadtenyésztés mellett ezen változást a vad
állomány aránylagos apasztásának és a mennyiség- és 
minőségileg megapadt természetes tápanyagok mestersé
ges pótlásának kellett volna követni. De nem így tör
tént! Hanem ellenkezőleq a vadállomány kisebb területre 
szorítva emeltetett; a megfogyott tápláló anyagok pótlása 
tekintetében azonban — kevés kivétellel -—- semmi vagy 
nagyon kevés történt. A kisebb területre utalt, tápláló 
anyagok nélkül szűkölködő vad tehát nemcsak az erdőt 
magát támadja meg, hanem a közeli mezőgazdaság ter
ményeit károsítja.

Ez, röviden körvonalozva, a szarvasok általi károsítások 
előidézője s ez az oka, hogy erdész, vadász és gazda 
ma mint ellenségek állanak egymással szemben, mind
egyik a maga álláspontját védelmezi; s csak egyben érte
nek egyet: hogy a szarvas kisebb-nagyobb kárt okoz. 
Ez a körülmény okozta és mérgesítette el a vadkárok 
kérdését is.

Pedig a vadászat okszerű kezelést feltételezve, főleg 
összefüggő nagyobb birtokokon, nem megvetendő jövedel
met is hajthat. De ha a fővadvadászat számokban ki
fejezhető pénzjövedelmet nem ígérne is, a birtokosnak 
nemes szórakozást, élvezetet, mulatságot, testi-lelki gyö
nyöröket szerez, ami szintén a "vedelmek sorába tarto
zik; mert a mulatságok és élvezetek kielégítése pénz
áldozatokkal jár.

Ismerjük tehát az okokat, melyek a károsítások elő
idézői ; vegyük most már a károkat magukat szemügyre 
s csak azután mutassunk rá az orvoslás módjára. A cala- 
mitás megvan s azt annál inkább figyelemre kell mél
tatni, mert ezeket a bajokat az erdészeti szempontból 
tekintett legjobb kezelés sem képes ellensúlyozni. Az 
erdésznek minden törekvését, szakavatottságát, ügybuz
galmát megbénítja, az erdőmívelést rendkívül megdrágítja, 
mert a vadkár elleni védekezés hovatovább többe kerül, 
mint maga a felújítás. Akárhány nagy erdőbirtok van az 
országban, ahol — nevezetesen: a nemesebb tölgyfajok
nak, kőrisnek, juharnak stb. tenyésztése — bekerítés nél
kül — lehetetlen. A rossz talajoknak betelepítése fenyő
félékkel pedig kárba veszett kísérlet!

Amint a magavetésből származó serdény vagy a mes
terséges felújításból eredő csemete eléri azt a magassá
got, hogy koronáját a fűből kitolja és kilombosodik, már 
ott a szarvas is, mely azt lerágja. Ugyanaz a sors vár 
reá kora tavaszszal s a veszély még fokozódik, ha el
késve zordabb havas időjárás áll be.

Ez a károsítás évről-évre ismétlődik, míg a csemete 
kimerülve, egy szárazabb őszön utoljára hullatja el leve
leit, hogy többé ki ne hajtson. Az elegyetlen kocsányos 
vagy kocsánytalan tölgygyei felújított részekben ilyenkép
pen fogy az egyedek száma, míg végre a szépen felújí
tott terület tisztássá változik át.
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Ott, ahol a nemesebb tölgyek csertölgygyel elegyesen 
fordulnak elő, az utóbbit a szarvas nem méltatja figye
lemre, vagy abban szembeötlő károkat nem okoz. Ezen 
körülménynek tulajdonítható, hogy a csertölgy vígan fej
lődik és záródik, a nemesebb tölgyfajok pedig elbokro- 
sodva, a talaj fölé alig fél méterre emelkedve tengetik 
életüket és a cser által túlszárnyalva, elnyomva, elpusz
tulnak. így a kihasználás idején ott, ahol szép reményekre 
jogosító felújításokat eszközöltünk, az utódok értékes 
haszonfa helyett rossz záródásé, kevés értékű tűzifa- 
állabokat fognak találni.

A fenyőféléket, melyek telepítése talajjavítás czéljából 
sokszor parancsoló szükség, fiatalabb korukban a vezér
rügyek lerágásával károsítják. Ha a károsítás ezen nemét 
egyik-másik elkerülte s nagy nehezen mégis növekedés
nek indult, azt a szarvasbikák részint bőgés idején, részint 
agancsaik tisztitása alkalmával súrolják és vagdalják 
agyon.

Hogy az említett károk mennyire ki fognak hatni a 
jövő erdőgazdaságra és annak hozamaira, azt szám sze
rint megállapítani bajos.

Kétségtelen azonban a z : hogy rossz zdróddsú, tehát 
kevesebb és csekélyebb értékű fatömeggel fog  rendel
kezni és ezzel összefüggésben jóva l kisebb pénz- 
hozamokat eredményezni. A nem szakember előtt is 
világos, hogy a jó záródásé, tehát köznyelven: sűrűbb 
erdő több, a gyér pedig kevesebb fát tartalmaz. A ki
használt fatömeg értéke között pedig ugyancsak lényeges 
a különbség, ha tisztán tűzifát, vagy nagyobb "/o haszon
fát is nyerünk.

E mellett nem lehet megfeledkezni arról sem, hogy 
ezen erdők kezelési költsége, adója ugyanaz marad, a 
felújítás költsége pedig emelkedik. Tehát a jövedelem 
apadásával szemben a nagyobb kiadások tőkésített ösz- 
szege fog állani.

De eltekintve ezen károsításoktól, melyek végre is első 
sorban a birtokost és örököseit érdeklik, mérlegeljük a 
kérdést tisztán vadászati szempontból. Míg az erdőterület 
kiterjedése és a vadállomány között megvolt a helyes 
arány, addig kevesebb, de kapitális szarvasok kerültek 
terítékre, mióta a kettő közötti egyensúly kezd meg
billenni és a fővad nem remélt számra szaporodott, sok, 
de hitvány, rossz agancsé szarvas a lelövés eredménye 
és általános a panasz: hogy a szarvasok satnyáinak 
úgy testben, mint agancsfejlődésben.

Erdőbirtokosaink csaknem kivétel nélkül elismerik ezen 
panasz jogosultságát; foglalkozik a kérdéssel az „Orsz. 
Vadászati Védegylet“ is, de tartunk tőle, hogy a sok 
vad szemléletének örömein fog a kérdés czélszerü meg
oldása hajótörést szenvedni.

Miután röviden felsoroltam a szarvasok általi károsí
tások okait s rámutattam, hogy a szarvasok túlságos el- 
szaporitása tisztán vadászati szempontból is káros, lássuk 
az orvoslás módját.

Keglevich Gyula gróf a „Vadászati Lap“ f. évi 8-ik

számában megjelent értekezésében nagyon helyesen az 
anyavad túlságos elszaporodásában keresi és találja a 
degenerálás okát és ugyancsak annak apasztásával kíván 
a bajon segíteni.

Én részemről tovább megyek és az elsatnyulás okát 
nem csupán, a nagyon felszaporodott anyavadállomány
ban, de amint emlitém, a hiányos táplálkozásban is ke
resem és azért a nemes gróf úr által ajánlott orvoslási 
módhoz még egy másikat is fűzök, t. i . : a fövad  kellő 
tdpldltatdsdról való gondoskodást.

E kettő karöltve fogja fővadunkat az elsatnyulástól 
megóvni és szarvasunknak jó hírnevét megőrizni! Az 
utóbbi években tapasztalt rossz, szabálytalan bőgést azon
ban egyenesen az anyavad nagy számának tulajdonítom 
és pedig azért, mert minden akár vadászható jó  bika, 
akár hitvány hatos vagy csapos bika is talál sutát any- 
nyit, amennyi neki tetszik és így a bőgésre — a szarvas
nak erre a hívogató, csalogató szavára — hiányzik az 
ösztönszerű ok.

A felsorolt okoknál fogva nemcsak a lelövés szüksé
ges, de ott, ahol a szarvastenyésztésre a birtokos súlyt 
helyez vagy az egyáltalában előfordul s a jövő számára 
fentartani óhajtjuk, gondoskodjunk jó legelők fentartá- 
sáról és egyéb a szarvasok által szívesen felvett táp
anyagok termeléséről is.

Ilyenek: az őszi rozs, zab herefélével, baltaczin, bur
gonya, csicsóka és más egyéb.

Minden pagonyban vannak kisebb tisztások, melyek 
átmenetileg felhasználhatók; továbbá nyiladékok és egyéb 
e czélra felhasználható területek.

Csak egy kis jóakarat kell hozzá és egy kevés pénz
áldozattól ne riadjunk vissza és sokat tehetünk úgy a 
károk megakadályozása, mint szarvasaink elsatnyulásának 
meggátlása tekintetében.

Vajha Keglevich gróf szózata nem lenne a pusztában 
elhangzó panasz, hanem nemes intentióit megértve és 
átérezve, főuraink hozzá is látnának az orvosláshoz!

Midőn évtizedekre terjedő gyakorlatból merített tapasz
talataimat erdőbirtokosaink és szaktársaimnak szives figyel
mébe ajánlom, megjegyzem még: hogy magam is sze
retem a szarvast, örvendek, ha járás-kelés közben látom 
s gyönyörködhetem ezen királyi vadunkban ; a vadóvást 
mindenkor a lelövés elé helyezem, de a maga helyén a 
a lelövést s ha szükséges a fokozott lelövést is nem
csak megengedhetőnek, hanem az okszerű kezelés egyik 
elmulaszthatlan kellékének is tekintem.

A fogarasi havasok.
Fogaras vármegye fekvésére nézve az ország déli ha

tárát képező s „Fogarasi havasok“ elnevezés alatt isme
retes hegylánczolat vízválasztóitól kezdve felhúzódik észak 
felé az Olt folyóig szélességében, hosszában pedig a regé
nyes „Királykő“ mészszikla csoportozattól s a „Bucsecs“- 
től az Oltnak a Vöröstorony felőli részén történő dél
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nyugati kanyarodásáig; körülbelül oly téglányt képezve, 
melynek alapja magasságának háromszorosát teszi.

A megye összterületének valamivel több mint fele 
(51 *8°/o) erdő; kát. holdakban kifejezve 163779, melyből 
közbirtokossági kézen van összesen mintegy 92871 kát. 
hold; családok kezén 10505, egyház és iskolák birtoka 
-3480 kát. hold. A többi 61923 k. hold erdőbirtok egy 
része a magy. kir. kincstár tulajdonát képezi, másik ki
sebb része pedig az erdőtörvény alá nem tartozó magán
birtok.

Fanem tekintetében a bükk s egyéb lombos 70'7u-kal, 
a fenyves 25°/(l-kal s a tölgy 5%-kal van képviselve. Az 
erdőterületeknek egy tekintélyes része a megye keleti 
oldalán elterülő lombos elő- s középhegységekre esik, 
míg a többi részt a megyét délről övező havasok ké
pezik, melyekre a jelen kis értekezés tulajdonképp vonat
kozik.

A hegyek alakulásaira nézve a keleti határt képező 
királykő a juramészbeli lerakodás ama zónájának egyik 
nagyszerű példányzatát tünteti fel, mely északkeletről 
jőve, egyenes pászta alakjában — délnyugati irányban — 
e helyt Romániába lép át. Az ettől nyugatra húzódó 
hegylánczolatok alapját a kristall-palák képezik; és pedig 
•ezek között a muscovit, biotit, gneisek, mész-, grafit-, 
amphiból- és chlorit-palák, minden esetre keverve és át
törve több helyen mészkőzetekkel.

Az erdőbirtokok alapkőzetét ezek nyomán a megye 
keleti részét képező sárkányi s részben a törzsvári járá
sokban a kavicsos, köves mész, mézga és homokkő; a 
nyugati oldalt elfoglaló fogarasi és árpási járásokban 
— tehát a szűkebb értelemben vett fogarasi havasokon — 
.általában a quarczban gazdag csillámpala képezi, mely a 
magasabb helyeken néhol kevés mészkővel van keverve. 
Ez utóbbi kőzetek igen gyakran a gerinczeken, de néhol 
az oldalakon is kisebb-nagyobb sziklacsoportok, majd 
mint óriási meredek sziklatömbök a felszínre is kerülnek 
és elmállási terményeik a földes részeket alig tartalmazó 
s quarcztöredékekkel kevert csillámpala-homok, mely 
meglehetős sekély és silány talajt nyújt.

A megye keleti részének s a havasi birtokok mélyeb
ben fekvő erdeinek talaja többé-kevésbé lombbal, gyep
pel borított sárga, homokos, közönséges agyagtalaj, míg 
ellenben a magasabban fekvő helyeké sárgásbarna, szí
vós agyagtalaj. E talajok többé-kevésbé, aszerint, amint 
alantabb jól zárult s kevésbé meredek helyeken vagy 
pláne völgykatlanokban vannak, meglehetős televény- 
rétegűek; avagy magasabb, kitettebb, meredekebb olda
lakon mélységük igen változó s televénynek csak nyoma 
látszik, míg a gerinczek vagy csúcsokon már csakis a 
puszta alapkőzet látszik a felületen, melyet szerencse, 
hogy még itt-ott az igénytelen nyír takar. És e helyeken 
már csak egyes mélyedésekben és sziklahasadékokban 
található termőtalaj, míglen a területek többi részeit egyes 
laza kődarabok s törmelékek vagy pediglen összefüggő 
sziklanyúlványok s meredek tömbök foglalják el.

8. szám.

A havasok alakulatai több helyt érdekesek. A tető
pontok nagyobbrészt csúcsokban végződnek elég tekin
télyes magasságokkal ; mint Negoi 2536 m., Vistea Maré 
2520 m., Vurfu Urli 2479 m. stb. A gerinczek majdnem 
kivétel nélkül dél-északi fekvésüek, élesek; de azért majd 
mindeniken legalább gyalogútak vezetnek. Az oldalak 
ehhez képest keleti és nyugati kitettségüek s meredekek, 
némely helyt átmászhatatlan sziklatömbökkel, úgyszintén 
a hegyi patakok kövekkel teleszórt ágyazattal.

E hegyi vizek forrásai lehető magasságokban a hatá
rok mellett fakadnak s azonnal meglehetős csermely 
alakjában csergedeznek a havasi legelők fensíkjain át; 
majd beérve a fenyvesbe, erőben gyarapodnak s mire a 
bükkösbe lépnek, már tekintélyes patakká dagadnak, mely 
hatalmának érzetében az egész völgyet telezúgja mora
jával. Több helyt (Podrágu, Zanoga, Buila stb.) szép 
terjedelmű havasi tavak is tarkítják a területek számtalan 
árnyalatú zöld színét.

Ezen havasok észak felé kinyúló kiágazásait, előhegy
ségeit nagyobbára legelők s az újabbi években készült 
rendszeres gazdasági tervekkel megállapított legelős erdők 
képezik. Ezen részeket jelenleg — a múlt s közelmúlt 
időkbeni őrült, mértéktelen legeltetések miatt, amennyiben 
leginkább hozzáférhetők voltak -— lerágott korcs bükk 
csepőtések borítják, keverve másod- s harmadrendű fák 
s cserjékkel, mint acer compestris, sarbus torminalis, po
pulus tremula, nigra, betula verucosa, alba, a primus és 
pyrusok vadjai, evemynus, chamnus, crataegus, cornus, 
viburnum, lygustrum, corylus, rubus és más egyéb az 
előhegységet jellemző bozót.

Az előhegységek felső szegélyét bükkös képezi, némely 
helyeken gyertyánnal s közbe szórványosan juhar és 
szillel és ez átmenetet képez a középhegységhez, ahol 
bár szintén még a lombfa uralkodik, de már a jegenye- 
s lúczfenyő is megjelenik. Miután a hozzáférhetőség a 
íaszükségletet illetőleg leginkább e helyeken nyilvánult, 
azért legnagyobbrészt ezen területek is sűrű, de legeltetés 
folytán szintén korcs növésű fiatalosokból állanak. Habár 
előfordulnak megkímélt helyek is, melyeken szép s jó 
zárlatú, vágható korú bükk, esetleg jegenyével kevert 
szálerdők találhatók nagyobb összefüggésben. Különösen 
ilyenek a nehéz tereppel biró hozzáférhetlen részek.

A bükkösök felső határához közeledve, mely a hava
sokon mintegy 1300—1400 m. tengerszín feletti magas
ságok közé esik — kezdetben a lúcz már erős elegyben 
lép fel, majd a bükk fokozatos elmaradásával — tiszta 
állabokat képez. Ezen regio meredek lejtjei, völgyei s 
sokhelyt felszínre kerülő sziklanyúlványaival nagyobbrészt 
hozzáférhetlenek maradtak s így most is vágható korú 
szép állabokat rejtenek, melyek még az őserdők színe
zetét viselik magukon. A keresletek folytán a mértéktelen 
kihasználások, — ahol bármi nyomorúsággal is történ
hetett a kiszállítás — ezen fenyc-állabokra is átragadtak. 
S így különösen a gerinczek tájékán, melyeken némi 
ösvények képződhettek a vonó állatok számára, nemcsak
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a kihasználható egyedek szedettek ki, de az érintett ki
szállítási mód alkalmazása mellett a talaj is kisebb- 
nagyobb szélességben tönkre lett téve.

A fenyvesek felső határához közeledve, az egyedek 
kezdenek törpülni, mohosodni s a tenyészregio övén a 
lúcz csak csenevész bokrozat alakjában teng, melyet a 
a törpe fenyő kígyógomoly ágai ölelnek körül, egész ter
mészetes gátakat képezve, melyeken sem ember, sem 
állat keresztül nem vergődik. Tovább a havasi boróka 
terül el, egy-egy vöröses, széles övben, melyből kivilág
lik a szem nyugtatásául itt-ott patakok, szakadások part
ján a havasi éger s fűz halványan világos zöld lombo
zata. A flórából itt találkozunk a havasi virágok királyné
jával, a rózsával — rhododendron myrtifolium — mely 
dús illatával magánoz bilincseli a látogatót és az ezüst 
színbe játszó, bársony tapintató havasi gyopárral, leonto- 
podium alpineum.

A tulajdonosok ezen mérték nélküli gazdálkodása 
folytán a múltban, tehát mai nap már legnagyobbrészt 
csak oly helyekre szoríttattak vissza az öreg, illetve egy
általán a kihasználásra alkalmas és érdemes állabok, 
melyeket a birtokosok egyébként eléggé feltaláló lelemé
nyessége sem volt képes megközelíteni. S miután ily 
terepek leginkább már a fenyő-régióban fordulnak elő, 
következésképp, mint érintetett, még az értékes fanemből 
is maradt fenn kihasználni való. Bár a bükkösök is elég 
tekintélyes területtel szerepelnek e téren.

Az utóbbi években elkészült rendszeres gazdasági ter
vek, a havasok alján elterülő s eddig legelőnek használt 
erdőparczellákat — amennyire lehetséges volt, mint már 
emlittetett — legelős erdő üzemosztálynak hagyták meg; 
miután a nép legnagyobbrészt marhatenyésztésből él s 
gyeplegelője alig-alig van. A bükkösökből s fenyvesekből 
szintén külön-külön üzemosztályok voltak alakítandók. A 
fenyvesek felső részein pedig még elkülönitendők voltak 
a véderdő üzemosztályok.

Az üzemosztályok elkülönitésére befolyással voltak a 
különféle terepek, távolságok, kiszállítási irányok, fanemek, 
fordák, felújítási s kihasználási módok.

Az üzemosztályok közül a legelős erdők magas fordájú, 
a bükkösök s fenyvesek a fanem tenyészetének megfelelő 
80—100 éves fordájú szálerdő üzemben rendeztettek, 
tekintettel a felújítások biztosítására s az erdőbirtokosok 
ebbeli költségének lehető megtakarítására fokozatos fel
újító vágásokkal. A véderdők az erdőtörvény 2. §-ának, 
25031 885. min. rendeletnek megfelelőleg szállalásra ter
veztettek.

Ezen üzemosztályok közül az első kettő megfelel a 
birtokosok igényeinek s azok a jóváhagyott tervek szerint 
kezelve is lesznek s kellőképp ki is használtatnak.

A lúczfenyvesek üzemosztályai azonban a már elől 
említett hozzáférhetlen terepek miatt bajosan lesznek a 
gazdasági tervekben előírt kívánalmaknak megfelelőleg 
kezelhetők. Az eddigi e részbeni tapasztalatok ugyanis 
azt mutatatják, hogy az egyes birtokosok vagy egészen

otthagyják az üzemtervekben kifejtett gazdálkodhatást, 
bár az költségükbe is került — s nem lévén képesek az 
üzemosztályok állabaihoz férni, annak állapota marad úgy, 
mint volt a rendezési munkálatok előtt; vagy pedig ha 
némely bármily vesződségek árán némileg megközelithető 
helyeket kapnak a legközelebbi 10 évi vágásokul, azokat 
azután mindenféle csúsztatás s vontatásokkal annyira ki 
is használják, hogy ott ugyan nemcsak fa, de talajtakaró 
is alig marad.

Mind e két szélsőség pedig káros az erdőgazdálkodásra 
s tenyésztésre és sokszor tetemes veszteség a birtokosra 
nézve.

Az okszerű erdőgazdálkodás elveihez nem elegendő az, 
ha a talaj a neki megkívánt fanemmel örökösen meg
felelően árnyékolva, jó talaj- és állabviszonyok létesülnek, 
hanem — ami szintén egy fődolog — szükséges, hogy 
a birtokos erdőtőkéje után megillető kamatokban is ré
szesüljön. Ha ehhez jutni nem képes, akkor a birtok reá 
nézve csak teher. S különösen a szóban lévő községek, 
volt úrbéresek, egyházak, iskolák stb. erdeit illetőleg; 
mivel ezeknél az adó, kezelési, őrzési és egyéb költsé
gek úgy is fennállanak, akár kihasználtatnak akár nem. 
Igaz, hogy mód van adva arra, hogy a semmiféle jöve
delmet ki nem mutatható erdőbirtok adója részben, sőt 
egészben is leírassék, de ezzel a birtokosok nem igen 
szoktak élni vagy lehet hogy élnének, de a bizonyítást 
mégis csak nehezen tartják eszközölhetőnek.

Kívánatos lenne tehát ezek után első sorban a ki
használást, illetve a kiszállítást oly irányban rendszeresí
teni, amily mellett egyrészt a talaj lehető megvédésével 
a felújítások, másrészt a megkívánható jövedelmezőségek 
kedvezőbb arányban éretnének el.

Egyes birtokosok — eddig hárman — megpróbálták 
öreg fenyveseik nélkülözhető részét tövön, fakereskedő 
vállalkozóknak eladni; hogy ezek a kihasználáshoz szük
ségelt utakat kiépítvén, ezeket a birtokosok saját czél- 
jaikra is használhassák. Csakhogy ez által oda jutottak, 
hogy most van ugyan út egy darabon, de nincs mit ki
szállítani. A vállalkozók t. i. csak oly távolban építkez
tek a völgyeknek befelé, ameddig a terep némileg ked
vező volt; sőt azáltal is jelentékeny költségbe keveredtek. 
Mert a havasoknak völgyei is nagyobbrészt oly vadak, 
tele sziklatömbökkel s meredek falakkal, hogy a jobb 
helyek kiépítése is csupa feszitési s repesztési munkála
tokból áll. S körülbelül 1000 m. hosszú terep nagyjábóli 
kiépítése egyik vállalkozónak 14000, másiknak közel 
16000 írtjába került. Tehát elég drága ahhoz, hogy az 
útépítkezéstől — e helyeken — mindenkinek elmenjen a 
kedve; pláne ha még tekintetbe vesszük, hogy ezzel a 
kilométerrel még mindig csak a bükkösben vagyunk, 
amennyiben egy havasi völgy 3—5— 10 kim., sőt ennél 
is hosszabb.

Ezek után tehát nem remélhető, hogy az említett feny
vesek — legalább ezidőtájt — rendes erdei utakkal 
megközelithetőkké tétethessenek. (Kivételes esetek azon-
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bán itt is előfordulnak; de ezek az összesre nem igen 
mérvadók.) Mert a fentieken kívül még az is megfonto
landó, hogy az oldalakban a számos mély, sziklás mellék
völgyek miatt az építkezés még költségesebb; a völgyek 
talpán pedig e mellett még kérdéses, mert a tavaszi hó
olvadások vagy nyári nagyobb zivatarok alkalmával a 
tekintélyes vízfelfogó területtel rendelkező hegyi patako
kon oly roppant víztömegek szoktak lefutni, melyek az 
építkezéseket esetleg teljesen el is söpörnék, amint erre 
példa mutatkozik.

A kiszállítás második módjához, a fának vízen való 
szállításához a patakok víztömege — különösen hóolva
dások alkalmával — ugyan megfelelő lenne, csakhogy 
a meder rendesen oly rossz terepviszonyokkal rendelkezik, 
hogy a szabályozási költségek szintén nem állanának 
arányban az elérhető tiszta jövedelemmel. S itt ismét 
azon hátrány merülne fel, hogy e szabályozási munkála
tokat talán évenként kellene megújítani, mivel a meg
lehetős esésű völgyeken lerohanó víztömegek a medret 
rendszerint rövid idő alatt tele görgetnék kőtuskókkal. 
Ezen mód legfeljebb azon eseteknél találhatna rövid 
idejű alkalmazást, hol oly mennyiségű fatömegek volnának 
szintén rövid idő alatt kihasználhatók, melyek mellett a 
befektetett költségek megtérülnének; tehát pl. nagyobb 
terjedelmű faeladásoknál.

A szóban levő viszonyok pedig azon esetekre vonat
koznak, melyeknél az egy völgyben elhelyezkedett egy 
vagy két kisebb birtokos (község, volt úrbéresek), melyek
nek évi hozama egyenként körülbelül 1000 —1500 rrF-re 
terjed, ezen évi csekélyebb fatömegeket állandóan éven
ként, vagy legfeljebb 1 — 1 évi szüneteléssel minden 
második évben, lehetőleg csekély befektetési költséggel 
kiszállíthatják. Az így évenként tartamosán kihasználandó 
mennyiség tenne tehát egy-egy völgyben 1—3000, vagy 
minden második évben 2 -6000 m3-t.

Hogy a tulajdonosok mindezen viszonyok mellett is 
jelenleg valahogyan csak boldogulnak, az bizonyos, de 
hogy ezen boldogulás korántsem felel meg az okszerű 
erdőgazdálkodhatás eszméinek s hogy a birtokosnak is 
mennyi nyomorúságába kerül s mennyi idejét pazarolja 
el, a következő tapasztalati kis számításból is nyilvánvaló.

Két férfi kétigás szekérrel (a szekér a völgy alján 
marad, mert odáig vontatás lesz) egy reggel elindulnak 
a kihasználás helyére s délután oda megérkeznek. Azon 
nap a kivontatandó rönköket elkészítik. Másnap délig le
vontatják a szekérhez s estére haza érnek vele. Harmad
nap behozzák pl. Fogarasra, mihez ismét egész nap 
szükséges s itt kapnak értök 14—15 irtot. S így ha az 
itteni viszonyokhoz mérten a kétigás szekér napibérét
2-5 írttal, a férfi napibérét 1 írttal vesszük számításba, 
akkor az eladott fa értékére marad 05  vagy legjobb 
esetben 1*5 írt, mi ismét felmegy a ruházat, élelem, 
szerszám, szekér-reparatiora s egyéb költségekre. Az adó, 
kezelési, őrzési stb. kiadások pedig még szintén hátra 
vannak.

Hogy ezen kiszállítási s értékesítési miseriák a közel 
jövőben miképpen lesznek elkerülhetők s hogy ezzel 
kapcsolatosan a belterjesebb kezelés s kihasználás veze
tésével mikor állittatik megfelelőbb viszonyba az erdő
tőke s az utána járuló kamat, arra a felelet nem igen 
található meg. Legvalószínűbb erre azon időpont a jövő
ben, midőn a fokozottabb mérvű, de már a kellő anyag 
hiányában teljesen ki nem elégíthető keresletek folytán 
minden erdőbirtokos törekedni fog megfelelő egyszerűbb, 
olcsóbb eszközök felhasználásával a kihasználási költsé
geket redukálni, a faanyagot nagyobb becsben tartani és 
ennek segítségével annak kedvezőbb árt biztosítani.

A kihasználási eszközöket s módokat vizsgálva az eddig 
vázolt eseteknél, ezek közül annak volna meg az előnye, 
amely egyszerűsége mellett lehetőleg csekély befektetési 
költséget igényelne s emellett a vázolt terepviszonyokon 
sikerrel lenne alkalmazható. Egyszerűnek azért kellene 
lennie, hogy a birtokosok azt látva, maguk is könnyen 
felhasználhassák s épp ezért némi előszeretettel karolják 
fel, csekély befektetési költséggel kapcsolatban pedig 
azért kellene lennie, hogy kisebb tömegek leszállításánál 
is kifizetődjék.

Ezen czéloknak leginkább megfelelne a czölöpös pálya, 
melyet azt hiszem minden birtokos egyszeri látás után 
maga is képes lenne felállítani s a felállításhoz a kocsik 
árán s a kézimunkán kívül, melylyel pedig ők eléggé 
rendelkeznek, alig szükség -.3 egyéb, mint a czölöpzethez 
igényelt faanyag s ez a helyszínén fellelhető. Befektetési 
költség tehát mondhatni csak a kocsik ára és a pár napi 
munka lenne az összbirtokosok részéről.

A terepnek szintén megfelel, mert egyedül ez nyújtja 
azon előnyt, hogy majd minden egyengetési munkálat el
esik, amennyiben a czölöpök megerősítésére hely min
denütt található; a kellő esést pedig azoknak magasabb 
vagy alacsonyabb felállítása által biztosítani lehetséges.

Ezen eszköznek is azonban e helyeken két hátránya 
lenne, t. i. a megkívántnál több helyen előforduló nagyobb 
esés, mi mellett a kocsik a szállítást ki nem vihető 
gyorsasággal rohannának le — és a pálya mellett, az 
üres kocsiknak lovak általi visszavonására szükségelt 
kellő ösvény hiánya, amennyiben t. i. ilyet nem minden 
helyen lehetne létesíteni.

E két hátrány eltüntetésére szolgálhatna egy egyszerű 
szerkezetpótlás, mely ezen pályák kocsijain könnyűszerrel 
lenne alkalmazható.

Ha t. i. módunkban lenne a kocsik futását tetszésünk 
szerint mérsékelni, másrészt a kocsikat egyéb hajtóerővel 
visszaszállítani saját pályájukon, akkor a feladat meg 
lenne oldva.

Mindkét körülmény elérhető lenne a következő szerke
zettel: (L. a 145. oldalon levő ábrát.)

a) Az egyik (első) vascsiga, melyen a kovácsolt vasból 
készült kocsi halad ;

b) — b) széles rovátkolt lappal bíró vagy fogas vas
korongok, melyeknek rovátkái vagy fogai a c) támlafa
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oldalaiba (vagy az itt elhelyezett rovátkás vaslemezekbe) 
d)—d) eiős vasruganyok segélyével lenyomatnak;

f)  egy átvivő fogaskerék, mely a b) koronggal közös 
tengelylyel bír;

g )  a nagy fogaskerék, mely i) karral forgatható, mely
nek segélyével tehát az egész szerkezet bármily tetszésü 
és irányú mozgásba hozható.

Ha a c) támfa vastagsági mérete nem az egész vonalon 
lenne egyenlő — persze nagy különbségek nem fordul
hatnak elő s hogy emellett a b)—b) korongok mégis 
mindig egyforma nyomással kapaszkodhassanak bele, arra 
szolgálnak a d)—d) ruganyok, melyek a szükséghez képest 
a korongokat a támfához szorítják, vagy ha ez vastagabb 
mérettel jön elő, megfelelően engednek.

A használatnál, miután a pálya felső részén a kocsik 
megrakattak a kellő számú tönkökkel, egy munkás fel
kapaszkodik a ko
csira s az i) kar 
forgatása által tet
szés szerinti se
bességgel lefelé 
megy ; módjában 
van az esetleg na

gyobb lejteken 
kellőképp fékezni 
vagy a sík tere
pen mozogni; sőt 
mérsékelt lejtnek 
felfelé a terhes 
kocsit át is segí
teni. Amint a te
her lent kirakatott, 
az üres kocsiba 
beleül vagy áll a 
munkás s vele 
ismét felmegy.

A vezető munkás súlyának kiegyenlitéseül a kocsi 
másik oldalába körülbelül ugyanoly súlyú faanyag helyez
tetik, vagy a szemközti kocsi is el van látva ily szerkezet
tel, melyet szintén egy munkás hajt.

Ha nagyobb erő kifejtését akarnánk, akkor a kocsi 
másik oldala is ily szerkezettel volna ellátandó s ekkor 
esetleg lehetővé tétetnék 2 munkás segédkezésével a

Az m)-
van

Valószinü, hogy a vett terület megnépesedik, de még 
valószinübb, hogy rövid idő alatt a csángók sorsára jut
nak telepeseink s ismét csak üresen marad a vidék; mert 
nem elég lakóhelyet adni, munkával kell a meglevő mun
kásosztályt ellátni s ha ily módon megélhetésüket bizto
sítottuk, nemcsak a kivándorlás szűnik meg, hanem a 
lakosság száma természetszerűleg növekedni fog.

Amint látjuk, a kivándorlás Magyarország északi megyéi
ben legnagyobb, hol a föld kevésbé termékeny, mint az 
Alföldön s legnagyobb igyekezet mellett sem képes népünk 
a nyári hónapok alatt egész évi élelmét megkeresni.

És mégis talán sehol sem könnyebb a munkásosztály
ról gondoskodni, mint épp a felföldön, ha az ottani rop
pant kincsnek, az erdőterméknek kihasználásánál több 
körültekintéssel járunk el.

Most azon panaszkodunk, hogy adnánk munkát, de
nincs kinek. Igaz, 
de kutatjuk-e okát, 
hogy miért nincs ? 
Nincs munkaerő, 
mert az ez idő 
szerint fize te tt 

munkadijból 
megélni nem tud 
s mi ahelyett, 
hogy a munka
bért javítanék, 
nyomást gyako
rolunk rájuk a 
ren delkezéstín íz

re álló eszközök
kel, ez által rájuk 
erőszakoljuk a 
nyomort s ha a 
szegény nép nem 

bírja tovább,
egyszerűen odébb áll. Igen nagy tömegben van kitűnő 
minőségű bükk és cser tűzifánk és mi ahelyett, hogy azt 
okszerűen kihasználnék és megfelelő értékesítés mellett a 
roppant tömegben beözönlő drága porosz szenet pótolni és 
kiszorítani igyekeznénk, javainkat csak elfecséreljük, mun
kásainkat pedig elnyomjuk, vagy nem merünk elődeink 
nyomdokától eltérni, azon téves hit által vezérelve, hogy

m) csavarokkal odaerősített x) x) tengelyeknek a p) p) karokban játszóterük 
w m a d)—d) ruganyok nyomásához illően s szükségelten.

vezetőkocsi mögé még két, esetleg három teherkocsi fánkat nem tudnák értékesíteni, ha árainkat emelnök.
Hogy mily megbocsájthatlan hiba ez, sajnosán tapaszakasztása.

Nagy-Sinken, 1901. évi május hó 10.
Craus Géza,

m. kir. erdész.

Erdőkihasználásunk javításáró l.
Szinte ijesztő a munkásnép kivándorlásának nagy mérve. 

E baj ellensúlyozása czéljából földmívelésügyi ministerünk 
nagyobb földterületet vásárolt azon szándékkal, hogy tele
pesek által pótoltassák a hiányzó munkaerő.

taltuk a legutóbbi télen, érezzük ma is és hogy mily 
káros hatása lesz a jövőben e közönyös eljárásnak, az 
egyelőre kiszámithatlan.

A bányász-sztrájk, a háborúk miatt-e, vagy ami leg
valószínűbb, a szénkartelek telhetetlen pénzvágya hihetet
lenül magasra emelte a szén árát s mi tehetetlenül áll
tunk vele szemben, mert nem volt és nincs elég fánk 
kikészítve, ahol pedig van, ott a tűzifának alacsony tőára 
miatt a fuvarbér is oly csekély, hogy a jelenlegi fuvar
bérek mellett a nép fuvarozni nem képes.
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Kisebb erdőbirtokosaink keservesen sinylik e bajt, de 
sem magukon, sem munkásaikon segíteni nem tudnak, 
mert a magas kincstár, mint legnagyobb erdőbirtokos 
által megszabott árakhoz kell alkalmazkodniok s így kény
telenek vagy lábon pusztulni hagyni a fát, vagy pedig 
hihetetlen olcsón elvesztegetni azt.

Ne feledjük, hogy a parasztemberek szükséglete is 
több ma, mint 10 év előtt volt.

Előre tehát erd-isz urak, de különösen a magas kincs
tár kezelői! Vizsgálják meg alaposan a helyi körülmé
nyeket, kisgazdáink helyzetét, tegyenek javaslatot a faárak 
megfelelő emelésére s nyújtsanak ez által fuvarosainknak 
módot arra, hogy falopás nélkül is megkereshessék szük
ségletüket.

Megfelelő magasabb ár mellett többet termelhetünk, ki 
is fuvarozhatjuk, nem leszünk kénytelenek a kevésbé 
értékes fanemet az erdőn veszni hagyni s ha kellő mennyi
ségű fával rendelkezünk, rövid időn meggyőzhetjük 
fogyasztó közönségünket arról, hogy jobb és olcsóbb a mi 
fánk, mint a drága porosz szén, melyből a legtöbb magyar 
ember csak szorultságból s fahiányból tüzel.

Az árkülönbözet nem fog senkit sem bántani, mert az 
részben a magyar kincstár birtokában marad — lévén a 
magas kincstár csaknem az összes erdők 2/3 részének 
tulajdonosa — részben pedig a munkásosztály megél
hetésének biztosítására fordittatik. Főképp pedig azért, 
hogy pénzünk nem vándorol ki, hanem megmarad 
nekünk.

Hálás lesz munkásnépünk a felsegélyezésért s az erdők 
kihasználása könnyebb lesz. Nemességünk is tekintélyes 
jövedelmet húzhat erdei után, ha nem lesz kénytelen azt 
potom áron elvesztegetni. Felülről is elismerésben lesz 
részük, ha érdemdús földmívelésügyi ministerünk látni 
fogja, hogy szivükön viselik a nép ügyét és segítségére 
vannak nagy és nemes munkájában.

Egy fakereskedő.

TÁRCZA.

Magányos fa kertünk a la t t . . .
Magányos fa kertünk alatt,
Az útszél porától hervad ;
Pajkos gyerek lovacskának,
Kocsislegény ostorának,
Tépik, nyesik, vágják galyját ;
Közprédának nézik, tartják.

Vándor — ha pihen alatta —
Durva kézzel farag rajta ;
Nevét oldalába vájja,
Ki arra jár, hogy ím lássa :
Országfutó, kóbor legény 
Pihenőt kapott itt, — szegény!

Kis madár rajt’ nem lel tanyát,
Nyugton itt őt úgy sem hagynák ;
Ide jár az éles szemű,

Vadászgató vércse s ölyü.
Innen legjobb prédát lesni, —
Üldözőktől — menekülni . . .

Forró nyáron — lombja alatt —
Tanyát itt ver czigánycsapat;
A vásárt járó gulyások 
Hozzá kötik a marhájok.
Lombja tépve ; törzse hántva ;
Senkié ! . . . mindenki bántja.

Amott túlnan — a dombtetőn —
Lombsátorral, ép törzsökön,
Társi súgva-búgva élnek,
Szerelmes csókot cserélnek;
Legalább innen úgy látszik :
Ha a szellő velük játszik.

Magányos fa kertünk alatt,
A természet árvája vagy ;
De egy kincsed — az nagy vigasz —
Nem érezni: mit jelent az!
Rajtad seb hegül, ha támad,
És soh’sem tudod — mi a bánat? . . .

Mi a — bánat!! . . .
Frank Zoltán.

„G üdrözés.“
„Hol van az úr!“ kérdé piros-pozsgás palócz szol

gálómtól egyik jó barátom, ki azért keresett föl minapában 
csendes magányomban Böüönyfalván, hogy e kies fek
vésű faluban, melynek határa aczélos búzát terem, temér
dek kőszént rejt méhében — baráti támogatásával fel- 
üditse amúgy is sokszor mélázó lelkemet s egy pár 
kedélyes órát szerezzen magának is, nekem is.

„Güdröznyi!“ volt a kurta válasz. Vendégem nagyot 
néz; — családom nem lévén otthon, nem magyarázhatták 
meg neki, mit jelent e szó?

„Hol van ?“ kérdé ismét.
„Elment kérem aldssan güdröznyi, de azt tetszett 

\ néki mondani, hogy mindjág meggyö, tessen máo ad- 
gyig  leülnyi.“ Széket hoz és megkínálja vele a vendéget.

Vendégem leült, bevárt s gondolataiba elmerülve töp
rengett, mi az a güdrözés! Olvasóim is kérdhetik, ámde 
én úgy felelhetnék, mint a székely góbé s az igazi palócz 
szokott: furfanggal, hogy „nem mondom meg!“ s 
miért!? . . . „Jó áldomás fejében!“ Itt a Miatyánkért is 
áldomás kell egyeseknek! . . .

Nem mondom meg önzésből, nehogy mások is meg
tanulják e fáradtságos ugyan, de igazi vadászélvezettel 
járó hasznos mulatságot. A rút önzés azonban nem méltó 
hozzám ! Nem annak a ködében születtem, „ahol az a 
csillag ragyog, én is oda való vagyok! . .

A szabadságharczban feltűnt s fényesen ragyogó, de 
csakhamar kialudt csillagunk, a nemzet szerelmes lyrikusa 
s legkedvesebb költője, a hazáját lángolón szerető Petőfi 
énekelte meg valahol azt is, hogy hegyet-völgyet Isten 
csak jókedvében teremtett!

Fájdalom, ma a lant már nem ily húrokat penget!
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Realizmus az egész világ! . . .
Bödönyfalva is ilyen jókedvvel teremtett föld Borsod 

vármegye végvidékén. Lakossága kevés; nagyobbrészt 
földmíves s a közeli bányákban és gyárakban gyári és 
bányamunkával is foglalkozik.

Ajkukon élő népmonda szerint tatárfaj lenne, keverve 
magyarral; a tatároktól öröklött, egészséges, tiszta vérrel, 
de már átidomult tiszta erkölcsökkel. Azt tartják, hogy 
IV. Béla idejében, templomukat ott felejtve mostani 
határukban — menekültek ebbe a szűk völgybe, illetve 
„giidörbe“, honnét fel az égig láthatni, de a horizont 
egyenlő a falu belső végének kerítésével, aztán pedig 
-se ki, se be! Maradtak itt tatárok is ! . . .

Innét fejthető meg a következő családnevek: Liktor 
tatár, Liktor döfletyi, Liktor biba, Liktor busa, Liktor 
kurel, Sipos durat, Szabó tina, Kovács tasa, Szabó 
csona stb.

Igazi tatár mellék-, illetve ragasztéknevek! Ámbár maga 
a „Liktor“ szó deákszó s poroszlót vagy hóhért jelent.

Az igaz, hogy a tatárjárás alatt ők is szenvedhettek 
és szenvedtek, de máig is meglevő, maltert nem tűrő 
templomuk csak gróf Erdődy Gábor egri püspök idejéből 
való, ki 1715—1744-ig volt Eger püspöke s kinek kor
mányzása előtt a mostani apátfalva’! apátsági templom (a 
régi 1232-es időkből való) a Perényi-féle pápistaüldöző 
háborúk folytán romokban hever s ennek romjaiból épí
tette Baranyai Péter mikófalvi születésű remete köz
adakozásból a mostani templomot, a máig is fennálló 
plébánia központján.

Az erdész és vadász a szántóvetőnél is többet gyönyör
ködik a természet ragyogó szépségében, mert tud gyönyör
ködni ; megvan hozzá az ő értelmi képessége, mert hiszen 
szép a szabad természet télen, midőn az egész föld
kérget szemet kápráztató hófehér lepel takarja; millióm 
és milliomszor szebb a halotti fehér lepelnél, pedig a 
modern embernek ez is rendkívül szép. Természetes, 
csak „0 “ éljen, ha mindenki enyészik is.

Szép tavaszon, midőn mint a feltámadás reggelén, 
minden előbúvik, minden mozog, ami földben vagy földön 
él. Midőn minden visszatér, ami a tél elől elmenekült; 
a giliszta, mely az első, a cserebogár, mely — ha van 
a második; a vakond, az élet ez aknamunkása, a szoczia- 
listák és nihilisták állati képe; a hernyó, mely meg
emészt, mielőtt fejlődnék valami; a barázdabillegény s 
az erdei pinty, hogy az egyik ékes tollazatú farkával, 
melyet a barázdahantokon billegtet, a másik pedig kedves j 
hangjával biztassa a föld emberét: „leszen már, leszen 
már jó idő! pinty, pinty!“ ; a gólya és fecske is vissza
tér, hogy felkeressék, újraépítsék vagy kitatarozzák az 
elhagyott és a tél viszontagságai által megrongált, sok
szor a gyermekcsíny által széttépett és feldúlt családi 
fészket; ezek az Amerikába vándorolt szegény magyaro
kat ábrázoló ártatlan szárnyasok, melyek nem tudván 
itt tovább élni, új hazát kerestek s ha ott is nehéz lett 
az élet, újra visszatérnek.

Szép nyáron, midőn az emberi szorgalom és munka 
után Isten bőséges áldása lebeg mindenen: fűszálon, 
fán, terményen, megvigasztalva az aggódó emberi lelket, 
mintegy azt mondván neki: Ha szemednek könye csor
dul, letörlöm bús arczodról — s ingván, mint a gyenge 
fűszál, támogatlak, remélj, b íz zá l!

Szép őszszel, midőn az emberi vágy megtöltve és ki
elégítve megelégedéssé vált s tovább bízva, újra reméljen, 
újra bízzék!

Mi is lenne az emberből munka, verejték, remény és 
bizalom nélkül! . . . Szép mint mondám, még akkor is, 
midőn haldoklik, hogy levetve felséges ruháját, alávesse 
magát az örök törvénynek, mely mindenre nézve így áll: 
születik, él, meghal, hogy újra feltámadjon ! Ez az örök
folytonosság ! . . .

S a természet szépsége iránt fogékony lélek, lakozzék 
az bár a finnyás főúri vadász, vagy az egyszerű szegény 
megedzett erdész egyenruhája alatt, vagy pedig az ilyen 
magamféle Nimródban: megérti az a fűrezgést, meg a 
patak vidám csörgedezését, langyos pocsogását, meg a 
madár énekét, a vihar tomboló zaját s romboló erejét, 
mely elől még az én kedves tapsifüleseim is güdörbe 
menekülnek, hogy biztosítsák maguknak az életet, melyet 
a Teremtő csak egyszer adott nekik. Ez az állatvilág 
természeti ösztöne.

Bödönyfalva hegyes határa, melyet sajnos, a társa
dalmi spekulácziókra vadászó „közgazdasági tényezők“ 
geológiai tudománya eddig még megvizsgálni sem kísér
lett meg, mivel saját területükön is sok a föld gyomrában 
rejtőző értékes, vasúti mozdonyokat, gyári gépeket űző 
vad: a modern tüzelő, a kőszén ! Telve van „güdrökkel“. 
Ezek pedig telve bozótokkal, apróbb cserjékkel és fákkal. 
Ez az én vadászterületem. Nem az alföld rónasága, ha
nem a Bükkhegységnek az emberi élelmesség s élet- 
fentartási ösztön által sajnos, de nagyon leborotvált, rész
ben megkopaszodott lánczolata. Ahol meg van borotválva, 
ott a kenyér, ahol megkopaszodott, ott a vad terem és 
tenyész.

Ide viszem én a falu ifjait. Lakásom és udvarom hegy
alja, kertem hegy; keletre és nyugatra, északra és délre 
hegy és völgy, árok és gödör, vízmosás, galagonyás, 
kökényes és csipkerózsás; dicsérve a magyar erdőkulturát, 
mely papíron szent kötelességükké teszi a közönségnek 
az ily helyek megkötését, fásítását és hasznosítását s mi 
remélhetőleg nem marad már sok időre Írott malaszt. 
Itt szoktak tanyázni az én tapsifüleseim.

Peka nevű fekete neufundlandi kutyám, mint hűséges 
kísérőm hátam mögött; ez a testőr megvéd engem, meg 
a zsákmányt, nehogy a palóczölyü elragadja, mert ez a 
mi vidékünkön ritkán ugyan, de mégis előforduló két 
lábú tollatlan ragadozó madár — a prédát nagyon szereti.

Könnyű puskám, jó kedélyem az én vadászékességem! 
Lent a „güdrökben“ hozzám közel, a partoldal alján egy 
leány, egy fiú a másikon — ezek a hajtok! Jobb így, 
mint ellenkezőleg, mert az ifjú rendesen a lányba szerel-
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mes, ez pedig ő belé s ez nekik egy kirándulás a zöldbe 
vagy télen a természet fehér márványtermébe. Tehát azt 
nézi, aki szíve választottja, a leány pedig veleszületett 
szemérmességénél fogva csak néha-néha pislant fel; más
képp pedig hűségesen hordozza búzavirág szemeit az 
itt-ott felbukkanó zöld pázsiton vagy télen a barnás avaron, 
nincs-e ott, akit keresünk?! . . .

Pszt! ott van. Egy kis zaj, megzörren a haraszt, fel
ébred az álmos nyúl, kétlábra áll, széjjelnéz s észre
veszi, hogy itt van az ő legnagyobb ellensége : az ember, 
a vadász. Gonoszabb a rókánál, mert ez legalább fáradt
sággal és fordulattal ejti meg, de az ember a modern 
technika vívmányával a népek millióit s a szegény búro
kat is öldöklő fegyverrel, mozdulatlanul is kioltja az ár
tatlan nyúl életét.

Hiszen hátra már nem mehet, körül van fogva, csak 
oldalt vagy előre menekülhet. Gyorsabb a futása a magyar 
huszárénál is, ámde még gyorsabb a golyó! Puf f . . .  
nagyritkán paff! . . .  a haldokló ártatlan végkiáltása . . . 
A vadász megelégedése, Peka kutyám öröme s két hajtó 
szerelmes pár egymást igéző örvendetes mosolya, sok
szor titkos csókja. Peka! . . . Peka teljesiti kötelességét, 
ugrik, pofoz, hatalmas lábaival pofozza a leomló part
földet, a nyirkos agyagot, de biztosan lép, biztosan fog s 
a zsákmányt gyöngéden fogai közé szorítja, előmbe helyezi.

így megy az rendesen, hol több, hol kevesebb ered
ménynyel, de eredmény nélkül alig.

Ez a güdrözés! Ahol pedig siker van, ott megvan a 
megelégedés is s ahol a megelégedés tanyázik, ott állandó 
a békés derült kedélyvilág.

A vadásznak megvan az ő öröme, megvan mellé a 
tiszta boldogító öntudat, hogy kioltott egy ártatlan életet 
golyójával, — de mint földesúr, a föld gyermeke részére 
kijelölte az élet göröngyös és nehéz útját, melyen folyton 
egymás mellett haladva, egymás mellett küzdve, egymás 
örömeiért fáradva, lelkesülve kell átgázolniok.

Letiporva az élet töviseit, átlépve a kísértés bozótait, 
hogy fáradalmaikat az a siker koronázza, melynek vége 
az édes megelégedés, pontja pedig a boldogság!

Éljenek boldogul! . . .
Szegény Vércse Pesta! . . .  Ez az élet. Ez az élet 

komikuma. Az igaz veszve vész! az orvvadász a törvény 
korlátái között menekszik. Hol a bűnös? Az emberben. 
Tanulság azonban, hogy az élet nem csupán tragikum, 
se nem komédia, hanem tisztán tragikomédia!

Bödönyfalva, 1901. évi május hó. a. S. Ö.

IRODAL/AI SZE/ALE.
—  Az erdei fenyő tűhullásáról. Az erdei fenyőnek 

erről a veszedelmes betegségéről német collegáink már 
egész kis irodalmat Írtak össze s a betegség kifejlődése 
és legyőzése sok tekintetben mégis titokzatos maradt. 
Olyanformán vagyunk ezzel a bajjal, mint a tuberkulózis
sal. Sokat tudunk róla, lefolyásának ezer meg ezer példá

ját látjuk, de bár szemünk előtt öli meg az egészséges 
szervezetet s minden phazisában az orvosok és természet- 
tudósok egész serege vizsgálja: lényegének teljes ismere
téig még sem tudott elhatolni az emberi tudás és e miatt 
biztos hatású ellenszereit sem volt képes megállapítani. 
A tűhullásról legújabban V. Tubeuf, a növénypathologia 
terén nálunk is ismert nevű német császári kormány- 
tanácsos irt egy terjedelmes tanúlmányt,* melyben a tű
hullás okainak, kifejlődésének és leküzdésének kifürkészé- 
sére szentelt hosszas vizsgálódásai eredményéről beszá
mol. Teljes eredményre az ő tanulmányai sem vezettek 
ugyan, mindazonáltal észleleteit, főleg gyakorlati értékük
nél fogva, nem mulaszthatjuk el (a Centralblatt f. d. g.
F. nyomán) legalább kivonatosan ismertetni. A tűhullás 
okaira nézve Tubeuf is megengedi, hogy az némely ese
tekben a légköri behatások következménye (Lásd Téglás 
Erdővédelemtan-ának 4L l.-ján), de általában a Lopho- 
dermium (Hysterium) Pinastri. Schrad. nevű gombának 
tulajdonija, melynek részletes leírását Fekete és Mágocsy 
D. S. Növénytan-ának 73—75. lapjain olvashatjuk. Ez a 
gomba különösen az 1—4 éves erdei fenyőcsemetéket 
pusztítja; megtámadja azonban a korosabb fácskák tűit 
is s a feketefenyő és bérezi fenyőcsemetékre is vesze
delmessé válhat. Áldozatainak száma természetesen a 
fiatalabb és gyengéb csemeték között a legnagyobb. Ezek 
rendesen az első infectio után elpusztulnak, míg az erő
teljes és idősebb csemeték kétszeri, sőt háromszori infec- 
tiot is képesek kiállani. A gomba jelenlétét az első tű
leveleken, vagy az 1 évnél idősebb csemeték uj tűpárain 
szabálytalan, elmosódott szélű sárgás-barna foltok árul
ják el, a melyek majd azoknak tövén vagy hegyén lát
hatók. A foltok rendesen ősszel vagy a nyár végén tűn
nek fel és annak jelei, hogy a tűkre telepedett gomba 
myceliumai a levélparenchima sejtközeibe behatoltak s a 
sejtek felbomlása megkezdődött. Az így nyilvánuló infectio 
évében a betegségnek más jelei nem igen észlelhetők, 
mert a spóra-tömlőket tartó apotheciumok a legtöbb eset
ben csak a következő évben fejlődnek ki és így jobbára 
csak akkor lesznek láthatókká a spóra-tömlők fölött kelet
kező apró fekete ormok vagy pörsenések is. Ezeknek 
feltűnéséig azonban az inficiált tűk rendesen már lehul
lanak és a termőtestek a legtöbb esetben csak a lehul
lott tűkön érnek meg, minélfogva a betegség tulajdon
képpeni terjesztőinek az elsárgultan lehulló tűket kell tekin
tenünk, a melyek a gomba által már lehullásuk előtt 
inficiáltattak. Mindazonáltal nincs kizárva, hogy korai infectio 
után a spóraképződés is korábban történik. Az érett 
spóra-tömlők nedves időben kinyílnak és száraz időben 
záródnak. A spórák kiszóródása az egész tenyészeti idő
szak alatt folyamatban van. A spóra-infectio tehát nem 
csak májusban vagy júniusban következhet be (amint

* Kleinere Mittheilungen. Mit 7 Tafeln (II. Band, 1 Heft der Ar
beiten aus der Biologischen Abtheilung für Land- und Forstwirtschaft 
am Kaiserlichen Gesundheitsamte). Megrendelhető W. Frick bécsi 
könyvkiadótól (I. Graben 27.) Ára 12 K.
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eddig hittük), hanem tavasztól őszig, a vegetatio tartama 
alatt bármikor. Ez a körülmény a betegség terjedése elleni 
védekezést természetesen nagyon megnehezíti. A beteg
ség lefolyását illetőleg teljesen új Tubeuf-nek az a meg
figyelése, hogy a gomba az általa megtámadott tűket 
csak fejlődésük befejeztével képes megölni. Innen van 
tehát, hogy a tűhullás rendesen ősszel, a tenyészeti idő
szak után lesz szembetűnő. A hova-tovább károsabb jel
leget öltő tűhullás elleni védekezés érdekében a csemete
kertekre nézve, ahol a tűhullás a legtöbb kárt okoz, óvó 
intézkedések gyanánt Tubeuf is a Téglás „Erdővédelem
tan “-ának, 41., 65. és 66. lapjain olvasható óv-rendszabá- 
lyokat emeli ki s azokon kívül a csemetéknek gyér állás
ban való nevelését, fagy- és hőség elleni védelmét, más- 
faju csemetékkel (szükség esetén gyomokkal) való elegyí
tését, a kiültetésre szánt csemetéknek pinczében vagy 
-csemetekunyhóban való teleltetését és végre az erőteljes 
csemeték neveléséhez szükséges gyakori talajjavítást (trá
gyázást) említi fel olyan módozatok gyanánt, a melyek
kel a tűhullás veszélyét mérsékelhetjük. Tapasztalatai 
alapján ő is azt tartja a legsikeresebb óvrendszabálynak, 
hogy az erdei fenyőcsemeték termesztésére szánt csemete
kerteket telepítsük lomberdők vagy jegenye- és illetőleg 
lúczfenyvesek közé s neveljünk erőteljes csemetéket. A 
késői vetést, amit a tűhullás elkerülése érdekében néme
lyek ajánlottak, Tubeuf egyáltalán nem ajánlja, mert ta
pasztalatai szerint ennek az infectioval szemben semmi 
kedvező hatása nincsen, mig ellenben a maga idején 
történő vetés a csemeték fejlődésére tudvalevőleg igen 
jó hatással van. A csemetéken mutatkozó Lophodermium 
(Hysterium) Pinastri leküzdésére Tubeuf egyedül a réz
oldatokkal való permetezést találta sikeresnek. Az l°/0-os 
carbol-vizzel, majd szublimat és carbolkeverékkel s pet
róleummal és mészvizzel végzett kísérletei nem vezettek 
kedvező eredményre, mig a rézoldatok a 2 és több éves 
csemetéknél kivétel nélkül jó hatásuaknak bizonyultak. 
Ez utóbbiak közül Tubeuf leginkább a bordeauxi levet 
ajánlja (rézgálicz és mész, vízben ieloldva), azzal a meg
jegyzéssel, hogy a keverék ne legyen savanyu, vagyis 
inkább több meszet tartalmazzon, mert a túlságos meny- 
nyiségü rézgálicz a csemetéknek árt, mig ellenben a 
mészfölöslegnek ilyen hatását nem észlelte. A bordeauxi 
lé hatásával megegyezőnek bizonyult a burgundi lé (réz
gálicz és szóda, vízben feloldva) hatása is, de ezt Tu
beuf ennek daczára csak másodsorban ajánlja, mivel 
egyrészt drágább, másrészt pedig — tekintettel arra, 
hogy a növényi szervezetre maga a szóda is károsabb, 
mint a mész, — a csemetékre nézve könnyebben veszé
lyes lehet, ha a keverék savanyúságának megakadályo
zása czéljából a pontos mértéknél több szódát haszná
lunk.* A permetezésre Tubeuf maga construált egy per-

* A bordeauxi vagy burgundi lé készítéséhez szükséges anyagok 
por-alakban is kaphatók Aschenbrandt strassburgi czégnél. A készít
mény hónapokig jól eláll és a permetező lé készítését nagyon meg- 
könnyiti.

metező készüléket, de épp úgy alkalmazhatók a peronos
pora elleni permetezésnél használatban levő többi perme
tező készülékek is, amelyeket hazánkban gyártanak. 1 
ha. egyszeri bepermetezéséhez körülbelől 300 1. gálicz- 
oldat kell. A permetezést Tubeuf augusztusban találta a 
legeredményesebbnek. A junius és szeptember hónapok
ban végzett kísérletei szembetűnő eredményt nem adtak. 
A permetezés eredménye a legsikeresebb permetezésnél 
is általában csak a következő év tavaszán (áprilisban) 
tűnik fel; addig tehát a foganatosított permetezés sikere 
felől nem lehet biztosan tájékozódni. A jó hatás azonban 
az előbb jelzett szabályok betartása mellett kétségkívül 
valószínű. Ez alól kivételt csak az 1 éves csemeték ké
peznek, a melyeket a permetezés a Tubeuf tapasztalatai 
szerint egyáltalán nem képes megmenteni a tűhullást 
okozó gombától, mivel a permetező folyadék az első tű
leveleket takaró viaszréteg miatt nem tapadhat a külön
ben is nagyon felemelkedő tűk felületéhez, hanem lepe
reg minden hatás nélkül. Ilyen viaszréteg van ugyan a 
második évben fejlődő tűpárokon is, de ez később — jú
liusban, vagy legkésőbb augusztus elején eltűnik és akkor 
a tűk a permetező folyadékot szépen felfogják. Ez a kö
rülmény magyarázza meg azon fennebb jelzett tapaszta
lat okát is, hogy a permetezés júliusban nem járt ered
ménynyel. Azt a feltevést, hogy az erőteljesebb csemeték 
az infectiora kevésbé disponáltak, a Tubeuf kísérletei nem 
igazolták. Ezek szerint a csemeték erőteljesebb fejlődésé
vel vagy korával csak a betegség veszélyessége csökken, 
de magától az infectiotól a legerősebb csemeték is épp 
olyan kevéssé mentesek, mint a gyöngék. Tubeuf ezen 
érdekes megfigyeléseinek kivonatos ismertetése után be
fejezésül nem mulaszthatjuk el felemliteni, hogy Német
országban a Lophodermium Pini Bajorországból kiindulva, 
már több mint 1200 erdőgondnokságba befészkelte ma
gát és mintegy 288,000 márka értékre tehető kárt oko
zott. Ez az érték ahhoz képest, ami hazánkban irható 
a Lophodermium Pini rovására, valószinüleg csekélység. 
Abból a rengeteg mennyiségű erdei fenyőcsemetéből, a 
mit erdősítési és kopárfásitási czélokra termesztettünk és 
termesztünk, ki tudja hány 100,000 drb. esett és esik a 
tűhullás áldozatául? Most már meg van lepve ezzel a 
bajjal hazánknak is csaknem minden zuga és napról- 
napra sűrűbben halljuk, hogy a feketefenyő-csemeték kö
zül is sok pusztul el tűhullásban. Mindez elég intő példa 
lehet ahhoz, hogy a tűhullás terjedésének meggátlására 
és a már fellépett gomba pusztítására mi is több gondot 
fordítsunk és gondoskodásunkat ne csak a csemeteker
tekre terjesszük ki, a melyekben a védekezés az „Erdő- 
védelemtan“-ban és a fentiekben olvasható útmutatások 
szigorú betartása mellett aránylag a legkönnyebb, hanem 
ügyeljünk különös gonddal az erdősítési czélokra haszná
landó s más kerületekbe szétküldendő csemeték lelki- 
ismeretes választékolására és nehogy a gomba terjedését 
saját vigyázatlanságunkkal egyenesen előmozdítsuk és 
százezreket érő erdősítéseket is kitegyünk a tűhullás
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veszélyének. Részemről nagyon kívánatosnak tartanám, 
hogy a tűhullás ellen irányuló védekezésre úgy az erdő- 
kezelő-tisztek mint a csemetekerttulajdonosok kimerítő 
útmutatás kíséretében köteleztessenek és hogy a Lopho- 
dermium által meglepett csemetekertek erdei fenyő és 
gyanús feketefenyő-csemetekészleteinek mások részére 
való kiadása határozottan eltiltassék. Egy ilyen értelmű 
kormányrendelet egyáltalán nem lenne az első. Vannak 
már hasonló intézkedések a szőlők védelme érdekében ; 
miért ne lehetne tehát a szintén elsőrendű közgazdasági 
fontosságra jutott erdősítések érdekében is hasonló eljá
rást követni ? Volna ennek értelme és szüksége nézetem 
szerint más irányban is, de erről majd más helyen ! — 
Ebben a rovatban már úgy is visszaéltem a T. Szer
kesztő úr „Vorschriftjével.“ —ly.

A te rd ő lé s  botolással. W. Müller erdőmester az 
„Oesterr F. u. J. Zeitung“ folyó évi 4. füzetében az át- 
erdőlésnek egy új módját ismerteti, amelyet ő túlsűrü 
állású, tiszta és elegyes bükk, gyertyán és tölgy-fiatalo
sokban már több év óta jó sikerrel alkalmaz. Az eljárás 
lényege az, hogy a felnevelni szándékolt fácskákat növek
vésükben akadályozó vagy korlátozó fácskák nem vágat
nak ki, hanem csak lenyakaltatnak, hogy a vágáslapból 
és az alól előtörő hajtások a meghagyott fácskákat alul
ról legalább néhány évig támogassák és oldalról véd
jék s egyben a talajt jól beárnyékolják és lombhullásuk
kal is javítsák. Müller az áterdőlésnek ezt a módját leg
inkább a még csak suháng korban levő fiatalosoknál 
ajánlja, de sikerrel alkalmazta vékony rudacs (rozsé) 
állabokban is. A botolást már az első alkalommal kiter
jeszti az összes rosszul vagy igen gyöngén fejlett fács- 
kákra, úgy, hogy a fiatalosból annak sűrűsége szerint 
0 5 —065 részt már ekkor lenyakaltatott, miközben a 
meghagyandó fácskák egyenletes állásának biztosítására 
és -— elegyes állabokban — az értékesebb fanem túl
súlyra jutásának lehetővé tételére természetesen szintén 
kellő gondot fordít. A botolás a tenyészet megindulása 
előtt, suhángoknál körülbelül mellmagasságban, vékony 
rudas korban levő fiatalosoknál pedig 1 —1*5 m. magas
ságban történik, széles pengéjű, éles és könnyű fejszék
kel. Tavaszszal a vágáslapok körül sarjhajtások keletkez
nek (1 — 1 fácskán 4—6), amelyek a hézagokat csak
hamar kitöltik, a meghagyott fácskák lombozatát a szó 
teljes értelmében alátámasztják és amig a botolt törzsecs- 
kék a meghagyottaknak az erősen gyéritett fiatalosokban 
észlelhető héjazás stb. ellen kitűnő oldalvédelmet nyúj
tanak, addig a sarjhajtások hathatósan segítenek védeni 
és javítani a talajt. A sarjhajtások a bükk és gyertyán 
bot-fácskákon sokáig elélnek, úgy, hogy néha kész mellék- 
állab lesz belőlük; a tölgyön azonban 5 — 6 év alatt 
lassankint elszáradnak, de ez az idő teljesen elég arra, 
hogy a meghagyott fácskák koronája cs gyökérzete az 
erőteljesebb növekvéshez szükséges mértékben kifejlődjék 
s az állékonyság is biztosítva legyen, mert a botolás után 
a növekvés minden irányban feltűnően gyarapodik. Mül-

lernek ez az eljárása különösen olyan helyeken, ahol 
az áterdőlések anyagát úgy sem lehet értékesíteni, vala
mint ott, ahol az áterdőlések valami okból gyakran nem 
ismételhetők s a talaj minél fokozottabb védelme és 
javítása eminens fontossággal bir, ajánlatosnak mutatkozik. 
Aki teheti, próbálja meg tehát és a kísérletet terjeszsze 
ki lehetőleg más fanemekre is, hogy az eljárás alkal
mazhatósága felől minden irányban tájékozva lehessünk. 
Hazánkban, ahol az áterdőlésekkel — jobbára anyagi 
erő hiányában — igen sok helyen még egyáltalán nem 
foglalkoznak, az áterdőlések lehető egyszerűsítése és ille
tőleg olcsóbbá tétele különös fontossággal bir s már ezért 
is kívánatos, hogy ilyen kérdésekkel azok, akik tehetik, 
minél kiterjedtebben foglalkozzanak és tapasztalataikkal 
ne késsenek másokat is gazdagítani. K,

H atár- vagy je lzőoszlopok pontos behelye
zése. (Oester. F. u. J. Zeitg. után.) Ausztriában a határ
vagy jelzőoszlopok pontos behelyezése sok helyen 
egyenként 1 — F5 m. magas és alsó végén meghegyezett 
czölöp segélyével történik, amelyek közül 2—2 felső 
végén egy 1 — F5 m. hosszú zsineggel vagy hajlékony 
kötősodronynyal össze van kötve. Az egyik czölöp-párt a 
határ- vagy jelzőoszlopok helyéül megjelölt ponttól jobbra 
és balra földbe verik, úgy, hogy az összekötő zsineg 
(sodrony) feszüljön és éppen á megjelölt pont fölött haladjon 
át. Ekkor a másik czölöp-párt az előbbiek összekötő vona
lára körülbelül merőlegesen úgy állítják föl, hogy össze
kötő zsinegjük az előbbi czölöp-pár zsinegjét éppen a 
határ- vagy jelzőoszlop helyéül megjelölt pont fölött 
keresztezze és ha ez -— a keresztező pont mellé tartott 
függélyző ónnal tett próba szerint — megvan, akkor egy 
kissé ezt a két czölöpöt is beütik a földbe, de csak éppen 
annyira, hogy helyük jól fölismerhető legyen. Helyükbe 
aztán egyelőre két rövidebb czölöpöt vernek azon okból, 
hogy a jelzőoszlop elhelyezéséhez szükséges alapgödör 
kiásásában a munkást ne akadályozzák. Ha a gödör kész 
és abba a jelzőoszlop bele van helyezve, akkor a két 
rövid czölöp helyére pontosan beállítják ismét a második 
zsineges czölöp-párt s a két zsineg keresztező pontja 
mellett lebocsátott függélyző-ón segélyével a jelzőoszlopot 
pontosan beállítják és rögzítik. Ugyanerre a czélra F. 
Malik osztrák collegánk egy könnyebben, gyorsabban és 
megfelelőbb pontossággal használható készüléket szer
kesztett. Ez egy körülbelül 50 cm. vastag és 1 m. magas 
czölöpből áll, melynek alsó, meghegyezett vége vassaru
val van ellátva, fekvő végére pedig egy fémhüvely segé
lyével a czölöp tengelye körül forgathatóan, egy hasonló 
vastagságú s mintegy 10 cm. hosszú fejrész van alkal
mazva. Ez utóbbit egy keresztlécz átdugására alkalmas 
nyílás fúrja át, a melybe egy cm.-ekre és mm.-ekre 
beosztott keresztlécz dugható be és tolható tetszés 
szerint kijebb vagy beljebb. A czölöp fejrészletének és a 
keresztlécznek rögzítésére 1 — 1 oldalcsavar szolgál. A 
keresztlécz végén horog van, melyre függélyző akaszt
ható. Ezzel a készülékkel a munka a következő: A
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czölöpöt a határ- avagy a jelzőoszlop helyéül megjelölt 
ponttól jobbra vagy balra, úgy, hogy az alapgödör ki
ásását ne akadályozza, a földbe beütjük, a keresztlécz 
horgára a függélyzőt fölakasztjuk s a czölöp fejrészletének 
rögzítő csavarját kicsavarva, a fejrészletet úgy fordítjuk, 
hogy a keresztlécz a jelzőoszlop helyéül megjelölt pont 
fölé kerüljön. Ekkor a czölöp fejrészét rögzítjük s a kereszt- 
léczet szabaddá téve, addig toljuk beljebb vagy kijebb, 
amíg a végére akasztott függélyző pontosan a földön 
megjelölt pont fölé kerül. Most a keresztlécz beosztásáról 
pontosan leolvassuk, hogy ebben az állásban a czölöp 
fejrészletét burkoló fémhüvely széle melyik osztásrészre 
vágott be és ennek följegyzése után a keresztléczet a 
czölöpből kihúzzuk, hogy az alapgödör kiásása közben ne 
legyen akadály és illetőleg általa a czölöp helyéről ki ne 
billentessék. A gödör kiásása után a vonalzót ismét he
lyére dugjuk; beállítjuk az előbb leolvasott osztásvonalon 
és miután ekkor a végére akasztott függélyző ugyanazt 
a pontot mutatja, mint az előbb: a jelző- vagy határoszlop 
pontosan a maga helyére állítható. Arra természetesen 
ügyelni kell, hogy munkaközben a czölöp sem elbillentve, 
sem elcsavarva ne legyen. Ezen szempontokból czélszerü 
volna a Malik által ajánlott egyszerű vassaru helyett a 
czölöp végére keresztlemezes sarut alkalmazni és a 
czölöpöt három támasztópálczával is fölszerelni, hogy állása 
teljesen biztosítható legyen. A támasztópálczákat egy, a 
czölöpön feljebb vagy lejebb tolható és egy oldalcsavarral 
rögzíthető fémgyűrűhöz lehetne erősíteni sarokszerü kap
csolással és hogy a gyűrű rögzítő csavarja a czölöpöt ki 
ne koptassa: a rögzítő csavar mozgási vonalában a 
czölöp oldala egy keskeny vaslemezzel volna fölszerel
hető. ly

—  A körfűrészek berendezése ké to lda li m et
szésre. Az alkalmazásban levő körfűrészek munkája 
ismeretes. Tudjuk, hogy azoknak fogai csak lefelé haladó 
mozgás közben metszik a pengével szembe tolt fa
anyagot és ez utóbbit minden kész metszés után vissza 
kell húzni, ha rajta újabb metszés szükséges. Ez a vissza
húzás a munkaidőnek jelentékeny részét emészti fel s 
mint inproduktiv időveszteség, az üzem eredményét 
tetemesen csökkenti. Nagyon hasznosnak Ígérkezik tehát 
az a találmány, amelyet I. Fialla fűrészgyár-igazgató az 
Oester F. u. J. Zeitung folyó évi 11. számában ismertet. 
Ez egy a fűrészpenge hátsó részénél a fűrészpadra erősí
tett szoritó-késziilék, melylyel lehetővé van téve, hogy 
a körfűrész alulról fölfelé haladó mozgásában, vagyis a 
penge hátával is dolgozzék, amennyiben a fűrészpengéhez 
hátulról odatolt faanyagot anélkül, hogy annak előtolását 
nehezítené, oly erősen leszorítja, hogy azt az alulról föl
felé forduló fűrészfogak épp oly szépen metszik át, mint 
a felülről lefelé haladó fordulás alkalmával, amikor 
maguk a fűrészfogak szorítják le az eltűrés: elendő fa
anyagot. A pengével szembe tolt faanyagot tehát az át
metszés után egy újabb metszés kedvéért nem kell vissza
húzni, hanem mindjárt hátulról hozzátolhatjuk a fűrész

pengéhez és a következő metszést a penge háta végzi 
(csakhogy az előbbi metszéssel fordított irányban vágva), 
miáltal az „üresen“ való visszahúzásból származó idő- 
veszteség ki van küszöbölve. Az egyoldali metszésre be
rendezett körfűrészekhez is könnyen hozzáilleszthető szo- 
ritó-készülék (Apparat zum Rückwärts-schneiden der 
Kreissägen) mely a felső-sziléziai faipar-részvénytársaság 
beutheni fűrésztelepén jól bevált, szabadalmazva van és 
egyedüli elárusítója F. W. Hoffmann gépgyáros Boroszló
ban. —ly.

VADÁSZAT.

Emlékezzünk rég iekrő l.
Irta: P eklen y i Ede.

Egy pár évtizeddel ezelőtt még csak képzelni sem lehe
tett erdészt puska, tarisznya, tollaskalap, csizma, pipa és 
nagy szakáll nélkül s ennek oka abban rejlett, hogy az 
erdőcultura a mai színvonalon nem állott s jó öreg erdé
szeink mindig az erdőt bújták, még pedig a vadászatért, 
mert hiszen inkább ez volt a főfoglalkozásuk s a tulaj
donképpeni erdészettel keveset törődtek, tartván azt, hogy 
az erdő magától is megnő.

Ezeknek a jó öregeknek elvágta az útjokat az erdőtör
vény. Hozott helyettük fiatal gárdát, akik tisztán az erdé
szetnek élnek s közülök csak igen kevesen foglalkoznak 
a vadászattal.* Igaz, hogy a mostani erdészek nemcsak 
a tudományos műveltség tekintetében múlták felül elő
deiket, hanem állásuknak sokkal nagyobb tiszteletet és 
tekintélyt tudtak szerezni társadalmunk számottevő köreiben.

Bármily nagy azonban bennem a fiatal erdészgárda 
iránti tisztelet és becsülés, még sem tudok leküzdeni 
magamban egy mosolyt akkor, a midőn oly erdészt talá
lok, aki vadászni nem szokott. Lehet, hogy ez különcz- 
ködés tőlem, de nem tehetek róla, mert én még a régi 
gárda közt kezdtem a vadászatot s egy oly tanítómesterem 
volt, akire mindig a legnagyobb tisztelettel és szeretet
tel emlékezem.

Ez volt az én Gyurka bátyám, aki kezelő-erdésze volt 
egy 4000 holdas erdőbirtoknak. Igazi vadász, rajongott a 
puskáért és a pipáért, az előbbiben többre becsülte az 
elöltöltőt, az utóbbiban előnyt adott a nagynak. Volt egy 
pár igen szép hátultöltő fegyvere is, de ezekben nem 
bízott. A dohányzás iránti szenvedélye oly határtalan volt, 
hogy napjában csak egyszer evett azért, hogy a pipát 
evés közben le ne kellessen tennie, templomba sohasem 
járt, mert ott pipázni nem volt szabad, éjjel pedig —■ bár 
igen jól tudott aludni — egyik pipát a másik után ürí
tette ki s a mint a pipája kiégett, rögtön felébredt, rá
gyújtott másikra és aludt nyugodtan tovább. Nem szere
tett, de talán nem is tudott másról beszélni, mint a vadá
szatról ; de erről oly lelkesedéssel beszélt és oly szépen

* Mert sajnos, kevésnek van hozzá alkalma és módja. Szerk.
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ecsetelte egyes vadászkalandjait, hogy a laikusok is öröm
mel és élvezettel hallgatták. Kitűnő lövő volt, de nem 
lőtt csak biztosra s büszkén emlegette, hogy soha életé
ben nem hibázott egy madarat sem, a minthogy ez igaz 
is volt.

Önkéntesi szolgálatom bevégzése után, 19 éves korom
ban kerültem ahhoz az uradalomhoz gazdasági gyakor
noknak, a melynél Gyurka bácsi erdész volt. Szüleim 
ellenzése daczára azért léptem a gazdasági pályára, mert 
a szabad természetet a rajongásig szerettem s így rokon
leiket találva az öreg erdészben — daczára a közöttük 
lévő nagy korkülömbségnek — rövid idő alatt a legjobb 
barátokká lettünk. -  Amikor csak szerét tehettem és 
szabad időm volt, azt mindig vele töltöttem s ennek 
köszönhetem azt az óriási sikert, amit a vadászat terén 
elértem. Alaposan begyakorolt a lövésbe, megismertette 
velem az erdőnek minden lúpi-lápáját, a vadak járását 
és szokásait, kipróbálta türelmem s valósággal belém ol
totta a higgadtságot. Gyönyörű vadállományunk volt, rend
kívül sok vadat ejtettünk el s gyakran igen érdekes vadá
szatunk volt. Ezekből a vadászatokból mondok most el 
egyet s ha időm engedi, később a többieket is közölni 
fogom.

Egy forró szeptemberi napon déltájban, midőn egyik 
tanyáról hazatértem, az öreg az ajtómnál állt s még a 
lóról le sem érkeztem szállani, már reám kiáltott:

—- Készits gyorsan erős patronokat.
— Minek lesz az öreg?
—- Kifizetjük a zsiványt.
— Hogy-hogy?
— Hát ma reggelre a kukoriczámat úgy összetörte 

egy óriási vadkan, hogy egy szekérderék törmeléket hozott 
haza a kocsisom.

— De hát megtaláljuk-e a tolvajt?
— Meg bizony! Csak nem gondolod talán, hogy olyan 

nagy kárt szárazon hagyjak elvinni neki, hiszen ha ma 
agyon nem lőnénk, akkor az éjjel ismét az én kukori- 
czámból lakmároznék, tehát még ma az életével kell 
fizetnie.

Mindezeket oly határozottsággal mondta az öreg, hogy 
lehetetlen volt benne csak egy perczig is kételkedni. 
Dologhoz láttunk tehát. Pompás hét kopónk volt, kitü
nően begyakorolva vaddisznóra s mig azokra vezető
zsineget erősített az öreg, •— mert egyetlen egy kerülőnk 
sem volt kéznél — én addig a töltényeket elkészítettem 
s éhen, szomjan ballagtunk kifelé. Útközben elbeszélte, 
hegy a csapájáról Ítélve kapitális, elhízott, öreg kannak 
kell lennie, amely most a Gyöngyvirág-oldalban pihen 
az éjjeli kitűnő lakmározás után. A tetthelyre érve, engem 
megállított a nyakon, maga pedig elvitte a kopókat s az 
oldalban eleresztette. Tikkasztó forró délután volt s én 
egy bokor árnyékában hevertem le, kezemben készen a 
fegyverrel, várva a kopók csaholását. Vártam, vártam, de 
hiábavaló várakozásomban úgy elnyomott a buzgóság,

hogy csak arra ébredtem fel, hogy Gyurka bátyám gyen
géden oldalbalökött s így szólt:

— Te ugyan szép vadász vagy, 10 lépésnyire megy 
el tőled a disznó és észre sem veszed!

Almomból felriadva kissé megijedtem és szégyenkez
tem, de rögtön tisztában voltam vele, hogy az öreg csak 
tréfál, mert hisz a kopók csaholását hallanom kellett 
volna.

— Nem látjuk ma meg a disznót — mondám, mert 
ha itt volna az oldalban, úgy a kopók már reá akadtak 
volna.

— Este fizetik a napszámot öcsém, — felelt az öreg, 
nemcsak hogy meglátjuk, de agyon is lőjjük; de most 
már húzódnunk kell nekünk is lefelé, én lemegyek a 
Jakablápába, te pedig igyekezz az Apróormokra.

Szó nélkül követtem az öreg utasítását s indultam a 
kijelölt irányban, alig tettem azonban pár lépést, midőn 
hallottam, hogy a kopók ugyancsak szorongatják a disz
nót az Apróormok felé. Szaladásra fogtam a dolgot s ez 
volt a szerencsém, mert alig hogy odaérkeztem, már a 
következő perezben tőlem mintegy 5 lépésnyire kidugta 
a bokrok közül a fejét egy óriási kan, melyet én abban 
a pillanatban úgy homlokon lőttem, hogy hátra tántorgott, 
de örömem és meglepetésemből még fel sem ocsúdtam, 
midőn már a kan egy nagyot fújva nekem ugrott. Ijedt
ségemben félre ugrottam s a bal csőből úgy fültövön lőt
tem, hogy tüzbe maradt. Örömem leírhatatlan volt, mert 
mióta az öreg Mátra áll, még olyan remek példányt nem 
hordozott a hátán. Még jóformán magamhoz sem jöttem, 
midőn Gyurka bátyám reám kiáltott:

— Ugye megmondtam, hogy kifizetjük?
— Meg, meg öreg, hiszen nem kételkedtem én a sza

vadba soha.
Azután szemügyre vette a zsákmányt s reám nézve 

így szólt:
— Kapitális állat, ilyet még magam sem lőttem, — 

gratulálok öcsém, pompásan eltaláltad, büszke vagyok 
reád.

Erre én is elkezdtem hálálkodni az öregnek, mit ő 
azzal hárított el magától, hogy nincs most itt annak az 
ideje, hanem az után lássunk, hogy visszük haza.

Ennek is kieszeltük a módját, az agyarába akasztottuk 
a cvorkát s a meredek oldalon úgy húztuk lefelé az aljba; 
azután én elmentem a falutól mintegy félóra járásra eső 
malomba, befogattam a molnárral s mentünk a zsák
mányért. Mire odaértünk, már az öreg előkürtölt egy 
kerülőt, csakhogy négyen sem voltunk képesek feltenni 
a szekérre. Hosszas tanakodás után kiszedtük a hátsó 
kerekeket s úgy húztuk fel a szekérre, azután pedig 
rudakkal felemeltük a tengelyt, hogy a kerekeket helyre 
rakhassuk.

Hazaszállítva a kant, — melynek az egész falu csudá
jára jött — hozzáláttunk a pontos megméréséhez s en
nek eredményeként közlöm, hogy hossza 202 cm., magas
sága 114 cm. és súlya 257 kilogramm volt.
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Az uhu és a róka.

Most, hogy megint a rókabarlangok kiásásával s az apró 
vörösbundások pusztításával foglalkozunk, eszembe jut a 
következő eset:

Múlt év junius első napjaiban egy jól benépesitett 
rókacsaládot szedtünk ki a barlangból, miközben a fiatal 
sihederek legszebb példányát — egy 2—3 hetes hím 
rókafiut — élve kerítettük kézre s azt kalitkába zárva, 
fiaimnak bemutatandó, hazaszállítottuk. Mikor a kis diá
kok a furfangos csemetét kellőleg megbámulták, felmerült 
a kérdés, mit tegyünk vele? Én azon voltam, hogy jó 
lenne a gonosz nebuló életét egy golyós floberttölténynyel 
kioltani, midőn a nagyobbik fiamnak eszébe jut kedvencz 
madara, a nagyfülü suholy s azt mondja: „zárjuk be a 
Miskához.“ — No, ereszszétek hát oda“ mondám, gon
dolva arra, hogy egy kis természetrajzi megfigyelésért 
szenvedhet az Istenadta ártatlan kis jószág, de legkivált 
elődei bűneiért. Estefelé járt az idő, mikor a komoly, 
tudóspofáju uhuhoz a pákoszdi úrfi látogatást tenni kény- 
szerittetett. Kölcsönös megbámulás és csodálkozás után 
a fiuk által „Náczi“-nak elkeresztelt kis ravaszdi, a gazda 
berzenkedő tollazatától megszeppenve, a tágas tyúkól (ez 
a Miska állandó kvártélya) egyik sarkába nagy szerényen 
meghúzódott, mig a nappali álmából ébredező uhu cső
rét csattogtatva, nyakát behúzva, a legkomikusabb kifeje
zéssel kíváncsian bámult az új jövevényre.

Mindkettőnek külön serviroztak fiaim harapnivalót, bár 
én magamban azt gondoltam, hogy Miska uram hajnalra 
kánnibáli természeténél fogva a rókafiuval örökre fog 
végezni.

Másnap kora reggel kíváncsian néztünk a közös ket- 
reczbe s nagy volt csodálkozásom, hogy a „Náczi“ egész 
nyugodtan hever az ól egyik zugában. Tehát az uhu 
nem bántotta. Ettől a naptól barátságosan megfértek egy
más mellett, persze mindkettő megkapta bőven a magáét 
az elemózsiából s az lehetett fő oka a békés együttélés
nek. Mintegy 8—10 napot tölthettek csendes barátságban, 
midőn egyik éjjelen ajtóm zörgetése által figyelmessé 
tesz egyik cselédem, hogy baj van a ketreczben. Kime
gyek, hát a legmulatságosabb jelenetnek lettem tanúja. 
Az uhu olyan erősen és sűrűn uhukolt, amint csak birt, 
a rókafiu pedig úgy ugatott, hogy akármelyik kölyök- 
komondornak becsületére vált volna. Hiába csitítottám 
különben engedelmes hajlamú madaramat, szegény mint
egy kicserélve, magából kikelve, úgy uhukolt, a mint csak 
tüdője engedte.

Náczi is, valószínű félelmében, úgy vonitott, ugatott, 
a hogy csak tehette. Egy jó háromnegyed óráig csak él
veztem a furcsa duettet, azután magukra hagytam őket 
s lepihentem megint. Ettől a naptól kezdve viselkedése 
mindkettőnek megváltozott; nem bíztak többé egymásban 
s miután úgy láttam, hogy Náczi a henye élet és jó 
koszt mellett feltűnően nő és erősödik, félve gondoltam 
arra, hátha egy szép napon a bóbiskoló madaramat orozva

megtámadja s csúffá teszi. Ezt azért is lehetett jósolni, 
mert egy párviadal esetén az uhu a kellő térség hiányá
ban nem tudta volna magát kellően védelmezni.

Ki lett tehát mondva a halálos Ítélet róka komára s 
az egy flobertpisztolylyal azonnal végre is hajtatott.

Ott hevert élettelen teste abban a sarokban, a honnan 
olyan ravaszul s félénken leselkedett az uhura, de reg
gel már csak fejét s lábait hagyta meg a gonosz falánk 
madár, többi részét böndőibe temette s másnap egész 
nyugodt lelkiismerettel tekintett nagy szemeivel a mulan- 
dóság tengerébe. / « « *  Béla.

Új m esszelátókészülék fegyvercsőre .

A fegyvercsövekre alkalmazott távcsövek helyett, a 
melyek egyrészt nagyon drágák, másrészt régi fegyverekre 
csak költséges átalakítás után illeszthetők föl, Erich 
Diirkop königslutter-\ czég egy sokkal egyszerűbb és 
olcsóbb, bármilyen fegyverre könnyen alkalmazható és a 
czélnak teljesen megfelelő készüléket szerkesztett. Ez 2 
csiszolt lencséből áll, amelyek fémkeretbe vannak fog
lalva és a csőre rugós kapcsolóhüvelylyel erősíthetők rá. 
Az egyik lencse kisebb és domború; ez az irányzó mögé 
(az agy felőli oldalra) erősítendő, míg a másik nagyobb 
és homorú lencse az irányzó elé (a „légy“ felé) lessz 
fölkapcsolva és pedig mindkettő az irányzótól oly távol
ságra, amilyen mellett a vadász szemének legjobban 
megfelelő czél-képet mutatnak.

A lencséket természetesen a fegyver irányzék- és légy
magasságához mérten kell alkalmazni, mert pontos irány
zás csak akkor lehetséges, ha a fegyver irányzó vonala 
a két lencse tengelyével összeesik. Ez a hozzáillesztés 
azonban könnyű és ezért olcsó is. Egy ilyen készüléket 
a fennebb megnevezett czég 15 márkáért szállít. (Oester. 
F. u. J. Z.) — ly.
*  *  *  *  *  d- *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  -I* *  *  *  *  *  -T

Néhány szó a ragadozók mérgezéséről.
A gondjaimra bízott vadászterület szelíd hajlású domb

vidék, melynek változatos erdeiben, terjedelmes szántóin 
szép vadállománynak kellene tanyázni, mert élelmet bő
ven, vizet pedig elegendő mennyiségben talál a vad.

Több évi megfigyelés felvilágosított arról, hogy bár az 
orvvadászatot területemen majdnem teljesen megszüntet
tem és a ragadozókat lehető szorgalommal lövettem, a 
nyúl, fogoly és a bevándorolt fáczán alig számbavehetően 
szaporodott a legnagyobb kímélet mellett is.

Az ok nyilvánvaló: az öt szomszéd-vadászterület bir
tokosai közül egyetlen egy volt, aki a pecsenyevadásza
ton kívül a vad ápolására és a ragadozók és kóborló 
ebek, macskák irtására gondolt volna, sőt kopóik még 
az általános vadászati tilalom idején is régi megszokás 
folytán szerzett tájékozottsággal csatangoltak mindenfelé.

Ha a puska nem segített (bár néhány őznyomon csa
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holó kopó itt hagyta fogát) a környék puskásainak — nem 
vadászokat értvén ez alatt — segít a méreg, bármily le- 
nézőleg nyilatkozik róla Dombrowski.

Sajnos, csak februárban kaptam kézhez az engedélyt 
s azonnal hozzáfogtam a mérgezéshez, nagyrészt Matter 
R. ügyes kézikönyve, részben saját észleleteim nyomán.

A környékre mindenüvé küldtem értesítést, helyben 
pedig nemcsak egyszer doboltattam ki, hanem minden 
alkalmat megragadtam a strychninről való egy-egy rövid 
beszélgetésre, sőt ami tán legnagyobb nyilvánosságot biz
tosított, felkérésemre a tanító egy kis előadást is tartott 
a gyerekeknek.

Az első néhány tuczat apró madár (veréb, sármány), 
melyet a nagy havazások miatt czérnával cserjékre függesz
tettem, lassan fogyott; lehet, hogy a rókákat óvatosságuk 
tartotta vissza, azonban héják, varjak, görény, sőt a szarka 
és mátyás is szívesen ragadozták a kitett falatot és 
csekély távolban el is pusztultak. A heringfejek mindvégig 
érintetlenek maradtak.

Végre egy a lesipuskásoktól megnyomorított nyúl és 
egy vén kutya tetemeit vonszoltattam keresztül-kasul az 
erdőn, azután a helyszínén mérgeztem az egyes konczokat. 
Az eredmény meglepő volt; az első éjszaka után a ki
tett falatok nagyrésze eltűnt, megleltem négy rókát, három 
kóbor ebet, de sokkal nagyobb lehetett — tétova láb
nyomaikból következtetve — az elbujdosottak és utólag 
elpusztultak száma, de mert a keményre fagyott havon 
nehéz volt messzebb nyomozni, megállapítható nem volt.

Az elhullott ebek legkövérebbjét a helyszínén hagyat
tam kihasítva, másnapra kikezdték a szarkák és alig 
néhány lépésnyire hat darabot meg is találtam. A kísér
letül szintén kinnhagyott rókát nem vette fel semmi.

Beállott a lágy idő s így a mérgezési czélokra beszer
zett ló már nem felelhetett meg; ettől bizton reméltem 
a varjak tömegesebb pusztulását.

Az eredmény azonban megmutatta, hogy érdemes 
volt fáradozni, mert az egész erdőrészben azóta rókának, 
kóbor ebnek nyomát se láttam, a szárnyas ragadozók 
pedig megritkultak.

Legjobb mérgező falatoknak bizonyultak a nyúlhús. 
apró madarak és az elhullott ebeknek egészben meg
hagyott, kevéssé gyanús hullái.

Több helyütt sikerrel alkalmazták, még pedig igen 
szép eredménynyel, szárnyas ragadozók ellen strychnin 
helyett a nux vomicát, mely kevésbé veszedelmes em
berre és jószágra, de vagdalt húsban és vérben hatásos 
irtószer; a vagdalt húst, hogy teljesen gyanútlanul vegye 
fel a ragadozó, némelyek nyúlbőrbe töltik.

Bár a törvényes felelősséget teljesen elhárítottam ma
gamról, személyzetemmel együtt fokozott éberséggel vi
gyáztam a környékre, szerencséjére egy 5 gyerekes család
apának, kit egy mérgezett nyúlczomb ellopásán értünk. 
Az eredmény rögtöni és végleges kitiltás, azonkívül fő
szolgabírói elitélés volt; mely utóbbinál még üdvösebb 
hatást idézett elő, hogy a vidéken elterjedt a hire, hogy
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ugyanazon nyúlczombtól megdermedt róka szájához oda
kapott egy kerülő kutyája és ezt négy napi görcsös kín
lódással fizette meg.

Sajnos, még népünk értelmesebb rétegeinek is szembe
tűnő példa kell, míg az előtte kevésbé valószínűnek gon
dolt dolgot elhiszi. A zúgás és a szokásos „minek a?!“ 
végül helyesléssé változott, mikor látták, hogyan pusztul 
a nemcsak vadat ritkító, hanem aprómarhát, gyümölcsöt, 
szőlőt és szemet lopkodó szárnyas és szőrmés ragadozó.

Főleg nagyobb vadászterületek részére tartanám, ha a 
mérgezési engedélyt nem évről-évre kellene kérni, hanem 
az legalább 3—3 évre adatnék, illetőleg hosszabbittatnék 
meg, mert a kisebb ragadozók még messze vannak attól 
a kipusztulási stádiumtól, mely felé a medve, hiúz és 
farkas haladnak s így elővigyázatos, szorgalmas, állandó 
irtásukat igényli a vadállomány biztonsága.

Talán az új vadászati törvényt sem volna felesleges 
a mérgezésről szóló szakaszokkal kibővíteni, hogy a 
vadászterület gondozója vagy tulajdonosa ne legyen kény
telen a rendeletek halmazában kutatni, hanem legalább 
a főbb irányelveket lelje meg a törvényben.

Schauschek Gábor,
urad. erdész.

A franczia köztársasági elnök vadászatai felől 
a napi sajtó annyira hallgat, hogy nálunk Loubet úrról, 
mint vadászról nem igen beszélnek. Pedig tényleg öröm
mel űzi a vadászatot a Marly és Rambouillet pagonyaiban, 
ahol őz, üregi nyúl, fáczán és vadkacsa bővében van s 
melyek gyakran hangosak az előkelő vadásztársaságok 
zajától. A vadásztársaságok természetesen nagy gonddal 
és tapintattal vannak megalakítva, figyelemmel arra is, hogy 
az egyes társaságok az udvari ünnepségekre megállapított 
rangsor szerint kövessék egymást. Elsők a diplomaták, 
aztán jönnek az államtanács tagjai, majd a ministerek, 
képviselők, hadparancsnokok stb., mind külön-külön cso
portosítva. A meghívottakról az elnök a legudvariasabb 
vendégszeretettel gondoskodik. A vasúton ingyen utaznak 
a vadászterület közelében levő állomásra; ott zárt kocsik 

1 várják, amelyeken azonnal tovább utaznak a vadász- 
kastélyhoz, ahol rövid reggeli után ki-ki kap egy fegyver
hordozót és Lamy parancsnok vezetése mellett csakhamar 
kezdetét veszi a vadászat. Kezdetben a vadászok és a 
közéjük beosztott hajtok egy lánczban haladnak előre, 
középen az elnökkel, akitől jobbra, balra rangszerint álla
nak a meghívott méltóságok. Később rendes hajtás kez
dődik, de a vadászállások elrendezése ezúttal is az előbbi 
rang-sorrend pontos betartásával történik. Képzelhető, 
mennyi gondja van Lamy parancsnoknak, hogy se etikett
ben, se emberben kár ne essék! A vadászatok rendesen 
dús zsákmányt eredményeznek. Ebből a vadászaton részt 
vett urak mindenike kap ajándékul vadat, sőt a közre
működő hivatalnokok és a község bírája, valamint a tár
saságot szállító vonat mozdonyvezetője és fűtője s a 
vadásztársaságot kiszolgáló személyek is részesülnek a
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vadászzsákmányból kiválogatott ajándékokban. A zsákmány 
megmaradó részét hazaszállítják az Elyséebe, de a vadász- 
társaság körébe tartozó azon méltóságok között, akik a 
vadászaton nem vettek részt, egy jórészét még elajándé
kozzák. Pld. a képviselők vadászata után részesülnek a 
zsákmányból a vadászaton részt nem vett összes volt 
ministerek is; a hadparancsnokok vadászata után pedig 
hasonló figyelem jut részül a távolmaradt hadtestparancs
nokoknak stb. Szóval a vadászzsákmány legnagyobb 
része az elnök bőkezűsége és szeretetreméltó előzékeny
sége folytán ajándékká változik át, amiben a köztársaság 
kis emberei közül is számosán részesülnek. Az elnöki 
vadászatot az Elyséeben 150—200 teritékü díszebéd fejezi 
be, amelyre a vadászatban résztvett méltóságokon kivül 
azok köréhez tartozó, de a vadászatról elmaradt méltó
ságok is hivatalosak. A köztársasági elnök vadászatai 
tehát egyáltalán nem maradnak az európai uralkodók 
vadászatai mögött, sőt bőkezűségben azoknak nagyobb 
részén túl is tesznek. És a vadászat fejedelmi passzióját 
Loubet elnök nemcsak örömmel, hanem rátermettséggel 
is űzi. Nyugodt, kitartó vadász, aki 12-es öbü fegyverét 
biztosan kezeli. (Oester. F. u. J. Zeit.) ly.
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/AETEOROLOGIA.

A vra rág yú zás  hazánkban.
A gazdák rémének, a jégesőnek most jut ki a sze

repe. Alig hogy a tavasz beköszöntött, innen-onnan ér
keznek jégverésről tudósítások. A „Magyar ‘Erdész“ t. 
olvasóit bizonyára érdekelni fogja, ha, amennyire a lap 
tere megengedi, egyet-mást a hazai viharágyúzásról, a 
jégverés ellen való védekezésről leírok.

Az Olaszországban 1899. november havában Cassale- 
Monferatoban s rá egy évre Paduában megtartott con- 
gressusok a jégverés ellen való védekezés mellett kedvező 
álláspontot foglaltak s odanyilatkoztak, hogy az eddig el
ért sikerek eléggé kedvezők a további kísérletezésre.

A jégverés ellen legelőször Stieger Albert, a windisch- 
feistritzi polgármester védekezett. A legelső viharágyú is 
tőle származik. Egy egyszerű mozsár volt az, amely fölé 
valami kimustrált lokomotiv-kürtőt helyezett s amidőn a 
veszélyes jégfelhőket a láthatáron megpillantotta, meg
kezdte a felhőkkel való harczát. És állítólag mindannyi
szor sikerrel. Azóta a viharágyúknak számtalan változata 
szabadalmaztatott, lényegökre azonban mindmegannyi 
ugyanaz maradt, t. i. a kürtő helyébe az úgynevezett 
tölcsér lépett.

A különböző viharágyúk hatásainak kipuhatolására Stájer- 
országban, St. Kathreinban, K. Greinitz Neffen lövőtele
pén történtek beható kísérletezések s azt találták, hogy 
a 4 m. magas hangtölcsérrel ellátott viharágyúk azok, 
amelyekből az előtörő légörvénygyürük a legintensivebbek.

Mezőgazdaságunk érdekében a földmívelésügyi minis
terium figyelmét felhívta az általános mozgalom s a

meteorologiai intézet útján tetemes anyagi áldozatokkal, 
hazánk klimatológiai és agriculturalis viszonyai tekintetbe 
vételével 1900. márczius hótól őszig 31 rajvonalat szer
veztetek Az egyes rajvonalakon több, egymással össze
függő lövőtelep van két vagy több, a körülményekhez 
képest leginkább párhuzamos vonalakban elhelyezve. így 
a baraczkai állami szőlőtelep rajvonalán összesen 18 
viharágyú őrködik a növény-cultura fölött. Az ezirányu 
nagyfokú tevékenységet legszembetűnőbben jellemzi az, 
hogy míg hazánkban 1899-ben összesen 120 viharágyú 
volt felállítva, addig már 1900-ban azoknak a száma 
1400-ra emelkedett fel; míg 1899-ben a megvédett, ki
zárólagosan szőlőterület nagysága 4000—5000 kát. hol
dat tett ki, addig 1900-ban a megvédett terület meg
közelítette a 25,000 kát. holdat.

A rajvonalak az elmúlt évben, különösen a dunántúli 
megyékben, igen szép eredménynyel működtek. A szak
szerűen szervezett s rendszeresen kezelt rajvonalakon 
számottevő jégkár nem is fordult elő. Mindazonáltal még 
néhány évi pontos és tárgyilagos megfigyelésre van szük
ség, hogy a megkezdett hadviselést a mezőgazdák réme 
ellen állandóan folytathassuk, vagy pedig attól, mint 
kárbaveszett küzdelemtől, egyszer s mindenkorra elfordul
junk. Ha ismernők a jégeső képződésének procedúráját, 
akkor talán hamarább megmondhatnék, hogy a légörvény- 
gyűrűknek tulajdonított hatás megfelel-e a valóságnak 
vagy sem s így hamarább dönthetnénk a viharágyúzás 
jogossága fölött is.

A védekezésnél rendkívül nagy szerepet játszik a telep
felügyelő kötelességérzete. A fegyelem, a tüzelési disciplina 
hiányában nem egy rajvonalon a védekezés kárbaveszett. 
A védekezésnek kellő időben való megkezdése és pedig 
már akkor, midőn a zivataros felhők a látóhatáron mu
tatkoznak, döntő befolyású. Innen van, hogy a jól szer
vezett telepeken a „jelzőállomás“ a rajvonal oly pont
ján van felállítva, ahol a kilátást semmi sem gátolja s 
a zivatarokat már 15—20 km.-ről észrevehetni.

Budapest, 1901. május 23-án. K ro n k h  U n á rd

KÜLÖNFÉLÉÉ.

* A S elm eczbánya városi új erdőm ester. Selmecz- 
bánya sz. kir. város törvényhatósági közgyűlése múlt hó 
14-én általános szótöbbséggel Zólyomi Imre Esterházy 
uradalmi főbérnökségi főerdészt választotta meg néhai 
Krausz Géza helyére városi erdőmesterré.

* A selm eczi erdészakadém ia i ha llga tók ta n u l
mányi útja. Ez idén a III. éves erdészakad. hallgatókkal 
megtartatni szokott u. n. nagy gyakorlat Szlavónia és 
Horvátország erdőségeiben tartatik meg. A kirándulás főbb 
pontjai Dolni-Miholjácz, Vinkovcze, Zágráb, Ottocsac, 
Zengg és Fiume.

* A sólyom vadászat e redete. Grimm Jakab a né
met nyelv történetéről szóló nagy munkájában egy egész
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fejezetet szentelt a sólyomvadászat keletkezésének és e 
sport eredetét a németek javára foglalja le. Grimm állás
pontjával ellentétben Hehn Viktor most azt iparkodik ki
mutatni, hogy a sólyomvadászat a keltáktól származott 
át a német sportkedvelők közé. Kimutatja Hehn továbbá 
azt is, hogy a madarakkal való vadászás már a babiló
niaiak és az asszirusok kedvencz sportja volt. Egy babi
lóniai irodalmi hagyaték a koronatanú arra nézve, hogy 
a sólyomvadászat közel négyezer éves sport.

* Lédner és  Gutwillig élelmiszer-bizományosok 
üzleti je len tése . Budapest, Központi vásárcsarnok, 1901. 
évi május hó 30. A lefolyt héten a forgalom általában 
csendes lefolyású volt, habár az ünnepekre való tekin
tettel élénkebb piaczot reméltünk. Az árakban felemli- 
tésre méltó változások nem fordultak elő, ami nagyrészt 
a bosnyák és szerb árú behozatalának tudható be. A le
folyt hétről a következő árakat jelezzük: Vad és szár
nyas: Őzekben van élénk kereslet, a behozatalok nem 
fedezik a szükségletet. Őz klg. 140—160 fill. Vadkacsa 
280—340 fill. páronként. Özeknek beküldésénél kérjük, 
hogy kizsigerelt és jegelt állapotban adassanak fel. Hal
ban csendes a forgalom, harcsa (élő) 140— 180 fillér, 
csuka 160—180 fill., ponty 160—180 fill., apró hal 
30—50 fill. klg., jegelt hal harcsa 60—84 fillér, csuka 
52—80 fillér, ponty nagy 64—80 fillér, süllő, dunai 
80—200 fill., kecsege 140 -240 fillér klgr.-ként. Vágott 
baromfi 1-a hiz. liba klgr. 104— 112 fillér, I-a. kacsa klgr. 
110—112 fillér. Élő baromfipiacz élénk, de a szerb 
árú behozatala teljesen leszorítja hazai árúinkat. Elkelt: 
Rántani való csirke 160— 180 fillér, sütni való 
180—206 fillér. Tojásban szilárd az irányzat. Ma I-a 
tojásért 1440 drb. eredeti ládákért 54—55 koronát fizet
tek. Erdélyiért 53—54 koronát. l/o/'-üzlet az egész héten 
élénk lefolyású volt. I-a tea-vajért 210—230 fillért ér- | 
tünk el. I-a főző vaj 150—180 fill. klgr. Gyümölcsben 
lanyha a kereslet, a faj-gyümölcs iránt van némi érdek
lődés. I-a körte 50—70 fill., I-a faj-alma 40—60 fillér, 
Il-a alma 20—30 fill. klg., cseresnye 50—60 fill. klgr., 
földi eper és dinnye igen jól értékesíthető. Burgonya: 
Rózsa burgonya 320—340 kor., sárgás 320—360 kor. 
mm. vaggontételekben, idei burgonyában élénk a ke
reslet; elkelt 16—-1.8 kor. Spárgában élénk a kereslet, 
kérjük t. beküldőinket azt válogatva csomagolni; Sóló- 
spárga elkelt 80—120 fill. klg., vékony spárga 40—60 
fill. klgr. Ajánljuk zöld borsó, bab, uborka, paradicsom 
és idei töknek beküldését.

* Kő és fa rag asz tá sá ra  gyakran alkalmazzák a 
következő tapaszt; 4 rész forró asztalosenyvet összeke
vernek 1 rész finom porrá tört gipszszel s ugyanannyi 
oltott mészszel. A keveréket forró állapotban viszik a 
megmelegitett kő- vagy farészekre, jól összenyomják s 
megszáradás után a fa a kövön tartósan marad.

* Ö m leszte tt  fa. Lapunk egyik előző számában 
említettük, hogy Bisonard E. franczia mérnöknek sike
rült a fát megömleszteni. Most azt olvassuk, hogy

ugyanez sikerült Gaal franczia erdőfelügyelőnek is, aki 
a fa megömlesztését úgy érte el, hogy a száraz le
párolás alkalmával keletkező gázok elillanását erős nyomás
sal megakadályozta. Az így nyert anyag szénhez hasonló, 
a szerves anyag strukturójának minden nyoma nélkül. 
Könnyen sajtolható bármilyen alakba s kemény és jól 
fényezhető. A víz nem hatja át, a savak iránt érzéketlen 
és rossz vfilanyvezető. (Oester. F. u. J. Z.)

Szerkesztői üzenetek.
K. M. úrnak. Még elhatározva nincsen, hogy mely napokon és 

hol lesz az idén tartva. Valószínűleg a fővárosban, bár éppen a 
napokban hallottam, hogy az Egyesület egy magántársulat által Arad- 
megyébe lett vendégül hiva. Egyesületünk titkárja szívesen szolgál 
felvilágosítással.

K . . . . úrnak. A felvetett eszme fején találja a szöget. Ideje 
volna már, hogy az erdészemberek közül is többen képviselnék sza
kunkat, mig az be nem következik ; sok olyan fontos közérdekű kér
dés feneklik meg a maradiságban, melyhez a laikus — vagy azért, 
mert nem érti, vagy azért, mert nem érdekli — nem is szól hozzá.

H ............ J . . . úrnak. A törvény által megállapított egyes
darab marha után járó hajtópénzek nem magasak, hanem abban van 
igazság, hogy az Ön esetében is, midőn 400 darab juhot hajtanak be 
a tilos területről, a kirótt hajtópénz nagy összegre rúg s így nemcsak 
hogy a törvény túlszigorú, hanem szerintem nem is igazságos. Szóvá 
teszem alkalmilag.

H. K. úrnak. Becses érdeklődő soraira csak annyit felelhetek, 
hogy a földmívelésügyi Minister úr a ministerium erdészeti főosztálya 
részére lapunkat öt példányban megrendelni kegyeskedett.

& o  * © w

fiz eröésztiszteknek,
altiszteknek és szolgáknak

er
legmelegebben ajánljuk

S>es Jarsa
cs. és  kir. u dvar i szá l l í tó k

egyenruhakészitő  intézetét

Budapesten, IV., Váczi-utcza 35. sz.,

(Eskü-út 3. sz. sarokház)

ahol úgy kész egyenruhák, mint polgári ruhák 
legjobb, legtartósabb minőségben, legszebb kivitel
ben és legolcsóbb árban, úgyszintén az egyen
ruhához tartozó összes kellékek, úgymint: posztó, 
bélés, zsinórok, gombok, kardok, kardkötők, kard- | 
bojtok, keztyük, nyakravalók, kalapok, sapkák stb. 

kaphatók.
Az egész országban a vevő nincs úgy b iz tos ítva, mint ezen 
czégnél, mivel meg nem felelő czikkeket készséggel visszafogad.

Kívánatra nagy képes árjegyzékkel .szolgál a ezég, 
melynek áraiból 20"/„ árleengedést nyújt.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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M AG YAR ER D É S Z
ERD ÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI AR KIADJA

JMECSFALV1 IMECS BÉLA FŐERDÉSZ 

B O R S O D -A P Á T F  A L V Á N ,
hova a lap szellemi részét illető közlemények 

(kéziratok) küldendők.

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án.

SZÉKELY ÉS ILLÉS UXGVÁRTT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

Erdészetünk adm inistratio járói.
i í i r r

Erdészetünk mint önálló független közgazda- 
sági tényező tulajdonképpen csak 1879. év óta 
szerepel. Addig, míg az a bányászattal alárendelt 
viszonyban állott s annak mintegy kiegészítő füg
gelékét képezte, semmi mélyebbreható, nagyobb- 
szabású intézmény nem létesülhetett s ez az 
egészségtelen állapot csak akkor változott meg, 
midőn a boldogemlékü Wagner Károly nehányad- 
magával az erdőtörvény tervezetét kidolgozta. 
Nehéz napokat éltek át akkori vezetőink. Jellemző 
az erdészet alárendeltségére az az indokolás, 
amit az erdőtörvény életbelépése alkalmából az 
államköltségvetésben az államerdészet újjászer
vezése s a fizetések rendezésének kérdésében 
hozzáfűztek s amely, ha jól emlékezem, a követ
kezőleg hangzik: „az erdészek eddigi fizetése 
a képzettségükhöz viszonyítva igen csekély volt, 
mert a kormány az erdészettől nem várt sem
mit . . . “

Előzőleg is sok más nehézség is merült fel; 
aggodalmasan néztek sokan a kedvező kibonta
kozás elé, míg Wagner Károly bölcsessége s az 
őt követők összetartása, vas erélye, higgadtsága 
le nem győzte az akadályokat és a törvény- 
tervezet a képviselőház elé került s végre szen
tesítést nyert.

Amint a törvény meg lett alkotva, kezdetüket 
vették a különböző nagyfontosságu előmunkála
tok. Az általános remény, a tervezgetés, a jövő 
találgatása, az intéző férfiak részéről a megnyert 
hatáskör munkakedvet, becs- és tettvágyat éb
resztett s mindenfelé pezsgő élet volt tapasztal
ható.

A szervezés, egyes esetektől eltekintve, meg

hozta az elérni vágyottat s elégültség látszott az 
arczokon. Ez volt a legszebb időszak, melyet a 
magyar államerdészek eddigelé átéltek. De a 
magánerdészet sem maradt tétlenül. A 17. §. 
alá tartozó erdőbirtokosok keresve keresték az 
okleveles embereket, kik aztán az új törvény 
által rájuk rótt munkálatok keresztülvitelét elkez
dették. Ez időtől fogva kezdte műveltebb közön
ségünk az erdészeket is megismerni s hovatovább 
előképzettségüket is mindjobban méltányolni. Az 
új szervezkedés a magánerdőbirtokokon a helyi 
viszonyok szerint különböző alapon létesült s 
mivel az igen sokféle módozatok mellett történt, 
ennek a czikknek a keretébe nem foglalhatom 
b e ; veszem pusztán az államerdészetét.

Az államerdészet szervezése által okozott öröm 
nem tartott sokáig, azt csakhamar általános nyo
masztó érzés váltotta fel s kedvetlenség kezdett 
lábrakapni mindenfelé.

Oka annak a szervezés rendszere, vagy talán 
inkább annak alkalmazási módja volt.

Hivatalok szervezésénél két irányt lehet meg
különböztetni ; egyik a központosító (centralisti- 
cus), másik a széthelyező (decentralisticus) rend
szer.

Majd minden intézményünk az elsőre van ala
pítva, nem csoda hát, ha az állami erdészetnél 
is ezt választották.

Előnye ennek a rendszernek az, hogy egysé
gessé teszi a szervezetet, de hogyha bármely 
rendszer túllépi a czélszerüség, a gyakorlati élet 
által megszabott határokat, a hátrányok óriási 
mértékben kinőnek.

Ilyen természetű hátránya a központosító rend
szernek a bürokratizmus túltengése s az evvel 
járó munkakedv lanyhulása s végre az ügy
menet lassúsága.
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Végtelen zsibbasztólag hat a gyakorlati életre 
a bürokratizmus felülkerekedése. írásbeli véle
ményadásnál arra törekszik mindenik véleményt 
adó hivatal, hogy valami újat mondjon s valami 
hibát fedezzen fel. Kiterjeszkedik minutiosus dol
gokra s beleköt a legjobb akarat és czélzattal 
készített munkálatba s az iroda szűk korlátái 
között messzebb akar :: itni, mint az, aki a hely
színén a valóság, a szabadban dolgozott.

Ebből fejlődik ki s az irodához kötött hivatal
noknak aztán egészen természetévé válik az 
úgynevezett túlatyáskodás. Pedig a szőrszálhaso- 
gatásból következik, hogy a munkálatokat tervező 
s a helyi körülményeket ismerő szakember ked
vét veszti s a nembánomság vészén erőt rajta.

így van ez az erdészetnél is. Az üzemtervek
ben javitások, igazítások, lehúzások gyakoriak. 
Megszűnik azoknak okmányszerü jellege, mert 
a sok oknélkiili  korrektúra miatt azok néha egész 
iskolai-gyakorlat kinézést nyernek. Sokszor igazán 
hiábavaló módosítást végeznek rajta.

Tudok rá esetet, midőn a völgy legvégére 
helyezték át a vágatás megkezdését, ahelyett, 
hogy ezt a közeibe hagyták volna, amint ter
vezve volt s így arra kényszerítették az erdő- 
birtokost, hogy ahelyett, hogy évenként 2—3 
kilométer utat építene beljebb-beljebb, egyszerre 
25 kilométer utat építsen. Hogy aztán elbírja-e 
ezt az erdőbirtok jövedelme vagy sem, az kér
désbe sem jön téve. Az sem gyakorlatias fel
tétlenül követelni azt, hogy a fát ki kell szállí
tani még a tél folyamán, mert ha az enyhe, 
lágy tél miatt az utak járhatlanná válnak, a ki
szállítás drága s akárhányszor többe kerül, mint 
a fa ér. Ilyen esetben ott kellene hagyni jövő 
őszig a fát s a későbbi szállítás által okozott 
kárt pótolja a birtokos utánültetéssel. A túlag- 
godalmas atyáskodásnak tulajdonítható az is, 
hogy sok olyan terület lett véderdőnek kijelölve, 
mely igazán nem annak való. Tiszta kopár, kő
sziklás, terméketlen, adó alá nem eső területek 
lettek véderdőnek minősítve s akarva, nem akarva, 
üzemtervet kellett róla sok birtokosnak készít
tetni, ami persze csak kiadással jár, bár előre
láthatólag jövedelmet a terméketlen kőszirtes te
rületek után várni sohasem lehet. Az is meg
esett, hogy nagyobb erdőbirtokból az iizemterv

jóváhagyása után, évek múlva, bizonyos, me
gint kősziklás, terméketlen területekről egyszerre 
csak üzemtervet kívántak, holott az sohasem 
tartozott az erdő területéhez. Hogy aztán mégis 
ne csak csupán kőszikla szerepeljen a leírások
ban, a beerdősűlt részekből is lett ki kerekítés 
czímen nehány hold hozzácsatolva. De mi volt 
ennek végkövetkezménye? Az, hogy kimondták 
a meglévő üzemterv átdolgozását, vagyis újon
nan való elkészítését, ami megint sokszor nem 
éppen megvetendő kiadással járt, de hát a bir
tokos nolens volens viselte a költséget.

Tömérdek esetet tudnék felemlíteni arra, mi
ként nehezítik meg a bürokratizmus túlaggo- 
dalmas szabályai a gyakorlati munkát, bár hála 
az égnek, az ügymenet egyszerűsítése ma már 
nemcsak puszta terv, hanem komoly törekvés 
s a bürokratizmus napjai nálunk is meg vannak 
számlálva.

A centrálisatió elveszi a munkakedvet. Hi
bája a centralistikus rendszernek, hogy a hiva
talnokoknak szűk keret közé szorítja teendőit, 
melytől eltérni s illetve azonkívül dolgozni nem 
engedi a központ. De hogy is érezzen a hiva
talnok munkakedvet, ha nincs meg az intézke
dési joga. Pedig bizonyos dolgokban fel kell 
ruházni ilyen joggal, mert az nemcsak növeli 
az ambitiót, a tevékenységet, de sokszor anyagi 
haszonnal is jár az államkincstárra. így pld. ki 
kell szállítani a fát, jön egy korai fagy novem
berben. A kezelő erdész olcsón szállíthatna, mert 
mások még nem vágattak, nincs fakészletük. A 
munkások is szívesen vállalkoznának most ol
csóbban, mert így legalább nem kell munka- 
nélkül heverniök. Ügy ám, de nincs feljogosítva, 
hogy alkuba léphessen. A kár éri elsősorban a 
munkásokat, mert nem kereshetnek, de a tu
lajdonost is, mert nem hozhatja a fát olyan idő
ben piaczra, mikor érte a legmagasabb árt kap
hatná.

Hogy a centralisatio némely esetben mily 
anomáliákat szül, azt végűi még egy példával 
kívánom illusztrálni.

Az összes benyújtott erdőgazdasági üzemter
veket a földmívelési minister hagyja jóvá, te
kintet nélkül arra, magán- vagy kincstári birto
kokat képeznek-e azok az erdők, amelyekről.
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készültek. Ámde a kincstári birtokokról készí
tendő üzemterveket a ministerium központi 
erdőrendezőségi osztálya még beterjesztés előtt 
állapítja meg, illetve vizsgálja fölül. Az üzem
terv annak rendje s módja szerint a közigaz
gatási bizottsághoz lesz benyújtva, ott tárgyalva 
s nincs kizárva az az eshetőség, hogy a bizott
ság az üzemtervnek részbeni vagy teljes mó
dosítását tartja szükségesnek s eziránt a föld- 
mívelési ministernek javaslatot tesz. Már most 
a földmívelési ministerre nézve az a sajátsá
gos, hogy ne mondjam visszás helyzet áll elő, 
hogy ő, mint erdőrendészeti főhatóság, egy olyan 
ügyben döntsön, melyet ő maga, mint a birtokos 
képviselője maga elé terjesztett s így a dolog 
természetéből folyólag bekövetkezhetik az az 
eset, hogy a földmívelésügyi minister mint er
dőrendészeti hatóság megdönti az állami erdé
szeti vagyonkezelés élén álló földmívelési mi
nister rendelkezéseit.

Hasonló eset áll elő az üzemtervtől eltérő 
használatok megengedésére nézve is. Itt a kincs
tári birtokokat kezelő helyi hivatal (igazgatóság, 
erdőhivatal stb.) a minister képviseletében kéri 
a rendkívüli használat megengedését a közigaz
gatási erdőrendészeti I-sőfokú hatóságtól, mely 
a megengedés vagy megtagadás iránt ismét an
nak a ministernek tesz javaslatot, aki a kívánt 
használatot kezelési szempontból már megen
gedte, azonban annak végrehajtását az erdőren- 
deszeti hatóság — tehát utolsó fórumban ismét 
a földmívelési minister — engedélyétől tette 
függővé. Ez esetben egy és ugyanabban az 
ügyben a minister — habár képviselő által — 
mint fél és mint bíró is szerepel.

ügymenetét lassítja a központosítás és 
gyakran igazán igen jelentéktelen apróbb ügyek 
a hivatalos ügymenetnek egész fázislánczolatán 
kell, hogy keresztül menjenek. Erre eclatáns 
példa a következő. Igaz, sokan talán azt mond
ják: „no, de hogy lehet ilyen kicsiségekkel elő- 
állani, “ pedig eléggé jellemzi a községi erdők 
állami kezelésénél fenálló, igazán egy csöppet 
sem gyakorlatias rendszert. Valamely községben 
elrothadt a hídnak egyik lába s ha szétbontják, 
a tartó helyett is czélszerű egyúttal másikat tenni. 
Közel van a községi erdő s onnan akar az

elöljáróság 2 drb. haszontölgyfát kivágatni s 
megírja ezt az illetékes m. kir. járási erdőgond
nokságnak. Ez a sürgősség miatt elutazik a vi
déken lakó erdészeti bizottság elnökéhez s tőle 
szóbeli engedélyt kér. Ezt meg is kapja s egy 
hét múlva újra készen áll a híd.

Az erdőgondnokság beadja írásban is az en
gedélykérést a bizottsághoz, amely azt vélemé
nyezés végett a kir. erdőfelügyelőnek kiadja. 
Onnan megjön két hét alatt a hozzájáruló vé
lemény. A bizottság elintézi mint sürgőst el
nöki úton, de míg felérkezik a földmívelési mi- 
nisteriumba, beletelik egy hét. Egy hónap alatt 
leérkezik onnan s mivel már befejezett dologról 
van szó, a legközelebbi gyűlésig, mely 3 hó 
múlva tartatik, intézkedés nem történik. Az en
gedélyről való értesítés kiadatik tehát a kérvény 
beadása után 5—6 hónap múlva. Ez a sürgős 
ügy. Hát a nem sürgős? Az megy a birtokos
tól a bizottsághoz, innen a m. kir. erdóhivatal- 
hoz, innen vissza a bizottsághoz, onnan az erdő
felügyelőséghez, megint vissza, ezután a leg
közelebbi gyűlésen határoz a bizottság s felküldi 
a földmívelésügyi ministeriumba, honnan lejön, 
újra megy az erdőhivatalhoz, onnan a bizott
sághoz, innen a felügyelőséghez, megint vissza a 
bizottsághoz. A bizottság határoz a legközelebbi 
ülésen s azt a főszolgabíró útján kiadja, az pe
dig a körjegyzőség által kézbesíti a birtokosnak. 
Ha senki sem késedelmeskedik, 7—8 hó eltel
tével le van az ügy bonyolítva. És néha nem 
áll a kérés másból, mint pld. a leégett területen 
a fák visszavágassanak-e vagy sem, vagy nyit
hat-e a birtokos kőbányát, vagy 0'2 k. hold er
dőőri kertnek átadott terület az erdősűlt rovatból 
leírassák stb.

Nézetem szerint ez az eljárás, hogy ilyen ter
mészetű kis dolgok is a földmívelési ministe- 
riumot foglalkoztassák, nem mozdítja elő az 
erdészet ügyét, sőt ez a hosszadalmas eljárás 
a birtokosok elidegenítésére vezet. Tudják ezt 
bizonyosan a vezetőférfiak is és megfogják arra 
találni a helyes módot, hogy az ügymenet egy
szerűsítésénél a hosszadalmas eljárás gyorsít- 
tassék, kisebb jelentőségű ügyeknél pedig éven
ként egyszerre való felterjesztésekre szoríttassék.
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A fö ldm érés és különösen az erdőm érés 
némely alapelve.

Amióta az emberek a föld felszínét hasznosítják és kü
lönösen azóta, amióta két embernek földje szomszédossá 
vált, felmerült annak szüksége, hogy az enyém tied kér
dése a földfelületen oly módon szabályoztassék s meg
jelöltessék, hogy az anyagi érdekek ellentétes jelentkezése 
s a birtoklás vitás volta esetén a kérdések kellő módon 
elintézhetők legyenek.

E czélból a legrégibb időkben egyszerű vonásokkal 
vagy rajzokkal ellátott határjeleket állítottak, a fákat be
vágásokkal, faragásokkal látták el, majd később ezeket 
a jeleket s holfekvésüket a határbejárások alkalmával 
többé-kevésbé részletes és pontos határleirásokban tün
tették ki.

Az ily határleirások némelyike teljesen útba igazít 
ugyan bennünket, de mivel szántóföldek és kisebb bir
tokoknál a terület méreteinek megemlítése nélkül nem 
lehet oly leirást készíteni, amely kellő pontos tájékozást 
nyújtana: elkezdték a méreteket is, először lépésekben, 
majd határozott mértékekben feljegyezni.

így vették kezdetüket az u.'n. földkönyvek.
De ezek sem adtak mindig biztos támaszpontot és 

és gyakran felmerült annak szüksége, hogy a határkérdé
seket emlékezet után, esküvallomások alapján intézzék el.

Kezdtek később rajzokat, t. i. a legegyszerűbb térképe
ket kezdetlegesen készíteni, vagyis az u. n. földabroszokat.

Eleinte csupán a hosszakat mérték, II. József idejében 
is még majdnem kizárólag lánczczal határoztak meg 
minden hosszúságot és mivel a szögek mérésére nem 
volt kellő műszerük, azokat egyenesen rajzban igyekeztek 
előtüntetni. Ezért volt a mérőláncz és mérőasztal a dio- 
ptrával úgyszólván egy műszernek tekintve.

A technika haladásával a műszerek tökélesedtek s új, 
közvetett mérésmódok alkalmaztattak.

A földmérésnél minden mérésmód azonban két ténye
zőt határoz meg, u. m. a hosszúságot és a szöget, mely 
utóbbi vízszintes vagy magassági lehet.

Egyik módnál túlnyomó a hosszaságmérés, másiknál 
a szögmérés s a legkülönböző arányokban van ennek a 
tényezőnek meghatározása egy-egy módba foglalva.

Bármi legyen azonban a mód, a czél ugyanegy, t. i- 
a föld alakulásának, a rajta levő tárgyaknak, jeleknek 
stb. egy bizonyos arányban kisebbített rajzban való fel
tüntetése, térképezése, hogy erről a felmért földterület 
hosszasági, területi méretei mind levehetők legyenek.

Ezt a czélt tartva szem előtt, vizsgáljuk meg, hogy a 
hosszúságot és a szöget miként mérjük ma, mily pontos
ságot érhetünk el ezekben s mily feladatok oldandók még 
meg, hogy azt a pontosságot elérjük, amelyet a gyakorlati 
élet, különösen az erdészek  szempontjából megkíván.

A hosszúságot meghatározhatjuk közvetlen méréssel 
vagy szögek segélyével rajzban, vagy mért szögekből 
számítással.

M A G Y A R E R D É S Z

Bármint határozzuk is meg a hosszaságokat, a földmé
résnél a közvetlen mérést egészen kizárni nem lehet. 
Pedig az volna a legpontosabb eljárás, amelyik ezt egé
szen nélkülözhetővé tenné, mert a közvetlen méréssel a 
mérőeszközök odaillesztésénél a hibáknak egész halma
zát követhetjük el.

A tisztán számításra vagy közvetett módokra alapított 
mérésnek is van hibaforrása, t. i. a szög nagyságának 
meghatározása, de ez a hiba sokkal csekélyebb a köz
vetlen hosszaságmérés elkerűlhetlen hibáinál.

Ennek bizonyítására elég azt felhozni, hogy mig a 
szögeket eredeti nagyságukban rajzoljuk a térképen s 
módunkban van minden szöget nemcsak eredeti nagysá
gában, hanem többszörözve is — és nem minden irányzás 
után külön és hibaforrást képező leolvasással (szögszor
zás) — mérni, hogy abból az átlagot, mint legvalószínűbbet 
kiszámíthassuk; addig a hosszaságokat csak új meg új, 
ugyanazon hibákkal végezhető mérésekkel határozhatjuk 
meg s az átlagot az egyes mérések eredményeinek ösz- 
szegezése után nyerhetjük; továbbá a hosszúságokat ki
sebbítve rajzoljuk.

Ebből az következik, hogy annál nagyobb pontosságot 
érünk el, minél kevesebb a hosszaságmérés s minél 
pontosabb a szögmérés.

Ily elvek szerint dolgozik az országos háromszögelés 
is, melynél az alap egy rúdméréssel többször kiváló pon
tossággal megmért hosszaság, a szögek pedig nagy pon
tossággal határoztatnak meg.

Amily pontos azonban ez az eljárás, oly hosszadalmas 
is, úgy, hogy ilyet mindenütt alkalmazni olyan volna, 
mint a tűzifát ruganyos szekereken, sőt darabonként cso
magolva szállítani, mert mindkettő az eredménynyel és 
költséggel arányban nem álló, tehát czéltalan volna.

Mire törekedjünk tehát mi erdészek a mérésnél? Erre 
csak az lehet a felelet, hogy szögmérés tekintetében biz
tosan érjük el azt a határt, amelyet rajzban elérhetünk, 
a hosszaságnál pedig azt a pontosságot, amennyit a leg
finomabb körző hegye elfoglal.

Ez a két határ, gyakorlatiasan, azaz nem túlvékony 
vonalakkal és nem alig észrevehető szúrásokkal dolgozva, 
tehát 002—0’05 v'jm vastag vonalakkal és 0-05—04 vi n 
átmérőjű szúrásokkal, szögértékben 1’—1 Va’ pontosságot ad.

És ennyi is a finoman készített térképek és rajzok 
pontossága, amelyen túl már a pontosság alig fokozható, 
mert a vonal és a szúrás nem is látszanék.

Hosszaság tekintetében irányadó a szúrás sugara, amely 
finom lyuknál 0-04—0-05 *%>, azaz 0’0019 hüvelyk és 
ez a hosszaság pontossági határa, amely 1 ”=40 ’ kiseb
bítésnél a következő értékkel bír, u. m. ôooo9==007  ̂ '
1”=80° kisebbítésnél 0452 öl; l ”~100"-nál 019 öl. 
Azonban a gyakorlatban még ennél is nagyobb pontos
ságra törekszünk. Ez onnan van, mert a körzőnek leg- 
hegye, ha egészen finom, 0-04—0’05 mfm sugarú lyukat 
szúr s igy a szúrás közepéhez alkalmazkodva még el
érhetünk É’=40°-nél 0-05 öl pontosságot is, ha parány
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körzői alkalmazunk, mert ezt 003—0-04 mlm -re is be
állíthatjuk s igy a 0'05—006 öl pontosan körzőbe vehető.

Megfelelő pontosnak tekintjük a hosszaságmérést, ha 
az a térképről levehető hosszaságtól csak 0'004 rész
ben tér el, azaz nem kisebb a valóságnál 0.002 rész- 
szél, vagy nem nagyobb 0-002 részszel.

1”=40° kisebbítésnél 0’004 pontosságot véve fel, azt 
látjuk, hogy a még levehető 0-05 öl 12 ölnél van meg
engedve, vagyis 12 ölnél (1”~40 ölnél ez 0’3” hosszá
nak felel meg) kisebb távolságot nem vehetünk körzőbe 
úgy, hogy a 0'004 pon tosság  határa b iz to s ítva  volna. 
Legfeljebb parány körzővel fokozható a pontosság, de en
nél sem 5—8 ölön alól.

Tekintetbe kell továbbá azt is venni, hogy a mérczére 
0’2 ’̂ -n é l  vékonyabb vonal nem karczolható s ennek 
közepére igazítva a parány körző hegyét szemmérték sze
rint, 1/ö hüvelyk lesz az a határ, amelynél kisebb hosz- 
szaság (és ez l ”=40"-nál 8 ölnek felel meg) már nem 
vehető le 0‘04 pontossággal.

Vonjuk le ebből a következtetéseket.
1. Ha nem háromszögelünk, hanem csak az erdészet

nél általában előforduló körüljáró méréssel vagy közvet
len vonalméréssel dolgozunk, csak akkor tehetjük térképre 
a kívánt pontossággal a természetben lemért távolságot, 
ha az, 1”= 40° mértékben dolgozva, legalább 5—8 öl, 
1”=80 mértékben pedig 10— 16 öl. Ezen alul, minél 
kisebb a vonal, annál nagyobb hibával tehetjük papírra, 
azaz 1” 40 kisebbítés mellett a hiba 4 ölnél felmehet 
0'006-ra 1 ölnél 0'03-re. És hogy ez a hiba előfordulhat, 
erről nem tehetünk.

Egy módon lehetne rajta segíteni, t. i. parány csa
varos körző alkalmazásásával, p. o. egy fordulat 1” 40"
kisebbítés mellett 1íi hüvelyk előretolást, azaz 10 ölet 
jelentene s a parány csavar feje be volna osztva 100 
részre. Ilymódon OH ölig pontosan állíthatnánk be kör
zőnket. Ha pedig még noniust is alkalmaznánk, akkor 
0*01 ölet is pontosan leolvashatnánk. Úgy, de ez a pon
tosság csak a beállításra vonatkozik és nem a szúrt lyuk 
nagyságára, mert a körző hegye mindig elfoglal 0’04—OT 
mjm-1 s így a hosszasági pontosság 1”=40<» kisebbítésnél 
is csak 0’05 ölig fokozható.

Ezért a nonius bátran elmaradhat s nagyon meg fog 
felelni oly pontos parány körző, amely 3/ioo vagy 25/iooo 
pontosságig megy.

2. Ha — már mint fentebb kimutattam — 5, illetve 
10 ölnél nagyobb távolságok tehetők csak a megkívánt 
pontossággal papírra, ebből az következik, hogy ha csak 
lehet, minden pontot legalább 10 öl távolról vegyünk fel, 
a za z  m űszerünk legalább t íz  öl távo lságra  legyen a z  
illető  fe lveen d ő  ponttó l. (Nem értem ezalatt, hogy ki
sebbeket ne vegyünk fel, csak azt akarom jelezni, kiseb
bekkel kevésbé pontos lesz felvételünk.)

Ezt könnyű dolog kimondani, de nem mindig lehet meg
valósítani. Hogyan lehet ezért ennek a feltételnek elérésére 
vagy megközelítésére törekednünk a mi méréseinknél ?

Én következőleg gondolom :
A mi körüljáró vagy vonalméréseinknél a mérés vég

eredménye abból tűnik ki, hogy az egyes álláspontokat 
összekapcsoló pontokra tett irányok szögei s hosszaságai 
mily pontosan voltak felvéve és térképre rakva. Ha jól 
voltak felvéve és térképezve, akkor az első és utolsó 
pont (t. i. az elsőre irányozunk újra akkor, amikor a kö- 
rűlmérést befejeztük) egybeesik és ekkor a többi pontok 
is — eltekintve a durva hibáktól — kellő elhelyezést 
nyernek.

így állván a dolgok, arra törekedjünk, hogy az u. n. 
kapcsoló-pontokat (t. i. az álláspontokat összekötő pon
tokat) ne veg yü k  f e l  10 ö lnél kisebb távolságról.

Ez a törekvés már egy kis gonddal elérhető.
Erre is azonban csakis a határvonalak felmérésénél 

törekedjünk, mert az utak, gerinczek vagy erdőrészletek 
(osztagok) stb. vonalainál úgy sem szükséges oly pontos 
elhelyezése a vonalnak, mint a határvonalaknál.

3. Ha már a térképen nem tüntethetünk ki nagyobb 
pontosságot 005—OH ölnél, a hosszúságok mérésénél 
nekünk erdészeknek felesleges volna továbbmennünk, 
kivévén azt az esetet, ha kivételesen egyes kisebb terü
leteket 1”=20" vagy 1” 10" kisebbítésben akarunk raj
zolni. (P. o. erdei vasutak vonalai, raktárhelyek, vízfogók 
gátudvara stb.)

De nincs is módunkban ennél továbbmenni, mert hi
szen erdőben a kő, a tuskó, bokor, galy stb. mind meg
növeli a lánczmérés hibáját, az optikai távolságmérés 
pedig már (amely pedig a földfelűletokozta nehézséget 
kizárná) a tizedekben is csak becslésre szorítkozik, úgy, 
hogy ezen a határon túlmenni — a kivételektől elte
kintve — még akkor sem volna szükséges, ha esetleg 
új optikai távolságméréssel nagyobb pontosságot érhet
nénk is el.

*

Térjünk most vissza néhány sorban a szögmérésre.
A szögeket a körívnek részekre való osztásával hatá

rozzuk meg, azaz azt mérjük meg, hogy az illető szög 
a körívnek hány osztásrészét fogja szárai közé.

Ez a meghatározás csak közvetítő. Olyan mint az,, 
hogy a szénben rejlő hő erejét átadjuk a víznek, illetve 
gőznek, hogy ez adjon munkát. Az volna a legjobb, ha 
a szénből egyenesen munkát kaphatnánk.

A közvetítőt a mérésnél mellőzhetjük, mert a szöget 
a maga nagyságában is nyerhetjük már az irányzás al
kalmával. De a rajzban való felvétellel már ismét egy 
hibaforrás nyílik meg.

H a g y ju k  el teh á t a ra jzo t is és csak a z  irányok  
je lzé sé v e l h a tá ro zzu k  m eg  a szögeket.

Hogy ez miként lehetséges, legközelebb — úgy hiszem 
— közölhetem. Most erre nem terjeszkedem ki, mert 
csak az alapelvekről akarok szólni.

Meg kell jegyeznem még, hogy az erdészetnél alkal
mazott delejtüs szögm éréseket, miután azoknak pon
tossága becslés szerint 5’—6’ és a velük felmért terű-
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letek térképein a szögeket 1’—1*5’ pontossággal rajzoljuk, 
nem tartom  m egfelelőknek, habár a delejtűs szögmérés 
— gonddal dolgozva — általában jó eredményt ad is.

A jó eredményt én csupán az egymást kiegyenlítő 
szöghibáknak s nem a minden részletben kellő pontos
ságnak tulajdonítom.

H o g y  is vo lna  ez a mérés m egfelelő, m ikor a 
fe lvé te lb en  ö tször-ha tszor akkora hiba fo rd á i elő, 
m in t a fe lvé te lek  alapján kész íte tt rajzban.

Az ily térkép a ztá n  nem a z t m uta tja , ho g y  a v a ló 
ságban m ily nagy  a szög, hanem  h o g y  a ra jzo lásná l 
m ilyen szöget nyertünk.

Tárgyalván fentiekben a szögmeghatározás s hossza- 
ságfelvételre vonatkozó alapelveket, áttérek magának a 
mérésnek és térképezésnek egyes alapteendőire, különös 
tekintettel arra, hogy miként lehetne azokat egyszerűsíteni.

A mérés áll :
1. az irányzásból,
2. vízszintes szögleolvasásból,
3. feljegyzésből,
4. hosszaság felvételéből,
5. hosszaság feljegyzéséből,
6. lejtő-szög leolvasásából,
7. „ „ feljegyzéséből.

(Ezekből egyes esetekben, p. o. metszésnél a távolság
meghatározás s bejegyzés, asztalmérésnél a szögleolvasás 
s feljegyzés elmarad, más esetekben, p. o. asztalmérésnél 
vonalhúzás czeruzával, távolságnak térképre tétele stb. 
hozzá jön, de fentiekben csupán a boussola-mérésre gon
doltam.)

A térképezésnél:
8. a szög kiolvasása a mérő-könyvből,
9. a szögnek térképre tétele,

10. a távolságnak kiolvasása,
11. a „ körzőbe vétele,
12. a „ leszúrása.

(Ismét a boussolát tartottam szem előtt.)
Bármily módon essünk át a fenti fázisokon, mégis 

czélszerű volna, ha azoknak számát apaszthatnánk.
Előttünk áll kellően szintezve a műszer, megkezdjük a 

mérést
1. a z  irányzással. A megirányzást mellőzni ezidő- 

szerint nem lehet. Photographiai úton ugyan több jelt is 
fel lehet egyszerre venni; sőt tükörrel lehetne a távcsőbe 
érkező sugarakat köralakra hajlított lemezre vetíteni s oly 
lemezt használni, amely csupán az illető jeleken levő 
anyagokról érkező sugarak iránt volna érzékeny és ekkor 
csak forgatni kellene a műszert s a felállított jelek fel 
volnának véve és a lemezen a szögnagyságok a maguk 
valóságában jelentkeznének.

Ez azonban ma még csak eszme, mert amíg a pho- 
tographia nem lesz ily irányban tökéletesítve, addig ily- 
módon dolgozni nem lehet. És talán ily photographiai 
eljárás, t. i. hogy egy lemez csak egy bizonyos tárgyak
ról érkezett sugarakat fogjon fel, talán nem is létesíthető.

Én valószínűnek tartom.
Most azonban csakis reális dolgokkal foglalkozom s ne 

tárgyaljunk eszméket.
Az irányzás egy hibaforrás; de a szög értékére igen 

csekély befolyással van az irányzás hibája — eltekintve 
a durva irányzástól — mert 10 méterre 1 cjm irányhiba 
csupán 29” vagy 30”-nek felel meg, 100 méterre pedig 
1”—2”-nak, amelyeket a térképen sehogysem tüntethe
tünk ki.

1’ irányhiba csak akkor csúszhatik be, ha (a tangens 
l ’-re esik 0'0002903-ad része a mért távolságnak) 100,000 
c/m-re, azaz 1000 méterre 29 cJm irányhibát, 10,000 c/m-re 
100 méterre 2’9 c/m irányhibát követünk el. No de ez 
oly durva hiba, hogy ilyen csakis a legfelületesebb munka 
mellett állhat elő.

Gonddal irányozva tehát oly pontosságig állíthatjuk be 
a műszert, hogy ezze l a delejtől á lta l elérhető 5’— 6' 
pon tosság  rendkiviil n a g y  aránytalanságban áll.

Ennélfogva a delejtűs műszereket távcsővel felszerelni 
csak akkor érdemes, ha optikai távolságmérést akarunk 
alkalmazni.

Nézzük meg most, hogy ha a szögeket leszúrásokkal 
jelezzük, mily pontosságot érünk el 10—12 cjm hosszú 
szögszárak mellett.

A szúrt lyuk közepe finom tűnél, mivel sugara 0’04—0’05 
> még mindig figyelembe vehető s így 002—0'03 mím  

pontosságot biztosit. Miv ’ pedig 0’03 12 c/m hosszú
szögszárakkal, ezeknek i2öoo"eĉ  része és tangens 1’ értéke 
0-0002908, látható, hogy ha a szúrás közepét vesszük 
irányadónak, 12 c/m szögszárak mellett 40”— 1’ pontos
ságot nyújt s így az 1’ mindig biztosan el lesz érhető.

Ki lehet ezért mondani, hogy a térképen elérhető  
pontosságnak teljesen eleget teszünk, ha a z  irányzá 
soka t nem szögértékekben, hanem  12 %  szögszárak  
m ellett leszúrással vesszü k  fe l.

2. A szögleolvasás. Igen nagy hibaforrás rejlik a 
szögleolvasásban. Hiába alkalmazunk igen pontos szög
mérőket, a gyakorlat azt mutatja, hogy amint egész napon 
vagy heteken át folyton szögleolvasással foglalkozunk és 
ebben az egyhangú munkában szemünk és elménk ki
fárad, minden gondosságunk, elővigyázatunk s megbízha
tóságunkba vetett önérzetünk daczára durva hibákat kö
vetünk el. így p. o. boussolamérésnél 76'4 helyett köny- 
nyen leolvashatunk 83'6-ot, vagy 3374 és 1574 helyett 
3574 és 1374-et olvasunk le.

Mire való ez a szögleolvasás, ha ezt, amint az irány
zásnál kimutattam, mint aféle közvetítőt és hibára alkal
mat adót kizárhatjuk s helyette a figyelmet igénybe nem 
vevő leszúrást kellő pontossággal alkalmazhatjuk.

K üszöböljük ki ezért a leo lvasást fe lvé te le inknél. 
Hogy miként lehetséges ez, azt más alkalommal irom le, 
mert ide nem tartozik.

Fentiek félremagyarázásának kizárására megjegyzem, 
hogy nem értem a szögmérésnek leszúrással való helyet- 

| tesitését a nagyobb pontosságot igénylő munkákra, pl.:
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bányászatnál tárnák kitűzése, háromszögelésnél a szögek 
felvételére, vasúti kanyarulatok kitűzésére stb., vagyis oly 
kitűzési műveletekre, amelyeknél már a szögperczek nem 
nyújtják azt a pontosságot, amelyet a munkálat olcsó
sága s czélszerüsége szempontjából el kell érnünk ; nem 
értem továbbá a csillagászati fokmérésekre sem.

3. Szö g a d a to k  fe ljegyzése . Ez is gépies munka s 
a figyelmet fárasztja. Ez az oka annak, hogy úgyszólván 
mindenik mérnök siet, mert izgatja idegeit az a leolvasás 
és feljegyzés. Az egyes adatok leolvasása s feljegyzése 
nem nyújt a gondolatmenetnek táplclékot, mint a fogal
mazás vagy elbeszélés és nincs, ami a figyelmet irányítsa, 
hanem csak ingerli az az egyhangúság, ami a szögada
tok felvételében rejlik.

Tapasztalhatta ezt mindenki, aki valaha mérésekkel 
foglalkozott.

Bántja a mérnököt az, ha várakoznia kell addig, mig 
új irányt vehet fel, mert az a rövid időközökben ismét
lődő tétlenség nyomasztólag hat.

Ily körülmények között nem csoda, ha aztán a leol
vasott adatokat helytelenül jegyzi fel néha-néha.

A feljegyzés is tehát hibára nyújt alkalmat, a miért is 
oka d a to lt az, ha a szögada tok  fe lje g y zé sé t m ellőzni 
akarjuk.

Erre pedig önként kínálkozik az alkalom akkor, ami
dőn a szögeket szúrá so kka l tanácslom  fe lven n i, amely- 
lyel a leolvasás és feljegyzés ki van zárva.

4. A  hosszaság  fe lvé te le . Fentebb kimutattam azt, 
hogy a távolságok térképen csak bizonyos és a kisebbí
tés mérvétől függő pontossággal tüntethetők fel. Viszont a 
térképről a hosszaságok ugyanolyan határok közt vehetők le.

Ehhez képest kimutattam azt is, hogy mivel a hiba 
mindenik távolságnál ugyanoly nagyra megy s így na
gyobb távolságoknál aránylagosan kisebb és mivel azt ta
nácsoltam, hogy legalább 10 ölnyire vegyünk fel a lehe
tőség szerint minden kapcsoló pontot, hogy a szúrás 
okozta elkerülhetlen hiba megengedhető arányban mu
tatkozzék: az a kérdés merülhet fel, hogy a hosszaság 
felvételénél mily pontosságra törekedjünk?

Erre az a válaszom, hogy mivel minél hosszabb a 
vonal, annál pontosabban lehet aránylag a térképen ki
tüntetni, — általában minden hosszaságot lehetőleg pon
tosan mérjünk ugyan (hogy a térképre tételnél a még 
lehetséges pontossággal járhassunk el), de a pontosság leg
alább OH öl legyen.

A hosszaságokat közvetlen mérés útján, mint láncz- 
mérés, szalagmérés, az erdőben általában csekély pontos
sággal határozhatjuk meg a földfelületokozta nehézségek 
miatt. Éppen azért ezeket a sík földön különben igen 
jó eredményt adó módokat a z erdőből k iküszöbölendő
nek tartom , kivévén az alárendelt vonalakat, amelyek 
felvételénél ez az eljárás is megfelel.

A hosszaságok közvetett mérése az u. n. elől-metszés- 
sel igen jó eredményt szolgáltat, de az erdőben csak 
ritkán találhat alkalmazást, mert a kilátás gátolva van.

Nem marad ezért az erdészeknek más választani való
juk, mint az optikai mérésmód, ritkán metszéssel egye
sítve.

Azt azonban tudjuk, hogy az optikai mérési mód ismét 
sok hátránynyal bir. így a Reichenbach-féle :

1. először is világos, tiszta időt feltételez;
2. a leolvasás sokszor egyes gályák vagy falevelek 

miatt nehézkes;
3. 200 méteren felül pontossága nem megfelelő;
4. 40— 120 méterig a pontossága legkedvezőbb ugyan, 

de még a tizedrészekig sem pontos, mert ezeket minden 
távolságnál becsülnünk kell ;

5. két pókszálnak állását úgyszólván egy és ugyan
azon pillanatban kell megfigyelnünk s le is olvasnunk, 
ami pedig szemrontó s hibákra ad okot, annyival in
kább, mert az irányzást s leolvasást nem lehet elkülöní
teni s nyugodtan, egymástól függetlenül megtenni;

6. a sok leolvasás, t. i. két adat leolvasása (alsó s 
felső szálé) a figyelmet fárasztja;

7. a külön lécz készítése s a pókszálak beigazítása a 
megfelelő szorzószám arányára, drágává teszi a műsze
reket.

A Stampfel-féle mód hátrányai :
1. A csavarok hosszadalmas beállítása;
2. A leolvasott két adatból a távolság csak complikált 

táblázatok segélyével határozható meg s ezért kitűzések
nél nagyon hosszadalmassá teszi a külső munkát s így 
drágítja a felvételt.

Olyanra volna az erdészeknek szükségük, amely a jel
zett hátrányokat mellőzi, de elég pontosságot ad.

A feltételek volnának:
1. a műszeren legyen a hosszaság minden számítás 

nélkül egy adatban leolvasható (eltekintve a vízszintre 
való átszámítástól);

2. a hosszadalmasság elkerülhető legyen ;
3. az erdőben általában még felvehető 200 méter 

hosszaságra legalább is 2̂ 0Q pontosságot nyújtson, de kö- 
zelebbre 0003—0‘0005-ig azaz — 2öoö"ig emelkedjék 
és az erdőben előfordúló 40— 150 méterig EG pontos
ságot elérjen.

Ha ezenfelül még nagyobb pontosság volna elérhető, 
ez az illető műszernek előnyére válnék. Hihetőleg szer
keszthető is ilyen műszer.

5. A h o ssza sá g  bejegyzése.
Ismét egy alkalom a tévedésre. Azonban hogy minden 

bejegyzés mellőzhető legyen, az aligha lesz elérhető s 
mivel a hosszaságot úgyis otthon vesszük le a mérczé- 
ről, ölekben a távolságnak bejegyzése jelenleg nem mel
lőzhető.

Lehet ugyan oly készüléket szerkeszteni, amelylyel 
papírszalagra egy vagy többféle mérczében (külön-külön 
készülékkel) szúrásokkal felvehetnénk a távolságot és így 
a leolvasás mellőzve volna, de mivel úgy is a légbeli 
távolságot mérjük és nem a vízszintest, otthon újra mér- 
czére kellene azt tenni vagy nehézkesen graphikai úton
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szög szerint vetíteni vízszintesre és ezt a vízszinteset 
felrakni.

Nem volna tehát értelme annak, hogy a távolságle
olvasás s bejegyzés mellőzését megkísértsük.

Ez csak akkor volna helyénvaló, ha sikerülne oly mű
szert szerkeszteni, amely a vízszintes távolságokat a kí
vánt mértékben azonnal megadná.

Én hiszem, hogy ez sikerülni fog, de ma még csak 
eszme.

6 . A lejtőszög  leolvasása.
Ezt jelenleg nem nélkülözhetjük, valamint
7. a lejtő szögének bejegyzését sem. Ezek csak 

akkor lesznek elhagyhatók, ha oly készülék lesz szer
kesztve, amely a távolságot vízszintesre átváltoztatva, 
közvetlenül fogja adni.

8. A bem ért szögek k io lvasása  a m érőkönyvből és
9. a szögnek térképre tétele  ma is mellőzhető azzal, 

hogy ha a szögeket szúrásokkal vettük fel. N em  tév ed 
hetünk ekkor sem a leo lvasásban , sem  a beállítássa l, 
ső t a z  a n a g y  előny is előáll, hogy m a g u ka t a f e l 
v e t t  szögeket úgy, am in t a zo ka t irányzásná l papírra  
szúrtuk , tehetjük á t a térképre.

Ezzel még azt az előnyt is biztosítjuk, hogy nem kell 
bajlódni a beállítással s időt nyerünk és ha 12 cj n 
szögszárakkal vettük fel a szöqeket, akkor a térképre- 
tételnél az egy percznyi pontosság is biztosítva van.

10. A távo lságok k io lvasása  nem mellőzhető jelen
leg, éppen úgy

11. a távo lságok  körzőbe vétele, valamint
12. azoknak  leszúrása  sem.
Összevonva a mondottakat, oly műszerre van szük

ségünk :
1. amely a szögszárak irányát szúrással jelzi 12 cjm 

szögszárakkal;
2. amelynél a delejtű csak a csöves tájékoztató com- 

paszban nyer alkalmazást s amely a tájékoztatásban egy 
percznyi pontosságot ér el, amennyiben a delejtű napi 
ingadozása sem tesz ki többet normalis viszonyok közt 
28”—30”-nél ;

3. amely tájékoztató compassal az u. n. kihagyott szög
pontokkal való mérést megengedi;

4. compas nélkül a theodolith mérési mód szerint dol
gozva szintén használható;

5. amelyről a szögeket úgy tehetjük térképre, amint 
irányzással felvettük:

6. az 1. szerint a szögleolvasást, bejegyzést, 5. szerint 
a szögnek a mérőkönyvből való kiolvasását és szögrakó- 
val térképre való külön átrakását feleslegessé teszi;

7. a távolságot optikai mód szerint magán a műszeren 
mutatja pontossággal;

8. és így úgy a külső munkát, mint belsőt kényelme
sebbé, pontosabbá és gyorsabbá teszi.

Ezekből kifolyólag a fenti 12 mérési fázis redukáltatik:
1. irányzásra;
2. vízszintes szögszárjelzésre;

3. hosszaságleolvasásra;
4. „ bejegyzésre;
5. lejtőszögleolvasásra ;
6. „ bejegyzésre;
7. a vízszintes szög térképretétele;
8. távolságkiolvasás;
9. „ körzőbevétel;

10. „ leszúrására
és így négy nehéz és hibákra alkalmat szolgáltató feladatot 
két könnyen végrehajtható leszúrásra változtat át, amellett, 
hogy a vízszintes szögeknél a pontosságot a mostani 
delejtűs műszerekkel szemben ötször, sőt hatszorta ked
vezőbbé teszi, a hosszúságot könnyen leolvashatóan, kellő 
pontossággal mutatja.

Ha a műszer a mostani alapok mellett nem fog be
válni, ez nem fog visszatartani a további munkától, mert 
fenti alapelvek helyesek s gyakorlatiasak, úgy, hogy a 
sikert előbb-utóbb elérni vélem.

Addig pedig, amíg erről igen tisztelt szaktársaimat ér
tesíthetem, kérem fentiekre szives figyelmüket, hogy eset
leg azokat felhasználva, egy még jobb műszer szerkesz
tése szintén magyar erdész nevéhez fűződhessék.

Márton Sándor,
m. kir. erdőmester.

Fegyverviselés, fegyverhasználat.
Irta: Schauschek Gábor urad. erdész.

Élénk örömmel olvastam e lapok szerkesztőjének a 
fel nem esketett erdészeti személyzet fegyverviselése tár
gyában közzétett sorait; nagy ideje volt, hogy e tárgy 
döntés alá kerüljön.

Törvényeink gyengéit nem megalkotóik, hanem a ren
delkezéseik által közvetlenül érintettek s főleg a végre
hajtásukkal megbízottak érezhetik leginkább s ezek van
nak hivatva, hogy a nyilvánosság révén hivják fel a 
törvény alkotására és előkészítésére szolgáló tényezők 
figyelmét.

Mert sajnos, törvényeink teljes és szószerinti végre
hajtásánál néha leküzdhetlen nehézségekre bukkanunk, 
melyek csirái néha magukban a nyugati minták szerint 
rendezettebb közigazgatást, nagyobb anyagi és szellemi 
erőt kívánó törvényekben lappanganak.

Ezen utólag megismert hiányok pótlására, a homályos 
helyek felderítésére van az özön döntvény és rendelet, 
melyek vadászati téren már igen szép gyűjteményt képez
nek, mig ellenben az erdészet eddig csak inkább rende
letekre fektette a fősúlyt, mig a felsőbb fórumok döntvé
nyeinek gyűjtése nem történt oly alakban, hogy az érdek
lődő szakközönség könnyen juthatott volna kimerítő 
gyűjteményhez.

Az erdővédelemre legfontosabb törvényes intézkedések 
feltétlenül azok, melyek megállapítják a vad őrzésével 
megbízott s így főleg az erdészeti személyzet fegyver- 
tartási, viselési és használati szabályait.
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Ezekhez is szó fér, még pedig nem csekély jelentő
ségű. Lőfegyver viselése szükséges minden erdészeti 
alkalmazottnak részben önvédelmi, másrészt kártékony 
vadirtási czélokra.

Az első és részben a második czélnak is megfelelne 
— állítólag — a fel nem esketett kerülői vagy vágásőri 
személyzet részére a forgópisztoly. De ezt a mező- és 
hegyőrök forgópisztolyai dolgában tett tapasztalatok alap
ján nem merem ajánlani, hisz igen sokan önmagukban 
és ártatlan emberekben tettek vele kárt, de még kóbor 
ebet is nehezen tudnak vele elpusztítani; önvédelemre 
meg szívesebben vinne bármelyik puskát, vagy ez nem 
lévén megengedve, hosszűnyelü baltát vagy fokost.

De csak czélszerübb a puska, még pedig a mindkét 
czélnak megfelelő sörétes. Figyelemmel kísértem az érve
ket, melyeket felhoztak a mező- és hegyőrök, úgyszintén 
az erdőkerülők puskával járása ellen s az erdőőröknek 
golyós és szúronyos puskával való ellátása mellett, de az 
erdőt őrző személyzetre vonatkozó megokolás meggyőzni 
nem tudott.

Nézetem szerint a golyós és szúronyos puska (szándé
kosan mellőzöm a nagyon Dienstreglement-ízü „fegyver“ 
szót) beszerzését és szolgálatban való hordását nem kellett 
volna imperative kimondani, nem pedig azért, mert az 
erdőőr szolgálatához tartozik a kártékony vad irtása is, 
mert a ragadozók legnagyobb része kellő sikerrel csak 
a sörét különböző válfajaival irtható, annál is inkább, 
mert a magas hegységek és nagy összefüggő erdőterü
letek kivételével ritka a golyóra érdemes nagy ragadozó.

Tehát a szolgálatban levő erdőőrök golyós puskájukkal 
a dúvadirtásnak csekély részben tudnak eleget tenni. De 
miután az erdőőr mindig szolgálatban van, mihelyt az 
őrizetére bízott területre kilép, következésképpen ha sörétes 
puskával vonul ki s ott ellenállásra talál vagy megtámad
ják, kettő közt választhat: megfutamodik vagy puskáját 
használja.

Első esetben oda tekintélye, mint közrendőri közegnek 
és mint embernek is s azontúl legfeljebb más állomáson 
használható, tehát a szolgálat megsínyli a hasonló követ
kezményű eseteket, ha pedig puskáját a fegyverhasználati 
rendeletben felsorolt esetekben használja, vét a rendelet 
ellen, mely csak a golyós puskát engedélyezi.

Nem lehet kicsinylenünk azt sem, hogy ha e rendelet 
alapján állva, az erdőőr valakit megsebesít vagy megöl, 
a bíróságok igen nagy valószínűség szerint megbüntetik, 
mert bár a két minister együttes rendelete törvény alapján 
áll, de törvénybe czikkelyezve nincs.

Ne feledjük azt az aggódó gondot, melylyel törvény- 
hozásunk és bíróságaink a humanismust tartják főként 
szem előtt, kiváltképpen ha az ember — legyen az 
bárki — testi épségéről vagy életéről van szó.

Már most az ilyes küzdelmek az erdő homályában, 
legtöbbször tanuk nélkül, vagy atyafiság, egy helyről 
származás, az erdő vagy vadállomány elleni kihágások 
vagy esetleg büntettek érdekszálaival összekapcsolt tanuk

előtt játszódnak le, mily könnyű még a teljesen törvényes 
szabály szerint eljáró hatósági közeget a kellemetlenségek 
végtelen lánczolatába sodorni, esetleg őt elitéltetni, minek 
következtében ő kenyér és családja támasz nélkül marad 
több, kevesebb időre, nem számítva az erkölcsi meg- 
hurczoltatást.

Mert, tisztelet a törvényhozásnak és a bírói karnak, 
de törvényeink és azoknak alkalmazása a humanismus 
alapján átlag oly enyhe, hogy elrettentő, sőt javító, fenyitő 
hatásuk sem mondható elegendőnek. Ezenkívül bizonyos 
előítélet lappang kimondatlanul mindenki ellen, ki fegyvert 
visel, mintha csak az adott hatalomnak esetleg vissza
élésre csábitó hatását vennék tekintetbe s általánosítanák 
a katonaság, csendőrség, pénzügyőrség és erdészeti sze
mélyzet egyes erőszakos vagy szenvedélyes egyéneinek 
eljárását.

Készséggel elismerem, hogy e szakmák altiszti és 
legénységi része modor dolgában nem közelíti meg a 
spanyol etiquette szabályait, de hogy a folyton javuló 
kiképzés folytán a fegyelem, kötelességérzet és a minden 
tekintetben való használhatóság mostoha viszonyok mellett 
is emelkedőben van, minden elfogulatlan szemlélő kész
séggel elismerheti.

Hogy is álljon keményen sarkára az erdőőr, aki olvassa, 
mint rántják le nap-nap mellett a csendőrt, az állami 
hatalom közvetlen alkalmazottját, kit még katonai mivolta 
is fedez, mikor megesik, hogy a fegyverét kötelessége 
teljesítésében használó csendőrt nyomatékosan megkérdik, 
nem volt-e módjában elmenekülni?! Mikor akadnak, kik 
azt harsogják, hogy a csendőrnek előbb a levegőbe kel
lene lőni! Concrét esetet tudok, hogy ugyanezt ajánlották, 
pedig a csendőrök szuronyai már meg voltak ragadva.

Ne legyen tehát a nehéz szolgálatot teljesítő s velünk 
együtt a népszerűtlenség rögös utján járó erdőőr két éles 
kard: a törvény és kötelesség pontos teljesítése közé 
állítva, ne támadjon benne kételkedés eljárásának helyes
sége felől, hanem gondoskodjunk a fegyver használatának 
teljes és szabatos törvényes garantiájáról.

S ezzel kapcsolatosan uraim, tisztelt szaktársak, magyar 
erdőtisztek, ne feledkezzünk meg magunkról sem, miután 
nekünk fegyverhasználati szabályunk nincs és a viszás 
állapot, melyben erdőőreink vannak, mi reánk nézve 
kétszeresen kellemetlen, esetleg sújtó is lehet, szólván a 
fegyverhasználati stb. rendelet kizárólag az erdőőrökről, 
de egy árva szóval sem mi rólunk, ügy, hogy ha vala
mely ellenszegülő vagy támadó tolvajjal akad dolgunk 
az erdőn, válogathatunk az elnézés, megalkuvás, meg- 
futamodás vagy fegyverhasználat esetén a büntetőtörvény 
éppen nem kedélyes szakaszai közt.

Pedig véleményem szerint törvényileg az is kimon
dandó volna, hogy az erdészeti személyzet bármely tagja, 
ha feljebbvalóját, bajtársát vagy alantasát életveszélyben 
látja, puskáját ügy és oly mértékben használhatja a 
veszélyeztetett megmentésére, mintha maga volna meg
támadva.
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Mosolygok a szakunknál néhol erőszakolt katonásdi 
játékokon, magam is hive vagyok a humanismusnak, de 
ott, hol a törvény védelme alá helyezett tulajdon vagy 
birtok védelméről van szó, ott a birtokosnak, a törvény- 
hozásnak és a törvény végrehajtóinak gondoskodniok kell 
arról, hogy a károsítok ellen esetleg erősebb eszközökkel 
szerezzenek érvényt anélkül, hogy éppen a törvény végre
hajtói viseljék a nagyobb koczkázatot, amit a folyton 
ismétlődő és néha nagyobb nyilvánosságra nem is ke
rülő merényletek és támadások kellőleg megvilágítanak.

Ne azok az érzelgős és a közvélemény megtévesztésére 
alkalmas frázisok uralkodjanak, melyeket „egy hitvány 
nyulról“, „arról a csomó száraz galyról“ rebesgetnek azok, 
akik nem tudják az Íróasztal mellett, hogy nap-nap mel
lett koczkáztatjuk egészségünket, sőt életünket is, hanem 
az erdőben is emelkedjék teljes érvényre, még pedig 
biztos és szilárd alapokon a törvényrend, a törvény be- 
tűje ne legyen üres szó, fáradtságunk haszontalan áldozat.

álczamenetekben az igen szép, zöldes fémfényü díszbogár 
nem lenne is feltalálható, mert a megsárgult csúcshajtás 
feltűnő könnyen letörik s igen sajátságos és jellegzetes 
csavarmenethez hasonló törési felületet mutat.

Az egyedüli védekezési eljárás ellene az, hogy a meg
fonnyadt, megsárgult csúcshajtásokat, amint észrevesszük, 
de mindenesetre még junius közepe előtt, mert később 
már a bogár kibújt, — letöretjük és megégetjük, így vé- 
vén elejét a további szaporulatnak.

Az okozott kár addig, míg holdanként 3—4 drb. ilyen 
elszáradt csúcshajtás található csak, nem nagy, mert a 
fiatal fa a szenvedett veszteséget kipótolja — ha azon
ban igen elszaporodik, akkor már lényeges veszteséget 
okoz, azonfelül igen csúnyák az égnek meredező száraz 
ágak a zöld lombok között. Idős fánál, hol a korona 
egyik-másik ágát támadja meg, alig okoz számottevő-

veszteséSet Gesztes Lajos.
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A Coraebus bifasciatus
a buprestidák családjához tartozó díszbogár, mely a Bükk 
és Mátrát boritó tölgyesekben 1884. év tavaszán lett elő
ször észlelve s egész 1890. évig állandóan minden évben 
ha nem is csapásként, de nagy számmal volt található. 
A kilenczvenes években úgy megfogyott, hogy már-már 
azt hittük, végképpen kivész, mert egy-egy mutatásnak 
való példányért valósággal hajtóvadászatot kellett ren
dezni, ez évben ismét oly nagy számban lépett fel, hogy 
ennyi a nyolczvanas években sem volt. Már nagy 
távolságból szembeötlik az üde zöld lombok között her
vadó, sárguló csúcshajtások nagy száma. A Coraebus 
károsítása ugyanis abban nyilvánul, hogy a tölgyeknek 
csúcshajtását 4—10 cm. vastagságban a héj alatt körül
rágja, illetve ott késziti az álcza menetét, mely 5—6 Vljm 
vastag s így a cambiumréteg megszakításával a fel
menő tápnedvek közlekedése elvágatván, a csúcshajtás 
sorvadni kezd s a lombfakadás után néhány hétre -— 
május végén, junius elején elszárad s erősebb szél pedig 
végképpen le is töri.

Nem tudom, sajátsága-e ezen rovarnak, de úgy tapasz
talom, hogy nagy, összefüggő erdőségek között levő fiata
losok mentve vannak a Coraebuskárositástól s kiválóan 
az erdők széleit képező, különösen délnek fekvő gyér 
zárlatú s így szárazabb telepen levő állabokat keresi fel 
szívesebben. Nem okvetlen csak a 20 éven aluli fiata
losokban üt tanyát, van az 40—50 éves, sőt idősebb tör
zsek koronahajtásaiban is.

A Bükk és Mátra aljában tenyésző összes tölgyfajokat 
megtámadja, még a csertölgyet sem véve ki.

Ha a délnek fekvő hegyoldalakban május végén, ju
nius elején látunk megfonnyadt, megsárgult csúcshajtá
sokat, úgy azt egészen bizonyosra vehetjük, hogy az a 
Coraebus munkája, meggyőződést pedig minden kétsé
get kizárólag szerezhetünk még akkor is, ha már az

Svéd és Norvégország erdészetéről.
A félszigetnek 47°/o-a, kereken mintegy 20 millió hectár 

terület erdővel van borítva. Két főfanem uralkodik az 
egész rengeteg kiterjedésű állabokban : az erdei és lúcz- 
fenyő. Az észak erdei fenyője (a Pinus lapponica) tömött, 
egyenletes évgyűrűjű, kemény s kevés gyantatartalmú 
faszövettel bir. Az ottani lúczról is hasonlót mondanak. 
Fakivitele Svédországnak óriási, valamennyi más államot 
a világon túlszárnyal; csak fűrészárúban 1898. év folya
mán 6 millió m3-t exportált külföldre; azonkívül papír
gyárak részére s más fafogyasztó iparágak fentartására 
annyit, hogy abban az évben kiszállított összes faanyagok 
értéke közel 182 millió koronát jövedelmezett az ország
nak. 990 fűrésztelep és 451 más, fát feldolgozó vállalat 
60438 embert foglalkoztat; ezek között vannak a világ
hírrel biró svéd gyufagyárak, számszerint 23-an, hol állan
dóan mintegy 5600 ember keresi meg kenyerét. Nor
végiának erdészete nagy jelentőséggel nem bir. Hét 
millió hectárnyi erdejéből 86% magántulajdon s abban a 
gazdálkodást a nagyon is liberálisan gondolkozó kormány 
máig sem bírta a kellő korlátok közé szorítani, az igazi 
öregkorú értékes erdők egyre jobban fogynak. 1898-ban 
fakivitele közel 54 millió frankot jövedelmezett.

Imecs Béla.
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TÁRCZA.

Az erdő titkaiból.
Irta: KI ár István.

Csillag már alig látszik az égen. Csak a Vénus tün- 
: döklik még kékes-fehér fényben és itt-ott elszórtan, mint 

kialvófélben levő gyertyaláng pislákol még egy-egy a 
kéklő messzeségben. Olyan a természet, mint egy szen
dergő szép leány, aki még szunnyad ugyan, de ajkának
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mosolygása és szempilláinak apró repkedése elárulják a 
közeli ébredést

Az egész hegyvidéken az a leírhatatlan félhomály bo
rong, amelyben az éjszaka tovatűnő sötétsége keveredik 
az ébredő hajnal fényességével.

A lejtőket boritó bükkösök sűrűjében, hol a lombjukat 
hullatni kezdő fák egymásba hajolnak koronájukkal, még 
sötét van. Feljebb azonban, hol az erdő hervadó sárga
ságát élénken tarkítja egy-egy fenyőcsoport örökzöldje, 
már derengeni kezd, míg a völgynyiláson át bekukucs
káló messzeségben rózsás pírral virrad fel a hajnal. 
Bíbora rohamosan hódítja el az égbolt keleti részét és 
élénk rózsaszínben játszik. Aztán mintha alulról hevíte
nék, lassan futva meg a sötét bíborig minden színt, 
vibrál, ragyog, tündöklik. Mig végre ott, hol leghara
gosabb a pír, mint egy óriási darab izzásban levő zsa
rátnok, a hideg, fénylő sugaraknak egész raját szórva 
szerteszéjjel, felbukik a nap.

A hajnalhasadást kisérő szellő gyönge lódulásokban 
suhan át a lombok között és szelíd ringásba hozva a 
dúsan termő mogyoróbokrok, erdei málnák vékony gályáit, 
nesztelen vész el a hegyek mögött. A dúsan hullott har
mat nedves lepellel borit be mindent és ahol az apró 
szemek egy nagy cseppbe futottak össze, himbálózva 
függnek alá a bokrok hajlós gályáiról, a páfrányok hosszú 
szárú fésűs leveleiről. A felkelő nap sugarai egy pillanat 
alatt befutják az egész környéket, t  ink vörösben játszó 
aranyos fénynyel vonják be a sárguló lombokat és teljes 
színpompában játszva törnek meg a harmatcseppek kristály- 
tiszta gyöngyein.

Az erdő csöndes. A hegyoldalakat frissen hullott sár
guló levelek fedik. Lilinkázva egyenkint perdülnek le 
fáikról és lassan újítják föl az erdő tavaly óta korhadás
nak indult szemfedőjét. A fonnyadt fű között nem mo- 
szatolnak a bogarak ezrei. A hűvös hajnali levegőt nem 
tölti be az énekeseknek fütyölő koncertje. A fülemülék 
epedő csattogását nem hezitálják túl az apró pintyőkék, 
aranyos stiglinczek szerelmes gerjedelmökben költött da
laikkal. A szakadékok nem visszhangzanak a kakuk kiabá
lásaitól, a szajkó feleselésétől.

A lehullott levelek közt egy-egy vörhenyeges bundájú 
erdei egér surran el alig hallható csörtetéssel. A ritkuló 
lombok között mint a suhanó árnyék, egy mókus villan 
át. Ugrás közben meg-megbillenti bozontos farkát és az 
egymásba hajló ágakon merész légtorna-gyakorlatokkal 
kap át egyik fáról a másikra. Mozdulatai gondolatgyorsak 
és alig követhetők szemmel. Néha megül egy vastagabb 
ágon, pamacsos füleit hátrahúzza, fekete gránáthoz ha
sonló szemeit hihetetlen gyorsan jártatja ide-oda és a 
csomóban függő makkból egyet-kettőt megropogtatva, hir
telen szökéssel feljebb libben. Pár pillanat múlva már a 
fa tetején hintázza magát egy vékony oldalgalyon.

Beljebb, ahol legsűrűbb a bozót, ahol egyoldalról az 
egymásba nőtt bokrok képeznek szúrós, áttörhetetlen 
bástyafalat, míg másik oldalról meredek szakadékok és a

hegy oldalát számtalan czikkelyre osztó vízmosások teszik 
járhatlanná az odavezető utat, egy róka baktat. Minden 
neszre lapulva húzódik meg. Füleit hegyezi, hallgatózik . . . 
aztán, ha gyanúja megszűnt, folytatja útját.

A bokrok tövises ágai alatt kígyó hajlékonyságával hi
hetetlen kis helyen hason csúszva húzódik át, aztán a 
csalit közepén lévő alig pár lépés tisztáson leül vaka
rózni. Hátulsó lábával tokáját kaparja, sűrű éles fogaival 
irháját borzolja át és ha némileg enyhítette az élősdiek 
okozták kellemetlen viszketést, megint tovább kullog. Be
veszi magát rablóvárának útvesztőjébe, a szakadékos víz
mosások közé. 0  ismeri ott jól a járást. Nem téved el a 
minduntalan keresztező vízmosások útvesztőjében. Nem 
hátrál meg az útjába eső szakadékok feneketlen mély
sége előtt. Tudja, hol kell jobbra vagy balra fordulnia. 
Ismeri a patakokon átvezető gázlókat, hídul használja fel 
az öles hasadékok felett keresztüldőlt fák mohos törzseit. 
Végre sok zeg-zugos oldalgás után egy bozóttal legsűrűb
ben benőtt szakadéknál eltűnik a föld színéről. Letér az 
éjjeli kalandozás fáradalmait kipihenni föld alá vájt bar
langjába.

A szakadék alján hegyi patak szalad. A hosszú, szá
raz ősz alatt majdnem minden táplálékát vesztett vize 
keskeny szalagban fut tova. Néhol egy ledöntött fatörzs 
vagy alágurult sziklatuskó állja útját; ott egy kicsit ki
szélesedik. A kristálytiszta víz egy kicsit meggyül, olyan 
miniatűr-tavacskát képez; aztán ha elérte az akadály 
magasságát, apró ívben vágtatva szökik tovább. A patak 
túlsó partja menedékesen emelkedik a sötét bükkös ren
getegei felé. A hatalmas törzsek majdnem egymás mel
lett törnek az ég felé, míg szertenyúló ágaikkal elválaszt
hatatlanul fonódnak egymás koronájába. A fák közt maradt 
hézagokat sűrűn tenyésző erdei bokrok bélelik ki. amelyek
nek tüskés ágai egybeforrva a szúrós futószedrek, élősdi 
folyondárok, iszalagok, borostyánok szívós indáival, az 
őserdő benyomását gyakorolják az emberre. Elszórtan egy- 
egy természetalkotta apró tisztás váltja fel a rengeteget, 
de emberalkotta ösvény vagy út nem szentségteleniti meg 
a vadon eme komor birodalmát.

Azokat az alig egy lábnyom széles csapásokat, amelyek 
kiszámíthatatlan irányt követve bújják keresztül-kasul a 
vadont, nem emberkéz vágta. Azok ott a vadak ország- 
útai; a vadcsapások. Csak rá kell néznünk, hogy meg
tudjuk, melyiken milyen vad forog. A nyirkos talajba 
vágódott csülök-lenyomatok, a közeli fák, bokrok sérülései, 
mind biztos ismertető jelek.

Egy ilyen csapásból oldalt vágva friss csapás nyomai 
láthatók. A letördelt faágak, az erőszakosan széjjelszag
gatott futónövények roncsai elárulják a nagy vadat, míg 
az egyes helyeken található nagyobb vérnyomok azt bi
zonyítják, hogy a halálra sebzett állat csak a legnagyobb 
erőfeszítéssel volt képes lépésről-lépésre útat törni magá
nak. Nyomról-nyomra haladva, egy fűvel buján benőtt 
apró tisztáson végre rátalálunk a vadra is. Egy gyönyörű 
tizennégyes szarvasbikára. Még él ugyan, de a sok vér
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vesztéstől teljesen el van gyöngülve. Agancskoronás feje 
hosszan el van nyújtva, szemei megtörtén csillannak elő, 
míg a fájdalomtól szaggatott ütemekben szedett lélekzet 
nyomán vérrel keveredett tajték bugygyan elő fújtató orr- 
likaiból. Néha összeszedi magát. Nagy erőlködéssel nyugvó 
helyzetbe emelkedik és míg erővel győzi, körülnyalogatja 
a lapoczka táján látszó lőtt sebet. Aztán megint elvágódik 
a vérrel itatott földön.

Lassú haldoklásában egyszer csak neszelni kezd. Or
rával magasan szaglálva emeli fel gyönyörű fejét. Lapátos 
füleit idegesen mozgatja előre-hátra. Végre megtalálja az 
irányt, ahonnan a kellemetlen hangok törnek fel hozzá.

Kiállhatatlan konczert az. Nyomorúak !
Egyszer a hegyoldalon, másszor völgyben, aztán megint 

a rengetegben harsan fel az éles kopócsaholás. Olyan 
gyors ütemű, jajgató vakogás, amelyet néha egy kis időre, 
mikor a nyomozó kutyák szimatot vesztve egy-egy pilla
natra tétovázva állanak meg, olyan basszusba vágó böf
fentések váltanak fel. Aztán megint átcsap abba a síró, 
szakadozott ugatásba, amelynek lázas harsogása és sebes 
közeledése bizonyítják, hogy a kereső kutyák a sebzett 
vad nyomán vannak.

A pokoli hangzavar közeledtére a királyi vad elkezd 
remegni. Inai, mint a hidegrázósé, reszketni kezdenek és 
féloldalra emelkedve, áliával a földnek feszül. Majd min
den erejét összeszedve nekirugaszkodik. Egy pillanatra 
visszakapja délczeg tartását. Egy pillanatra felvillan gyö
nyörű izmainak aczélos ruganyossága, de a másik pilla
natban már fáradtan rogyik térdeire. Aztán már minden 
kísérlete meghiúsul. Hörögni kezd, orrával a földet túrja, 
szemei mindjobban elhomályosodnak, térdei kicsuklanak 
alóla, féloldalt dől, vonaglani kezd, az átlőtt tüdőn keresz
tül orrán száján ömlik a vér és haláltusájában rángatózó 
csülkeivel, koronás fejdíszével porosra szántja maga körül 
a bársonyos gyepet.

A nyomozó vadász már csak holttestre talál. S míg 
tarkókésével a koponya fűrészeléséhez kezd, a patakon 
túlfekvő bérczről búgva harsan át az elhullott vad verseny
társának bőgése. Szerelmes nyihogással szökdösi körül 
az árván maradt, könnyen vigasztalódó teheneket és sze
relmi lázában mindenről megfeledkezve, forró vére fel- 
pezsdülésének a féltékenység kinzó gyönyöreitől reszkető, 
búgó bőgésben ad kitejezést . . .

IRODALMI SZE/ALE.

—  A  k ö z ö n s é g e s  g y a p j a s  p i l e  (Ocneria dispar) 
i r t á s á r a  tudvalevőleg a hernyófoltok szétdörzsölése, a 
lepkék és bábok szedetése s a petecsomók bekátrányo- 
zása vagy hernyóenyvvel való bekenése van ajánlva. Ez 
utóbbi anyagok helyett Németországban a petróleumot 
kezdik alkalmazni igen jó sikerrel. A petróleumnak a

petecsomókra való kenése egy rúdra erősíthető egyszerű 
bádogkészülékkel történik, melyet P. Altmann berlini 
czég (Luisenstrasse 47.) hoz forgalomba. A petróleummal 
bekent petecsomók sárga takarója a kenéskor megbámul, 
de eredeti sárga szinét csakhamar ismét visszanyeri s e 
miatt a munkát kellően ellenőrizni nem igen lehet. Czél- 
szerü tehát a petróleum közé a lkann in t keverni addig, 
amig a petróleum feketésvörös színt kap. Az ezzel bekent 
petecsomók sötétbarna színűek lesznek és ezt a színt 
állandóan meg is tartják. Az előbb jelzett kenőkészülék
kel 1 liter petróleum körülbelől 2000 petecsomó bekenésére 
elegendő. (Centralbl. f. d. g. F.) ly.

E g y  a m e r i k a i  b e f á s i t ó  t á r s a s á g .  Schenk úr 
az „amerikai fakereskedők társaságához“ intézett bead
ványában részvénytársaság alakítását indítványozza, mely 
a „fakereskedők társaságának“ védnöksége alatt állana, 
100 dollár értékű részvényeket bocsátana ki s melynek 
czíme volna : Compagnie Americaine de Reboisement. 
Ehhez szükség volna megnyerni a Minnesota, Visconsin és 
Michigan államokat, valamint az egyesült államokat, hogy 
mérsékelt árakat szabjon és hathatós védelmet nyújtson 
tűzvész ellenében azon kopár területeket illetőleg, melyek 
befásítására a társaság vállalkoznék. 500 részvényt bocsá
tana ki a társaság s jegyzéskor a részvények összegének 
5°/0-a volna befizetendő. Ezen befizetés elegendő volna 
a szervezkedés költségeire. Ha az 500 részvény mind 
nem jegyeztetnék, vagy ha a hatóságok elengedhetetlen 
hozzájárulása nem volna biztosítva, a vállalat persze 
megszűnnék. Ellenben a fentebbi feltételek teljesülése 
mellett 50300 acre, vagyis 20350 hectárt vásárolna a tár
saság és sűrűn beültetné alkalmas tűlevelűekkel. Schenk 
úr számításai szerint a beültetés megtörténtével még ll° /0 
volna a részvényesek által befizetendő összeg. Ezen mara
dék kamatjai elegengők volnának a fentartás költségeire. A 
vállalat valószínű eredményei a következő számításon ala
pulnak: 40 év múlva hectárként 40 köbm. vágattatnék ki; 
60 év múlva hectárként 420 köbm. vágattatnék ki; 80 év 
múlva hectárként 700 köbm. vágattatnék ki. Ez tehát 80 év 
alatt hectárként összesen 1160 köbméter termelés, ami 
megfelel hectárként 14 köbméter évi átlagnak. A jelen
legi piaczi árakat véve alapul, 2'5°/0-ot jövedelmeznének 
a részvények. De Schenk úr előre látja annak lehető
ségét, hogy az árak emelkedésével, mi 20, sőt 15 év 
alatt megkettőződhetik, 6—7'5"/0-ot hajthatnak. Egy ily 
vállalat komoly előkészületeket és bonyolódott kérdések 
tanulmányozását igényli, melyekről az ajánlattevő nem 
szól. Mindenesetre sok nehézséggel kell megküzdenie, 
különösen a szervezetet és vezetést illetőleg. Azonban az 
eredmény biztos, csak a keresztülvitel módjai határozat
lanok. És utóvégre, ha a hatóságokkal való tárgyalás 
eredményhez nem vezetne, a részvényesek csak első be
fizetésüket, azaz 5 dollárt veszítenének, ami nem sok. 
Ha ellenben a vállalat sikerül, a társaságnak minden 
mástól eltekintve, az az érdeme is megvolna, hogy hasz- 

! nos dolgot létesített.
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—  E g y  n a g y  o s z t r á k  f ű r é s z m a l o m b a n  (Fiala József) 
a  fűrészport préselt téglaalakban hasznosítják. Ez jó tüzelő
anyagot ad a gőzkemenczék számára és házi szükség
letekre. A fűrészport egyszerűen kátrányos anyaggal 
keverik és miután egy gőzzel melegített vaslemezen át
vezették, önműködőleg egy présbe kerül, mely préselt 
téglákká alakítja át. A használatban levő prés szakadat
lanul működik; 19 téglát szolgáltat egy perez alatt, melyek 
egyenként 180 gramm súlyúak s nagyságuk körülbelül 
1 5 X 6  x 3 cm. Hőkifejtő képessége körülbelül egyenlő a 
barna kőszénével, de 4°/o hamuval. A gyár 6 milliónál 
több téglát készít évenként. Az előállítási ár 1000-ként 
egy frank, az eladási ár körülbelül 5 frank, amint látható, 
tehát elég szép a nyereség. Kérdés, vájjon a kisebb 
gyáraknak is érdemes-e a dologgal foglalkozni és érté
kesíteni a fűrészport, mely a legtöbb esetben kárba vész. 
(Revue d. e. et. f. Nr. 5.)

É r d e m e s  f e l e m l í t e n i  a z  l s é r e  d e p a r t e m e n t  
(Francziaország) főnökének egy határozatát, mely a ritka 
alpesi növények megvédését czélozza, mivel ezek az ál
tal, hogy az ottani lakosok azokat a pályaudvarokon, 
városokban s a vidék látogatottabb helyein az idegenek
nek árusítják, kiveszendő félben vannak. Egy legújabb 
rendelet szerint szigorúan meg van tiltva a departement 
határában a leszakítása és árusítása a következő alpesi 
növényeknek, u. m .: havasi gyopár, Cyclamen Rhodo
dendron, Gentiana, Hypericon, Aspidium stb. Ki ne 
fogadná örömmel ezen intézkedést? Jó volna, ha másutt 
is utánoznák az ilyesmit! (Revue d. e. et. f. Nr. 6.)

—  A  m ű f a h i á n y .  A Société des Árts (műépítészek 
társasága) 10-ik meetingjén Londonban, folyó év február 
hó 27-én Schlich W. dr. ismét felvetette a világ műfa- 
termelésének ügyét, hogy rámutasson arra a figyelemre, 
melyben ez a kérdés részesítendő. Egyes esetekben ada
tai lényegesen különböznek Málard adataitól; mindazon
által megerősítik a már megállapított eredményeket. 
Különböző táblázatok mutatják az egyes európai államok 
erdeinek terjedelmét, ezen államok túlnagy bevitelét vagy 
kivitelét, továbbá egy több évi tanulmány eredményét 
Angolország, Németország, Francziaország, Belgium, Svájcz 
és más államok famennyiségét és értékét illetőleg. Végre 
áttekintést nyújt a kiviteli államokról és azok termelő- 
képességéről ; így Románia, Norvégia, Svédország, Ausztria- 
Magyarország Oroszország, az Egyesült-Államok, Canada és 
az angol gyarmatokról. Kimutatja a fabevitel rohamos növe
kedését nevezetesen Németországban, ahol az átlagos be
vitel 35 év óta évenként 131,000 tonna volt és Angol
országban, ahol 5 év óta évenként 321,000 tonnára emel
kedett. Mindez azt jelenti, hogy az iparűző államok való
sággal vadásznak a műfára. Azonban a szerző figyelme 
különösen az angol birodalomra irányul s 16 év óta foly
tatott tanulmányai tárgyát azon eszközök és módok ki- 
puhatolása képezik, melyekkel a műfahiányt elhárítani 
lehetne. — íme Európa erdeinek kiterjedése Schlich W. 
szerint :
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Svédország 19200000 44 27 3-20
Norvégia
Oroszország Finn-

6800000 21 12 3-36

országgal
Bosznia és Hercze-

206400000 40 61 2-36

govina 2716000 53 70 L96
Bulgária 4260000 45 — L28
Spanyolország 8384000 17 84 52
Magyarország 8968000 28 16 52
Ausztria 9596000 32 7 40
Szerbia 956000 20 — 40
Románia 2012000 17 47 40
Görögország 812000 16 80 36
Luxemburg 76000 30 — 36
Svájcz 840000 20 4 28
Németország 13796000 26 33 28
Francziaország 9412000 18 12 24
Olaszország 4044000 14 4 12
Dánia 240000 6 24 8
Angolország 1212000 4 3 4
Belgium 500000 17 5 4
Portugália 308000 3 8 4
Hollandia 228000 7 — 4
Törökország 2472000 8 —

303232000 31 — 8

Európának tehát egyharmada erdőség. De vájjon ugyan
azon mértékkel mérhetjük-e a déli bokros legelőket és az 
északi erdős vidék szálerdőit? A műfa hiánya Európában 
jelenleg 2.620,000 tonna és Schlich nem csodálkoznék, 
ha ez 10 év múlva kétszer vagy háromszor akkorára 
emelkednék (ami körülbelül 6 millió köbméter feldolgo
zott fának felelne meg, vagyis 8 millió köbméter nyers 
fának). Svédország még gyarapíthatja kivitelét legalább 
másfél millió tonnával, de Oroszország mindenesetre igen 
kétes tényező. Az Egyesült-Államoknál kérdés, hogy el 
fogják-e kerülhetni a műfahiányt, mely őket fenyegeti. 
Canada már annyi fát szállít nekik, mint Angolország és 
e miatt nem képes Európa növekedő szükségletének ele
get tenni. 300 millió hektárnyi erdei közül csak egy része 
alkalmas műfatermelésre s ezen harmadnak csak egy 
része (a keleti) látja el műfával az Egyesült-Államokat és 
Európát. A hiányt nagyban emeli azon körülmény, hogy 
tűzvész által tizannyi vész kárba, mint amennyit felhasz
nálhatnak. Lássunk néhány érdekes adatot az Angol biro
dalmat illetőleg is: 1899-ben Anglia bevitt 10 millió tonna 
fát. Gyarmatainak gazdagsága nem elegendő neki és a 
625 millió frankból, amibe fabevitele kerül, 450 milliót a 
külföldnek fizet; ezért volna már égetően szükség, ha a 
rendszeres erdőgazdaság Canadában és Angliában valahára
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már meghonosíttatnék. Másrészt a birodalomnak 10 millió 
hektár olyan míveletlen földterülete van, melynek legalább 
negyedrészét műfatermelésre lehetne fordítani. — Rend
szeres kezeléssel tehát a szükségletnek megfelelő faanya
got belföldön lehetne termelni. Azonban a befásítás 
és a magánerdők kezelése szakerőket kíván, amelyek 
kiképzéséhez iskolák kellenének, még pedig egy főiskola 
(jól szervezett erdészeti fakultás valamelyik egyetemen) és 
azonkívül középiskolák, olyanfélék pl., mint Edinburgban. 
A gyűlés elnöke annak a véleménynek ad kifejezést, hogy 
az angol „kereskedő nemzet“ és hogy ennélfogva Ang
liában magánosok csak abban az esetben fásítanának 
nagyobb terjedelemben, ha a fásításra befektetett tőkéjük
nek legalább 4 százalékkal való kamatozását biztosítva 
látnák.* Gamble azt hiszi, hogy az erdészeti egyesüle
tek fejthetnének ki nagyobb tevékenységet ebben az irány
ban. Schlich végre kijelenti, hogy a vas és aczélnak a 
fa helyett való nagyobb mértékű alkalmazása daczára és 
amellett, hogy a birodalom lakossága ugyanezen idő alatt 
20°/o-kal gyarapodott; a műfa bevitele mégis 45%-kal 
emelkedett. Hozzáteszi, hogy ha Canada erdeinek csak 
egynyolczadrésze, 40 millió hektár rendszeresen kezel
tetnék, átengedve a többit a lumbermen-nek, ezen kisebb 
területen idővel több műfát lehetne termelni, mint a jelen
legi gazdálkodás mellett. Következtessünk ebből Franczia- 
országra. Állam, községek és magánosok termeljünk 
műfát; jó eredménye lesz ennek s tüzelőfánk is több 
lesz. A műíahiány, mely minket fenyeget, már jelezve volt 
urbi et orbi a „Revue des Deux Mondes“ az 1871. 
szeptember 15., 1876. ápril 15. és az 1877. ápril 1-iki 
számaiban. Azóta tölgyerdőink rendszeres kezelésben része
sültek (talán). Áll-e ugyanaz fenyőerdőinkről? C. B.

A z  A u s z t r á l i á b a n  t e n y é s z ő  f a n e m e k r ő l .  Ednie- 
Brown J. erdőfelügyelő Kelet-Ausztráliában „les Foréts de 
1’ Australie occidentale et leur développement“ (Kelet- 
Ausztrália erdei és fejlődésük) ez. művében rámutat ezen 
vidék fakereskedelmének növekedő fontosságára és kife
jezi abbeli reményét, hogy az erdővédelmi intézkedések 
haladéktalanul foganatosíttatni fognak. Felsorolja az ország 
fő fafajait, leirását adja ezeknek és tájékozást nyújt az 
ottani erdőhasználatokról. Az Eucalyptus-faj, mely a leg
elterjedtebb, a kereskedelemre legfontosabb 3 fát szolgál
tatja. A Santal-fa jelentékeny kivitele e kis fának is neve
zetes fontosságot ad. Az erdők becsértéke különben úgy 
a jelenre, mint a jövőre nézve nagyon szép reményekkel 
kecsegtet. Az uralkodó fanem a Jarrah (Eucalyptus mar
ginata), tekintve nagy elterjedtségét, különféle alkalmazá-

* Igen valószínű, hogy az éghajlatnak és talajnak megfelelő fane
mekkel létesített ültetvények annak idején Angliában a befektetett 
tóke 4°/0-os kamatját meghoznák. így a radnori grófságban (Wales) 
egy kihasznált vörösfenyőerdőt hektárként körülbelül 6—7 ezer frankra 
becsültem. Azonban fenyőerdők megtelepítéséhez, illetőleg hasznot- 
hajtó szálerdővé való felneveléséhez sok idő kell és a kereskedelem
ben alig fordul elő oly hosszú időre terjedő üzérkedés. A fásítás ügye 
tehát tulajdonképpen közérdek volna s ennélfogva az illető államok 
részéről kellene hathatósan gyámolittatniok.

sát, nagy keresletét és kiváló becsét. 50 éves korában 
mintegy 32 m. magasságot és 1 m. vastagságot ér el. 
Ezen fa különösen vízben való építkezésre nagyon alkal
mas nagy tartósságánál fogva. 70 éves czölöpök nyomát 
sem mutatják a korhadásnak. E tulajdonsága miatt czölö- 
pökhöz és vasúti talpfákhoz nagy a kereslete. A jarrah- 
val keverve fordul elő a Karri (Eucalyptus diversicolor.) 
Ez Nyugat-Ausztrália óriás fája, mely mintegy 64 m. 
magasságot és 130 cm. vastagságot ér el. Tartóssága nem 
akkora mint a Jarrah-é, de nagy hordképességénél fogva 
a szárazon való építkezésekre az előbbinél alkalmasabb. 
A harmadik az Eucalyptus gomphocephala, mely Tliart 
név alatt ismeretes, az említettek után a legjobb keres
kedelmi fa. Nem ér el olyan mértékeket, mint a Jarrah 
vagy a Karri, de felülmúlja őket szívósság tekintetében, 
miért is keményfa szükségletnél előnyben részesül. A 
Santal-fa (Santalum cygnorum) forgalma oly nagy mér
veket öltött, hogy a kormány szükségesnek találja a San- 
talerdők jelentékeny területére a felhasználati tilalmat 
2 évre kimondani. Ha pedig ezen idő a fiatal erdők szál
erdővé való felnevelésére, illetőleg a tartamos felhasználat 
megközelítésére elegendő nem volna, a tilalmi időszak 
addig hosszabbittatnék meg, amig kihasználásra alkalmas 
erdők állanak rendelkezésre. A beföldi fák mennyisége és 
tömöttsége miatt Nyugat-Ausztrália kénytelen volt az ál
talános szükségletekre szolgáló fát importálni. Brown fel
ügyelő azonban azt hiszi, hogy alkalmas fanemek meg
telepítése útján Ausztráliában lágyfák is termelhetők. A 
meghonosítás czéljaira az Egyesült-Államokban honos fák 
közül ajánlja a következő fanemeket: A juharfát, Hickori- 
fát, fenyőfát, bignonia catalpát, fekete diófát, fehér tölgyfát. 
Reméljük, hogy a különböző termőhelyi viszonyok daczára 
valamikor az egyik félgömb erdeiben honos fanemek a 
másik félgömbön is képviselve lesznek. C. B.

VADÁSZAT.

F a r k a s h i s t ó r i á k .
i.

Hogy a múlt napokban elolvastam a M. E.-ben meg
jelent „Farkaslesen“ czímü érdekes czikket, eszembe 
jutott nekem is egy pár farkasvadászat, melyekre a részt
vevőkkel együtt mindig nagyon kellemesen fogok vissza
emlékezni — értvén a résztvevők alatt a puskásokat. 
Azt azonban előre is kijelentem, hogy semmiképp sem 
lesz oly érdekes az itt elmondandó história, mint az, 
amelyet oly nagy élvezettel olvastunk a minapi számban. 
De egyúttal azt is előre bocsátom, hogy korántsem tar
tom a farkast olyan veszedelmes vadnak, mint ahogy 
az Tanos Pál úr nagyrabecsült czikkében fel van tün
tetve, sőt azt állítom, hogy gyávább, hitványabb vad 
hajtásban el sem képzelhető, mint a farkas.

** *
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Ezelőtt tíz évvel volt, február másodikán. Beosztott 
praktikánsok voltunk két gondnokságnál; fiatalok, bohók 
és falánkok. Iszonyatosan bántott, hogy friss hó esett s 
nekünk az irodában kell ellopni az Úristen drága idejét, 
ahelyett, hogy künt nyomozhattunk volna vagy pedig 
egy tapsifülest ugraszthattunk volna vaczkából!

Hjah ! de hát hivatal az első és így körmöltünk, de 
hogy mit, azt egyikünk sem tudná megmondhatni, kép
zeletünk künt bolyongott az ezüstös hómezőn, hol mcst 
a friss hó után olyan szépen megfekszik a nyúl a vacz- 
kában; lehetne „mérgezett“ után is látni, de hát hiába, 
„nehéz a szak“ és így mindketten elmerültünk volna a 
munkába, ha jobbnak nem találtuk volna egy kicsit dis- 
kurálni.

Ábrándoztunk nyulakról, farkasokról, vaddisznókról s 
sok más egyébről, mit annál könnyebben megtehettünk, 
mert főnökeink nem voltak az irodában.

Egyszerre csak az én egy kissé optimista kamarásom 
kinéz az ablakon s azt mondja: „Ne-te-ne, ott jön Tanászi, 
biztosan farkasokat jelent.“

Örök életemben a pessimismus iránt volt némi hajlandó
ságom s ebből kifolyólag nyugodtan odavágom :

„Nagynénéd kontya, fizetésért jön be ma Tanászi, hisz 
ma faszolás napja van, majd bolond, hogy farkasokat 
jelentsen, mikor jól megérdemelt fizetéséért jön be.“

Tanászi e szavaim után bejön s kérdi, hogy hol van 
édes atyám, mert fontos jelenteni valója van.

Nyaggattuk az öreget, ki egy hűséges jó erdőőr volt és 
kivallja az öreg, hogy nem messze a falutól, az első 
táblában öt farkast körülnyomozott, azok bent vannak, 
mint egy kalitkában, mert a dögök azután, hogy az ő 
drága „Klehmann“ kutyáját — nem tudom, hogy jött az 
öreg e névhez, de az bizonyos, hogy nagyszerű komondor 
volt Klehmann, különösen alkalmas éjjeli borzhajtásra 
éjjel megették, rájöttek egy esett tehén hullájára, ott teli 
falták a bendőjüket és jóllakva az első tábla sűrűségei
ben húzódtak meg. Servus iroda! Rohantunk, mint a 
bolondok, szegény édes apámhoz a jó hírrel és ő mind
járt meg is adta a szabadságot, hogy kimehessünk s 
kézrekerithessük az átkozott „Klehmann“-pusztitókat.

Iszonyatos izgalommal eltelve indultunk ki. A hirtelen 
összetoborzott hajtóknak megígértük, hogy ha egy szót 
beszélnek amig felállanak, letörjük a derekát. Ezt ők 
valószínűleg el is hitték, de azért elég nagy zajjal helyez
kedtek el a hajtás szélén; mi puskások, alig voltunk 
hatan-heten, pedig a legnagyobb csöndben állottunk fel 
állásainkra. Alig hogy elhelyezkedtünk, megszólaltak a 
kürtök és óriási lármával nekifogott a hajtok serege a 
hajtásnak.

Úgy állottam a helyemen, mint egy czövek, még 
szuszogni sem mertem, csak mikor a hajtás megkezdése 
után úgy 6—8 perczczel a sűrű bozótban zörgést hallot
tam, úgy dobogott a szívem, hogy azt gondoltam, a fejem 
reped ketté, mintha a szívem ott lett volna. Figyeltem, 
ahogy csak lehetett. Tekintetem véletlenségből a nyiladé

kon álló szomszédomra esik s az, mint egy megőrült 
szélmalom, úgy integet kézzel-lábbal felém, hogy va
lami jön.

Hát persze hogy jött! Egy szép farkas jött, körvonalait 
már egészen jól ki tudtam venni a sűrűségben, de oda 
lőnöm épp a sűrűség miatt lehetetlen volt.

Alig volt tőlem a farkas valami huszonöt lépésre és 
én izgatottá válva bolond szomszédom szélmalom-mozdu
lataitól, talán egy kicsit megemeltem fegyveremet, mert 
egyszerre csak a farkas elvakkantotta magát, megfordult 
és egy pillanat alatt eltűnt a sűrűben.

„A sátán frikassirozza meg“, gondolám s e jókívánság 
nem is annyira a szomszédomnak volt szánva, ki annyira 
hadonászott kezeivel s lábaival, mint inkább az elmene
kült farkasnak, amely ugyan elég udvarias volt, hogy ott, 
ahol ijedtében hirtelen elvakkantotta magát és megfordult, 
számomra füstölgő névjegyét hátrahagyja. Tekintettel arra, 
hogy a farkas állítólag olyan vérengző állat és hogy az 
ember sokat csatangol télvíz idején is egyedül a pagonyba 
— hasonlóképpen az országúton vándorló legények és 
kéményseprőkhöz — e füstölgő „Memento mórit“ nem 
vittem el magammal, hanem átengedtem a „zord enyé
szetnek.“

„Bum!“ E pillanatban szólalt meg kamarásom jól ismert 
fegyvere.

Egy csepp irigységgel vegyült érzésekkel vártuk a hajtok 
megérkezését, mert bármilyen pessimista is lettem légyen 
volt, azt tudtam, hogy a kamarásom jól lő s neki lesz 
egy farkasa, nekem pedig csak egy — névjegy!

Mikor azután a hajtókkal együtt feljöttünk a kamarásom 
állására, ott feküdt előtte egy farkas, melyet ő biztos 
lövéssel nyakon lőtt s ott vonaglott előtte tehetetlenül az 
átkozott bestia, mig csak Tanászi oda nem jött és jelző
baltájával egy jót ütve az orrára e mondással, hogy 
„nesze neked Klehmannért“, át nem expediálta a szebb 
vadászterületekre.

Pedig ki tudja, ő volt-e a ludas a Klehmann dolgában, 
mert négy farkas kitört a hajtásból.

A kamarásom azonban annál büszkébb volt a szép 
eredményre és büszke önérzetéből semmit sem vont le 
az, hogy haza érkezve, szegény jó apámtól hármat kapott 
vesszővel — no nem a fejére, azért kár lett volna, 
hanem — találják ki mire?

II.

Csak egyre jelentették a vadőrök, hogy annyi a nyúl 
a k—i völgyben, mint a „sár.“ (Zárjel között legyen 
megjegyezve, hogy a „sár“ mennyiségtanilag 10—-12 
darabot jelent.)

E rémhírek alapján felpezsgett bennünk a vér és mi
után egy pár vendégünk is volt, akik veszedelmes „Nim
ród“ hírében állottak, elhatároztuk, hogy másnap írtóhá- 
borút indítunk a túlságosan elszaporodott tapsifülesek ellen.

így is lett. Reggelre kelve jól elláttuk a tarisznyánkat bor
ral és pálinkával, a puskát a patronokkal együttsem feledve
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honn, elindultunk, hogy ádáz tervünket végrehajtsuk. Si
kerűit is némileg, amennyiben — anélkül hogy egymás
ban tetemesebb kárt okoztunk volna — délig három 
tapsifülest hoztunk terítékre. E hallatlan eredményre nagy 
volt az öröm Jeruzsálemben és az u. n. „biztos hajtás“ 
alatt, már t. i. az ebéd alatt mind bekaptuk a fentemlí- 
tett tarisznya tartalmát. A pálinka elten nem volt semmi 
kifogás, csak a borról állítottuk mi ügyes Nimródok, 
hogy: „nem rossz, de lehetne több is.“

Ebben.az elegikus hangúlatban állottunk fel azután az 
ebédutáni első hajtásban az állásainkra. Ez egy furcsa 
hajtás. Egészen lent, ahonnan a hajtok megindulnak és 
egészen fent sűrűséggel van borítva, míg a hajtás köze
pén levő rész a megyei erdész gondos kezét kívánja, 
hogy ne legyen olyan puszta, mint akkor volt. Jó magam 
épp e kopár hegyoldal alatt állottam s még volt vagy két 
szomszédom, akik szintén pazarúl élvezhették egy kopár 
s csak bokrokkal itt-ott benőtt hegyoldal kétes szépségeit.

Elegikus hangulatban lévén s nehogy teljesen elaludjak 
az állásomon, mind csak azt lestem, mikor fog egy nyúl 
végig iramodni az előttem levő kopasz vágásterűleten. 
Igen nyúl! Látszik, hogy nem vagyok ambitiosus ember 
— daczára annak, hogy felmerem tételezni lapunk tisztelt 
szerkesztőjéről, hogy e czikkemet becses lapja hasábjain 
közölni fogja — nyulat vártam s ahogy a hegyoldalon 
felnézek, előttem mintegy háromszáz lépésre 5 farkas 
húzódik végig a hegyoldalon. Ennél furcsább látványt 
még nem élveztem. Behúzott farkkal, mint egy turma 
juh, úgy iparkodtak kifelé a hajtásból. Igaz, hogy mikor 
észrevettem, hogy nem felém veszik a direkcziót, hanem 
a felső sűrűség felé, úgy elfogott valami, hogy ahhoz képest 
a nyavalyatörés tiszta, isteni élvezet lehet. De hát még 
azután! Egyik szomszédomnak eszébe jutott a régen hal
lott dajkamese, hogy a farkas milyen veszedelmes, raga
dozó állat; gondolja magában, hogy: „ha ezek közé lövök, 
azok amilyen fene vad bestiák, nekem jönnek, megakar
nak enni s én akkor kilövök a seregből vagy kettőt.“ 
Tessék ezt a gondolatmenetet a kissé elegikus hangúlat
nak és a sok rossz bornak betudni, de a szomszéd úgy 
cselekedett, ahogy gondolkozott és odalőtt az előtte 
mintegy kétszáz lépésnyire bandukoló hitvány dögökre.

Lett erre a lövésre azok között riadalom! Mind a felső 
sűrűség felé tartottak, az ottálló puskások pedig mind
8-as számú seréttel töltött puskákkal várták az esetleg 
jövő káposztairtókat s egyszerre csak előtör a sűrűből 5 
farkas, az egyik puskás apró seréttel közéjük lő, mely 
lövés közvetlen-közeiről lévén a farkasokra applikálva, 
azok sem veszik tréfára és e barátságtalan fogadtatás 
után széjjelugranak, vissza a hajtásba.

Mi, akik alúl álottunk s láttuk a gyáva bestiák csúf- 
ságos felvonulását, persze már áttöltöttünk volt. Egy pár 
pillanatnyi kínos várakozás után megszólal a harmadik 
szomszédom, utánna egy vonítás, mintha egy kuvasz ku
tyát lőttek volna meg erősen; rögtön rá pedig közvetlen 
szomszédom gyönyörűen rouliroz egy fene nagy farkast.

Közbe a hajtők ordítottak, mintha a déli pálinkájukba 
maszlag lett volna keverve s eközben, mint a vihar, 
szalad szomszédom felé egy második farkas. Az pedig — 
már mint a szomszédom — teljesen megfeledkezett arról, 
hogy jobb csövét az első farkasra már kisütötte, iszonya
tos kínnal szerette volna ezzel az üres csővel a második 
farkast is meglőni, ami könnyen elképzelhető okokból 
nem sikerűit neki. Mikor azután a farkas elhaladta a 
a lővonalat — s én láttam szomszédom kínos vergődé
sét — meglehetős távolságra én is odalőttem a farkasra, 
mely lövésemre szépen jelzett, továbbszaladt és egy mé
lyedés előtt, fején átbukfenczezve, a mélyedésbe bukott. 
Már utánna akartam iramodni, de akkor a hajtok újból 
elkezdtek lármázni, hogy: „még egy farkas a hajtásban“, 
mire azonnal megfordultam s csakugyan azon élvezetben 
részesültem, hogy — egy nyulat láttam végigszaladni a 
vágáson.

Már most kezdődött a zsákmány számbavétele. A köz
vetlen szomszédom úgy állott a meglőtt farkasa mellett, 
mint Scipio, vagy ki, már nem tudom biztosan, Carthago 
romjain. Azt legratuláltam és megbosszantottam azzal, 
hogy üres csővel akart volna farkast lőni. Aztán elmen
tem a harmadik szomszédhoz, kinek farkasa lövés után 
úgy ordított, mint egy meglőtt kuvasz; annak a farkasa 
szerencsésen elment és csak másnap kapták meg valami 
koncsorgó favágók messze a csata színhelyétől. Azután 
elmentem nagy büszkén az én általam meglőtt farkas 
után s abban a gödörben, ahová lebukni láttam, találtam
— egy kis vért s egyebet semmit. Nyomoztuk, kerestük, 
hajtottuk soká s az eredmény az volt, hogy mindenki 
kikaczagott, szegény jó apám pedig — mire hazajöttünk
— összeszidott.

*% *
Ez az én két farkashistóriám, melyekkel csak azt 

akarom jelezni, hogy a farkas ugyan vérengző bestia a 
védtelen fővad és őzvaddal szemben, de rémmód gyáva 
a hajtásban, úgy, hogy azt merem állítani, hogy egy 
ügyesen, spekulálva jövő róka a hajtásban sokkal szebb 
látványt nyújt, mint egy hajtásban levő, halálra ijedt, 
birkamódra ügető, gyáva farkas.

Aki pedig ezt nem hiszi el nekem, az nincs egy vé
leményben velem, mely körülmény azonban semmi szín 
alatt sem fogja alterálni vadásztársaim vadászérzületét.

Pausinger Károly
m. kir. erdész.

A nyúl lőtt, nem én.
A boldog emlékű kapszlis puskák idejében történ a 

Mózsi bá’ esete.
Nagybátyám s a csűr bírája egy öreg siculus, kit álta

lánosan csak per „Mózsi bá’“ traktált az egész vármegye; 
egy perzselő meleg augusztusi napon kivittek, mint ott 
vakácziózó diákgyereket a kukoriczásba nyúlászni.

Egy nagyobb táblát hárman el is állottunk, mire egy
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peczér a Dudás és Trombás n e v ű  kópékat a kukoriczásba 
beeresztette. Tőlem nem messze felvernek a kópék egy 
nyulat s viszik egyenesen Mózsi bának. Az öreg úgylát
szik nem vette szemügyre a tapsifülest, mert biz azt vagy 
kétszer a kópék ott megforgatták, de a lövés döreje csak 
nem jelzi, hogy tettre került a dolog. Végre egy jó negyed
órái hajsza után csak megszólal a Mózsi bá mordálya s 
a kutyakonczertnek is vége szakadt. Kíváncsian megyünk 
arrafelé, de csakhamar egymásra bámultunk nagybátyám
mal, midőn látjuk az öreget a kukoriczásból kilépni, kezé
ben egy vígan rugdalódzó öreg nyuszival, melynek tük
rébe ugyancsak szeretne belenyalni a nyelvét lóbáló két 
ugráló kopó. Szinte nem is volt helyén, de mégis azt 
kérdeztük tőle: „mire lőtt öreg?“ mert gyaníthattuk, hogy 
nem egyébre, mint arra a nyálra. 0 csodálkozásunkra 
egész flegmávál azt válaszolja: „a nyúl lőtt, nem én.“ 
További kérdésünkre aztán elmondja, hogy a nyúlat a 
sűrű tökindák között jó lövésre nem kaphatta s mivel 
azt a tarlóra a kutyák kiterelni nem birták, ő biz belé
pett a tábla belsejébe, de a kukoriczás nagyon sűrű volt, 
a kopók nyomába a nyúlnak s egyenesen rá, szemközt 
hozták s a szegény nyuszi így megszorítva, ijedtében ki
térni nem bírván, nekiugrott Mózsi bának, aki azt fél
kezével ügyesen nyakon is csípte, mire a mákogó, ver
gődő tapsifüles egyik lába beleakadt a felhúzott flinta 
kakasába s a fegyvert elsütötte. így tehát csakugyan igaz 
volt, hogy „a nyúl lőtt, nem én.“
W H K W *  t t t  r t » t r t  't t ?»**»-* t t t M t t t r n n i i u n i

S a j á t s á g o s  l ö v e g e k .  Selaus afrikai vadász a het
venes években, Blllliwayo-tól északra, állítólag arany
golyókkal terített le oroszlánokat. Környezetében nem 
találhatott ólmot, mert ez ott ritkaságszámba ment, míg 
aranyat könnyen lehetett találni. A kashmir-i határszéli 
harczok alatt a felkelők csapata ólomtokkal körülvett 
drágakövekkel lőtt az angolokra. Kőből való golyókat 
már 1314-ben ismertek: ólomgolyók csak a 16. század 
végén jöttek divatba. 1550-ben már a vasgolyókat is is
merik. Kuba szigetén a spanyol csapatoknak egy része 
fából készült golyókat használt, mialatt a mashonalandi 
benszülöttek táviró-drótokat csavartak össze, hogy ezek 
lövegekül szolgáljanak.

A m i n t  h í r l i k ,  e g y i k  p o z s o n y m e g y e i  b i r t o k o s  szán
dékozik a fiahordókat ott meghonosítani. Egy német- 
országi vadasterületen báró Röselagernek hasonló kísér
letezés sikerült s valószínű, hogy a pozsonymegyeinek is 
lesz eredménye.

/AETEOROLOGIA.

Hazánk idő járása május 5-tő l junius 4-ig .

Az elmúlt május hónap meglehetősen abnormalis volt. 
Nagyobb szabálytalanságok nemcsak a hőmérsékletben, 
hanem a csapadékviszonyokban is mutatkoztak. így pl.

Budapestre nézve a 20 éves hőmérsékátlag a május hóra 
\5 ’2C" tesz ki az, idei május hónap középértéke 16'2C'', 
ami jelentékeny különbségszámba megy. Hasonló, sőt még 
nagyobb eltérések tüntethetők fel az ország egyéb részeiben.

Az alant közölt táblázat áttekintést nyújt az országban 
uralkodó napi átlagos maximum és minimum hőmérsék
letére nézve:

Amint a táblázatból látni, a hőmérséklet május 6-án 
hirtelen emelkedett s az emelkedés csekély ingadozással 
álhatatosan tartott; jun. 1-én eléri legnagyobb értékét és 
csak junius 4-én sülyed a maximum értéke két fokkal. 
Ennek oka abban leli magyarázatát, hogy junius 4-én a 
Dunántúl kivételével csaknem az egész országban zivataros 
esők voltak, igen sok helyütt jégeső kíséretében; a csapa
dék ezen a napon az országban nagyon sok volt. Verseczen 
a párját ritkító felhőszakadás nagy károkat okozott. Az eső 
mennyisége 20 perez alatt 100 mm.-t tett ki. Évkönyveink
ben ily rövid idő alatt esett ily nagymennyiségű csapa
dékot még nem jegyeztek.

Az időjárás junius 4-ig úgyszólván mindig száraz és 
derült volt. Ha volt is esőzés, azt kizárólag a zivatarok 
hozták; már pedig tudvalevő dolog, hogy a zivatar okozta 
esőzések a mezőgazdára nézve legtöbbször problematiku
sak. Vagy csak öntözésszámba mennek s így a szomjas 
földet ki nem elégítik, vagy pedig oly nagy mennyiség
ben lépnek föl, hogy — tekintve a rövid időtartamot, 
amely alatt a zápor tart — több kárt okozhatnak, mint 
hasznot.

A mezőgazdára nézve annyira kívánatos „csendes, áldásos 
eső“ május 5-től junius 4-ig nem volt. Innen van, hogy 
a csapadékviszonyok is az országban rendkívül alant vannak 
a normálisnál. Álljon itt nehány állomás májusi csapadéka 
a 25 évi átlag májusi csapadékával egybevetőleg:
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Ál l o má s 25 évi átlaga 
a máj. csap ad.

Idei májusi 
csapadék

Budapest 66 mm. 44 mm.
Kőszeg 89 „ 30 „
Pécs 97 „ 55 „
Keszthely 69 „ 54 „
Vásáros-Namény 63 „ 32 „
Nagy-Szeben 96 „ 32 „
Kozmescsek 114 „ 70 „

A táblázatból látható, hogy az idei májusi csapadék 
messze alulmaradt a normálisnál.

Mint rendkívüli zivataros nap kiemelendő a máj. 29-ike. 
Ezen a napon az ország délkeleti és déli megyéi kivéte
lével, mindenütt voltak zivatarok. Kivált az alföldön, ahol 
helyenként nagy felhőszakadás és nagy károkat tevő esőről 
érkeztek jelentések; így Püspök-Ladány, Szeged, Miskolcz 
és Eger környékén. Püspök-Ladányban a galambtojás 
nagyságú jég mindent elvert. Miskolczon a villámcsapás 
miatt két ház elhamvadt.

Budapest, 1901. évi junius 14-én.
Kronich Lenárd.

<̂ <̂ <$><̂ <̂<^<^<̂<̂<$><̂ <̂ <̂ <̂ <̂ <̂ <̂ <̂<$><$><$;<$><$><̂><$><$><̂>

KÜLÖNFÉLÉK.
*  A z  O r s z á g o s  E r d é s z e t i  E g y e s ü l e t  jövő évi köz

gyűlését az Aradi és Csanádi Egyesült Vasutak meghí
vására Aradmegyében fogja megtartani. A meghívást 
Vásárhelyi Béla vezérigazgató személyesen adta át báró 
Bánffy Dezső elnöknek.

*  S z e m é l y i  h í r e k .  A király Ő felsége Akantisz Rezső 
és Újházi Dénes közalapítványi k. erdőmestereknek az 
erdőtanácsosi czímet adományozta. — Ajtay Jenő deli- 
bláti m. kir. erdész e hó 16-án esküdött örök hűséget 
Hoffer Sárikának Mezőhegyesen.

*  A  d o k t o r  c z í m .  Az „Oester. F. u. J. Zeitungéból 
vett értesülés szerint osztrák szomszédainknál a czímkér- 
dés rendezésére alakított bizottság körében mozgalom in
dult arra nézve, hogy a „Hochschule für Bodencultur“ 
végzett növendékei ne csak „Erdőgazdasági mérnök“, 
„Mezőgazdasági mérnök“ vagy „Cultur-mérnök“ czímet 
kapjanak, hanem megszerezhessék a doktorátust is. A 
mozgalom indítói bíznak a sikerben, mert a képviselők között 
annyi gazdaember van, hogy az azok részéről föltétele
zett jó akarat a „Hochschüler“-ek előtt könnyen meg
nyithatja a doktorátus útját. Vájjon átcsap-e hozzánk is 
ez a mozgalom? Az igazság úgy hozná magával, hogy 
ha már a technikusainkat részesítik ebben a kedvez
ményben, akkor ne mellőzzék a hasonlóan képzett erdész-, 
gazdász- és bányászakadémikusokat sem, mert máskülön
ben a dolog úgy tűnnék fel, mintha az utóbb említett 
akadémiákról kikerülő szakemberek a technikusokénál 
alacsonyabb szívonalra eső kiképzést nyertek volna; pedig 
ez tényleg nem felel meg az igazságnak. A  szakemberek

nek a közérdekben okvetlenül szükséges ambitionálása 
nagyot szenvedne, ha intéző köreink a doktorátus mono
póliumának megszüntetésénél a hasonrangu felsőbb tan
intézeteknek nem mérnének egyforma mértékkel. Az erdé
szek, gazdászok és bányászok tudomásunk szerint ezideig 
nem kérték ugyan a doktorátust, de talán érdekükben 
volna, hogy a technikusok példájára ők is kérjék és kéré
sük az igazság erejénél fogva teljesedésbe mehetne. T.

* M ű t r á g y a  1 ha. (10,000 m2) területre a következő 
mennyiségben szükséges: 200 kg. csontliszt, 100 kg. 
Thomas-salak, 300 kg. kainit, 100 kg. chilisalétrom és 
80 kg. kénsavas ammóniák. Ezeket a kivétel nélkül por
alakban kapható anyagokat egymással jól össze kell 
keverni s egyenletes széthintés után alászántani. A mű
trágyázás történhet őszszel, télen (mikor a hó elolvad) 
vagy tavaszszal, a hóolvadás után, amikor a föld a szán
tásra eléggé megszikkadt. Arra mindenesetre ügyelni kell, 
hogy a műtrágya alászántatlanul ne heverjen és hogy 
a trágyázás a vetést, avagy ültetést legalább 3—4 héttel 
megelőzze. A műtrágya egyenletes elszórása érdekében 
ajánlatos a kész keveréket annyi zsákba elosztani, ahány 
megtrágyázandó tábla van, a szótszórást pedig 2 irány
ban (először hosszában, aztán keresztben) végezni, úgy 
mint a kézből való magvetést és pedig szélcsöndes idő
ben. Az elszántás csak olyan mélyre történjék, amilyen a 
termesztendő növények gyökérzetének átlagos mélysége. 
Ahol kompost van, ott czélszerü a műtrágyához abból is 
hozzákeverni és ha ez bőven tehető, akkor a chilisalét
rom és a kénsavas ammóniák előbb jelzett mennyiségét 
némileg csökkenteni lehet. Az 1 ha.-ra szükséges mű
trágya ára a brassói kénsav- és műtrágyagyárnak előttünk 
fekvő árjegyzéke szerint :

200 kg. csontliszt . . (100 kgr. 36 K.) 72’0 K.
100 „ Thomas-salak (100 „ 7-8 K.) 7'8 „
300 „ kainit . . . (100 „ 7’0 K.) 2P0 „
100 „ chilisalétrom (100 „ 26 K.) 26'0 „
80 „ kéns. ammóniák (100 „ 32 K.) 25-6 „

780 kg. Összesen; 152‘4 K.
1 a. (100 m2) műtrágyaszükséglete tehát körülbelül P5 
koronába kerül, amibe azonban a szállítási költségek nin
csenek beleszámítva. Ha ezzel szembeállítjuk az istálló- 
trágyaszükségletet és abból 100 m2-re 2'2 métermázsát 
számítunk, körülbelül ugyanilyen eredményhez fogunk 
jutni, de ez utóbbi eredményben már benne lesz a szállí
tási költség is. Meg kell azonban fontolni, hogy a mű
trágya sokkal hatékonyabb, mint az istállótrágya s ezért, 
ha más körülmények közre nem játszanak, a műtrágyá
nak az istállótrágya fölött akkor is előny adható, ha az 
helyre szállítva, ennél 20—30 százalékkal többe kerülne. 
Ahol istállótrágya van, ott természetesen föl kell hasz
nálni azt is, mert kitünően porhanyitja a földet és légeny- 
tartalmu anyagokban gazdag. Ilyen esetben különösen 
phosphortartalmu műtrágyaanyagok beszerzésére kell súlyt 
helyezni, amelyek aztán az istállótrágyával együtt hasz
nálandók oly módon, hogy a műtrágyát az istállótrágya
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szétteregetése után szórjuk el és azzal együtt szántjuk be. 
Ha egy szekér jó istállótrágyához 15—20 kg. műtrágyát 
veszünk, akkor az istállótrágya 2—3-szor akkora területre 
lesz elég, mint tisztán alkalmazva. —ly.

*  M e n n y i  g y u f á t  f o g y a s z t  E u r ó p a ?  Ha egy em
berre naponta átlag csak 7 szál gyufát számítunk, akkor 
Európában a napi fogyasztás körülbelül 2 milliárdot tesz 
ki; egy év alatt tehát mintegy 730 milliárd szál gyufa 
fogy el, a minek előállítására 1091/s millió klg., vagyis 
400,000 m3 nyárfa szükséges, miután 6000 drb. nyárfá
ból való gyufaszál nyom 1 kilogrammot és 1 m;i nyárfa 
300 kilogramm nehéz. Ebből a közepes számításból lát
hatjuk, hogy a gyufagyártás a fafogyasztó iparvállalatok 
között a gyufák minden kicsinysége daczára elég előkelő 
helyet foglal el.

*  P e s t i s  a  r á k o k  k ö z ö t t .  Alsó-Ausztriában a Duna 
összes mellékvizein, még a legkisebb patakelágazásokban 
is valóságos dögvész pusztít a rákok között, úgy, hogy a 
folyóvizekben a rákok apraja-nagyja csaknem teljesen 
kihalt. A rákhiányon most nemes rákfajok mesterséges 
tenyésztésével akarnak segíteni. Az első kísérletet a múlt 
év őszén foganatosították és remélik, hogy kellő sikerre 
vezet.

*  J a p á n  e r d ő g a z d a s á g a .  A szorgalmas, intelligens
japánok erdőgazdasága az osztrák-magyar konzulátus 
1899. évi jelentése szerint mértéktelen túlhasználatokban 
fölötte bővelkedik. A hajdani drákói szigor védelme alatt 
gyönyörűen fejlődött hatalmas erdőségeknek hadat üzent 
az újabb időben erősen föllendült ipar és kereskedelem s 
különösen a sok építőanyag és vasúti ászokfa, valamint 
a gyufa, cellulose-anyag és faszén előteremtése érdeké
ben óriási mérveket öltött a kihasználás. A szép Quer
cus grosserserata, Q. dentata, Cercidiphyllum japonicum 
stb. állabok egymásután esnek az emberi kapzsiság áldoza
tául. A túlságosan gyors kihasználásnak természetesen 
megvannak a káros következményei. A földcsúszások, 
áradások és egyéb bajok egymást érik s a szép erdők 
helyét, ahova az állami erdőkben sem tudnak elég gyor
san új állabokat telepíteni, jobbára a buján növő bambus 
lepi el. Hasonló veszély fenyegeti a kámforfaerdőket is, 
amelyek Formosa szigetén állanak. A celluloid és a füst
nélküli lőporgyártás fokozódása következtében erősen 
növekvő kámforszükséglet ezekben az erdőkben is túl
hajtott kihasználásokat eredményez és e tekintetben a 
jövő még nagyobb túlhajtásokkal fenyeget, mert a többi 
kámforfatermő szigeteken (Jáva, Borneo, Sumatra) a 
kámforfaerdők rohamosan apadnak s Formosán, ahon
nan a 3'5 millió kilogrammra tehető összes kámfor
szükségletnek most is körülbelül 80 százaléka nyer fede
zetet, a túlhasználatokra csábitó kereslet hovatovább 
nagyobb lesz. (Oester. F. u. J. Zeit.) —ly .

*  L é d n e r  é s  G u t w i l l i g  é l e l m i s z e r -  é s  v a d b i z o 
m á n y o s o k  ü z l e t i  j e l e n t é s e .  Budapest, központi vásár- 
csarnok. Őzekben az elmúlt héten a felhozatalok nem 
elégítették ki a szükségletet, a kereslet élénk volt s ma

gas árakat tudtunk t. beküldőinknek biztosítani. A szarvas
idény július 1-én veszi kezdetét, már ma hívjuk fel 
az illető körök figyelmét arra, hogy az első szarvas- 
küldemények magas árban helyezhetők el. Halakban 
némi árváltozások észlelhetők. Gyümölcsben élénk a for
galom, földi eperben nagyok a felhozatalok; daczára 
annak, gyorsan elhelyezhető. Idei baromfiban élénk a 
kereslet. Tojás lanyha. Idei burgonyában csekélyek a be
hozatalok. A következő árakat jegyezzük ; Óz klg. 160— 180 
fill. Vadkacsa 340—350 fill. páronkint. Élő hal. Ponty 
dunai 120—160 fill., harcsa 130— 160 fill., apró kevert 
hal 30—50 fill. Rák darabja 10—40 fill., apraja 5— 12 
fill., Jegelt hal. Csuka 40—84 fill., ponty 60—80 fill., 
harcsa 50—70 fill. Süllő 60—220 fill. Kecsege 120—180 
fill., apró 40—64 fill. Élő baromfipiacz. Rántani való 
csirke 120—140 fill. Sütni való I-a 180—220 fill., Il-a 
140—180 fill. Tyúk I-a 220—260 fill., Il-a 180—200 
fill. Hízott liba I-a párja 6—12 koronáig minőség sze
rint. Tojás I-a 48—50 kor. (1440 drb.) eredeti ládánként. 
Erdélyi 46—47 kor. Vaj. Prima tea-vaj 200—290 fill., 
fözö-vaj 150—160 fill. klg. Túró 12—24 fill. klg. Idei 
burgonya 9— 10 korona mmázsánként vaggontételeknél. 
Idei kalaráb 140—200 kor. Zöldbab klg. 36—38 fill. 
Zöldborsó (hüvelyes) 5—6 kor. mmázsánként. Spárga 
50—90 fill., vékony 20—40 fill. klg. Cseresnye 20—30 
fill., földi eper 30—50 fill. klgr., egres 9— 11 korona 
mmázsánként, dinnye és ribiszke kisebb tételekben érke
zik be, minek czégünkhöz való beküldését ajánljuk t. 
beküldőinknek.

Sajtóhibák a 8. számban. 149. lap II. hasábján alulról a 3. 
sorban és nehogy helyett olv. is, nehogy. 150. 1. I. hasábján a be
kezdés 14. sorában rudacs helyett olv. rudas. 150. 1. I. hasábján a 
bekezdés 18. sorában lenyakaltatott helyett olv. lényakaItat. 150. 1. 
I. hasábján alulról a 10. sorban héjazás helyett olv. héjaszás. 150. 
1. II. hasábján a bekezdés 8. sorában jelzőoszlopok helyett olv. jelző
oszlop. 150. 1. II. hasábján alulról a 10. sorban fekvő helyett olv. 
felső. 151. 1. I. hasábján a 7. sorban fölé kerüljön helyett olv. felé 
mutasson. 151. 1. I. hasábján a 17. sorban osztásvonalon helyett 
olv. osztásvonalra. 156. 1. II. hasábján az 5. sorban strukturójának 
helyett olv. struktúrájának.

LEVÉLSZEKRÉNY.
Igen tisztelt Szerkesztő úr!

Egyik fővárosi napilap nemrégiben egy felhívásról tett 
említést, mely az orvosokat arra serkenti, hogy a leg
közelebbi képviselőválasztások alkalmával mindazon ke
rületekben, ahol ezt a siker valószínű reményével tehetik, 
igyekezzenek lehetőleg kartársaik közül állíttatni jelöltet 
és azt tőlük telhetőleg segítsék győzelemre.

A felhívást nem sikerült megszereznem, de abból a 
nehány sorból, amit róla olvastam, valószínűnek vélem, 
hogy a törvényhozó orvosok számának szaporítását egy
részt az orvosi kar érdekeinek hathatósabb védelme, 
másrészt hazánk közegészségügyi viszonyainak a szak-
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emberek fokozottabb törvényhozási közreműködésétől vár
ható sikeresebb javítása érdekében hangoztatja.

Részemről úgy az előbbi, mint az utóbbi indokot meg
szívlelendőnek tartom és mivel úgy vélem, hogy nálunk 
erdészeknél sem ártana, ha az orvosok példáját követnők: 
a szerkesztő úr szives engedelmével fölvetem az eszmét 
a „Magyar Erdészében, hátha lenne valami foganatja.

Az erdészeket hazánk sok vidékén még nem igen ked
velik ugyan, de bizonyára volnának éppen a legerdődú- 
sabb vidékeinken kerületek, ahol a közszeretet és a köz
bizalom készséggel adná az illető kerületnek főleg gaz
dasági bajait és igényeit jól ismerő erdészember kezébe 
is a képviselői mandátumot, csak mozgatnék kissé a 
dolgot s képzettebb és kedvezőbb anyagi viszonyaiknál 
fogva az erdőtiszti álláshoz kevésbé kötött szaktársainkat 
közös akarattal igyekeznénk a törvényhozói működés iránt 
vállalkozóbb hangulatba hozni.

Én nem hiszem, hogy az a két jelesünk, akit a válasz
tók bizalma mandátummal már megtisztelt, ne venné 
szivesen és ne támogatná készséggel a maga részéről 
is ezt a törekvést s nem hiszem, hogy mindaddig, amíg 
a törekvés a kormány által már számtalanszor határozottan 
körvonalozott korlátok között igyekszik érvényesülni, ne 
látná szivesen maga a kormány is, mely munkásságának 
oroszlánrészét éppen hazánk gazdasági fejlesztésére szenteli.

Mi nem vagyunk kész politikusok, az igaz, és ezt nem 
is vindikáljuk magunknak, de vájjon ennyi elég ok-e arra, 
hogy amíg más — szintén nem jogász — testületek ki
tartó buzgalommal igyekeznek minél több emberüket kül
deni a Házba, addig mi, akik az országnak közel 30'’|.>-án 
vezetjük a gazdaságot, megelégedjünk a jelennel és ne 
igyekezzünk az erdőgazdaság fontosságához mért arány
ban érvényesülni ?

Én őszinte tisztelője vagyok a jogászoknak és a föld- 
birtokosoknak, akik képviselőink többségét képezik, de a 
földmívelési tárcza fölötti vitákat olvasgatva, úgy látom, 
hogy az erdőgazdaság iránt sokkal kevesebb érdeklődés
sel viseltetnek, mint ahogy az közgazdasági jelentőségé
nél fogva megérdemelné, sőt megkívánná és ha hozzá 
is szólanak, észrevételeik rendesen csak helyi érdekűek, 
avagy olyanok, amelyek az erdőgazdaság fejlesztése szem
pontjából számottevőnek nem igen mondhatók.

És részemről e fölött nem is csodálkozom, mert hiszen 
kívánni sem lehet, hogy egy jogászból vagy gazdából, 
bármilyen széleskörű képzettség mellett, minden tudomány 
kiteljek és az erdőgazdasági kérdésekhez is éppen olyan 
alapossággal szólhassanak hozzá, mint a szakemberek, 
akik életüket az erdőgazdaságnak szentelték.

A jogász feladata kimerül a gazdaság p o litika i kérdé
seivel; az ezen belül mozgó feladatok és intézkedések 
mérlegelése a szakembereket illeti és igen sok törvényhozói 
intézkedés sikere éppen ez utóbbinak helyességétől függ.

Ehhez kellene nekünk több szakember a képviselők 
sorában ; ezért kellene szaporítanunk tőlünk telhetőleg az 
ott levők számát. Több szem többet lát és az ország

különféle erdőgazdasági viszonyainak alapos ismeretén 
alapúló hasznos tevékenység annál dúsabb eredményeket 
hozhat, mennél többen vannak, akik a felmerülő kérdé
seket szaktudással is bírálhatják.

Egyet fogunk tehát érteni a t. Szerkesztő úrral bizo
nyára abban, hogy ha mi is az orvosok példáját követ
nők és képviselő-szaktársaink számát a „jog, törvény és 
igazság“ minden kívánalmának megfelelő eszközök révén 
nehány arra való emberrel szaporítani igyekeznénk: első 
sorban az általunk képviselt gazdasági ágazat érdekeinek 
tennénk szolgálatot.

Legyen tehát szószólója az ügynek tisztelt Szerkesztő 
ú r ! Kedveltesse meg a szaktársakkal a felvetett eszmét, 
hogy a szövetkezés erejével szakunk tekintélyét ezen a 
téren is méltó helyére emelhessük.

Szaktársi üdvözlettel, igaz hive (b\.)

Szerkesztői üzenetek.
(). A. . . . úrnak. Sok igaz van benne, de hát érzékenynek 

ilyen dolgokban lenni nem szabad. Mit szóljunk mi erdőtisztek, hány 
ember bitorolja jogtalanul az „erdész" nevet, ki még „erdő-őr“ is 
alig lehet.

F. S. úrnak M.-L.-on. Az ákáczfa pajzstetűjéről világrakelt 
rémhírek nem bizonyultak eddig olyan veszedelmeseknek. Majd min
den gyümölcsfát, sőt a rózsafát is megtámadja.

K. L. úrnak Sz . . . on. Még eddig nem hallottam, hogy a 
hársfát nagyobb mennyiségben szekérrudaknak használták volna. A 
kísérlet érdekesnek ígérkezik.

críésztiszteknek, 
altiszteknek és szolgáknak

legmelegebben ajánljuk

Oller jYíor és Társa
egyenruhakészitő  intézetét

Budapesten, IV., Váczi-utcza 35. sz.,
(Eskü-út 3. sz. sarokház)

ahol úgy kész egyenruhák, mint polgári ruhák 
legjobb, legtartósabb minőségben, legszebb kivitel
ben és legolcsóbb árban, úgyszintén az egyen
ruhához tartozó összes kellékek, úgymint: posztó, 
bélés, zsinórok, gombok, kardok, kardkötők, kard
bojtok, keztyük, nyakravalók, kalapok, sapkák stb. 

kaphatók.
Az egész országban a vevő nincs úgy b iz tos ítva, mint ezen 
czégnél, mivel meg nem felelő czikkeket készséggel visszafogad.

Kívánatra nagy képes árjegyzékkel szolgál a czég, 
melynek áraiból 20°/0 árleengedést nyújt.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvártt.
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MAGYA R E R D É S Z
E R D É S Z E T I  É S  V A D Á S Z A T I  S Z A K L A P

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI ÁR KIADJA

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FÖERDÉSZ Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér. SZÉKELY ÉS ILLÉS UIVGVÁRTT, 
B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,  K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a lap szellemi részét illető közlemények hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési
(kéziratok) küldendők. ' M egjelenik minden hó 5-én és 20-án. díjak küldendők.

Erdészeti középiskola.

V a l a h o l  é s  v a l a m i k o r  f e l o l v a s á s t  t a r t o t t a m ,  a h o l  

é s  a m i k o r  n e m z e t g a z d a s á g i  i r á n y e s z m é i m e t  í ly- 

f é l e  t é t e l e k b e n  c s ú c s o s í t o t t a m  k i :  „ a  s e r t é s -

t e n y é s z t é s n e k  c s a k  o ly  á l l a m o k b a n  v a n  g a z d a s á g i  

j e l e n t ő s é g e ,  a h o l  a  k u t y á b ó l  n e m  l e s z  s z a l o n n a “ , 

a v a g y :  „ p á r h u z a m  a  G a r a m  fo ly ó  h a l t ő k é j e  é s  

a  k ö r n y é k  d i n a m i t l o p á s a i  k ö z ö t t “ s tb .

M i n d e z t  a z é r t  í r t a m  id e ,  h o g y  t. S z e r k e s z t ő  

ú r  l á s s a  g y e n g e  v o l t o m a t  a r r a  n é z v e ,  h o g y  a  

„ M a g y a r  E r d é s z é n e k  m u n k a t á r s a  l e h e s s e k .  A k i 

n e k  e s z e  é s  t u d o m á n y a  c s a k  a  fe n t i  k é t  t é t e l 

b e n  f o g l a l t a k h o z  h a s o n l ó  p e r c z e n t e k e t  t u d  h a j 

t a n i ,  a z  n e m  l e h e t  r é s z v é n y t á r s  o ly  s z e l l e m i  t ő k e  

s z o l g á l a t á b a n ,  a m i n ő  a  „ M a g y a r  E r d é s z  “- b e n  m á r  

e d d i g  is  o ly  s z é p e n  m e g n y i l a t k o z o t t .

S  í m e ,  m o s t  m é g i s  k iá l l ó k  a  g y e p r e ! A z é r t  

t e s z e m  a z t ,  m e r t  é p p e n  a  „ M a g y a r  E r d é s z “ s z e l 

l ő z t e t e t t  e d d i g  o ly  d o l g o k a t ,  m e l y e k  b e n n e m  in 

s t a t u  n a s c e n t i  v o l t a k ,  m e l y e k e t  é n  c s a k  p e d z e t -  

t e m .  I l y e n  d o l o g  a z  e r d é s z e t i  k ö z é p i s k o l a  ü g y e  

is.  A z  e s z m é n e k  m o s t  m á r  a p j a  n e m  l e h e t e k ,  

d e  l e g a l á b b  s z a p o r í t o m  a  s z e m p o n t o k a t ,  m e l y e k  

a  k ö z é p i s k o l a  m e l l e t t  s z ó l n a k .
*

A z  e r d ő ő r i  i n t é z m é n y  a  t ö r v é n y b ő l  k i o l v a s h a -  

t ó l a g  ( e r d ő t ö r v é n y  2 2 .  § . )  „ a z  e r d ő k  megőrzése 
v é g e t t “ v a n .  E h h e z  s z e r i n t e m  a  k ö v e t k e z ő  kva l i f i -  

k á c z i ó ,  v a g y  m o n d j u k  f e l s z e r e l é s ,  e l e g e n d ő  : 

e g é s z s é g e s  t e s t ,  e g é s z s é g e s  é s  b á t o r  l é l e k ,  e g y  

n y u g a l m a z o t t  k a t o n a p u s k a  ( a m e l y n e k  i g é n y b e  

n e m  v é t e l e  m e l l e t t  a z o n b a n  n y o m ó s  o k o k  s z ó l 

n a k )  ; t u d n i  ke l l  a z u t á n  a z t ,  h o g y  m i t  t e s z  lo p n i ,  

k á r o s í t a n i  é s  v e s z é l y e s e k e t  c s e l e k e d n i ,  m e r t  h á t  

e z e k  m e g g á t l á s á b a n  re j l ik  a z  ő r z é s  f o g a l m a ;  a  

k i h á g á s  m e g t o r l á s a  s  a z  e v v e l  k a p c s o l a t o s  m a g a 

s a b b  e r k ö l c s i  c z é l : a  j a v í t á s  m á r  k iv ü l  e s i k  a z  

e r d ő ő r z é s  f o g a l m á n ,  a z  e r d ő ő r z ő v e l  c s a k  a n y -  

n y i b a n  v a n  ö s s z e f ü g g é s b e n ,  a m e n n y i b e n  e z  m é r i  

m e g  a  l o p o t t  d o l o g  n a g y s á g á t ,  a m i  a  b í ró i  í t é le t  

s u b s z t r a t u m a .  M i u t á n  é n  a  m a g a m  r é s z é r ő l  a z  

e g é s z  e r d ő k á r t é t e l i  ü g y  v é g c z é l j á t  a b b a n  l á t o m ,  

h o g y  a z  e r d ő k á r e s e t e k  a  s z o l g a b i r ó i  n y i l v á n t a r t ó k 

b ó l  b á r m i  m ó d o n  k i v e z e t t e s s e n e k ,  a  j e l z e t t  s z e 

r é n y  m é r é s i  t u d o m á n y t  s  e g y  czolstokot c s a p v á n  

m é g  a  v á z o l t  f e l s z e r e l é s e k h e z ,  i d e á l i s  t ö k é l y ü  

e r d ő ő r z ő n e k  t a r t o k  m i n d e n  o ly  i n d i v i d u u m o t ,  a k i 

b e n  a  f e l s o r o l t  f e l t é t e l e k  é s  k e l l é k e k  m e g v a n n a k .

A z  e r d ő t ö r v é n y  a z o n b a n  —  d a c z á r a  h o g y  c s a k  

őrzésről beszélt f e n t e b b  —  n e m  íg y  f o g j a  fel a  

d o l g o t  a  t o v á b b i  s z a k a s z a i b a n ,  m e r t  a  3 7 .  § .  c) 
p o n t j a  b i z o n y o s  e r d ő b i r t o k o s o k  e r d e i b e n  a l k a l m a 

z o t t  e r d ő ő r ö k t ő l  m á r  s z a k v i z s g á t  is k í v á n .  E h h e z  

p e d i g  t u d o m á n y  kel l ,  a n n á l  is i n k á b b ,  m e r t  s e n k i  

s e m  t u d h a t j a  a z t ,  v á j j o n  a z  e r d ő t ö r v é n y  2 2 - i k  

§ - á n a k  m á s o d i k  b e k e z d é s e  s z e r i n t  n e m  l e s z - e  

erdőkezelő és erdőőrző is egy személyben. A  

t ö r v é n y  e z t  a  s z a k v i z s g á t  b i z o n y á r a  n e m  a z é r t  

í r j a  e lő ,  h o g y  a  d i p l o m á s  e m b e r e k e t  s z a p o r í t s a  

é s  h o g y  a z  e l ő é l e t e k  v á l t o z a t o s  k á o s z á b ó l  m i n 

d e n f é l e  b r a n c s b e l i e k e t  a z  e r d ő ő r i  u g o r k a f á r a  m á -  

s z a s s o n ,  h a n e m  a z é r t ,  h o g y  a  k e z e l ő t i s z t e k n e k  

a z  e r d ő ő r ö k b e n  a z  e r d é s z e t i  s z a k  s z e m p o n t j á b ó l  

is a l k a l m a z h a t ó  s e g é d e r ő k e t ,  e s e t l e g  p e d i g  a  2 2 .  

§ .  s z e r i n t  a  c s e k é l y e b b  t e r j e d e l m ű  v a g y  k i s e b b  

é r t é k ű  e r d ő k  t u l a j d o n o s a i n a k  k e z e l ő k e t  a d j o n .

N o  h á t  é n  s z e r i n t e m  itt a  b ib i ,  a m i b ő l  a  k ö z é p 

i s k o l a  m e l l e t t  s z ó l ó  s z e m p o n t  k i g o m b o l y i t h a t ó .  

S a j á t  t a p a s z t a l a t o m  s z e r i n t  u g y a n i s  a  m o s t a n i  

s z a k k é p z e t t s é g ű  e r d ő ő r ö k b e n  é p p e n  n e m  l á t o m  

m e g v a l ó s u l v a  a z t  a z  e r d é s z e t i  s z a k k ö z e g e t ,  a k i r e  

g o n d o l a t a i m  k iv i t e l é t  n y u g o d t a n  r á b í z h a t n á m .  É p 

p e n  e z é r t  e g y e n e s e n  f e l á l l í t o m  t é t e l e m e t ,  h o g y :
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178 M A G Y A R  E R D É S Z

válasszuk el az erdőőrzés feladatát az erdő- 
kezelésben való segítő közreműködés feladatá
tól úgy, hogy az erdőőrzésre józan eszü, fedd- 
hetlen életű, bátor lelkű, jó szervezetű egyszerű 
embereket — aminőket majd minden községben 
találhatni — alkalmazzunk, a kezelőtisztek mellé 
pedig adjunk az eddigi erdőőröknél magasabb 
képzettségű oly egyéneket, akikre nemcsak a 
kezelést sorvasztó iroda sallangjait és vitézkötésü 
iratcsomói jórészét bízhatjuk, hanem akik oly 
ügyekben is eljárhatnak, aminőket magunk sem az 
akadémián, hanem az életben tanultunk meg (köz
ségi ügyek, adók, apróbb levelezések, iktatás, 
naplók, nyilvántartások stb.), avagy aminők aka
démiai képzettség nélkül is végezhetők (tömérdek 
apró költségvetés a tatarozásokról, ezek kivitele, 
leszámolása, erdőkártételek ügye stb.). Termé
szetes, hogy ennek a kis, úján berendezett 
munkáskörnek a mostani erdőgondnok lenne a 
vezetője, felügyelője és feje.

Erre az eszmemenetre, amint az előbbi pont 
elején is jeleztem, az a tapasztalat juttatott, hogy 
nem tarthatók a szak szempontjából eléggé alkal- 
mazhatóknak a mostani képzettségű erdőőrök. 
Lehet, hogy erősen csalódom, de nem is vindi
kálok állításomnak abszolút igazságot. Hogy azon
ban az én működési körömben a dolog így áll, 
azt nyugodt lélekkel állíthatom. Az életben az a 
szabály domborodik ki, hogy egyforma képzett
ségű emberek között is van selejt, de az erdő
őröknél azt látom, hogy az alkalmazható ember 
a kivétel. Olyan erdőőr, aki a feketefenyőt a 
mocsárba ülteti, mert nem ismeri az új erdészé
nek a gusztusát, sohasem jár a saját esze, ha
nem főnökének a szempillantásai után. Ez az 
erdőőr nem az erdészeti tudományhoz ért, ha
nem főnökében képzel más-más erdészeti ízlést 
és ezt akarja kitanulni s e szerint cselekedni. 
És itt nem az erdőőrök hanyagságában vagy 
ügyetlenségében kell a hiba okát keresnünk, 
hanem az intézmény rendszertelenségében.

Az erdőőri szakvizsgautasítás 2. pontja szerint 
ugyanis az erdőőri szakvizsga alapvető tudomá
nya az írás, olvasás és a négy közönséges szám
tani művelet. Ha ez megvan, akkor bármily zajos 
múlt választ el valakit eme mesterségek tanulási 
idejétől a mostani időpontig, erdőőr lehet boldog

10. szám.

boldogtalan. S ne is teketóriázzunk sokat, de 
valljuk be, hogy ismerünk kocsisból, czipészből, 
szabóból, finánczból, 1—6 középiskolát végzett 
diákokból vedlett erdőőröket, sőt végzett akadé
mikusokat is. Mily változatos kép ez, mily válto
zatos eszmejárás, mily tarka fogalmak, elvek és 
igények! Hol van itt a logikának, minden követ
kezetességnek, rendszernek alapja: az egység 
vagy az egyöntetűség? Szeretném azt látni, ki 
fog ily változatos társaságot egy kalap alá von
hatni. Ez az egyik hiba.

A másik hiba még tetőzi az elsőt. S ez a 
kiképzésben való egység hiánya. Az erdőőrök 
jó része szakiskolában tanul, még nagyobb része 
az erdőhatóságoknál szokásos szakoktatás alkal
mával képződik különféle mesterek keze alatt. 
Az a szerencse, hogy az a sok mindenféle tudo
mány legalább „Az erdőőr“ czímü tankönyv 
paragrafusain filtrálva jut a kellő helyére.

Az első hibából folyólag a kvalifikáczió eme
lendő s az erdőőri pálya értékesebbé teendő; 
ne menjen oda minden ember, akinek a puska 
jobban tetszik a varrótűnél vagy a kaptafánál, 
hanem követeljük meg az előképzettség maga
sabb fokát. A néptanítók négy középiskolát s 
négy évi tanfolyamot járnak keresztül s általában 
nincsenek úgy ellátva anyagiakkal, mint a min
denféle brancsból toborzott erdőőrök.

Ha már az előképzettség magasabb fokát 
— legalább is 4 középiskolát — írjuk elő, akkor 
már csak egy lépés választ el az erdészeti közép
tanintézettől. Mert jó alapon érdemes jó épületet 
emelni, tehát több ismeretre is rakjunk több 
tanulni valót, azaz állítsuk fe l a nagyobb kép
zettséget nyújtó erdészeti középiskolát.

S ha ennek végzését kötelezővé is tesszük, 
úgy biztosítottuk a kiképzés egységét is, — ki
küszöböltük tehát a másik hibát is.

Meg kell vallanom azt is, hogy a középtan
intézet mellett való állásfoglalásra a fentieken 
kívül hatalmasan ösztökélt az a sok szép látott 
dolog, amit oly erdőbirtokon volt alkalmam gyö
nyörrel élvezhetni, ahol a vezetés és központ 
akadémiát végzett tisztek kezében volt, a külső 
kezelés pedig idegenből való középiskolásokéban.

Miért ne csinálhatnók ezt mi legalább kicsi
ben az erdőgondnokságoknál! Az erdőgondnok-
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Ságoknál lehetne az iroda vezetésére, raktárak
hoz stb. egy központi erdőaltisztet alkalmazni; 
az erdőgondnokság kerülete pedig a mostani 
erdőőri létszámhoz képest félannyi újmódi al
tisztre bízatnék ; erdőőrzésre pedig minden köz
ség határára egy-egy egyszerűbb és feltétlenül 
diplomában (mert a diploma az igényeket 150n/o-al 
emeli) falusi ember alkalmaztatnék. Ha most le
het ügyes munkavezetőket kapni minden szak
mára, bármily munkára, ezek is kioktathatok 
volnának kisebb erdészeti teendőkre a gyakor
latban.

A magam erdőgondnokságát képzeletben már 
be is osztottam az új módi szerint; az ered
mény az, hogy a személyzeti kiadások meg 
nem kétszereződnének, hat ember helyett pedig 
tizennégy kezében volna letéve az erdőtőke sorsa.

Lehet, hogy sokan lólábat látnak az okosko
dásaim között s a kényelem kívánságát olvas
sák ki szavaimból. Nem tagadom egy szóval 
sem, hogy szeretnék könnyíteni sorsomon, de 
tagadom azt, hogy naplopásra való időre akarok 
ez által szert tenni. A kezelés évről-évre terhe
sebb, minden ágazata házilag űzetik anélkül, 
hogy a személyzet szaporittatnék vagy éppen 
hozzáműveltetnék. Azelőtt az épületfánkat „A“ 
vállalkozó külön szervezett űzletvezetősége hozta 
közelebb a piaczhoz, tűzifánkat ismét másik vál
lalkozó továbbította külön személyzettel, most 
ugyanezt mi — akik azelőtt is voltunk — csi
náljuk. S az „üzlet“ miatt az erdő, mint a te
nyésztés, kihasználás tárgya, mint az erdészeti 
szaktudomány és tanulás kiapaszthatlan forrása, 
eltörpül. Nemcsak eltörpül, hanem a szépségek 
szépsége irtózatunk tárgya lesz.

Tehát erdészek és nem faágensek akarunk 
lenni s azért kellene megbízható, műveltebb 
segédszemélyzet, amely legalább a dolgok 
keserűbb részét venné el tőlünk.

Közforgalmú nálunk az az élez, hogy egyik 
erdőgondnok szabadságot kért főnökétől arra a 
czélra, hogy kerületét bejárhassa.

Mi pedig középiskolát kérünk azért, hogy jó 
segédszemélyzetet kapva, kerületünket ne csak 
látni, hanem megnézni, tanulmányozni is időt 
nyerhessünk s hogy az erdőkezelés ne a piacz- 
ból, hanem magából az erdőből induljon ki,

foglalkozhassunk az erdővel, mint a szorosan 
vett szaktudomány tárgyával is, ne csak mint 
fejős tehénnel.

Az erdészeti szaktudomány az erdőből szedi 
táplálékát. Amint nem bízom abban a szak- 
tudományban, amit a zöld asztalból ráztak ki az 
erdő alapos ismerete nélkül, úgy szerencsétlen 
kezelőtisztnek tartom azt, kit az üzlet üt el attól 
a boldogságtól, hogy az erdő életét tanulmá
nyozhassa, ebből szívhasson nyugodt gondolko
dás útján józan elveket s ezen elvek szerint 
kezelhesse pagonyát, ne pedig általános isme
retek alapján.

Nemcsak azért voltunk az akadémián, hogy 
mint azelőtt vállalkozóink munkásverbuválói, 

faktorai — parolázzunk a kérges tenyerekkel az 
üzlet érdekében, hanem hogy a szaktudományt 
is előretoljuk. Erre üzleti szellem, erre fásult 
lélek képtelen.

Kérges parolázás csak akkor csúszik el, ha 
követválasztás van. Most tán majd megszűnik 
ekkor is. fg j

Praktikus em előkészülék.

Nem vagyok biztos benne, hogy a szaktársak előtt is 
újnak bizonyuló készüléket irok-e le s azért a czimbe 
nem merem az ismertetendő készüléket újnak jelezni, de 
előttem tényleq új, mert ezideig sem a szakkönyvekben 
ismertetve, sem a gyakorlatban alkalmazva nem láttam.

Praktikusnak praktikus, azonban kétségtelenül és miután 
általánosan nincsen elterjedve, bár czélszerüségénél, olcsó
ságánál, egyszerűségénél és könnyen kezelhetőségénél 
fogva megérdemelné, hogy különösen a szálfák és rön
kök felrakodásánál általánosan használják: ennélfogva 
helyén valónak vélem ismertetését és rajzát közzétenni.

Az emelőkészülék, amelyet leghelyesebben talán osz- 
loposemelő-nek nevezhetnénk, négy főalkatrészből áll: 
Egy faoszlopból, egy kovácsoltvasból készült lánczos 
emelőrúdból, egy erős emelőlánczból és két vasszegből.

Az oszlop (Lásd az 1. ábr.) rendesen 4 darab tölgy
fából van készítve, még pedig 2, egyenkint 2—2’30 m. 
hosszú, 4—5 cm. vastag és 15—18 cm. széles oldal- 
fából és 2 közfából, mely utóbbiak arra szolgálnak, 
hogy a 2 oldalfa között az emelőrúd átdughatása czél- 
jából 6—7 cm. tág és P30—P70 m. hosszú nyílás marad
jon. Az oldalfák a közöttük levő nyílás hosszában egy
másra teljesen ráillőleg, P2— L5 cm. átmérőjű lyukak
kal át vannak fúrva úgy, hogy a lyukak egymás között 
egyenoldalu háromszögeket alkotnak, amelyeknek oldal
hossza (központtól központig) 7—8 cm.
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Ezekbe a lyukakba beillőleg vannak készítve az emelő
rúd tartására szolgáló 20 cm. hosszú vasszegek, egyik 
végükön karikával (mint a mérőlánczhoz tartozó szögek), 
hogy könnyebben lehessen kezelni (3. ábra).

Az oldalfákat a közfákkal vascsavarok foglalják össze 
és a 4 darabból képezett oszlop alul az elcsúszás meg
akadályozása czéljából 4 nagy szöget viselő vassaruval, 
felső bütűjén pedig megtámaszthatás kedvéért elől és 
hátul egy-egy bevágással van ellátva, melyek a támasztó 
oszlop felső végének elcsú
szását vannak hivatva meg- 4. éJo/ock/ ,
akadályozni.

Az emelőrúd (Lásd a 2. 
ábrát) 1—-1*20 m. hosszú,
1 — L5 cm. vastag, 7—8 
cm. széles; egyik felén egy
mástól (központról központra 
mérve) 7—8 cm. távolság
ban 2 félköralaku kimélyi- 
téssel van ellátva, amelyek 
közé egy alul horogban vég
ződő 50—60 cm. hosszú erős 
láncz van erősítve, a rúd 
másik vége pedig fogantyú
nak el van vékonyítva.

Az emel öld néz 2—3 m. 
hosszú erős vasláncz, egyik 
végén karikával, másik vé
gén horoggal.

A készüléket ezideig rön
kök és szálfák felterhelésé
nél láttam alkalmazva.

Ennél a munkánál a kö
vetkezőleg használják:

Az egyik munkás a föl
emelendő szálfa vagy rönkő- 
nek a szekérre helyezendő 
bütűjétől L5—2 m. távol
ságban a rönk (szálfa) ten
gelyére merőlegesen a földre 
helyezve kinyújtja az etnelő- 
lánczot, úgy, hogy annak a 
horoggal végződő része ke
rüljön a rönk (szálfa) mellé és ennek megtörténte után 
a rönköt (szálfát) ráhengeriti a lánczra.

Most a rönkre (szálfára) azon az oldalon, ahonnan azt 
elguritotta, ferde irányban ráfektet egy 15—20 cm. vas
tag, olyan hosszú póznadarabot, amelyik a rönkő fölé leg

-/ÓJjnxX

5. cx-C 
(°)

rúd lánczának horgát belekapkcsolja az emelőlánczba 
akként, hogy a két összekapcsolt láncz feszüljön. (Lásd 
az ábrát.)

Ezzel a készülék az emelésre készen van. Az emelés 
megkezdése előtt czélszerü azonban az emelőoszlopot a 
rönk (szálfa felől) 2—2 rúddal ferdén megtámasztani, 
hogy az emelőoszlop előre vagy oldalra való billenés 
ellen teljesen biztosítva legyen.

Most az egyik munkás az emelőrúdat fogantyújától
fogva felemeli olyan magas
ságra, hogy az emelőrúd fe
jének második bemélyitése a 
vasszöget tartó lyukkal ellen
tétes oldalon a legközelebbi 
magasabban fúrt lyuk fölé 
kerüljön és a második vas
szeget beledugja ebbe a lyuk
ba. Ezzel az emelőrúdnak új 
támasztó pontot ad és most 
az emelőrúdat lefelé szorítja, 
hogy annak első bemélyitése 
az átellenes oldalon maga
sabban fúrt legközelebbi lyuk 
fölé kerüljön. Ennek megtör
téntével a másik munkás az 
első vasszeget ebbe a lyukba 
dugja. Ekkor az emelőrúd 
ismét felfelé emelendő, hogy 
a lépcsőzetesen haladó eme
léshez az emelő munkás felé 
eső oldalon legközelebbi ma
gasabb lyukba helyezendő 
második vasszeggel az emel
tyű második bemélyitése új 
támpontot nyerhessen; en
nek elérése után pedig me
gint lefelé, majd ismét fölfelé 
szorítja az emelőrúdat (ép
pen úgy, mintha egy szi
vattyú karját mozgatná) és 
a 2 vasszeget felváltva fo
kozatosan mindig magasabb
ra és magasabbra helyezni, 

mi által az emelőrúdnak támpontjai az emelőoszlop ol
dalaiba fúrt lyukak távolságának megfelelőleg emelked
nek és ugyanígy emelkedik a rönk (szálfa) is mindaddig, 
amig az a kívánt magasságra jut.

Ekkor a vontatószekeret a rönk (szálfa) fölemelt vége 
alább a szándékolt emelési magasságnak megfelelő hosz- alá taszítják és arra a rönköt (szálfát) a  ̂ emelőrúdnak

%■s w fK /  w \ s \ y  \ n  ’ t • w k /  V u'C'TTbeXo J b z o  / w u m tC a -

szál kinyúlik és ezt az emelőlánczczal feszesen átköti. 
Ezalatt a másik munkás a rönk (szálfa) ellentétes olda
lára odaállítja az emelöoszlopot; annak a vele szembe- 
esőleg legalsó nyílásába belehelyezi az egyik vasszeget; 
az emelőoszlop közén átdugja az emelőrúdat úgy, hogy

és szegeknek az előbbivel ellentétes irányú kezelése út
ján lassan ráeresztik.

Úgy az emelés, mint a visszaeresztés gyorsan és oly 
könnyen megy, hogy az en eltyüt kezelő munkás akár az 
emelést, akár a sülyesztést egy kézzel végezheti. — Két

annak első bemélyitése a vasszegre feküdjék és az emelő- gyakorlott munkás egy 7 0 -3 0  cm. vastag és 6 —7 m.
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hosszú tölgyfarönkőt 4—5 perez alatt könnyűszerrel sze
kérre emel és mivel a munkában aránylag a rönkőnek 
a lánczra való ráhengeritése a legnehezebb, ez pedig 
forditóhorog használatával szintén nem fárasztó: a mun
kások az egyébként igen nehéz felterhelést valósággal 
játszva végezhetik.

Még gyorsabb a munka akkor, ha két emelőoszloppal 
dolgoznak. Ebben az esetben az emelőláncz külső végé
nek megerősítésére szolgáló fadarab természetesen mellőz
hető, mivel a két emelőoszlopot a rönk (szálfa) két ol
dalára egymással szembeállítják s az emelőláncz egyik 
végét a jobboldali, másik végét pedig a baloldali osz
lop emelőrudjának lánczához kapcsolják és a 2 emelő
oszlop közé az összehajlás megakadályozása czéljából 
egy rúdat feszítenek.

Egy ilyen emelőkészülék teljesen felszerelve 15— 16 
koronába kerül. Olyan olcsó tehát, hogy ára a haszná
lata által elérhető gyorsabb és könnyebb munka révén 
néhány nap alatt megtérül és miután alkatrészei igen 
egyszerűek, bármelyik faluban elkészíttethető; ez pedig 
— erdőgazdasági eszközről lévén szó — szintén igen 
lényeges előnynek tekintendő.

A fentiek kiegészítéséül végre még megjegyzem, hogy 
ezt a készüléket az itt leirt eljárás megfelelő módosításá
val más hasonló természetű munkálatoknál (pld. tuskó- 
és gyökérortásnál) is előnyösen lehetne alkalmazni. Ezek
nek leírását azonban szükségesnek nem tartom, mert a 
készülék használatának a feladat természetéhez mért 
módosítása olyan egyszerű, hogy okvetlenül hosszadalmas
ságba nyúló leírás nélkül is bárki rájön.

Téglás Károly.
-k -  .X . .L . - J -  ^  .X . -3 -  -X . .X . - J -  X -  .X . .X . -3 -  .X . -3- -3 -  „ U  .X . „ u  -X . -3 -  -3 -  -3 -  X .  .3 --j- -i- -r* -V- '3'* f  --r* 'V* rr*

j e g e n y e f e n y ő - e l a d á s .
Közli: Deák Géza kir. főerdész.

A „Magyar Erdész“ 6-ik számában Gesztes Lajos egri 
érseki uradalmi erdőmester úr által „Az erdei termékek 
értékesítéséről“ czím alatt közöltek folyamán, melynek 
tartalmát teljesen magamévá teszem és az abban foglal
tak minél nagyobb mérvben leendő megvalósítását helyes 
tájékozás szempontjából szükségesnek, a birtokos anyagi 
érdekének előmozdítása czéljából pedig éppenséggel kívá
natosnak tartom, indíttatva érzem magam, hogy a keze
lésem alá tartozó egyik kisebb erdőbirtokban foganatosí
tott faeladás eredményét e lapok t. olvasóival a követ
kezőkben közöljem.

Az eladás tárgyát képezte a következő faállomány :
I. 15—28 cm. mellmag. átm. közt . . . 2747 drb.
II. 2 9 -3 8  „ „ „ „ . . . 2169 „

III. 39 cm. „ „ átm. felfelé . . 1585 „
összesen 6501 drb.

Az I. vast. osztályban az átlagtörzs adatai:
14 m. h., 16 clm középátm.....................0-281 m3

A II. vast. osztályban az átlagtörzs adatai :
16 m. h., 24 c/m középátm....................0‘724 m3

A III. vast. osztályban az átlagtörzs adatai:
18 m. h., 36 c(ni középátm...................  1*832 m3

Ezen adatok alapján a becsár következőleg állapít
tatott meg:
I. vast. oszt. 770-91 m3 á 3 K. 80 f. =  2929 K. 46 f.
II................1570-36 m3 á 6 K. — f. =  9422 K. 16 f.
III. „ „ 2903-72 m3 á 8 K. 40 f. =  24391 K. 25 f.

Összesen: 5244-99 m3 36742 K. 87 f.
A becslés törzsenkénti felvétel útján történt; a terület, 

melyen a fenti faállomány találtatott, 26'92 kát. hold.
Egységárakul a beszterczebányai m. kir. erdőigazgató

ság erdőterményárszabályában foglalt árak vétettek.
Árverező jelentkezett 9, és bár ezek mindenike az elő

irt bánatpénzt letette, szóbeli árverésre mégis egy sem 
jelentkezett.

írásbeli zárt ajánlatot benyújtottak 6-an, amely ajánla
tokban a következő árak ajánltattak meg:

I. sz. zárt ajánlat . . . 42300 korona.
II. „ „ „ . . . . 40200

III. „ „ . . . . 40426
IV........................................ . . 40100
V. „ „ . . . . 43733

VI. ................................... . . 40407
Győztes lett az V. számú ajánlatot tevő Buxbaum, 

Grün és Kreiszler zólyom-lipcsei társfakereskedők.
A kérdéses erdő, melyből a jelzett faállomány eladatott, 

a zólyomi főszolgabírói járás Szélnye községének határá
ban, a községtől mintegy 2‘5, a Garam folyótól 5—6, a 
magyar államvasútak szliácsi állomásától pedig 7—8 
kilométerre fekszik, mely vasúti állomás Budapest székes- 
fővárostól 223 kim. távol van.

A faállomány legnagyobb részben gömbölyű állapotban 
fog értékesíttetni és a helyszinen termelt anyagokkal 
egyetemben a Garam vízén tovább szállíttatni.

A döntés, lekérgezés és hosztolásért vevők törzsenkint 
40 fillért fizetnek; a fuvarozás a Garamparton levő 
rakodóig előreláthatólag m3-kint 1 korona 60 fillérbe fog 
kerülni s így egy m3 a rakparton mintegy 10 korona 
33—34 fillérbe jön a vállalkozóknak.

Egy eddig nem ism erte te tt fa töm eg- 
becslési mód.

Egyik hontvármegyei uradalomnál a vágható korban 
levő állabok fatömegének becslésénél a következő eljárást 
alkalmazzák:

Az osztagban választanak két, egymást keresztező s a 
területet a lehető leghosszabb vonalban átszelő irányt s 
mindkét irányban az ábrából kivehető módon, egyik törzs
től a közvetlen szomszédos törzs felé haladva, lemérik a 
ezikkezakkos vonal hosszúságát ölekben s ugyanakkor 
megmérik minden útbaeső törzs mellmagassági átmérő
jét és ezt egy, az alábbiakban bemutatott próbafelvételi 
jegyzőkönyvbe jegyzik be. Ezen eljárás alkalmával meg-
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határoztatik az, hogy a czikkczakkos vonalak egész hosz- 
szúságára mennyi törzs esik s ezen adatból kiszámítják 
azt, hogy mekkora a két vonal mentén a törzsek átlagos 
távolsága. Kiszámítják pedig oly módon, hogy az A és 
B  czikkczakkos vonalak mért hosszát az útközben talált

egyes vastagsági osztályaiban a felmért törzsszámnak 
hány %-a esik.

Pl. a felmért összes törzsek száma =  S ö, a bükk I. 
vast. oszt. törzsek száma pedig =  *Sblf akkor az I. vast. 
oszt. bükktörzsek a felmért összes törzseknek X  =  Sbl

Sőszázalékát teszik ki.

törzsek számával elosztják. Ha már most meg van hatá
rozva ez az átlagos távolság, akkor könnyű meghatározni 
vele az egy holdra eső törzsek számát. Képzeljük az 1 
holdas területet szabályos négyzetnek. Ennek minden 
oldala 40-40°. A törzsek levezetett átlagos távolsága le-

40gyen pl.: t. Ez esetben a négyzet egyik oldalára y  törzs 
esik, a hold egész területére pedig (40)2 =  5.

így nyerjük tehát az egy holdra eső törzsek számát. 
A becslési jegyzőkönyv feltünteti a mérés alkalmával út
közben talált törzsek mellmagassági átmérőit vastagsági 
osztályok szerint, vagy pedig ha több fanem van az 
osztagban, fanemek szerint is elkülönítve.

Kiszámíthatók ennek alapján az egyes vastagsági osz
tályokban, illetőleg a különböző fanemek vastagsági osz
tályaiban levő átlagfák átmérői.

Az átlagfák kikerestetnek, ledöntetnek és szakaszonkénti 
köbözéssel köbtartalmuk a képezendő választékokra való 
tekintettel megállapittatik.

Ezek után meghatározzuk azt, hogy a különböző vas
tagsági osztályokban, illetőleg ha több fanem van, ezek

Az egy holdra eső törzsek számát már tudjuk, ez s. 
Az egy holdra eső I. vast. osztályú bükktörzsek száma 
tehát lesz sbl =  s . X .

Az egy holdra eső I. vastagsági osztályú bükktörzsek 
fatömegét pedig úgy kapjuk, hogy a törzsek számát, sbl-et 
szorozzuk ezen vastagsági osztály átlagfájának köbtartal
mával.

így járunk el minden vastagsági osztálynál, illetőleg ha 
több fanem van, ezek minden vastagsági osztályánál 
külön-külön. Az így nyert fatömegbeli adatokat aztán 
szorozzuk a becsült állab területével s kapjuk az összes 
fatömeget.

Az eljárást a következő példában mutatom be :
Legyen a rajzban feltüntetett osztag egész területe 

16-8 kataszt. hold. Az állabot egyszerű
ség okáért egyféle fanem, például bükk 
foglalja el s e fanemnél a kelendőségi 
viszonyok két vastagsági osztály felállí
tását teszik szükségessé. Az I. vastagsági 
osztályba sorolandók a 16 — 36 centi
méter mellmagassági átmérőjű, a 11-ik 
vastagsági osztályba pedig a 36 centi
méteren felüli lörzsek. A vastagsági fo
kok pedig páros centiméterekben vétet
nek fel.

Jelölje az 1. ábra a bebecsülendő osz
tagot. Ezen ábrán az A  és B  vonal a 
felmérendő czikkczakkos vonalakat jelzi, 
az útbaeső törzsek pedig 1, 2, 3, . . .
(n—2), (n—1), ii, illetőleg 1, 2, 3, . . .
(in— 2),  (m— 1), m.

A távolságok mérésénél lehetőleg úgy 
járjunk el, mint a 2-ik ábra mutatja, 
vagyis egy útbaeső törzset se övezzünk 
körül a mérőszalaggal.

A vonalak bejárásánál azt találtuk pl., 
hogy A  hossza 420 öl, a B  vonalé pe
dig 210 öl. A kettő együtt 630 öl. Az 
A  vonalon felvettünk 205 darab törzset, 
a B  vonalon pedig 110 darabot. Össze
sen 315 darabot.

A törzsek átlagos távola a két vonalon 2 öl.
Az egy holdat alkotó szabályos négyzet oldalai 40-40 
ölet tesznek ki. Az átlagos távol ebben —2- 20-szor 
találtatik. Az egy holdon levő törzsszám tehát jelen eset
ben 20 X 20 =  400 drb. lesz.

Az útközben a két vonalon talált törzsek adatai a kö
vetkező jegyzőkönyvbe lettek bejegyezve :

2. ábra.
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Át
mérő
cm.

A felmért törzs bejegyzése
Törzs
szám

Kör
lapösszeg

Meg
jegyzés

/. vastagsági osztály.

16 HJII II! 8 0-161
18 m ii mn in 13 0-331
20 mu mu mu mu nin mii n 32 1-005
22 III II mn mn mn mn mn n 37 1-406
24 Ilin mn mn mn mn mn // 32 1-448
26 lilll mn nin mn mn 25 1-327
28 Ilii! mn mn mn nin n 27 1-662
30 mii mn mn n 17 1-202
32 mii .mn mn i 16 1-287
34 mii mn n 12 1-089
36 mii mn mn n 17 1-730

i. vast. oszt. összesen 236 12-648

II. vastagsági osztály.

38 mii m ii m n  n 17 1-928
40 mn mn nin nn 19 2-387
42 inn m n m n m n 20 2-771
44 um nn 9 1-368
46 mn n 7 1-163
48 mi 4 0-724
50 ni 3 0-589

ii. vast. oszt. összesen 79 10-930

I

Az I. vastagsági osztály átlagtörzsének körlapja lesz: 
=  0-0536 m2, ennek megfelel 26 cm. mell

magassági átmérő.
A Il-ik vastagsági osztály átlagtörzsének körlapja pedig : 

10̂ ° - =  0-138 m2, ennek megfelel 42 cm. mellmagas
sági átmérő.

Ezután kikeressük a 26 és 42 cm. mellmag. átm. átlag
törzseket és szakaszonként köbözzük.

Találtatott pl. a 26 cm.-es átlagtörzsnél ily formán 
0*476 m3 köbtartalom, a 42 cm.-es átlagtörzsnél pedig
1-283 m3.

Megjegyzem, hogy az osztag A és B vonalának bejá
rása alkalmával már némi tájékozást szerezhetünk arról, 
hogy magasság stb. tekintetében az átlagtörzseket hol 
keressük.

A felmért A és B vonalon az összes bejegyzett tör
zsek száma 315. Az I. vast. osztályba ebből 236 drb. 
vag y is^  =  74u/o esik. A II. vastagsági osztály törzseinek 
száma pedig 79 drb., vagyis =  26°/0.

Egy holdra az átlagos távolság adatai szerint 400 drb. 
törzs jut. Ennek 74%-a, vagyis 296 darab I. vastagsági 
osztályú, 26°/o-a pedig, vagyis 104 darab II. vastagsági 
osztályú.

Egy hold fatömege tehát =  0-476 X 296 =  141 m3 I. 
vast. oszt. és 1 "283 X 104 =  133 m3 II. vast. oszt.

Az egész osztag fatömege pedig úgy számittatik ki, 
hogy ezen eredményeket 16*8-dél szorozzuk.

Fent leirt eljárást mindazon esetekben alkalmazhatjuk, 
amikor az állab egyenetlensége miatt próbateret felvenni 
nem volna lehetséges, a törzsenkénti felvétel pedig fárad
ságos és költséges voltánál fogva a kitűzött czél elérésére 
különben fölösleges lenne. Véleményem szerint ez az el
járás ad olyan pontos eredményt, mint a közönséges 
próbaterezés, sőt sok esetben annál pontosabbat is s 
annál jóval kevesebb fáradságba kerül.

Kolossy Imre,
ak. tanársegéd.

C§3 C§D C0D C&> c g } C§D cgD C&> C§3 c g ) c£ >  C§3 cg= C&> c£ >  C§3 C&> C&> c£ >  C&> C&5 cgD  C0DC0D c£ >  C§D

Az 1902. évi Pozsonyi II. Mezőgazdasági 
O rszágos Kiállítás.

A „Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége“ az 
1900. év november 26-án megtartott nagygyűlésén el
határozta, miszerint a II. mezőgazdasági országos ki
állítást 1902. év szeptember havában Pozsonyban 
fogja rendezni. A kiállításban résztvesznek Pozsony, 
Nyitra, Bars, Trencsén, Hont, Esztergom, Komárom, 
Győr, Fehér, Aloson, Sopron, Vas, Veszprém és Zala 
vármegyék.

A megalakúit rendező-bizot'ság a kiállítás keretét hat 
főcsoportban állapította meg s ezeknek egyikét, a VI. 
főcsoportot az e r d é s z e t i  é s  v a d á s z a t i  kiállítás fogja 
képezni.

A VI. főcsoport rendező-bizottsága, melynek elnöke 
gróf Eszíerházy Mihály, az erdészeti alcsoport elnöke 
Lászlóffy Gábor kir. erdőfelügyelő és csoportbiztosa 
Neogrády Kálmán, az említett 14 vármegyében az erdé
szettel, fakereskedelemmel, faiparral és vadászattal fog
lalkozókat a kiállításban való közreműködésre hívja fel s 
az érdekeltek részére egy nyomtatott, úgynevezett tájé
koztatót és bejelentési ívet is bocsát rendelkezésre.

Az „erdészeti és vadászati" c o l l e c t i v  kiállítás 4 
alcsoportban fog rendeztetni és magában foglalja

az /. alcsoport az „erdőmívelést és az ahhoz tartozó 
ágazatokat“ ;

a 2. alcsoport az „erdőhasználatot, nyers termelést, 
szállítást, mellékhasználatokat, ipart és az erdészeti épít
kezést“ ;

a 3. alcsoport az „erdőrendezést“ s végűi
a 4. alcsoport a „vadászatot.“
A „Bejelentési ív"-et legkésőbb f. évi október 31-ig 

az illető rovatok pontos kitöltése mellett: „ A  P o 
z s o n y i  II. M e z ő g a z d a s á g i  O r s z á g o s  K i á l l í t á s “  VI. 
csoport (Erdészet-vadászat) czímen (Pozsony, Baross 
Gábor-út 7. sz.) kell beküldeni.

Midőn a „Gazdasági Egyesületek Országos Szö
vetségét" eme újbóli nemes tevékenysége alkalmából a 
legnagyobb örömmel, melegen üdvözöljük, egyúttal ama 
óhajunknak is kívánunk kifejezést adni, hogy a felsorolt 
14 vármegyében lakó erdőbirtokosok, erdészek, fakeres-
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kedők és faiparral foglalkozók minél tömegesebben ven
nének részt e kiállításon s az által újabb bizonyítékot 
szolgáltassanak arra nézve, miszerint az erdészet a mező- 
gazdaságot ilynemű törekvéseiben mindenkor készség
gel támogatja s közgazdaságunk fellendülésén vele egye
sült erővel kíván dolgozni.

A szerkesztő.
5C5C A* A* A-» A » A* A* .*» «a, A* . L  c*. «4» A* A» .*» «A. «A»•>,C5l >'^5C>_>v5'v./'C.yC5c5C-'C>'C>;v.5 .̂5L5^.5^.5C5k.^v̂5C^C »V. 'C^C5C>C

TÁRCZA.

Ha meghalok . . .
(Mautner Hans.)

Ha meghalok, ne dohos sírjalak 
Vegyék körül elporladt testemet; 
Átfutna rajtam ott a borzalom, 
Mikor jönnének a holt szellemek.

Temessetek a zöld erdő ölén, 
Árnyatadó sötét lombok alatt,
Majd gondoznak s örködnek felettem. 
Kiket szerettem . . .  a kedves vadak.

Hol fegyveremtől elhiilt a király . . . 
Az első szarvas . . . oda tegyetek, 
Hol örömében éledt a vadász,
Az ifjú csermely s az öreg hegyek.

Körültem dal kél . . . hálaénekek 
Zengik majd be a völgyet, bérezeket, 
Dicsérve Istent, a mindenhatót,
Ki megteremtő ezt az életet.

S ha késő őszszel egy szarvaskirály 
Bolyongja büszkén be a tájakat 
És sírom felett búsan, szomorún 
Erdőt bezúgő hangokat hallat;

Ne lőjjetek . . .  de szépen, csendesen 
Imát rebegjen értem ajkatok . . .
Ki annyit járt az erdőn közietek, 
Most mélyen alszik . . .  a vadász halott.

o*

Vihar a rengetegben.
— A „Magyar Erdész“ eredeti tárczája. —

Irta: Glück István.

Rengetegnek csendes, temetői magányába vágyódtam. 
Itt vagyok. Nincs egy lélek sem itt kívülem, magam va
gyok. így szeretek én bolyongni az erdő néma csendjé
ben, így egymagámban saját álmaim, saját gondolataim 
eszményi világába temetkezve, nem szólva semmit, csak 
bámúlva, hallgatva az erdő titokzatos birodalmának szép
ségeit, csodáit. így a lelkemhez férkőzik minden, máskor 
és másokkal kalandozik és nem vesz észre semmit, pedig 
akkor is kínálva-kínálja magát a megmérhetetlen szép
ség, melylyel fel van eziezomázva a nagy természet leg- 
kedveltebj világa: az erdő.

Nem az örökös, hűvös árnyék csalogat engem ide fel 
a hegytetőre; nem a pompás ózonos levegőt óhajtom

magamba szívni, minőnek párja különben sehol sincs 
meg : engem valami más nógat erre. Igazában talán ma
gam sem tudnám megmondani a valódi teljes okot. 
Szeretem az erdőt s azt ami benne van, a szépségét, a 
sokféleségét, a csendjét s mégis folytonos moszatolását, 
susogását, csevegését. S mindez még nem igazi ok. Azt 
a hangulatot óhajtom belopni lelkembe, mely az erdőben 
szívemre rakódik mindig, valahányszor fölkeresem. Ott 
valami csodálatos ünnepi hangulat uralkodik, mely elől 
sohasem tud egészen kitérni a fogékony lélek. Sokszor 
tele van pajzán jókedvvel, máskor meg maga a megtes
tesült bánat. Tavaszszal csupa vidámság, őszszel meg 
csupa lemondás, fájdalom; nyáron csupa komolyság, 
hallgatag, mintha megfogamzott volna benne ereje tető
pontján a megsemmisülés borzasztó gondolata s töprengne 
rajta.

Most éppen ez a filozof komolyság tartja megszállva.
Nyár van, annak is a legmelegebbje. Lenn a hegy lá

bánál nyüzsgő városban még reggelről beszélnek, itt már 
a reggelt el is temették, hisz jó négy órája már, hogy a 
nap súgár gyermekei bujósdit játszanak a sűrűben fárad
hatatlanul. Nincs egy parányi felhő az égen. Hatalmas 
azúrkékség borúi az erdő haragos zöldjére. S mégis va
lami gyenge szöszmötölés, suttogás lopakodik át a zöld 
sűrűségeken. Csak akkora, hogy csupán a figyelő fül 
hallja meg és csak a fürkésző szem veszi észre az okát, 
a leveleknek szemérmetes ölelkezését. Arczom csak any- 
nyit érez e parányi szellőből, mint mikor a nagy páva
szem lippen előtte nagy szárnyaival ütemben, úgy, ahogy 
szokta, mikor meghúzódik nappalra valami fatörzsön.

S ez már nem a hajnali szellő. Más tájakra bujdosott 
az már.

Ennek nincs meg az az üdesége, az a nedvessége: 
ez úgy simúl az arezhoz, mint a selymes szőke leány
haj. Nem csapong czéltalanúl jobbra-balra, föl-le, ahogy 
az erdők, rétek örökös fuvallata szokta; ennek megvan 
a maga határozott iránya északnyugatról délkeletre. 
Csakhogy gyengéd, akárcsak pillangó vagy bagolyszár
nyakon járna-kelne. Alig mozdúl meg a levél, egy pará
nyit félrehajlik, útat enged a gyengéden követelődzőnek 
s aztán visszafordúl megint a helyére. Innen támad eb
ből a kis hajlongásból az a szöszmötölés, amelyet a fü
lem hall.

Lenn a földön magasra nőtt fű között tudomást sem 
vesz minderről a nyüzsgő bogárhad. A fűszál meg sem 
moczczan, az erdei harangvirág lilás színű szép kis ha
rangjai nem csilingelnek, csak állnak egy helyben, a szí
vókból lelógó nyelvecske mozdúlatlan. Csak fenn a ma
gasban, hol összeölelkeznek a leveles gályák, ott van a 
moszatolás.

Szeretem hallgatni. Mintha játszadoznának ott az erdő 
tündérei a napsugárral; mintha tenyerükkel akarnák itt 
is, ott is befogni azt a nyílást, ahol beférkőzhetnék a 
napsugár. Mintha az ő hahotájok volna az a suttogás, 
tapsolás! ?
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Le is heveredtem a bársonyos fűre, arra a virágokkal 
hímzett gyönyörű szőnyegre, hol legsűrűbben ölelkeznek 
fejem fölött a levelek, hogy jobban hallgathassam, job
ban élvezhessem azt a játékot, ami ott fenn történik a 
magasban.

Méhike zsong mellettem egy virágon, folyton düny- 
nyög, mint a magyar menyecske a munkája közben.

Dongó csap el a fejem fölött, mintha mindig dühös 
volna, haragosan morog, mint a házsártos öreg ember. 
Hangja egy pillanatra elnyomta azt a moszatolást is ott 
a magasban. De csak egy pillanatra, mert hamar odább 
állott. Olyan, mint a villám a röpte. Sokszor nem is lát
juk, csak a dongását halljuk, melyet a sebesen pergő 
szárnya kelt a nagy csendességben.

Mellettem egy bábrabló erőlködik keresztül a fűszála
kon. Neki erdő az. Keresi a megélhetése föltételeit, 
ím találkozott egy hitvány féreggel, mely éppen az egyik 
fűszálon iparkodott fölfelé. Megérinti a csápjával. Attól a 
csiklandástól megrándúl a féreg teste és sárga nedvet 
bocsát ki magából. Ez a fegyvere, hitvány, méltó a gaz
dájához, de sokszor jó szolgálatot tesz. Most azonban mit 
sem ér. A bábrabló erős rágója kettészelte a hitvány
ságot. Ott fetreng, izeg-mozog annak a rablónak feje 
előtt. Nemsokára nincsen belőle semmi. Az erősebb ál
dozatul kívánta a gyengét. Egy kis tragédia az erdő al
jának csendéletéből.

Felugrok, indúlok beljebb azon a keskeny ösvényen, 
melyen éppen csak egy ember fér el. Utamba áll itt is, 
ott is egy oldalt nőtt galy, félrehajtom s nincs többé 
akadály. Más helyt úgy összenőtt a bokor, hogy erőszak
kal kell hátammal belefurakodnom, hogy össze ne kar
molja az arczomat. De nem bánom az ilyen akadályt, 
ez teszi széppé az utamat.

Valahol a közelben vadgalamb búg. Nem lehetne kí
vánatosabb hang ebben a rengetegben. Úgy beleillik ebbe 
a visszhangos magányba ez a bánatos dallamú búgás. 
Az ember el tudná hallgatni egy örökkévalóságig. A ta
vasz lombfakadásához jobban illik a pintyőke trillája, 
vidám csattogása, a szürkebegy vagy fülemile dala, a 
a rigó füttye. A dús lombozatú, sűrűn árnyékos renge
tegben legkedvesebb a kakuk méla hangja, a galamb 
búgása. Ritkán is szól ilyenkor más madár. Csak a má
tyás, ez a bohócz madara az erdőnek, szegődik társúl 
azok mellé, ő nem nyughatik, mert kíváncsisága min
denfelé elkergeti s hivatást látszik érezni magában, hogy 
ő figyelmeztesse az erdő élő világát a közeledő vesze
delemre. Most is, hogy ijedve verdesi szárnyával a meg
rémült búgó galamb a sűrűség lombját menekülés köz
ben, Isten tudja honnan, de ott terem s rikácsoló hang
jával betölti a hegyoldalt. Mikor aztán észre vesz, ő is 
odább száll.

Odaérkeztem a Kantavár völgyébe a forrás mellé. Csak 
eddig akartam jönni. Itt megpihenek, amíg a kedvem 
tartja. Köröttem hatalmas gyertyánfák és tölgyek mered
nek az égbe, de kimagaslik itt is, ott is egy-egy magá

nyos szilfa. A forrás mentén akkorára nőtt a fű, hogy 
elbújhatnám benne. Akad közte sás is, még a hitvány 
szittyó is beverte gyökerét.

Piczi, gyászruhás, fehérpettyes, aranysávos pillangók 
repkednek nehézkesen ide-oda. Tele van velők az egész 
erdő. Van egy másféle is, az meg sárgás-fehér, barna 
pettyekkel, az már fürgébb, kaczérabb. Ok elevenítik meg 
ezt a tájat, mert madár alig van, azok otthonosabban 
érzik magukat a ligetek bogyós cserjéi közt. Csak a ga
lambok búgnak jobbról-balról, mindenfelől.

Lefekszem a forrás mellé a fűbe, egy hatalmas szilfa 
árnyékába. Az égen néhány ködfoszlányszerű felhőcske 
siet tova; mi kergetheti azokat?

Behúnyom szemem s úgy hallgatom a folyton erős- 
bödő suttogást, tapsolást. Most már a bokrok is hajlon- 
ganak. Itt a kis tisztáson még a lengő fűszál is megérzi 
a hűvösebb levegő áramlatát s attól szisszen. A köze
lemben őrült pörgetősdit játszik egymagában egy félig 
elhervadt levél a bokron. Pörög mint az orsó. Talán az 
erdő bohém szelleme játszadozik vele.

Zene támad, de csodálatos zene, száz suttogásból, zi- 
zegésből, levélpörgésből, légy zümmögéséből, méh dön- 
gicséléséből, nagy dongó dongásából, galyroppanásból, ág- 
reccsenésből, galambbúgásból, patak vize csergedezéséből. 
Ezer hang foly össze, egyik se bántó, mindegyik kelle
mes így az összhangban. A disszonánczia csak szépíti a 
zenét, mert ritka, mert a viharosabb érzés tolmácsa. Ezt 
az erdő zenéjét hallgatom behúnyt szemmel, hogy el ne 
terelődjék figyelmem, hogy csak a fülem fogadja be a 
külső behatásokat. Nem gondolok semmire sem, csak 
élvezem ezt a zenét. Ki tudja élvezni? Én tudom s nem 
tudok betelni vele.

Ámde mindez még csak az erősebb szellő zenebonája.
Most kitör a szél is már, mert úgy látszik vihar köze

leg. Nincs ugyan felhő még a láthatáron, nem is hiszem, 
hogy a közelben volna, mert a vihart egy felhő hozza, 
de az aztán felhőóriás. Megfekszi az eget egész széles
ségében s vágtatva rohan el a változatos tájak felett. Az 
tele van vidámmal s meg tudja korbácsolni az egész 
világot.

A megerősödött szellő, a beköszöntő szél már messziről 
hírt ád magáról. Valami mélyebb hangú búgás üti meg 
a fület, de a szemem még nem látja a fák koronájának 
hajladozását. Még messze van a szél ereje, de a hangja 
már ideért. S olyan fölséges hallgatódzva várakozni arra, 
míg ideér hozzám is és elcsap fejem felett. A zúgás- 
búgás közeledik. Most itt van előttem. Meghajlik a fák 
koronája s erőszakosan csapódik újra vissza, hogy újra 
jobbra-balra csapkodják. Ez már aztán a forte-ja az erdő 
zenéjének! A száraz gályák recsegnek, ropognak, egyik
másik törik már s kalimpálva húll alá a magasból. A 
vadméhek nem szállnak már virágról-virágra, mindegyik
nek megvan a. biztos útja, amerre száll; hazamennek, 
mert érzik, hogy nagy vihar közeleg.

0 csak jöjj te égiháború zenebonáddal, villámaiddal,
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mennydörgéseiddel, csak jöjj te levegőtisztitó nagy hata
lom, epedve várlak. Úgy szeretném már hallani hango
dat, látni mennyköveidet, amint sisteregve járják be az 
eget!

Még messze, nagyon messze lehet, de már hallom a 
közelgésének tompa moraját, a távoli dörgés elnyomott 
mormolását. Tiz perez múlva már feltűnik a szomszéd 
hegyoldal feje fölött kígyódzó sárgás-szürke felhőtömeg, 
mely átfogja az eget északtól délig és zúgva-búgva vág
tat az erdő feje fölött.

Olyan vihar keletkezik, hogy csodálatra kelt. A hatal
mas fák meghajolnak, hogy majd derekuk szakad ketté 
s a szélvész belekapaszkodik óriás üstökűkbe s tépi, 
rázza, forgatja eszeveszetten. Leszakítja itt is, ott is a tö
rékeny galyakat, megrepeszti az ágakat, mikor aztán 
recsegve-ropogva omlik alá a magasból leütve, maga alá 
temetve még 2—3 fiatal fát, csenevész bokrot. Zúgás- 
búgás, zaj tölti be a rengeteg magányát; villámok czik- 
káznak a besötétült kavargó mennyégen s dübörögve 
mordúl meg az ég haragja, melyet százszorosán ver 
vissza az erdő visszhangja. Nem is némúl el egy pilla
natra sem a dörgés. Sokszor magas hangon zúg át a 
menny boltján, mint valami éles csattanás, máskor erős- 
bülve-gyengülve mély bömbölés váltja fel, mintha deszka
padlózaton ezer tekegolyó ugrálna, futna, gördülne össze
vissza. Nem tud ettől a hatalmas levegő-áramlattól 
kiegyenesedni a fa, csak hajlik jobbra-balra sóhajtva, 
zizegve, zúgva-búgva, süvöltve, mint a fenevad. Ezerféle 
változata van a sudarak búgásának, a levelek zúgásának 
s ez a zenebona olyan jól esik fülemnek.

Nem tart soká. A viharfelhő elkotródott, most csak az 
uszálya fut még a fejem felett, az önti tartalmát bősé
gesen az erdőre. Eleinte csak nagy, ritka cseppek húll- 
nak, majd megered sűrűbben s esik jó negyedóráig, de 
úgy, Isteiégazában; magam keveset kapok belőle, mert 
sűrű bokor alá menekültem, melyre ráhajlik még egy 
hatalmas szilfa lomberdeje is. Nemsokára már csak szi
tálva esik az eső, az ég áldása.

Ekkor már vidám jókedvvel bandukolok az úton lefelé.
Kisüt a nap s valósággal megszépíti, megaranyozza a 

világot. Minden oly üdének látszik, mintha tegnap szü
letett volna.

Ezernyi-ezer csepp ring a leveleken, melyek imbo- 
lyogva hintáznak a levél csücskén, míg megvastagodva, 
hízva, nem bírja el a levél s akkor aláhúllnak az avarra. 
S mindegyikk cseppben a szivárványszínek tarkasága ra
gyog felém. Egy-egy fénylő nappá válik minden csepp, 
melyek ragyogása meg tudná vakítani a szemet.

A galamb újra búgni kezd mindenfelé, amerre csak 
megyek, elkísér útamon sokáig, mert tele van vele az 
erdő. S én nem tudok eléggé betelni e gyönyörű világ 
szépségeivel . . .

IRODALMI SZEMLE.

—  „A  mikroszkópi gyakorlat e lemei“ czímű könyv 
jelent meg dr. Lendl Adolf intézetének kiadásában. Kü
lönösen iskolai használatra, valamint műkedvelők és 
kezdők munkáihoz ajánlhatjuk. — A ■ mikroszkópiának 
évről-évre több híve támad hazánkban is. Azelőtt csak 
a tudományos intézetekben ismerték a mikroszkópot; 
manapság azonban minden orvos, gyógyszerész, technikus 
és mások használják, de sőt sok művelt ember, mint 
műkedvelő is foglalkozik már mikroszkópi vizsgálatokkal, 
mert a természet minimálisan apró részeiben épp oly sok 
tanúlságosat és gyönyörködtetőt nyújt a felfegyverkezett 
szemnek, mint nagyarányú alkotásaiban. — Azt hisszük, 
hogy sok olvasóra fog találni ez a két részből álló kis 
mű, mert úgy van megírva, hogy az is használhatja, aki 
nem szakember e téren. — Az első részt (a mikroszkóp 
használatáról) dr. Lendl Adolf írta; a második (amely a 
preparátumok készítésére egyszerű és gyakorlati útmuta
tásokat foglal magában) Kohaut Rezső tollából került ki. 
— Mindkét rész együttvéve 9 koronába kerül.

Kísérletek külföldi fanemekkel Ausztriában. 
Azok után, amiket a külföldi fanemekkel Némethonban 
végzett kísérletekről lapunk 5. számában közöltünk, ol
vasóinknak az ilyen dolgokban múlhatlanúl szükséges 
bővebb tájékoztatása kedvéért nem mulaszthatjuk el rö
viden megismertetni dr. Cieslarnak a Centralbl. f. d. g. 
Fortwesen f. évi 3., 4. és 5. füzeteiben megjelent czikkét 
is, melyben a külföldi fanemekkel Ausztriában végzett kí
sérleteket írja le. Ez a czikk annyival is inkább figyelmet 
érdemel, mivel Cieslar az ausztriai kísérletek rövid múlt
jára való tekintettel, a kísérleti eredmények tárgyalásánál 
a németországi kísérletek eredményeit is mérlegeli s a 
végkövetkeztetéseket a német és osztrák kísérletek ösz- 
szességéből vonja le. Ausztriában külföldi fanemek te
nyésztésével rendszeres kísérletek az 1886-ik év óta vé
geztetnek. — A kisérletezés helyes irányának megálla- 
píthatása czéljából azonban a földmívelésügyi ministerium 
már 1882-ben kérdőíveket küldött szét az összes állami 
erdőhatóságokhoz és több magánbirtokoshoz, amelyekkel 
különösen aziránt kívánt tájékozódni, hogy a már eddig 
tenyésztett külföldi fanemek közűi melyek állották ki jól 
a telet. Ezeknek a kérdőíveknek jóformán csak a síma 
fenyőre nézve volt ugyan megfelelő eredménye, mind
azonáltal 1886-ban a „Wiener Wald“ neuwaldeggi pago
nyának Wolfesberg és Hütteldorf nevű részében kihasit- 
tatott a külföldi fanemek tenyésztésére szolgáló kísérleti 
terűlet azzal, hogy az ottani csemetekertben állami költ
ségen nevelendő külföldi facsemetékből az állami birto
kokon végzendő tenyésztési kísérletekhez a szükséges 
csemetemennyiség ingyen fog kiadatni, viszont azonban 
az állami erdő- és uradalomkezelőségek kötelesek a kí
sérleti állomás által megállapítandó m ta szerint a kí
sérletekről pontos nyilvántartást vezetni és az eredményt 
a kísérletek vezetőségével évente közölni. Ebben az ér
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telemben a központi csemetekertben nevelt külföldi cse
meték kiültetését 1888-ban meg is kezdették, de a föld- 
mívelésügyi ministerium már 1891-ben czélszerűbbnek 
találta a külföldi fanemek csemetekerti nevelését is de- 
centrálizálni, úgy, hogy minden erdő- és illetőleg ura
dalmi igazgatóság kerületében külön neveljék a kerületben 
végzendő kísérletekhez szükséges külföldi csemetéket. A 
vetőmag beszerzése azonban egyrészt a nagyban való 
beszerzés előnyeire való tekintettel, másrészt azért, hogy 
vetőmag csak teljesen megbízható helyekről legyen ren
delve, továbbra is a központi kísérleti állomás feladata 
maradt, ahova a külső kísérleti állomások a végzett kí
sérleteket és azok eredményeit bejelenteni kötelesek. Az 
állami uradalmakban ilyen módon a lehető legkülönfélébb 
termőhelyi viszonyok között létesített kísérleti telepeket 
kiegészítik a központi kísérleti állomáshoz tartozó és an
nak személyzete által kezelt külső kísérleti telepek,* 
valamint a magánuradalmak költségén fentartott magán 
kísérleti telepek, mely utóbbiak a vetőmagot szintén a 
központi állomás útján szerzik be, sőt némelyek a cse
metéket is onnan kapják. Az összes kísérleti telepek je
lenlegi száma a tűlevelűekre nézve 266, — 263,949 cse
metével, a lomblevelűekre nézve pedig 106, — 97874 
csemetével. Ez a szám azonban még növekedőben van 
és mivel az elv az, hogy a kísérletek kisebb területeken, 
de a lehető legkülönfélébb termőhelyi viszonyok között 
végeztessenek, az örökös tartományokban pedig a szelid 
tengeri kiimától a legzordabb havasi kiimáig mindenféle 
termőhelyi változat bőven képviselve van: kétségtelen, 
hogy néhány év múlva az ausztriai kísérletek legalább a 
külföldi fanemek közűi a mi viszonyaink között is te
nyészthetők megválasztása tekintetében teljesen kimerítő 
tájékoztatást fognak nyújtani. Az eddigi tenyésztési kísér
letek eredményeit a németországi kísérletek eredményei
vel egybevetve, Cieslar után a következőkben adjuk:

1. Pseudotsuga Douglasi Carr. Homokos agyagon 
éppúgy mint kötött agyagtalajon, legyen az üde vagy 
száraz, egyaránt díszük, de a köves, száraz mésztalajt, 
valamint a laza homokot és a nedves talajt nem ked
veli s a száraz, nehéz talajon is csak néhány évi sinlő- 
dés után indúl vidor növekvésnek. Az alapkőzetben nem 
válogatós és ha az üdeség nem hiányzik, akkor a sekély, 
laza, köves talajon is elég jól nő, de a mély, közép kö
töttségű, televényben gazdag, homokos agyagtalajon fej
lődik a legszebben. 120 m.-től 1400 m. tengerszín fö
lötti magasságig sikerrel telepítették, sőt Déltirolban 
1500—1600 m. magasságban is elég jól fejlődött, de az 
utóbbi helyeken csak védőállabok alatt, míg a szabadban 
elfagyott. A tenyésztési kísérletek általában arra mutat
nak, hogy a Douglas-fenyő a dombvidék s az elő- és

* Ezekhez tartozik a hinterbergi (Felső-Steierország) pagony 
Hasenkogl nevű részén 1400 m. magasban létesített alpesi csemete
kert és kísérleti telep is, ahol magas hegységre való külföldi cse
metékkel kísérleteznek, de ezideig még csak Picea alba Lk. cseme
téket ültettek ki. Fordító.

középhegység fája. Megfelelő termőhelyen úgy magassági 
növekvés, mint tömegtermelés tekintetében túlszárnyalja 
a mi fenyőinket. Lúcz-, jegenye- és vörös-fenyővel s 
bükkel nagyon jól elegyíthető. Gyors növésénél fogva a 
természetes felújúlások pótlására igen alkalmas. Gyanta
dús, kemény, ruganyos, finom erezetű fája épület- és 
asztalosfának s hajó- és árboczfának egyaránt kedvelt. 
Növekvése már az első évben is elég gyors, úgy, hogy 
1 éves korában átiskolázható. Elő- és középhegységben 
3 éves korában, magas hegységen 4 éves korában ülte
tik ki. A száraz fagy iránt nem érzékeny, de nedves 
helyeken — különösen első éveiben — könnyen elfagy. 
A gyom nagy ellensége, éppúgy, mint a túlságos beár- 
nyékolás. Az oldalvédelmet és a laza felső árnyékot azon
ban kedveli s ezért gyér védőállab alatt szebben fej
lődik, mint a szabadban és csemetekerti vetésnél a gyér 
árnyékolást vagy legalább a kellő oldalvédelmet megkí
vánja. A nyúl, őz és szarvas a Douglas-fenyőnek nagy 
ellensége. Ezek ellen tehát bekerítéssel vagy a cseme
téknek Mortzfeld-féle kenőcscsel való bemázolása által 
védeni kell.

2. Picea sitchensis Carr. Meghonosításra a Douglas- 
fenyő mellett a legajánlatosabbnak mutatkozik. Magas 
hegységi fanem, mely a lúczfenyő régiójában van otthon. 
Az üde vagy nedves, szelid homokos agyagtalaj kedve
lője, tekintet nélkül arra, hogy ez a talaj minő alapkő
zetből keletkezett. A könnyen száradó, kavicsos és agyag
talajnemeken nem él meg s a nehéz talajnemeken sínlik. 
Viszont azonban a nedvességnek nagyobb fokát is eltűri, 
úgy, hogy vizenyős vagy tőzeges talaj beerdősítésére is 
alkalmas. A talaj üdesége vagy nedvessége mellett a 
levegő mérsékelt nedvességét is megkívánja, minélfogva 
a lúczfenyő rég'ojában, a minden tekintetben üdébb 
termőhelyeken tenyésztendő. Magassági növekvése és tö
megtermése körülbelül olyan, mint a lúczfenyőé; vize
nyős vagy tőzeges talajon azonban nagyobb és fájának 
minősége általában jobb. Első évében nagyon lassan nő 
és gyökérzete is igen gyengén fejlődik ki, minek kö
vetkeztében könnyen kiszárad vagy felfagy és csak 2 
éves korában iskolázható. Az előbbi tulajdonságai miatt 
a magas hegyvidékre szánt csemetéit is czélszerű a kö
zéphegységben (1000 m. magasságig) telepített csemete
kertben nevelni nyáron át mérsékelt, télen pedig erősebb 
takarással. A 4—5 éves csemeték azonban megfelelő 
termőhelyre bátran kiültethetők, mert akkor ellentálló 
képességük már elég nagy. A fagy iránt érzéketlen. Va
dak által való károsításnak jóval kevésbé van kitéve, 
mint a Douglas-fenyő, de kezdetben igen lassú növek
vésénél fogva a gyom nyomásának könnyebben esik ál- 
dozatúl. A felülről jövő beárnyékolással szemben a lúcz- 
fenyőnél érzékenyebb.

3. Picea pungens Engelm. Ezzel az északamerikai 
fanemmel Ausztriában a kísérletek még csak a csemete- 
kerti nevelés stádiumában vannak, de Poroszország ma
gas hegyvidékein már vannak 1897-ben kiültetett — je-
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lenleg 9 éves -— culturák is, amelyek arra mutatnak, 
hogy a P. pungens a fagy iránt teljesen érzéketlen s 
zömök növése igen merev, tömött és szúrós tűi által úgy 
a hótörés, mint a vadak károsításai ellen védve van. 
Első évében lassan nő. Egy éves csemetéi 2 cm.-nél 
alig magasabbak, de erőteljes, zömök törzsűek, annyira, 
hogy csekély magasságuk daczára átiskolázhatók. Atis- 
kolázva 3 éves korában 4—5, 4 éves korában 6—7 
cm. magas. Ez utóbbi korban tehát nem nagyon gyo- 
mos területre kiültethető. A vetést mérsékelten árnyé
kolni kell. Talaj- és fényigénye a. P. sitchensiséhez ha
sonló. Tenyésztése a lúczfenyő tenyészövének felső részé
ben mutatkozik indokoltnak.

4. Picea Engelmanni Engelm. Északamerikai termő
helyei szerint szintén magashegységi fanem, miután ott 
2800—3400 m. tengerszín fölötti magasságban alkot zárt 
állabokat és eltörpülve 3800 m. magasban is tenyészik. 
Nálunk tehát a havasi-fenyő és a törpe-fenyő régiójában 
volna érdemes meghonosítani. A tenyésztési kísérletek 
ezzel is még csak a kezdet kezdetén vannak, de annyit 
beigazoltak, hogy első éveiben a többinél is lassabban 
nő s a kiszáradás és felfagyás ellen épp úgy védelmezni 
kell, mint a P. sitchensist. Elfagyásnak egyáltalán nin
csen kitéve, de a vadak károsításaitól a lúczfenyővel 
egyformán szenved. Csemetéi 2 éves korukban iskoláz
hatok és 4—5 éves korukban ültethetők ki.

5. Picea alba Lk. Tenyésztésre nem fájának kiváló 
jósága, hanem a hideg iránti érzéketlensége és csekély 
talajigénye ajánlja. Eredeti hazájában -— Canadában — 
a magas hegységek kitett élein és fensíkjain s fagyzúg- 
jaiban tenyészik. Ezért kísérelték meg tenyésztését Ausz
triában is és az eddigi eredmények szerint a hozzáfű
zött várakozásnak meg fog felelni. Növekvésének gyor
sasága közel áll a jegenye-fenyőéhez, amennyiben 4 éves 
iskolázott csemetéi 1400 m. tengerszín fölötti magasság
ban 12—15 cm. magasságot értek el és 5 éves koruk
ban (amikor kiültetni a legczélszerűbb) kiültetve átlag 5 
cm. hosszú csúcshajtásokat növeltek. Kevésbé hideg vagy 
éppen szelíd termőhelyen buján nő és tavaszszal rend
kívül korán hajt ki.

6. Chamaecyparis Lawsoniana Pari. A talaj iránt 
nem igen válogatós, amennyiben a könnyű, mély, üde 
mész-, homokkő-, agyag-, porphir- és palatalajon éppúgy 
mint a kötött, üde vagy kissé nedves talajon egyaránt 
szépen díszük és csak a sekély, száraz vagy nagyon ned
ves és nagyon köves talajon nem él meg. Ausztriában 
120 m. tengerszín fölötti magasságtól 1550 m. magas
ságig sikerrel tenyésztik, de az utóbbi magasságban csak 
Déltirolban és ott is csak védőállab alatt értek el jó 
eredményt, míg a tengertől távolabb eső hegységekben 
1200 m.-en felül a tenyésztés sikere még további bizo
nyítékokra vár. Növekvése az első 2 évben nagyon 
lassú, minélfogva magasabb fekvésű csemetekertekben 
csak 2 éves korában iskolázható, de 3-ik évében vido- 
rabb növekvésnek indúl, úgy, hogy a 4 éves csemeték

már 40—50 cm. magasak lesznek. A fagytól csak ned
ves helyeken szenved, de a felfagyás 1—2 évig veszé
lyezteti ; ezért a sorközöket télen czélszerű takarni. A 
mag csak könnyű takarást kíván és csírázását a mérsé
kelt árnyékolás nagyon elősegíti. Alacsonyabb fekvésű 
helyeken 3 éves, magas hegységben 4 éves iskolázott 
csemeték ültetendők ki. Bükkfelújúlások közé czélszerűen 
elegyíthető szórványosan is, de fenyőink között igen gyors 
növése miatt valószínűleg csak pásztákban vagy foltok
ban volna teljes kifejlődéséig meghagyható. A vadak és 
a rovarok nem nagyon bántják. Fája kitűnő; értékesebb 
valamennyi tűlevelűnk fájánál s ezért megérdemli, hogy 
tenyésztése jobban felkaroltassék.

7. Chamaecyparis pisifera Sieb, és Zucc. Tulajdon
ságai az előbbivel megegyezők, de a talaj üdeségét úgy 
látszik még jobban megkívánja. Hazája Japán, de az ed
digi kísérletekből ítélve, a dombvidéken és előhegységen 
nálunk is sikerrel volna tenyészthető, mert a telet jól 
kiállja és szépen nő.

8. Thuja gigantea Niitt. Az eddigi csekély számú 
kísérletek szerint körülbelül a kocsányos tölgy régiójába 
való fanem, ahol szelíd, üde talajt kíván, míg a nedves
séget kerüli és a szárazságot nagyon megsinli. Első évé
ben olyan lassan nő, hogy az 1 éves csemetét alig lehet 
átiskolázni, de iskolázás után, 3 éves korában már 30 — 40 
cm. magas és azontúl nagyon gyorsan növekszik. 4 éves 
korában 80 cm., 5 éves korában 125 cm. magas és 
törzse is vaskos fejlődést mutat. Gyors növekvése, hatal
mas tömegtermése és fájának értékes volta miatt tenyész
tésre nagyon érdemes. A fagy ellen azonban különösen 
első éveiben óvni kell, mert kitett helyen ártalmára lehet. 
Épp így védelemre szőrül az őz, nyúl és szarvas ellené
ben is. Hézagos tölgy és bükk-fiatalosok pótlására igen 
alkalmasnak ígérkezik, de erős beárnyékolásba vagy olyan 
helyekre, ahol a hónyomásnak lehet kitéve, nem való.

9. Juniperus virginiana L. Inkább a tengerparti kiima 
kedvelője, de a szárazföldi dombvidék és előhegység ko
csányos-tölgy talaján is jól tenyészthető fanemnek ígér
kezik. Ilyen termőhelyen a „Wienerwald“-ban szépen nő. 
6 éves korában P4 m., 13 éves korában 3*5 m. átlagos 
magasságot ért el, anélkül, hogy a fagytól szenvedett 
volna. Magja csak a 2-ik évben kel ki. Szelíd termőhe
lyen 1 éves korában átiskolázható és 2 éves korában 
ki lehet ültetni. Fagynak kitett és erősen árnyékolt he
lyekre nem való. Vadak károsításaitól keveset szenved, 
ellenben a fűnyomás nagy ellensége. Fája nagyon kere
sett, minélfogva meghonosításra érdemes.

10. Larix leptolepis Górd. Japánból származik és tu
lajdonságaira épp úgy, mint értékére nézve megegyezik 
a mi vörös-fenyőnkkel, de Európában csak a dombvidé
ken s elő- és középhegységen, 1100—1200 m. magas
ságig érdemel figyelmet, mivel magasabb fekvésű termő
helyen a fagytól szenved és a mi vörös-fenyőnknél las
sabban nő, míg az előbb jelzett termőhelyeken a telet 
jól kiállja és a közönséges vörös fenyőnél gyorsabb nö-
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vekvésnek örvend. A száraz vagy nedves talajt kerüli s 
a nehéz, kötött talajon sinlik, éppúgy, mint a közönséges 
vörös-fenyő, melylyel a csemetenevelés szabályai is meg
egyeznek. Egy éves korában át lehet iskolázni s 2—3 
éves korában kiültethető. Gyomos területre csak erőteljes 
csemeték valók, mert a gyöngéket a gyom elnyomja. 
Tölgy- és bükkfelújúlásokba czélszerűen elegyíthető, de a 
hónyomásnak és vadkároknak kitett helyeket kerülni kell, 
miután ezektől nagyon szenved.

11. Pinus Strobus L. A külföldi fanemek közűi ez 
van a legalaposabban kipróbálva, mert Németországban 
már több mint 100 éve kezelik állabszerűleg is és az 
utóbbi években már több helyen kihasználás alá is 
került. Tapasztalat szerint a leggyorsabb növésű fanemek 
közé tartozik. Magassági és vastagsági növekvése na
gyobb bármelyik honi fenyőnkénél. Fagynak és hótörés
nek, éppúgy mint a légköri változásoknak, kitűnően el- 
lentáll ; árnyéktűrő képessége nagy; igényei csekélyek; 
a talajt nagymértékben javítja s jelentékeny visszaszerző 
képességénél fogva a rongálások iránt nem kényes. Leg
szebben díszük a bükktalajon, de szegény homokban és 
nedves talajon is elég jól nő, sőt állítólag a tőzeges ta
lajtól sem idegenkedik. Fagymentességénél fogva a lúcz- 
fenyő régiójában éppen olyan biztosan tenyészthető, mint 
az alantabb fekvő helyeken. Növekvése az első évben 
közepes, de 1 éves korában rendes körülmények között 
átiskolázható és 3 éves korában bátran kiültethető. Gyo
mos helyekre vagy természetes úton részben már fel
új últ vágások pótlására azonban czélszerűbb 4 éves is
kolázott csemetéket használni. Magot korán terem, de a 
fiatal fák magja között nagyon sok a léha és később is 
átlag csak 40—50(,/() csiraképes magot ad. A csemete
nevelés semmi különös eljárást nem igényel. Könnyű ta
karást, mérsékelt árnyékolást és közepes sűrűségű vetést 
kíván. A vadak károsításaitól védeni kell, mert nagy elő
szeretettel rongólják. Épp így gondos védelemre szőrül az 
ormányos rovarokkal (Hylobius, Pissodes, Hylesinus) és 
a gombabetegségekkel (Peridermium Strobi, Agaricus 
melleus) szemben is. Lúczfenyő, vörösfenyő, erdei fenyő 
és bükk közé igen jól elegyíthető, ha ezek korban némi
leg megelőzik. Természetes felújúlások pótlására nagy ár
nyéktűrő képessége és gyors növése nagyon alkalmassá 
teszi. Fájának jósága és alkalmazhatósága tekintetében a 
nézetek még nagyon eltérők, bár Németországban, ahol, 
amint említettük, már Strobus-állabokat is használtak ki, 
dicsérik. A többek között Burkhardt azt írja róla, hogy 
fája könnyű, szép fehér, nem göcsös, könnyen megdol
gozható, szépen fényeződik, repedése és vetemedése cse
kély s tartóssága az időjárás változásainak kitett helyeken 
nagyobb, mint a lúczfenyőé. Az asztalosok és a redőny- 
készítők kedvelik. Mindazonaltal nagyobb arányú megho
nosítását Cieslar is egyelőre csak a gyenge termőhe
lyekre meri ajánlani, mert Európában termett sima fe
nyőfa a fapiaczon még nem szerepelt olyan mértékben, 
hogy tömeges termesztésének ajánlására kellő alap lehetne.

12. Pinus banksiana Lamb. Meghonosításával csak 
a 80-as évek végén kezdettek kísérletezni és az eddig 
szerzett tapasztalatok szerint a hozzáfűzött várakozásnak 
megfelel, amennyiben futóhomok és ásványilag még elég 
erős, de physikailag tönkrement talaj beerdősítésére al
kalmasnak bizonyúlt. A nagyon meszes, különösen pedig 
a humusban gazdag (fekete) mésztalajt éppúgy, mint a 
nedves termőhelyet nem kedveli. Növekvése és fájának 
jósága körülbelül olyan, mint az erdei fenyőé, de leg
alább a homokon kezdetben annál gyorsabban nő, még 
gazdagabb gyökérzetet fejleszt s ezáltal a szárazságot fo
kozottabb mértékben kibírja. Az erdei fenyőnek már nem 
egészen alkalmas talajon tehát még jól tenyészthető. 
Nagy kár, hogy mésztalajon is nem viselkedik hasonlóan. 
A Karstvidék terra-rossa talajában szintén megél ugyan 
és kezdetben magasabbra is nő, mint a feketefenyő, de 
nem eléggé erőteljes, ezért ott nem ígérkezik jobbnak a 
feketefenyőnél. Gyors növésénél fogva 1 éves korában 
átiskolázható és 3 éves korában kiültethető. A fagynak 
jól ellentáll és a hónyomást jobban kibírja, mint az erdei
vagy feketefenyő, míg a vadak károsításaitól azoknál 
többet szenved.

13. Pinus rigida Mill. Ezzel az északamerikai fa
nemmel Ausztriában kezdenek felhagyni, mert a várako
zásnak nem felelt meg. Sovány, nedves, nagyon köves 
vagy száraz mésztalajon egyáltalán nem vált be és csak 
a P. banksiánanak is megfelelő talajon fejlődött jól, ahol 
azonban terjeszteni nem érdemes, mert nem biztosít 
semmi különös előnyt és fája csekély értékű. Mayr sze
rint hazájában is csak tűzifára és szenítésre használják.

14. Pinus excelsa Wall. A Himalaya hegységen el
foglalt termőhelyei alapján Európában mint magashegy
ségi fanemet kívánták meghonosítani, de erre csak a 
tenger közelében (Dél-Tirolban és Dalmácziában) mutat
kozott alkalmasnak, míg a tengertől távol eső magas 
hegyeken elfagyott. A dombvidéken és a középhegységen 
azonban szárazföldi kiima mellett is jól tenyészik s rend
kívül nagy tömegtermésénél fogva figyelmet érdemel. 
Technikai tulajdonságai leginkább a sima fenyőéhez 
hasonlók, a melylyel különben közeli rokon és egyéb 
tulajdonságaira nézve is sokban megegyezik. Tenyész
tésénél a P. strobusra vonatkozólag mondottakat kell 
szem előtt tartani, figyelemmel arra, hogy a fagygyal 
szemben annál érzékenyebb. Nálunk inkább csak parkok
hoz és parkerdőkhöz mutatkozik alkalmasnak, ahová tet
szetős kinézése és gyors növése ajánlja.

15. Abies Nordmanniana Spach. Ajánlani szintén 
csak parkokba és parkerdőkbe lehet, televényes, üde és 
lehetőleg mély talajra, miután az eddigi kísérletek sze
rint Európában csak szépsége és nagy árnyéktürő képes
sége marad megváltozatlanul, mig a Kaukasusban rend
kívül nagy tömegtermése itt alig éri el a mi jegenye
fenyőnkét s a fagygyal szemben kevésbé ellenálló és a 
vadak károsításainak jobban ki van téve, mindezekkel 
szemben pedig fája nem értékesebb.
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16. Abies balsamea Mill. Meghonosításra az előbbi
nél alkalmasabbnak látszik, mert a fagytól nem szenved 
és a jegenyefenyőnél sokkal gyorsabban nő, de mivel 
csak másodrendű fa és a gyantájából készülő értékes 
kanadabalzsamtól eltekintve, más kiváló tulajdonság nem 
ajánlja, ennélfogva szintén csak parkokban és parkerdők
ben lenne érdemes tenyészteni. Talajigényeire nézve az 
eddigi kísérletekből még nem lehet biztos következteté
seket levonni.

17. Quercus rubra L. Németországban több mint 
100 év óta sikerrel tenyésztik és ott az újabb telepítések 
nagyrészéhez már honi termésű makkot használnak. 
Fájának minősége nem olyan jó ugyan, mint a mi töl
gyünké, de azért a dongakészítéshez szívesen veszik s 
mivel legalább az első 2 évtizedben a kocsányos és 
kocsánytalan tölgynél jóval gyorsabban nő és a tölgy 
régiójában a tölgynek már nem elég üde, vagy nem elég 
mély talajon is jól tenyészik: meghonosításra az ilyen 
gyengébb tölgytalajon kétségkívül érdemes. Termőhelyi 
és egyéb életigényei nagyjában megegyeznek a kocsány
talan tölgyével. Nedves és áradásoknak kitett talajra nem 
való. Csemetéit a honi tölgyek csemetéihez hasonlóan 
kell nevelni, de megfelelő termőhelyekre korábban is ki
ültethető, mert átiskolázva, 3 éves korában már 1 m., 
sőt ennél nagyobb magasságot is elér. Kedvező viszo
nyok között 5 éves korában átlag 2—3 m., 10 éves korá
ban 4 _ 6  m. magas. Természetes felújítások kipótlására 
is nagyon alkalmas tehát és e tekintetben a bükkösök 
vágásaiban is igen jó szolgálatokat tehet. Ilyen módon 
való megtelepítése egyébként kívánatos is, mert térés állás
ban nagyon elágasodik. A vadak és az egerek előszere
tettel károsítják.

18. Quercus macrocarpa Michx. Az előbbihez hasonló 
gyorsasággal nő és a középeurópai tölgytalajokon min
den baj nélkül jól megél. A kocsányos tölgynél körül
belül 2 héttel később hajt ki, minélfogva a tavaszi fagyok
nak még kevésbé van kitéve. Északamerikai termőhelyein 
kitűnő fát szolgáltat. Annyi jó tulajdonsága van tehát, 
hogy meghonosításra csak ajánlani lehet.

19. Quercus palustris Du Roi. Neve után ítélve 
mocsaras helyeken kellene tenyészteni, de ott tényleg 
csak sinlődik. Az előbbiekkel egyező termőhelyt kedvel 
s ott a kocsányos tölgyhöz hasonló gyorsasággal nő. A 
fagyot jól kiállja. Meghonosításra csak szép egyenes nö
vésű törzse ajánlja: egyébként a mi tölgyeinkkel szemben 
figyelemre méltó előnyei nincsenek.

20. Juglans nigra L. Egyike azoknak az észak-ame
rikai fanemeknek, amelyek Európában a legkorábban 
kerültek meghonosítás alá és itt is a legkitűnőbb fát szol
gáltatják. Németország számos parkjában 100 évnél idő
sebb hatalmas növésű amerikai fekete diófák is tanús
kodnak erről. Mindazonaltal európai tenyésztésének sza
bályai még nincsenek eléggé tisztázva. Annyi bizonyos, 
hogy a kocsányos tölgynek való szelíd kiimát és televé- 
nyes, üde, nem kötött, mély talajt kedveli a legjobban.

Az ilyen termőhelyen 1 éves korában már 20—30 cm. 
magasságot ér el és állandóan gyorsan növekszik, mi
közben rendkívül mélyre ható karógyökeret fejleszt s erő
sen ágasodik. Más termőhelyekről még nincsen elég meg
bízható adat.* Az amerikai fekete dió a fagy iránt kénye
sebb a tölgynél s a felülről jövő árnyékot is kevésbé 
tűri, de viszont jobban árnyékol. Megtelepítése vetés utján 
történik, mivel a mély gyökérzetü csemetéket a gyökerek 
túlságos megrongálása nélkül nem lehet kiemelni. — Az 
előkészítés nélküli tavaszi vetés rendesen csak junus vé
gén vagy julius elején kel ki s a csemeték őszig nem 
fásodnak meg eléggé, minek következtében a téli fagy 
elpusztítja. Legjobb tehát őszszel vetni. Ha azonban a 
diót télen át félteni lehet az egerektől, akkor a dió ned
ves homokban teleltetendő át. Kiültetése alkalmával 
ügyelni kell, hogy a csemeték felülről ne legyenek árnyé
kolva és a vadak károsításai ellen lehetőleg megvódes- 
senek. Magtermelő képességét már 15—20 éves korában 
eléri.

21. Juglans cinerea L. Igényei és tulajdonságai tekin
tetében az előbbihez hasonló, csakhogy fája nem olyan 
értékes és gyökérzete nem olyan mély. Ez utóbbi tulaj
donsága folytán csemetekertben is termeszthető, de az 
utóbbi tulajdonsága miatt nagyban való meghonosításra 
nem igen érdemes.

22. Carya alba Nutt. A földgömb északi felének leg
értékesebb eszköz- és szerszámfája. Enyhe kiimát s sze
líd, erőteljes, mély talajt kíván. Közép-Európában tenyész
tése a tölgy jobb és enyhébb s áradásoktól mentes ter
mőhelyein kecsegtet a legszebb sikerrel. Első éveiben 
nagyon lassan nő, de annál mélyebbreható gyökérzetet 
fejleszt. Ez utóbbi körülmény miatt czélszerű volna ezt 
is vetés útján megtelepíteni, úgy, mint az amerikai fe
kete diót, de a diója drágább s ezért inkább ültetik. Dió
ját a csemetekerti vetéshez elő kell készíteni nedves ho
mokban való átteleltetés útján, hogy gyorsabban keljen 
ki, mert különben a fagy iránt egyébként is meglehető
sen kényes csemeték nem fásodnak meg eléggé és az 
első télen elfagynak. Az ültetés, tekintettel arra, hogy a 
két éves csemeték gyökérzetét megrongálás nélkül kiásni 
alig lehet, az ilyen rongálást pedig a csemeték évekig 
megsinlik, 1 éves csemetékkel szokott történni, tágas és 
mélyen megművelt fészkekbe vagy pásztákba, lehetőleg 
gyér védőállab alá, mely a csemetéknek a fagy ellen a 
legjobb védelmet nyújtja. Az erős beárnyékolástól azon
ban óvakodni kell, mert az ártalmára van. A kiültetett 
csemeték addig, amíg körülbelül 05 m. magasak lesz
nek, a fagy és a túlságos beárnyékolás vagy fűnyomás 
iránt érzékenyek. Ezideig tehát a gyér védőállab fen- 
tartása szükséges, de azután a suhángok már szabadon 
is jól fejlődnek és a kocsányos tölgyéhez hasonló gyor

* Ásványilag gazdag, de physikailag tönkrement kőmurvás mész- 
talajon láttam egy nagyon szépen díszlő második éves vetést, mely 
daczára annak, hogy tavaszi vetés után csak junius közepén kelt ki, 
az első (szigorú) telet jól kiállotta. Fordító.
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sasággal növekednek, hogy 30—40 m. magasságot is el
érő, erőteljes fákká váljanak. Az őzek, szarvasok, nyálak 
és egerek előszeretettel rongálják és károsításaikat a 
fácskák sokáig sinlik, bár visszaszerző képességük jelen
tékeny. A Carya alba tölgy és bükk közé, a mérsékelt 
beárnyalású hézagokba nagyon ajánlható.

— ly.
(Vége következik.)

—  A  t ő z e g  h a s z n o s í t á s a  é s  a  l á p m í v e l é s  f o 
k o z á s á n a k  érdekében az osztrák kormány — a Cent- 
ralbl. f. d. g. F.-ből vett értesülésünk szerint — nagy 
tevékenységet fejt ki, különösen azért, hogy a mezőgaz
dasági czélokra szolgáló tőzegtermékek használata na
gyobb elterjedtséget nyerjen. E czélból állami segélyezés
sel minta-tőzeggazdaságokat és tőzegtermelő telepeket 
rendeztet be; ösztöndíjjal támogatja azokat, akik a tőzeg
gazdaságot akár culturtechnikai, akár gyakorlati mező- 
gazdasági irányban tanulmányozni kívánják; az állandó 
jellegű tőzeggazdaságokat ingyenes vető- és trágya
anyagokban részesíti s a saját szükségleteikre termelő 
magánbirtokosokat gépekkel is ellátja, a mezőgazdasági 
kísérleti állomással pedig a tőzeg vegyi és mechanikai 
elemzését nagyon olcsón vagy éppen ingyenesen végez
teti s ugyanott az érdeklődők szaktanácsot is ingyen 
nyernek. Galicziában a tőzeggazdaság vezetésére egy 
culturmérnök van alkalmazva, aki egy segéddel ingye
nesen készíti el a magánbirtokosok tőzeggazdaságához 
szükséges üzemterveket és a termelést képzett felvigyá
zókkal felügyelteti. A legutóbbi időben a földművelésügyi 
ministerium kebelében egy tőzeggazdasági felügyelői ál
lást is szerveztek s az erre kinevezett tisztviselő az ál
lamilag támogatott összes tőzeggazdaságok felügyeletével 
lett megbízva. Szóval megtesznek minden lehetőt, hogy 
a tőzeggazdaságot — különösen a mezőgazdaság érde
kében — fejlesszék és a tevékenységnek van is ered
ménye, mert a múlt év végén már 17 tőzeggazdaság 
volt üzemben (amelyek közűi kettő tőzegnövénymag 
termeléssel is foglalkozott) és még 14 ilyen gazdaság 
üzembelépése volt kilátásba helyezve. Hazánkban a tő
zeggazdaságot tudomásunk szerint még seholsem gya
korolják, sőt a tőzegtermelés is alig számbavehető. Pedig 
tőzegtelepünk van elég (mintegy 80-ról van eddig tudo
másunk) és mivel a tőzeg nemcsak alomnak, trágya
keveréknek és tőzeggyapjúnak dolgozható föl, hanem pa
pír, kátrány, kőolaj, parafin és festékgyártásra is alkalmas 
s ezek mellett akár természetes állapotában (szárítva), 
akár szenítve jó tüzelőanyag is : a meglevő telepek ki
használása és tőzeggazdaságok létesítése mindenesetre 
figyelmet érdemel. Részünkről a tőzeggazdaságot külö
nösen azon a vidékeinken vélnők fölkarolandónak, ahol 
a mezőgazdaság és az állattenyésztés erre a segítségre 
is rá van szorulva.

- ly .

VADÁSZAT.

A fővad tú ltenyésztésérő l.

A „Vadászlap“ ez évi 8-ik száma gróf Keglevich Gyula 
orsz. vadászati védegyleti igazgatósági tagtól — „Helyes-e 
a fővad nagy mérvben való elszaporitása“ czimmel egy 
igen érdekes czikket közölt, melyre észrevételeimet ezen 
a helyen kívánom megtenni.

A gróf úr konstatálja, hogy az ország sok helyén a 
fővad a túlságos kímélet folytán utóbbi időben igen nagy 
mérvben lesz tenyésztve; mindenfelé felhangzik a fővad 
károk miatti panasz: a szarvasos területekre rendkívüli 
lelövésért folyamodnak s azt a földmívelési minister ren
desen meg is adja, gyakran bikákra is s így megesik 
az, hogy a legjobb agancsosok sokszor avatatlan kezek 
által kerülnek terítékre oly területeken, ahol a vad te
nyésztésére gondot sohasem fordítanak. A túltenyésztés 
következtében annyira felszaporodik az állomány, hogy a 
vadászterület télnek idején azt, még ha mesterséges ete
téssel pótolják is, fentartani nem képes; a fővad lerágja 
értékes tölgy- és fenyő-fiatalosainkat, tönkreteszi ülteté
seinket, aztán ha fogy a táplálék, elkóborol sokszor igen 
messzefekvő idegen területre, ahol aztán könnyen esik 
orvvadászok, koczavadászoknak prédává.

„A másik következménye a túltenyésztésnek“ — mondja 
igen helyesen szerző — „hogy elsatnyul, elcsenevészedik 
az állomány, csapos, villás ivadékok elegyülnek és te
nyésznek, mint rossz gazdának földjében az elfajzott 
gabona.“ Ne az képezze az igaz vadász gyönyörűségét, 
élvezetét, hogy bőgés alatt egy cserkészeten 5—6 darab 
bikát lopjon be, hanem arra helyezze a fősúlyt, hogy 
amennyire lehet jó  tenyészanyagot tartson s abból aztán 
egynéhány hatalmas agancsost lőhessen ki. A fővadat, 
bérczeink királyát, hazánk összes vadjainak koronáját 
becsüljük meg, ne hagyjuk a túltenyésztés folytán 
elcsenevészednl, de hogy ezt elérhessük, a gróf úr 
pusztán azt javasolja, löjjiik ki jelenlegi szarvas
tehénállományunk felét. Ez lenne az érintett czikk- 
nek sava, borsa, veleje.

Való igaz, hogy az utolsó években hazánk fővadállo
mánya nagyon felszaporodott s avval karöltve a degene- 
rálás jelei is mindenfelé szembetűnően mutatkoznak. Az 
elszaporodásnak a túlkímélet az egyedüli oka, az 
elsatnyulásnak csak részben a tiílszaporulat s másik 
főoka az, hogy legtöbb szarvasos területen mindig csak 
a legerősebb bikák lövettek s így a tulajdonképpeni ki
tűnő tenyészanyag successive fogyott; az apaállatok vezér
szerepét átvették a gyengébb, még nem eléggé érett korú, 
testben fejletlen fiatal bikák s azok utónemzedéke folyton 
gyengébb, korcsosabb ivadékokkal gazdagította az állo
mányt.

A vadászat, hasonlóan mint minden más sport is, hó
dol a divatnak. A hozzánk legközelebb eső németeknél 
az utolsó divat a vadászat terén úgy nyilvánul, hogy ott
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a vadász dicsősége abban áll, ha lőjegyzékén minél több 
darabot tud felmutatni mindenféle vadnemből. Ez a gyön- 
geség aztán valóságos lövészeti mániává fajult. Az angol 
hasonlóan mulat a vadászaton, csakhogy ő megelőzve a 
németet, korábban tette tönkre, azaz lőtte ki vadállomá
nyát s most a tengerentúli vagy inneni országok vadász- 
területein áldoz — sokszor bizony nem a legkorrectebb 
módon — vadászszenvedélyének. Hogy mi se maradjunk 
hátra, mi is elkezdtünk divatozni, de nálunk szerencsére 
nem éppen a lőjegyzékek túltömése játsza a főszerepet. 
Aki figyelemmel kisérte az utolsó két évtizedben a magyar- 
országi szarvasvadászok szokását, észrevehette, hogy itt 
mindenki csak kapitális, vagyis olyan agancsost akar 
lőni, melylyel agancskiállitásunkon feltűnni, nyerni kíván. 
Ennek aztán néhány év múlva, vagyis ma az a követ
kezménye, hogy alig van — tisztelet a kevés kivétel
nek — az országban fővadas terület, ahol megfelelő 
számú jó tenyészbikát évről-évre meghagytak volna.

De nézzük csak közelebbről, hogy irányadó vadászaink 
miként szoktak a fővadra vadászni ? A szarvasbikára 
tart a tilalom okt. 15-től julius 1-ig. Júliusban az agan- 
csos még nem tisztit, éretlen agancs nem trophea, tér- ! 
mészetes, a bikák nyugalomban maradnak s hasonlóan 
augusztusban is. Szeptember elején megérkezik a szarvasos 
területre az addig rendesen távol időző vadászúr a bőgés- 
idényt felhasználni. Majdnem egy éven át csinálta ter
veit s gyötörte az az óhaj, bárha az idén ő is nyerhetne 
a kiállításon díjat szarvasagancsaival s egyrészt nem 
csoda, ha a 2—3 heti cserkészidényt most már arra 
használja fel, hogy területének leghatalmasabb példányait 
terítékre hozhassa. Hisz’ nem azért áldoz évenként az 
állomány fentartására ezreket, hogy vágyait ki ne elé
gítse ! A vadászvendég szintén nem azért vendég, hogy 
a rossz, korcsos bikák miatt fárassza magát, mert azok 
elejtése nem mulatság. De hát tulajdonképpen ki teljesiti 
a rossz, gubaszarvú, gyönge bikák lelövését ? Felelet, 
hogy bizony legtöbb helyen senki. Julius, augusztusban 
nem szabad háborgatni a fővadat a küszöbön álló bőgés 
miatt. Ez érthető. Szeptember és fél októberben bőgnek 
a bikák, akkor a személyzetnek vadászni nem lehet, a 
vadászúr pedig csak a kapitálisakra cserkészik. Mikor 
vége a bőgésnek, beáll a szarvasbikára a törvényes ti
lalmi időszak s marad minden a régiben. Ez a tény 
nagy átlagban országszerte. A jó bikák aránytalanul fogy
nak, a rossz bikák még aránytalanabbul szaporodnak.

A suták lelövésére sem lesz elegendő gond fordítva, 
még pedig legtöbb esetben azért, mert a vadász urak 
igen féltik, túlkimélik a fővadat, no de meg mondjuk ki 
a valót is, nincsenek bizalommal vadászszemélyzetük 
szakismerete iránt s nem mindig ok nélkül. Kényes kér
dés az is, miként szabályozzuk a suták számát a bikáké
hoz képest. Hallottam már többféle javaslatot. Sok helyen 
4—5 tehenet számítanak egy jó apaállatra; én azonban 
2, legfeljebb 3 drb.-nál többet meghagyni sohasem ajánl
hatnék. Azt meg még nehezebben lehet drb. szerint meg- I

állapítani papiroson, hogy pl. 1000 kát. hold erdő hány 
drb. lovadat tud eltartani. Erre nézve tisztán a helyi kö
rülmények folynak be, mert amíg pld. 1000 kát. hold 
80—100 év közötti jó zárlatú erdőben a fővad télnek 
idején éhen veszhet, addig egy hasonló területű 5 10
éves tölgyfiatalosban 10 drb. könnyen áttelel anélkül, 
hogy az az erdő állományának értékében nagyobb kárt 
okozna.

De hogy Keglevich gróf úr czikkére visszatérjek, ma
gam is azt hangsúlyozom voltaképpen amit ő, némi ki
egészítéssel, hogy legfőbb ideje volna már, ha a fővad
tenyésztők a túltenyésztés és az ezzel lépést tartó elsat- 
nyulás ellen messzemenő óvóintézkedéseket léptetnének 
életbe. Egyedül a suták apasztása magában, amint a 
gróf úr ajánlja, még nem elegendő; a hosszas túlkímé- 
let folytán az az állapot állt be, hogy a legtöbb fővadas 
területen a satnya, apaállatnak nem való rossz bikák do
minálnak. Ezeket is le kell apasztani annyira, hogy ők 
az üzekedéshez lehetőleg ne férjenek. Amit már sok 
főúri vadásztól hallottam, hogy a selejtes, gyönge bikákat 
a természet, a nagy tél, betegség stb. amúgy is le- 
apaszsza, az nem ok, hogy az ember is ebbe a kérdésbe 
bele ne avatkozzék. Hosszas megfigyeléseim alatt azt 
tapasztaltam, hogy aránylag 4-—5 drb. suta pusztul így 
el, míg egy drb. hasonlókorú bika.

Sok helyen kívánatos volna, ahol a jó bika ritka, 1—2 
évig csakis rossz, gubaszarvú kecskebikát lőni, a gyenge 
sutákat is egyúttal a normális számra apasztani s a 
bőgő agancsost egyáltalában nem zavarni. Tessék 
a következőket három bőgésidényben betartani, az állo
mány mindkét nembeli selejtes részét kilőni, hogy csupán 
annyi jó drb. maradjon meg, amennyit az erdőterület 
megbir s akkor egynéhány év múlva megint ott leszünk, 
hogy a bőgés alatt lépten-nyomon selejtes darabokkal, 
melyek a mulatságot rontják, nem találkozunk s megint 
jó agancsokkal gazdagíthatjuk gyűjteményünket.

De mivel a fővad szokás szerint télen s tavasz elején 
elkóborol gyakran a 3-ik vagy 4-ik szomszéd területére, 
feltétlen szükségesnek tartom, hogy — levetkőzve eddigi 
rossz szokásainkból, a nemtörődésből — a nagyobb vadász- 
területek tulajdonosai az évenként lelövésre szánt fővadak 
darabjainak megállapítása czéljából összejöjjenek s együt
tes megbeszélés s elhatározás alapján intézkedjenek 
s az ott tett Ígéretüket aztán be is tartsák..

Itt is az „egyesült erővel“ legyen a jelszó. Nyílt terü
leten valamennyi fővadunkat télnek idején együtt nem 
tarthatjuk. Hiába minden etetés, kímélés stb., a fővad 
— sokszor 3—4 drb. öreg bika messze elvándorol s ha 
azon a területen utólagos lelövési engedély van kiadva, 
még csak rossz néven sem vehetjük a tulajdonostól, ha 
lelő belőlük 1—2 darabot, mert elvégre az ő fiatal töl
gyeseit tette a télen tönkre. Meg kell tehát előzni azt, 
hogy utólagos lelövés se adassék senkinek. Szabályozni 
kell mindenhol az állomány számát s ha a vadkárok 
megszűnnek vagy legalább is alaposan reducálódnak,
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nincs ok a törvényes lelőhetési idő meghosszabbítását 
kérni. Vadásztörvényünket is éppen a fővadat illetőleg 
módosítani kellene. Csak ükkor lőni u bikát, mikor 
az üzekedés ideje beállt, nagy hibának tartom. Igaz, 
hogy ez ad az igaz vadásznak legnagyobb gyönyörűsé
get, de a helyes vadtenyésztés elveivel sehogy sem tu
dom összeegyeztetni.

Állandóan nyomában lenni, zaklatni a fővadat, mikor 
éppen a legnagyobb nyugalomra volna szüksége, biz’ ez 
meg nem bocsátható könnyelműség, éppen olyan, mint 
megengedni azt, hogy a bika júliusban elejthető legyen. 
Az agancsárt fejdísze miatt lőjjük, de az júliusban még 
teljesen fejletlen, értéktelen; pedig ki ne tudna rá pél
dát, mikor a szarvastenyésztő területről julius végén az 
öreg jó bika — mely amúgy is szereti a vándorbotot — 
a szomszéd kisbirtokos répaföldjén egy szép hajnalon el
lövetett. A tenyésztő csak bosszankodhat, egyebet nem 
tehet, mert a törvény megengedi. A júliusi lelövést csak
ugyan nem lehet indokolni. A hús ebben a hónapban 
legkönnyebben romlik s amíg a vadászatról hazatérő 
vadász az elejtett vadért kocsit vagy embereket küld s 
azt hazaszállítják, már legtöbb esetben élvezhetlen. Igenis 
tilalmazni a szarvaslelövést júliusban s legalább augusz
tus első felében, de aztán őszszel meghosszabbítani a le
lövést legalább november 15-ig, hogy a bőgés befejezése 
után alkalom s idő legyen rá a rossz, selejtes, fölösleges 
anyagot kilőni.

Ezzel a felszólalással a kérdést korántsem merítettem 
ki, még pedig szándékosan nem, hadd szóljanak hozzá 
minél többen, kik a fővad tenyésztésének kérdése iránt 
érdeklődéssel viseltetnek. Egyébiránt lapunk előző szá
mában „Figyelő“ erdőgazdasági szempontból óva int 
a szarvastúltenyésztés ellen s egyúttal a fővadnak mes
terséges úton való táplálását nagyobb arányokban ajánlja.

Imecs Béla.

Az én első disznóm.
Irta: Fülessy Pál.

A levegőben úszik a bikanyál és az agglegények szivé
ben újra feltámad az a bizonyos mélabús érzés, amit az 
őszi verőfény kelteni szokott.

A tapsifülesek is kikvártélyozták már magukat az érő
félben lévő tengeri-táblákról a csendes szántásokra, mert 
az őszi szellő által meg-meg ingatott száraz kukoricza- 
levelek zörgését nem veszi be félénk természetök.

Bezzeg nem félnek attól a vaddisznók s habár egy 
kissé magas is a tálalás, azért mégis minden éjszaka ott 
vannak az „Eldorádó“-ban, ahol terített asztal vár rájok.

Az elmúlt éjjel is iszonyú károkat okoztak a rókási 
táblán, amely közvetlenül az erdő mellett fekszik.

— No, tekintetes uram — mondja Szira József az 
erdővéd — ha disznót akar lőni, úgy tessék az éjszakát 
ma künn tölteni, jót állok érte, hogy lesz eredménye 
annál is inkább, mert gyönyörű holdvilágunk lesz.

A disznók minden éjjel megjelennek, akárhogy is ijeszt
getik őket a tengericsőszök.

— Jól van Szira, ott leszek — mondám s kicsalom 
az erdész urat is, ha kedve lesz egy kis éjszakai spor
tolásra.

Úgy is történt.
Este felé puskát, tarisznyát, bundát magunkhoz véve, 

kocsira ültünk és kimentünk.
Egy órai kocsikázás után elértünk a rókási táblára, 

melynek szélén pásztortűz mellett ott láttuk az öreg zatya- 
fit, Janót, a csőszt valami lopótökféle szerszámmal a ke
zében.

— Ejnye Janó, tán korcsmárosnak csapott fel ezzel a 
„hébér“-rel ?

— Nem, kézit csókolom, ez trombita. Ezzel ijesztem 
a vaddisznókat, mert puskám nincs, hát furulyázás helyett 
trombitálok nekik.

— Most már értettem, hogy miért nem hederitenek a 
disznók az ijesztgetésre!

— Hát vacsora volt-e már Öreg ?
— Bizony még nem volt instálom, mert a kis lányom 

még nem hozott ételt a faluból.
— No, nem kell busúlni, lesz itt minden : vacsora is, 

dohány is, úgy lehet még egy kis pálinka is akad.
Hej, hogy felvillantak erre szemei, úgy látszik szerette 

a „gugyi“- t!
Mikor aztán megkezdtük a szalonnacsurdítást pirított 

kenyérre, no akkor igazán megsajnáltam a mi jó királyun
kat, aki bizony ritkán juthat oly pompás vacsorához.

„Vigyázz!“ hangzik egyszerre az öreg Janó torkából, 
amelyre válaszként a tengeri-tábla túlsó oldaláról szintén 
egy vontatott „Vigyázz!“ felelet hallatszik.

— Ejnye Öreg, mi ez már meg ?
— Kérem szépen, hogy ne merjék lopni a kukoriczát, 

hát neha-néha át szoktam kiabálni a másik pásztorhoz 
az meg visszakiabál.

Kezdtem mulatni az öregen. Igazán kár, hogy a puska
port már más valaki feltalálta.

Hát még mikor a rongyos bocskoráról mesélt, amely 
szerinte esős időben folyton azt mondogatja:

„Lo-soncz!“ „Lo-soncz!“, amint a víz ki meg be
vándorol rajta.

Kilencz óra felé járván az idő, véget vetettünk a kaszi
nózásnak. Éppen jött az erdőőr is, aki azután a két pász
torral különböző helyeken leste a disznókat.

De majd elfelejtem említeni, hogy a „szieszta“ alatt 
megérkezett a Janó kis lánya is.

Egy kis krumplilevest hozott az apjának.
Be is vitte az öreg mindjárt a kunyhóba, nem kellett 

neki; azt mondta, hogy egy aranyért sem tudna már 
többet enni. Bundánkba beburkolózva, lepihentünk a tűz 
mellé, várva, mi hirt hoznak majd a disznók felől?

Gyönyörű éjszaka volt.
„Luna“ nagysám teljes pompájában ragyogott s nagy 

két szemeivel ugyancsak bámult lefelé.
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Nekem úgy tetszett, mintha őt is bántotta volna a 
kíváncsiság, hogy mi minden fog itt még ma történni. 
A Gönczölszekérnek már nagyon is lefelé állt a rudja, 
amidőn jön az erdővéd s halkan jelenti, hogy egy egész 
konda disznót látott a kukoriczásba váltani.

És csakugyan egész tisztán lehetett hallani, amint tör
delték a tengericsöveket.

Egy-kettő, ki-ki a maga helyére.
Elálltuk azt a két helyet, amelyen — megfigyelés 

szerint — a disznók vissza szoktak váltani az erdőbe; 
az erdővéd a két pásztorral pedig csendesen fütyörészve, 
kezdte őket az erdő felé hajtani.

A szerencse úgy látszik, nekem akar kedvezni.
Már egész közel hallom a vén koczát fújni és nem

sokára rá, vagy 10 lépésnyire tőlem egy hosszú sorban 
kiront az egész társaság, rohanva az erdőbe.

Rájok dupláztam.
De mintha mi sem történt volna, a disznók a sebesü

lés minden jelzése nélkül eltűntek a sötét erdőben.
Egész lehangoltan mondtam az elősiető erdész bará

tomnak, hogy lövéseim alighanem czélt tévesztettek, mert 
disznó nincs.

Csak várjuk be a hajnalt, volt rá a felelet, most úgy 
sem lehet nyomozni, akkor aztán majd kibújik a szeg a 
zsákból.

Lefeküdtünk tehát ismét a tűz mellé és aludtunk, azaz 
hogy én nem igen tudtam elaludni, folyton nyugtalanított 
az a gondolat, hátha hibáztam, pedig Istenem, mily közel 
voltak hozzám; ki tudja mikor kínálkozik ismét ilyen 
kedvező alkalom.

Amint így félálomba merülve szenderegtem, valami 
furcsa szürcsölésféle hang felébresztett. Kipislantok a bun
dámból a tűz felé, hát látom, hogy az én öreg Janóm 
ugyancsak kanalazza befelé a krumplilevest.

Szegény öreg már nem tudta bevárni a reggelt; a 
szilke kívánatos tartalmának nem tudott ellentállni.

Olyasfélét gondolhatott magában : hiába, mégis csak 
legjobb a hazai koszt!

Végre felvirradt.
— No most már nyomozzunk !
Benn az erdőben vagy 15 lépésnyire az én erdész 

barátom egy helyre figyelmessé tett.
Egy kis vonással fel volt túrva a haraszt.
Ez jó jel, mondta az erdész; itt megrogyott a disznó 

és a lábát úgy húzta maga után.
Tovább menve, egy vércsepp is piroslott már a szá

raz haraszton.
Később ismét több és több vér, végre vagy 200 lépés

nyire egy hajlatban megleltük a disznót, orra előtt hatal
mas tajtékkal.

Egy szép meddő kocza volt tüdőn lőve, nyomhatott 
egy mázsán felül.

Örömömben meg szerettem volna czirógatni azt a fekete 
ördögöt.

Vesztemre támadt bennem ez a gondolat, mert a másik

10. szám.

pillanatban már akarva, nem akarva meg is öleltem. Az 
erdővéd ugyanis lekapott a lábamról és az én erdész 
barátom ugyancsak elverte rajtam a port, hogy valahogy 
el ne felejtsem az én első disznómat.

Nagy diadallal szállítottuk haza.
A kocsink már jól elhagyta a kukoriczást és mi még 

mindig hallottuk az „extra mars“-ot, amit az öreg Janó 
utánunk fújt a tök-trombitán.

A rókabőr.

Volt egy boldog idő, amikor nem kellett vadászjegyet 
váltani, még fegyveradrót sem fizetni. De mint minden 
boldogság, úgy ez sem tartott sokáig. Behozták a vadá
szati és fegyveradót.

Ez sehogy sem tetszett Mihály bácsinak, mert ha egy 
kis pénzmagra tett szert, jobb helyét tudta annak, mint
hogy az állam kaszszájába fizesse, ott volt a tizes kali
berű torka, melyet oly végtelenül jólesett a kitűnő magyar- 
igeni borral locsolgatni.

De eme szenvedélye mellett a másik sem hagyta nyug
ton : Kulacs és puska! Hány embert lelkesít e kettő ?! 
Kis kulacsban sziverősítő, nagy kulacsban léleknemesitő, 
puska a vállra; Indíts, Fordíts, Dudás és Bokrász előre, 
így vonúlt ki a víg kompánia rendesen felverni az erdők 
csendjét s hallgatni a felséges konczertet, amit ez a négy 
kopó muzsikált.

Erről mondjon hát le most Mihály bácsi a vadászati 
adó miatt. Nem ! Összebeszélt egyik vadászczimborájá- 
val, a szolgabiróval, hogy váltson az neki egy 2 forintos 
cselédjegyet. Amit aztán lő, az a szolgabiróé. Neki elég, 
ha vadászszenvedélyének hódolhat. így is történt.

*

Egy alkalommal kivonúlt a kompánia a „Csorotyiba.“ 
Felállanak a puskások, Indíts, Fordíts, Dudás és Bokrász 
nyakáról eloldják a madzagot és szélnek eresztik őket. 
Csakhamar felhangzik a legszebb vadászmuzsika. A kö
pök hangos csaholása jelzi az üldözött vadat. Mindig 
hangosabb a zene, erősen szorítják a rókakomát egye
nesen Mihály bácsinak. Egy durranás és . . .  .

Hogy ezután mi történt, azt senki sem láthatta, mert 
a puskások erdőben és jó távol állottak egymástól.

A kopók új vadat vernek fel, folyik a mulatság tovább. 
Kutya csahol, vadász szurkol, a vad surran, puska dur
ran, amig felharsan a kürt, jelezve a hajtás végét s egybe- 
híva a puskásokat és a kópékat.

Összegyülekezve sorbaveszik, hogy ki mit lőtt s el
mondja mindenki a kurta lövés hosszú történetét. Mert 
minden lövésnek története van ám. Csak Mihály bácsi 
hallgat szörnyen. Megszólítja a szolgabiró ;

— Hát Mihály bácsi mire lőtt?
— Egy hunczut róka jött hozzám, de messze volt és 

elhibáztam (megvakarja az oldalát).
— Na ezen csodálkozom, mert Mihály bácsi jól lő és 

nem szokott hibázni.
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— Hát nem is szoktam hibázni (újabb 
de rosszul jött (vakaródzik).

— Mit vakaródzik annyit?
— Nem vakaródzom én (újra vakaródzik).
— Gombolja csak ki a kabátját 1
— Nem gombolom én, minek gombolnám ki ?
— Na hát akkor kigomboljuk mi !
Ezzel megfogták Mihály bácsit és megvizsgálták s íme 

inge alatt szőrével befelé fordítva, a dereka körül csa
varva, megtalálták a frissen lenyúzott rókabőrt. Óriási 
hahotával fogadták a felfedezést.

Hát azok a hunczut kis fekete állatkák, amik a rókán 
százával tanyáznak, elárulták a turpisságot. Pedig be jó 
lett volna egy-két kupa bor az árából.

Faktum.
Ajtay Sándor.

V e r e k e d ő  v a d á s z k u t y á k a t  sokszor igen nehezen 
tudunk szétválasztani s nem egyszer tesszük ki magun
kat annak, hogy ilyen alkalommal, mikor a biró szere
pére vállalkozunk, bennünk is kárt tegyenek a feldühödt 
viadorok. Igen egyszerűen kibékíthetjük a verekedő kutyá
kat, ha egy kis kézi fecskendőbe concentrált salmiak-olda- 
tot teszünk s azt a kutyák orrára fecskendezzük. A leg
veszedelmesebb marakodó eb is azonnal felhagy a vere
kedéssel s farkát behúzva ijedten hagyja el a csatatért.

/.
F e g y v e r c s ö v e k  t i s z t í t á s a .  A vadászok legtöbbje 

nem részesiti fegyverét a kellő gondozásban, különösen 
a csövek belsejét nem tisztítja a használat után, miért is 
azok hamar megrozsdásodnak és hasznavehetetlenné vál
nak. Sok ember még ma is azt tartja, hogy a puska 
jobban lő, vagyis nagyobb brandja van, ha a csöve jó 
rozsdás. Ezt a hitet azonban szerencsére már igen ke
vesen vallják s az valószínűleg még abban az időben 
eredt, midőn a gyutacsos fegyverek tisztántartása sok 
nehézséggel és bajjal járt. Most, midőn a kis caliberű 
fegyverek mind nagyobb tért hódítanak, a kereskedelem 
újabb meg újabb fegyvertisztitó szereket hozott forga
lomba s valamennyit hangzatos dicséretekkel igyekszik a 
könnyen hivő közönségre ráoktrojálni. Különösen mióta 
a füstnélküli lőport használjuk, került sokféle fegyverolaj 
a forgalomba, pedig azt könnyen nélkülözhetjük, mert a 
forró víznek használata talán még ajánlatosabb, mint ezeké 
a sokszor gyanús keverékekből álló tisztitó szereké. Én 
egy idő óta különféle fegyvereim csövét forró vízzel 
szoktam tisztítani; a fő az, hogy a fegyvert használat 
után lehetőleg azonnal tisztítsuk s különösen a füstnél
küli lövés után a csövet 4 órán túl úgy heverni ne 
hagyjuk, mert ellenkező esetben a lövés által keletkezett 
salak a legkeményebb aczélcsövet is képes tönkretenni. 
Hogyha bármely fegyvercsövet lövés után egész forró 
vízzel jól kimossuk — azaz mintegy H/2 liter vizet rajta 
átbocsátunk — s száraz kenderkóczczal kitöröljük, meg- | 
mentettük a berozsdásodástól s legfeljebb utólagosan ta

nácsos azt még vékonyan beolajozni. A forró víz felold 
minden salakot, a füstnélküli por által keletkezettet is s 
azonkívül a csövek annyira felmelegednek, hogy a ki
törlés után maradt nedvesség magától megszárad.

Imecs Béla.
A  g o l y ó  m e g e r ő s í t é s e  a  f é m h ü v e l y b e n  sok

bajt okoz a fémhüvelyt többször használni óhajtó taka
rékos vadászoknak. Ezen a bajon elmésen segít az „A. 
Kind“ hunstigi nagykereskedő czég által forgalomba 
hozott és ma már talán a mi fegyverkereskedőinktől is 
beszerezhető golyóerösitö fogó. A fogó feje akként van 
félköralakulag kihajlítva, hogy összecsíptetve a golyós
hüvely felső vége szorosan beleillik. A csíptető egyik 
szárának közepéből egy rövid szeg emelkedik ki, mely a 
fogó összecsípése alkalmával a hüvelynek eléje eső rész- 
letecskéjét beleszorítja a golyó oldalába. Ha tehát a hü
velybe bedugott golyó alsó részlete körül a hüvelyt a 
fogóval kétszer megszorítjuk, úgy, hogy a fogó szeges 
része egyszer jobb, egyszer baloldalon legyen, akkor a 
golyó 2 helyen kötésbe jön a hüvelylyel és ez a golyó 
feszes állását teljesen biztosítja. A hüvely belső felét a 
kilőtt golyó rendesen kisimítja ismét, de ha ez nem tör
ténnék meg, akkor a hüvelyt újratöltés előtt simára kell 
kalapálni. Ezen czélból a fogó egyik szárán egy hen
geres kinyúlvány van, mely a töltényhüvely felső részébe 
pontosan beleillik, ezt bedugjuk a hüvelybe és a simítás egy 
kis kalapács segélyével azonnal kész. (Oester. F. u. J. Z.)

—ly.

KÜLÖNFÉLÉK.

*  H a l á l  o z á s .  Alészdros János temesvári m. kir. fő
erdész f. évi június hó 18-án életének 37-ik évében 
Budapesten elhúnyt.

*  Á l l a m i  t i s z t v i s e l ő k  m o z g a l m a .  A szegedi állami 
tisztviselők, mint levelezőnk írja, nemrég értekezletet tar
tottak s elhatározták, hogy a tisztviselők dotacziójának 
fölemelése, valamint a szolgálati pragmatika és a nyug
díjtörvény revíziója érdekében országos mozgalmat indí
tanak és fölszólítják a tisztviselőket, hogy szeptemberben 
Budapesten vagy Szegeden tartsanak országos állami 
tisztviselői kongresszust. A szegedi értekezlet százas in
téző bizottságot küldött ki, mely a kongresszus ügyeit 
előkészíti. A kongresszus által kiküldendő nagybizottság 
memorandumot fog átnyújtani a királynak, a minister- 
elnöknek, a ministereknek, a képviselőház és főrendiház 
elnökeinek és megküldi a memorandumot a képviselőház 
minden tagjának is. Egyben tiltakozott a szegedi érte
kezlet a budapesti állami tisztviselők szövetségének ama 
eljárása ellen, hogy egy nagy tisztviselői szövetkezetei 
alakítanak, mely a tisztviselőknek kölcsönt nyújtana. Csat
lakozott azonkívül a szegedi értekezlet, melyen Káplány 
Géza királyi táblai biró elnökölt, a tordai állami tisztvi
selők által megindított mozgalomhoz. — A tordai- tiszt-

vakaródzás),
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viselők mozgalmához csatlakoztak, mint nekünk írják, a 
lippai állami tisztviselők is. Bizottságot is küldöttek ki, 
amelynek elnökévé Barlay Sándor magyar királyi főer- 
dőmestert, intéző elnökké Nagy Endre felsőbb keres
kedelmi igazgatót s jegyzővé Földes János magyar királyi 
főerdészt választották meg.

*  A  m a d a r a k  v é d e l m e .  Darányi földmívelésügyi 
minister a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 
törvény alapján rendeletet adott ki, mely népies és tudo
mányos nevükön felsorolja a mezőgazdaságra hasznos 
madarakat s kimondja, hogy ezentúl a rendeletben fel
sorolt madarakat nem szabad bántani. Ilyen például a 
csíz, rigó, pacsirta, fülemile, kenderike stb. Ezeket elfogni, 
avagy megölni és forgalomba hozni csakis hatósági en- 
gedelem alapján szabad és csakis igazoltan tudományos 
czélra. A védelem kiterjed a hasznos madarak fészkére 
és tojására is. Engedély kétheti érvénynyel legfeljebb tíz 
darab állat fogására, tíz darab madárfészek elszedésére 
adható. Postán, vasúton, hajón, kézben vagy szekeren 
csakis szállítási engedelemmel lehet a madarakat forga
lomba hozni. Az engedelmet kiadni kis- és nagyközsé
gekben a főszolgabíró, rendezett tanácsú városokban a 
polgármester, törvényhatósági városokban a tanács illeté
kes. A rendelet határozmányai ellen vétők büntetés alá 
esnek. A minister meghagyta, hogy rendeletét minden 
községben hirdessék ki, a határozmányokra a mezőőrö
ket külön oktassák ki s az ellenőrzés az erdőőröknek és 
útfentartóknak is kötelességévé tétessék. — A mi föld- 
mívelési ministerünk ezzel a gyöngéd érzésre valló ren
delettel megmutatja, hogy az ő birodalmában még a 
madárra is kiterjed az ő gondos figyelme. Gondoskodik 
az ég madarairól, mert úgy áll a világ, hogy most már 
az Úr gondoskodása — nem elégséges.

*  É r d e k e s  s t a t i s z t i k a .  Umbertó olasz király meg
gyilkoltatása alkalmakor egy szakember kiszámította sta
tisztikai alapon, hogy az embergyilkolások legkisebb szám
ban azon országokban fordúlnak elő, melyben az álla
tokkal legemberségesebben bánnak és ahol a legtöbb 
állatvédő egyesület van. így pl. egy millió lakosra esik 
gyilkos: Angliában 6, Németországban 11, Belgiumban 
14, Francziaországban 16, Ausztriában 23, Magyarország
ban 27, Spanyolországban 83 és Olaszországban 95.

*  S z é k e l y v i r t u s .  Sokszor volt már szó arról, hogy 
a székelyt bátorsága a legválságosabb pillanatban sem 
hagyja el. Szakács Mihály, egy 80 esztendős ember, 
Fejér László társával száraz ágat gyűjteni ment Gelenczén 
az erdőre. Persze vitték magukkal az élesre fent fejszét 
is, mert már ez hozzátartozik az emberhez, különben, 
ha elmaradna a fejsze, nem is érezné magát elég biz
tonságban. Az erdőbe érve, a két székely egy előttük 
ismeretes medvebarlangba bekiáltoztak s hogy szavuknak 
nagyobb nyomatékot adjanak, a nyíláson bökdöstek be a 
barlangba. Kevés idő múlva irtózatos bőgéssel rontott ki 
egy anyamedve a barlangból, a góbék nagy álmélkodá- 
sára. Azzal azután megkezdődött az élet-halálharcz: a

hatalmas, jól kifejlődött medve iszonyú haraggal támadt 
látogatóira, kik ugyancsak serényen forgatták fejszéjüket, 
— A találkozást a medve bőre bánta meg, mert rövid 
idő alatt élettelenül nyúlt végig a földön, míg a két szé
kely teljesen sértetlenül maradt a csata színhelyén. Két 
kis medvebocsot is leütöttek, de míg az anyjukkal el
bántak, a kis maczkók feleszméltek és nagy gyorsaság
gal elszeleltek. Érdemes megemlíteni, hogy az öreg Sza
kács Mihálynak már ilyen fejszés kalandja több ízben volt 
s a virtusos székely mindig győztesen került ki a harcz- 
ból. Legutóbb Szakács Mihályon vert agyon egy medvét 
a vele levő komája s mikor vége volt a veszélyes ka
landnak, az öreg tréfásan jegyezte meg: Szinte csúféit 
jár ék hé!

Szerkesztői üzenetek.
Ikarus. A kért 3 számot postára adtuk. Bővebben legközelebb.
Káldi. A vers jó, nemsokára hozzuk.
Quercus. Tudtam előre, hogy így lesz; persze kellemesebb a 

szabad időt egyébbel, mint tollforgatással eltölteni.
H olló. A fordítás bevált, kérünk máskor is hasonlót.
Tirpák. Az írói álnevet el nem árulhatjuk.
O. K . . . úrnak. Az erdészeti középiskolákról az Érd. L.-ban 

megjelent czikkre lapunk legközelebbi számában választ adunk.
L. A . . . úrnak. Élő lúczsövényét a Chermes abietis bántja. 

Ha nincs túlságosan megtámadva, úgy segíthet a bajon, hogy jövő 
márczius elején az ágakon lévő összes tobozszerű kinövéseket le
metszi s azokat elégeti.

f i  erdésztiszteknek,
altiszteknek és szolgáknak

legmelegebben ajánljuk

O ller |T(ór és Társa
egyenruhakészitő  intézetét

Budapesten, IV., Váczi-utcza 35. sz.,

(Eskü-út 3. sz. sarokház)

ahol úgy kész egyenruhák, mint polgári ruhák 
legjobb, legtartósabb minőségben, legszebb kivitel
ben és legolcsóbb árban, úgyszintén az egyen
ruhához tartozó összes kellékek, úgymint: posztó, 
bélés, zsinórok, gombok, kardok, kardkötők, kard
bojtok, keztyük, nyakravalók, kalapok, sapkák stb. 

kaphatók.
Az egész országban a vevő nincs úgy b iz to s ítva , mint ezen 
czégné l, mivel meg nem felelő czikkeket készséggel visszafogad.

Kívánatra nagy képes árjegyzékkel szolgál a czég, 
melynek áraiból 20°/o árleengedést nyújt.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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M A G Y A R  E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

MECSFALV1 IMECS BÉLA f ö e r d é s z

B O R S O D -A P Á T F  A L V Á N ,
hova  a lap sz e l lem i  részét  illető k öz lem én y ek  

(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI ÁR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. —  Egyes szám ára 40 fillér, 
o  o

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UMGVÁRTT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

A z  állam i erd őtisztek h ez!

Az állami tisztviselők országszerte mozgalmat 
indítottak helyzetük javítása érdekében. Ebben 
a mozgalomban a haladó kor szelleme nyilatko
zott meg.

Nemzetünk elnyomatásának sötét korszakából 
ránk maradt szolgaszellem és önkény lassan- 
lassan kivonúlnak a kanczelláriákból s el kell 
immár érkezni annak az időnek, midőn a tiszt
viselőt munkakörében szigorú kötelességérzet, a 
teljesített munka érdemében vetett önbizalom, 
alárendeltjeinek tisztelete és ragaszkodása, fel
jebbvalóinak becsülése és bizalma fogják támo
gatni. A mozgalom ezen szellem győzelmét iga
zolja.

A tisztviselői kar önérzettel és bizalommal tárja 
fel elöljárói és feljebbvalói előtt kínos helyzetét 
és sérelmeit és e bizalom nem hiába való, mert 
biztosak lehetünk, hogy a felsőbb intéző körök
nél ez az ügy mindenkor tárgyilagossággal, mél
tányossággal és jóakarattal fog találkozni.

Az államerdészet tisztviselői is az állami tiszt
viselői karhoz tartoznak, bár helyzetük tényleg 
különleges és elszigetelt. Az állami tisztviselők 
fizetésrendezéséről alkotott törvényben az állam
erdészet alkalmazottjai a többi gazdasági ágakhoz 
tartozókkal együtt a kivételbe soroztattak. Tehát 
a törvényben állami tisztviselőknek el nem ismer
tettek. Ez ellen a felfogás ellen már most jó előre 
tiltakoznunk kell és követelnünk, hogy úgy az 
alkotandó szolgálati pragmatika, mint a tisztvise
lők és az állam közötti viszonyokat szabályozó 
törvények hatálya úgy az államerdészeti tiszt
viselőkre, mint minden más szolgálati ágra ki
terjesztessenek. Éppen ezen különleges helyzet
ből kifolyólag az államerdészet tisztviselőinek az

általános mozgalomhoz testületileg kellene csat
lakozni.

Avagy az államerdészet nem csatlakozik? Min
denki mozog, mindenki kívánja jogos igényeinek 
kielégítését, csak az erdészek hallgatnak? Miért?! 
Hát ennél a szolgálati ágnál be van talán töltve 
minden kívánalom, vagy talán itt nagyobb a 
türelem, — vagy a félsz?

Az vita tárgyát sem képezheti s el sem titkol
ható, hogy valamennyi állami szolgálati ág között 
az erdészet áll legutolsó helyen. Fizetési viszo
nyaink még mindig rendezetlenek. A rendszere
sített állások nincsenek betöltve. A kinevezések 
általunk nem ismert okok miatt bevárhatlan időkig 
késnek. Vagy csakugyan oly nagy szükségben 
van a magyar állam, hogy ily úton kénytelen 
eszközölni a szükséges megtakarításokat?

Jogunk volna kívánni, hogy a megüresedett 
állások esetről esetre pályázat útján töltessenek 
be. Jelenleg soha pályázat hirdetve — kivéve 
az erdőfelügyelőségi ügyosztálynál és az akadé
miánál — egy állásra sincs. S míg egész katonai 
módra, a deliquens minden megkérdezése nél
kül dobálják a tisztviselőket egyik helyről a má
sikra, — egyik szolgálati ágtól a másikhoz: addig, 
ha valakinek valahova jutni vagy valamely állást 
elnyerni kivánsága volna, leselkednie kell alat
tomosan s odacsúszni a hatalmas úrhoz 
így talán sokaknak sikerül, de nem lealacsonyító 
helyzete ez egy tisztviselőnek?

Vagy nincs-e jogunk kérni, hogy végre is napi
díjaink és kilométerpénzünk más állami tiszt
viselőkéhez mérten szabályoztassanak? Mert még 
a kincstári erdők szolgálati osztályánál valahogy 
csak indokolható volt ez a mostani rendszer azzal, 
hogy: a kezelőtisztviselő, ha utazik, mindenütt 
otthon van s így utazására s ellátására nincse
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nek meg azok a kiadásai, a melyek más tiszt
viselőknél utazásközben felmerülnek s így az úti 
ellátmányok sem lehetnek egyenlők. De mivel 
méltóztatnak indokolni ennek a rendszernek az 
állami kezelésbe átvett erdők szolgálati osztályára 
való rákaptafázását és azt, hogy egy vármegye 
területére kiterjedő körletben utazó m. kir. erdő
tiszt miért igényelheti csak felét annak, amit 
ugyanazon körletben s helyeken utazó s ugyan
azon rangosztályhoz tartozó m. kir. állatorvos, 
m. kir. mérnök, m. kir. pénzügyi biztos, m. kir. 
vinczellériskolai igazgató, m. kir. szőlészeti fel
ügyelő stb. felszámíthat.

Ugyanakkor azonban, mikor a magunk javára 
kérünk, kötelességünk elöljáróink figyelmét fel
hívni a szervezetek oly egyszerűsítésére, amik
kel megtakarítást s mindamellett nagyobb akció
képességet biztosíthat magának az állam. így fel 
kell tárnunk az 1898-ik évi XIX. t.-cz. alapján 
keresztül vezetett államerdészeti adminisztratió 
hibás voltát, mi főképpen abban áll, hogy telje
sen elkülönített szervezetet nyertek az állami 
erdőhivatalok az 1879. évi XXXI. t.-cz. alapján 
szervezett kir. erdőfelügyelőségektől, holott mind
két szervezet állami funkciót végez, sőt szokszor 
egy ugyanazon dolgot. így szeparáltan pedig 
egyik szervezet sem képes feladatát a kívánal
makhoz mérten teljesíteni. Czélszerűen s nagy 
megtakarítással volna e két szervezet egyesít
hető, amikor minden közigazgatási bizottság mint 
erdészeti hatóság egy külön szakelőadót nyer
hetne. Nem új eszme, tárgyalva a szervezés 
életbelépte előtt is volt, elég hiba, hogy akkor 
kicsinyes okok miatt elejtetett.

Ezekben csak vázlatszerüleg akartam kimu
tatni, hogy igenis nekünk is vannak sérelmeink 
s van okunk bőven, hogy az általános mozgalom
hoz csatlakozzunk.

E lapok hasábjain a szerkesztőhöz intézett leve
lekben már két ízben olvastunk panaszos kifaka- 
dásokat, de panaszkodni, az mit sem ér! Kér
nünk kell sérelmeink orvoslását férfiasán, őszinte 
bizalommal.

Mindezek alapján teljes szerénységgel bátor 
vagyok indítványozni, hogy az összes állami 
erdészeti tisztviselők együttesen, testületileg 
csatlakozzanak az általános mozgalomhoz.

E végből a „Magyar Erdész“ igen tisztelt érde
mes szerkesztője felkérésemre szivesen vállalta 
el az érintkezéseknél a közvetítő szerepet s becses 
lapjában minden ez ügyre vonatkozó közlemény
nek helyt ad.*

Szerény véleményem szerint tehát csak az 
kívánatos, hogy minél számosabban s egyes hiva
talok lehetőleg már testületileg és minél hama
rább jelentsék a szerkesztőségnek csatlakozásukat 
a mozgalomhoz. Ha már annyian leszünk, hogy 
az alakulás lehetséges lesz, akkor minden egyes 
csatlakozó meg fogja kapni a mozgalomban részt
vevők teljes névsorát azzal a kéréssel, hogy azok 
közül a végrehajtó-bizottság elnökét és tagjait 
válassza ki s ezen szavazati lapot a szerkesztő
ségnek küldje be. A legtöbb szavazatot nyert 
elnök és bizottsági tag urakat a tisztség elválla
lására a szerkesztő fogja felkérni, kiknek egy
úttal a szavazat eredményéről is leszámol.

A későbbi teendők, vagyis a mozgalom álta
lánosítása, mikénti irányítása és vezetése már az 
elnök és bizottság dolga lesz.

íly értelemben tehát egész tisztelettel kérem 
kartársaimat, hogy csatlakozásukat e lap szer
kesztőjének bejelenteni méltóztassanak.

Elek István,
m. kir. erdész.

Az erdészeti középiskola kérdéséhez.

Az „Erdészeti Lapok“ folyó évi Vl-ik füzetében Illés 
Nándor kir. főerdőtanácsos úr a fenti czímen szól hozzá 
a felvetett kérdéshez és a nála megszokott alapossággal 
tárgyalja és világítja meg a középiskola kérdését.

Az emlitett czikk abból indul k i: hogy a selmeczi 
akadémia nevelhet-e olyan és annyi erdészt, amennyire 
szükség van. Továbbá: hogy egységes legyen-e az  
erdészeti képzettség vagy kétféle minősítésű erdészek 
gazdálkodjanak ?

A felvetett kérdésekre nyomban megtaláljuk a választ, 
melyhez készséggel hozzájárulunk s elismerjük, hogy az 
erdészeti tudomány színvonalán álló és elég erdészt nevelt 
és nevelhet a jövőben is akadémiánk s erre nézve kifogást 
nem is emelt senki.

Az akadémia nagyérdemű tanári karának pedig nem
csak mi — akik büszkén valljuk magunkénak — hanem 
az előrehaladottabb külföld is elismeréssel adózik.

* A legnagyobb készséggel teszünk e kívánságnak eleget, mert ez 
által is szakunk érdekeit gondoljuk megóvni. A m. kir. erdőtiszteknek 
van elég okuk az országos mozgalomhoz csatlakozni, melyhez egyéb
ként kitartást és mi fő, eredményt kívánunk. Szerkesztő.
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De ha visszatekintünk éppen a hivatkozott múlt század
beli időkre, sajnosán győződhetünk meg arról, hogy mig 
évenként 80—90 végzett ember hagyta el az akadémiát 
s ezek egyrésze alkalmazást nem nyervén, a nagy költ
séggel és fáradtsággal szerzett szakismereteket kénytelen 
volt szegre akasztani és más pályán keresni boldogulást, 
addig az idegenek alkalmazása akkor sem szünetelt.

Ez világos jele annak, hogy nem kellettünk s nem 
kellünk ma sem, mert 600—800 korona bérért nem szol
gáltunk, de nem szolgálhatunk ma sem.

Ez az összeg alig fedezi kamatját a neveltetésre for
dított költségeknek. S mi marad munkánk jutalmául ?

Alárendeltebb állásra gyakran nem mehetünk, mert 
végzettségünk mellett egyszerű vadásznak való teendők 
végzésére nem vállalkozhatunk.

Ilyen viszonyok között tehát, mikor sok esetben a vég
zett erdész és vadász egyenlő elbánásban részesül, nem 
is csodálkozhatunk rajta, ha az erdész ilyen helyre nem 
megy; de mi tagadás benne: nem is szívesen alkal
maznak !

Hanem szívesebben alkalmaznak középiskolásokat, akik 
igényeikben természetesen szerényebbek, erdőőri szak
iskolát végzetteket vagy éppen semmi erdészeti oktatás
ban nem részesült egyéneket.

A javadalmazásnak gyakran csekély volta és az 
akadémiát végzett erdészre nézve nem egy esetben 
alárendelt munkakör az egyik hiba.

A másik hiba talán az, hogy a magyar ember vele
született faji büszkeségénél fogva — tartozzék a társada
lom bármely osztályához — soha sem olyan szolgalelkü 
s bizony nem tudja derekát elég mélyen behajtani. S ha 
ehhez a felsőbb tanulmányok végzésének tudata is járul, 
még kevésbé s megköveteli: hogy ha személyét nem, 
legalább képzettségét részesítsék illő tiszteletben.

Ha tehát középiskolásokat nevelnénk, ezek a közös 
faji jelleg mellett minden esetre szerényebbek lennének 
igényeikben s alárendeltebb állásokban a birtokos ama 
kívánságának valószínűleg jobban megfelelnének. A meg
levő viszonyok mellett tehát, midőn a kereslet idehaza 
kielégítést nem nyer, előállanak az említett esetek.

Ezekután újból felteszem a kérdést: hogy erdőgazda
ságunk szempontjából megfelelő-e ez az állapot s kárát 
vallaná-e annak, ha kétféle qualificatioju és magyar erdész 
gazdálkodnék ?

A kérdés tisztázása lévén a czél, a főerdőtanácsos úr 
személye és meggyőződése iránt érzett igaz tisztelet sem 
állhatja útját annak, hogy az életből merített tapasztalat 
folytán nyíltan ki ne fejezzem saját egyéni meggyőződé
semet, hogy én a kétféle qualificatioval bíró magyar 
erdész működéséhez sokkal több reményt fűzök és 
azt a mostani állapot elé helyezem.

Őszintén megvallom, hogy magam is az egységes 
qualificationak vagyok híve, de kész vagyok megalkudni 
a viszonyokkal s szeretném hazai erdőgazdaságunkat már 
azon a fokon látni, ahová azt képzeletem helyezi. De

sajnos, az állapotok javulását ezidőszerint csakis a közép- 
oktatás kérdésének megoldásától várom!

Mert.a mi viszonyaink még nem fejlődtek annyira, az 
erdőgazdaság belterjesség és jövedelmezőség tekintetében 
még nem érte el azon fokot, hogy a birtokostól csupa 
akadémiát végzett nagyobb igényű s így drágább egyé
nek alkalmazását joggal elvárhassuk.

A nálunknál előrehaladottabb Németország nem általá
nosan akadémiákon és egyetemeken kezdett meg erdé
szeti szakképzést, hanem fokozatosan, lépésről-lépésre 
haladva jutott oda.

S mikor nálunk az erdőtörvény és a minősítés rende
zése még csak jobbjaink álmában kisértett s a kötött bir
tokokon is akárhány esetben minden qualificatio nélküli 
tisztviselők intézték az erdőgazdaság sorsát, Németország
ban már alig volt található minősítés nélküli erdész.

Ha mi is ezen nyomon haladtunk volna s már egy 
emberöltő előtt oldottuk volna meg ezt a kérdést, akkor 
ma már nem kellene az akadémiát végzett erdészt félteni, 
hogy nem kap megfelelő alkalmazást s hogy az erdőőrrel 
egyenlő elbánásban részesüljön. S ha ez annak idején 
megtörténik vala és a magyar erdőbirtokos hazai erőket 
nyer és nincsen mintegy reá utalva a külföldiekre, azt 
hiszem ma már általánosan ott szerepelne a pályázati 
hirdetésekben: hogy magyar nemzetiségűek stb., mint 
ahogy a német szaklapokban gyakran olvassuk: Bewer
ber deutscher Nationalität stb.

így állván a dolgok, sajnálattal kell kijelentenem, hogy 
sehogy sem tudom megérteni, hogy a középiskola fel
állításával miért fejlődne erdészetünk vissza ? Hiszen 
éppen ellenkezőleg, javulásnak kellene beállani, mert a 
középiskolás mégis csak inkább erdész, mint az erdőőri 
szakiskolás vagy csupán gyakorlati ember.

S végre mégis csak a birtokos igényeinek kielégítésére 
is kellene törekednünk, mert hiába kináljuk kisebb birto
kosoknak az akadémiát végzett erdészt, ha ezt megfizetni,, 
igényeit kielégíteni nem képes.

Erdőőri iskolánk van négy, erdőőrünk pedig annyi, 
hogy ma-holnap minden fa mellé jut egy-kettő s mégis 
az a hír terjedt el, hogy a Dunántúl is fog egy felállit- 
tatni. Hazánknak ez a vidéke jól volna megválasztva, 
de nem erdőőri iskolának.

E téren máris túlproductio állott be, holott szerényebb 
igényű, de képzett erdészünk nincsen. Kell-e tehát közép
iskola? s mi kell inkább: középiskola vagy erdőőri szak
iskola?

A választ az életből nyerjük. Figyelő.

Váltógazdaság az erdőgazdaságban.

Az extensiv mezőgazdaság és a kerti gazdaság között 
a váltógazdaság foglalja el a helyet.

Mi a váltógazdaság: a váltógazdaság azon alapelven 
sarkal — mondja Matlekovics S. „Nemzetgazdaságtana“ 
— hogy a különböző növényfajok a föld különböző vegy-
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elemét szíván fel, a földbirtok a vegysajátság által egy
másutánzott növényekkel ültettetik be.

A különféle növények nemcsak hogy a föld külön vegy- 
alkatrészeit szívják magukba, hanem a talaj összefüggé
sére is különféleképpen hatnak.

A kalászos növények a légenyt, a lóhere és luczerna 
a kálit, a burgonya a phosphorsavat stb. igényli ; a ló
here, a fű a talajt összefüggővé teszik, a burgonya s a 
hüvelyesek porhanyitják a talajt.

Menjünk az itt előadottak után az erdőgazdaságra, mit 
találunk; azt, hogy ha a természet útmutatását követjük 
és az extensiv gazdaságról az intensiv gazdaságra aka
runk áttérni, akkor az erdőgazdaságnál is a váltógazdaság 
rendezéséhez kell fordulnunk; mert tudjuk, hogy a tölgy 
egészen más talajt szeret, mint a jegenye vagy más 
fenyőfélék: a tölgy egész más hatással van a talajra, 
mint a fenyőfélék. Amíg a tölgy a talajt kiéli, addig a 
fenyőfélék azt javítják; amíg a tölgy gyér lombozatánál 
fogva a talajnak kevés táplálékot ad, addig a bükk bő
ségesen javítja. A középhegység tölgyeseiben az altalaj 
egy-két forduló alatt nemcsak a legeltetett, hanem a már 
régebben tilalmazott állabokban is a felszínre kerül, el- 
kopárosodik; míg ellenben a bükkösökben annak lombja, 
a fenyvesekben annak tűi és a vastag moharétegtől min
dig jobban és jobban málik.

Amidőn a műveltség fejlődött és az emberiség arra a 
tudatra ébredt, hogy az erdő nemcsak arra való, hogy 
azt levágva, czéljainkra felhasználja és azután kilegel
tetve magára hagyja — élve a tót paraszt mondásával, 
hogy „erdő volt és erdő lesz“ — amivel azt kívánja je
lezni, hogy hiszen vághatják, legeltethetik az erdőt, az 
azért mégis csak erdő lesz! — hanem annak fontosabb 
nemzetgazdasági czéljai is vannak és belátta azt, ha az 
okszerűtlen tarolással és legeltetéssel fel nem hagy, az 
eső és hóié a termőtalajt a meredek hegyoldalakról le
mossa, birtokát terméketlenné, kopárrá teszi.

így fogamzott meg bennünk is az az eszme, hogy ezen 
hibákat pótolnunk kell, ott, hol még késő nem volt, 
hozzáfogtunk a mesterséges erdősítéshez és ebben is, 
úgy mint más sok mindenben, a művelt nyugat példáját 
követve, tölgyeseink elszegényedett talaját az erdei és 
feketefenyővel telepítettük be, — anélkül, hogy egy kissé 
körültekintettünk volna, hogy a mi különleges viszo
nyainknak ezen telepítési mód meg is felel-e, anélkül, 
hogy ott, hol erre alkalmunk volt, a természet útmuta
tását követtük volna! ?

A „természet útmutatása.“
Ezzel kapcsolatban, ebben az egyben nem értek egyet 

Muzsnay Géza barátomnak az „Erdészeti Lapok“ múlt 
évi deczember havában „A középhegységi erdők felújí
tása köréből“ nagy körültekintéssel, kitűnő szakértelem
mel írott czikkének ama passusával, hogy „A természet 
útmutatásait tehát csak bizonyos megfontolással kell el
fogadnunk és azokat soha sem szabad feltétlenül követ
nünk.“

Én meg ellenkezőleg azt a tételt merem felállítani, 
hogy igenis, „a természet a legjobb útmutató,“ figyeljük 
azt meg és kövessük útmutatásait és azután azt, amit a 
természet csak később, emberi számitásaink szerint idő 
múltával végez, legyünk emberi erőnk, tudásunk és ta
pasztalataink útján szerzett szaktudományunkkal annak 
segítségére. Az emberi kéz helyesen avatkozzék — job
ban mondva legyen segítségére a természetnek, mert 
ellenkezőleg abba a hibába esünk, mint azt igen sok 
helyütt tapasztaljuk, ott, hol ma tölgyes vagy jegenye
fenyő lehetne — erdei és feketefenyő zöldéi. De csak 
zöldéi és nem diszlik! Ez sokkal rosszabb, mintha tiszta 
bükkös borítaná a talajt; mert az utóbbinak, ha nem is 
nagy, de minden esetre nagyobb értéke van, mint az 
előbb nevezett kettőé. És ha ma-holnap a bükkösök az 
olcsóbb közlekedési eszközökkel hozzáférhetőbbekké fog
nak válni — úgy, mint kerületemben — akkor majd 
mindenütt abba a helyzetbe fogunk jutni, hogy ha akar
nánk is, nem tudjuk a bútorgyárakat és a nagyközön
séget, a fő- és székváros kincstári faraktárát a kellő 
mennyiségű bükkfával kielégíteni.

Annak bebizonyítására, hogy igen a természet útmuta
tását kövessük és csak azután legyünk annak segítsé
gére, legyen szabad az alábbiakat, részben a vezetésemre 
bízott m. kir. erdőgondnokságban, részben a szomszéd
ban látottakat felhoznom ; u. i . ;

A vezetésemre bízott erdőgondnokság részben a Nagy- 
Tátra déli, részben pedig az Osztrovszky-Vepor hegység 
délnyugati nyúlványain terül el 210—856 méternyi tenger
szín feletti magasságban. Éghajlata mérsékelt. A hegy
oldalak meredekek 15—35°, sőt található 45° foknyi lejt 
is, a völgyek aránylag szűkek és mélyek. A termőhelyi 
minőségek egymástól nagyon nagy eltérést mutatnak. 
Kedvezőbb fekvésű helyeken, például mélyedésekben, a 
völgyek alján, védett helyeken, a talaj elég mély televé- 
vényes és üde, de nagyon gyakori a sekély köves, sőt 
sziklás televény szegény talaj.

A gondnokság uralkodó faneme a bükk, a jegenye
fenyő, a tölgy — kocsánytalan — amik külön-külön ele
gyesen, de egymással a legkülönbözőbb elegy-arányban 
lépnek fel. A lúcz-, erdei és feketefenyő csak mestersé
ges úton lett idetelepítve, szórványosan előfordul a cser
tölgy, gyertyán, kőris, juhar és szil. A bükk az összterü
letnek 40°/0-át, a jegenyefenyő 36°/0, a tölgy 22°/0 és a 
lúcz- és erdei fenyő 2°/0 foglalja el.

A tölgy, ha a bükk vagy jegenyefenyő társaságában 
fordul elő, kitűnő növekvést mutat, míg a napnak na
gyon kitett meredek oldalokon és gerinczeken, kivált ha 
elegyetlen állabokat alkot, igen silány és csúcsszáradt. 
E gondnokság a tizenhetedik század óta, ha nem is 
üzemterv szerint, de rendszeresen kezeltetett.

A fenti leírást abból a szempontból jegyeztem ide, 
hogy bebizonyítsam a türelmes olvasónak, hogy bő al
kalmam van a megfigyelésre. Alkalmam van a két ellen
tétes fanem, a jegenyefenyő és a tölgy tenyészviszonyait
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tanulmányozni, mert e gondnokság alsó részén, a Mok- 
rian patak nevű erdőrészben, ami a tenger színe felett 
240 méterre fekszik, van ama pont, ahol hazánkban a 
jegenyefenyő alsó határa kezdődik, másrészről itt kezd 
eltörpülni a kocsánytalan tölgy a Jodsova nevű erdőrész 
felső határán.

Itt van az éber megfigyelőnek alkalma látni, hogy mint 
hódít magának tért a jegenyefenyő az elszegényedett 
talajú tölgyes állabokban.

A jegenyefenyő a gondnokság észak, észak-nyugati és 
nyugati részében, a tölgy a keleti és délkeleti oldalokon 
fordul elő; de mit tapasztalunk most, azt, hogy a jegenye
fenyő a völgyek fenekétől — az oldalrészeken — mintegy 
60 méter átlagmagasságban már tért hódított és innen 
lassan mindig feljebb és feljebb vonul. A déli fekvésű 
tiszta tölgyesekben, ahol annak messze környékén jegenye 
fenyő nem volt, egyes csemetéket találunk a már elsze
gényedett tölgytalajon. Miután a jegenyefenyő árnytűrő, 
sokszor 10—15 évig eltengeti életét, addig amíg a tölgy 
tarolás alá kerül és azután megedzve, megerősödve, a 
tölgyfiatalosok fölé kerekedik és létét fentartja. Számos 
ilyen példát látni kerületem Zsarnócza—bikavicza erdő
részében.

Más esetekben a jegenyefenyő, úgy mint az ügyes had
vezér, oldalról csellel kezdi a térfoglalást, a hódítást. 
Vagy az északi oldalról a csúcsról kezd lefelé a déli 
oldalra lebocsájtkozni. A hegytetőről hinti el szárnyas mag
ját a tölgyállabokba, azok árnyékában biztosítja létét.

Miután az itteni tölgyesek talaja részben annyira el
szegényedett, hogy alig van kilátás arra, hogy már egy 
második fordulót kibírjon, czélszerűnek találtuk a foko
zatos felújító vágás végvágásával, a tarolással éppen a 
természet eme útmutatása következtében késedelmes- 
kedni. A vetővágás után még egy ritkító vágást csinálunk 
és ha természetes úton nincs biztosítva az alserdény léte, 
még egy pár évig várunk a tarolással, addig a tölgyest 
jegenyefenyőcsemetével alátelepítjük és ha ez annyira 
megerősödött, hogy a nap hevének képes ellentállani, 
taroljuk a tölgyet.

A nagy természetet követve, annak munkáját saját jól 
felfogott érdekünkben elősegítsük; mert ezáltal egyrész
ről elérjük azt, hogy a meredek hegyoldalak talaját meg
mentjük a rohamos kopárosodástól, másrészről a jegenye
fenyő a tölgygyei elegyesen nőve, ezt növekvésében 
hajtva, kényszeríti, hogy ágait minél előbb lehullassa, a 
sebek hamarább beforradjanak, a tölgy értékesebb műfává 
fog nőni. Ilyen természetes úton keletkezett elegyes állab 
van e gondnokság felső részén — a Selmecz városi 
erdők szomszédságában — az u. n. Treibkoleron.

Az ilyen ideális állapot elérése főtörekvésünk, mert a 
legrosszabb esetet feltéve, hogy a jegenyefenyő a szú 
által meglesz támadva, amint a rudnói védkerület „Szo- 
morvo“ nevű erdőrészében ezelőtt négy évvel megtörtént 
— a jegenyefenyőt ki kellett vágnunk — akkor is ott 
volt a tölgy, a mi — miután a jegenyefenyő azzal egy

állabot képezve, széles koronát nem nevelt — egy pár 
év alatt záródni fog. „A tapasztalás tanít“ mondja a 
latin.

Hogy ezen vegyes állabok idővel, talán már a legkö
zelebbi fordúlónál tiszta jegenyefenyvesekké fognak át- 
alakúlni a jegenyefenyő ama tulajdonságánál fogva, hogy 
gyakrabban hoz magot — és árnytűrő fanem — előre 
látható.

De nemcsak a tölgygyei, hanem a bükkel és a gyer
tyánnal is így vagyunk; azért ott, hol az ilyen közép
korú állabban a jegenyefenyő megtelepedett és a teljes 
felújúlás biztosítva van, a fel fát levágjuk és a jegenye
fenyőnek adunk helyet. Megjegyzem, hogy ilyen két osz
tagom a rudnói védkerűletben volt, ahol az egyikben, a 
VI. 36—46. osztagban az állableírás szerint gyertyán OH, 
bükk 0-9, a szomszédos 47. osztagban 07 cser, 0'3 
gyertyán és bükk és csak egynéhány jegenyefenyő Ion 
1900-ban becsülve. Az első osztag 60, a második 110 
éves volt. Ezen osztagok egy — a ministeriumhoz fel
terjesztett — megindokolt javaslat jóváhagyása után a 
cser, bükk és gyertyántól megtisztíttattak és ma tömött 
sorokban ott díszeleg a jegenyefenyő.

Ez az emberi kéz beavatkozása a természet nagy 
munkájába.

Hogy a természet ez útmutatását látva, azt mestersé
ges úton elősegíteni igyekeznünk kell, a dolog természe
tében rejlik.

Ennélfogva a zsarnóczai m. kir. erdőhivatalnál elvűi 
lett kimondva, hogy a gyenge talajú tölgyeseket a vető
vágás előtt 5— 10 évvel jegenyefenyővel telepítjük alá.

Vagyis követjük a természetet, mint a legjobb útmu
tatót.

A fentiekhez hasonló példákat látunk nemcsak ezen, 
hanem a bródi, geletneki, jalnai, selmeczbányai és szél
aknai erdőgondnokságokban, úgy nemkülönben a szom
széd községi és uradalmi birtokokban.

Ez a váltógazdaság az erdőgazdaságnál.
Garamrév, 1901. év április hava.

Díváid Béla.
c&> cfc> c§D c§D c£> c§3 cfc> c&> c&> c£> ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego ego cgocgo cgocgo

Tolnam egyéből.

A „Magyar Erdészében mind több-több vidékről olvas
hatunk szakunkat érdeklő híreket s mivel Tolnamegyéből 
még eddig tudtommal közleményt senki nem küldött e 
lapnak, teszem azt én, mert úgy tartom, hogy a helyi 
viszonyok ismertetése is sokszor válhatnak hasznára a 
közügynek.

Mint az itteni szőlőknek, a mi erdeinknek is sok bajuk 
van, — nem csekély veszélylyel fenyegeti nyárfa-áHab
jainkat a legutóbbi években fellépett, eddig még jóformán 
ismeretlen vagy legalább is nem tárgyalt baj.

Eleinte csak a dunamenti erdőkben, most már azon
ban a homoki erdőkben is a fekete és canadai nyárfák 
(mindenféle korban) feltűnően pusztulnak. (Úgy értesül-
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tem, hogy Baranyában Frigyes főherczeg egyik erdeje 
már egészen kipusztult volna?) Azt tapasztaltuk, hogy 
különösen a vékonyabb ágakon (de egyéb törzsrészeken 
is) görcsök, dudorodások, forradások támadnak, hogy a 
fák úgy néztek ki, mintha erős jégverés érte volna őket 
(eleintén ennek is tulajdonítottuk a forradásokat) és azon 
hitben voltunk, hogy valami gombabetegséggel van dol
gunk.

Ez év tavaszán kiszáradt és betegeseknek látszó fák 
kivágatásánál harkálylyukakat találtunk, mi valami rovarra 
engedett következtetni. Egy ledöntött törzset szétszakíttat- 
tam és abban nagyobb mennyiségű és többféle álczákat 
találtunk. Úgy látszik ezzel megtaláltuk a baj forrását.

Nagyobb mennyiségű különböző törzsrészeket és álczá
kat felküldöttem Selmeczbányára a m. kir. kísérleti állo
másra meghatározás végett. E napokban jött meg a meg
határozás. Találtatott, hogy a nyárfákat nagymennyiségben 
megtámadta a Saperde carcharias (czinczérfaj), mely
nek álczája eleinte rendszertelenül rág a külső évgyűrűk
ben, később behatol mélyebben a farészekbe és ott alul
ról felfelé haladó kerülékes meneteket rág. Az álczák 
két évig rágnak, a bogár a harmadik évben jelenik meg. 
A harkályok felkeresik a bábüregeket és sok rovart el
pusztítva — legjobb barátainknak bizonyulnak!

Egy másik bogár, a Buprestiddk (díszbogár) egy fajá
nak, valószínűleg a B. variolosának lett meghatározva. 
Álczája, eltekintve a nagyságtól, könnyen megkülönböz
tethető színével és mert buczkó alakú. A bogár a nyár
fák ágaira rakja petéit és a kikelő álczák a héj alatt 
készítik meneteiket, mélyebben a fába nem hatolnak. A 
kísérleti állomás valószínűnek tartja, hogy ezeken kivül 
a Saper da populnea, a Cassus ligniperda és nehány 
Sessia faj is dolgozik állagainkban.

A legelői említett dudorodások a rágás helyén támad
nak. Úgy látszik, a kísérleti állomás figyelme más oldal
ról is fel lett már híva és a baj vidékünkön nagy jelen
tőségűnek találtatván, az okok és alkalmazandó óvóintéz
kedések megállapítása végett itt a helyszínén fognak a 
kellő gyűjtések és megfigyelések ez év folyamán eszkö
zöltetni.

A kísérleti állomás azt is közölte, hogy semmiféle káros 
gombafaj nem észlelhető.

Sajnálom, hogy miért nem nyilatkozott az iránt is, hogy 
miért fordulnak elő ezen rovarok csak a fekete és catia- 
dai nyáron ? Más nyárfajokon eddig még nem tapasz
taltuk. Talán majd a helyszíni vizsgálatoknál erre is 
nyerünk választ.

Meglehetősen meg vannak lepve ákáczosaink a paizs- 
tetiik által. Részemről azt tapasztalom, hogy szabad 
levegőjárásnak kitett állabokban, szélfákon nem igen, de 
jobban fordúl elő sűrűbb állabokban, hol sok az elnyo
mott, sinlődő fa. Szintén kevésbé fordúl elő — de hatá
rozottan nem terjed — legeltetés alatt álló állabokban. 
Nézetem szerint a védekezés talán abban is állhatna, 
hogy a fiatalosok mielőbb és lehetőleg többször nyesesse

nek, később kíméletesen gyéríttessenek és amint a legelő 
jószágok bennök lerágás vagy kidöntés által kárt nem 
okozhatnak — legelő alá bocsájtandók.

Ez évben nagy mérvben meglepte az ákáczokat a 
bolha (?), a gályákon ezerszámra láthatók; valami nagy 
kárt nem igen tesznek, de a fák kinézését határozottan 
elcsúfítják. Valószínű, hogy a nagy szárazság miatt van 
az óriási szaporulat.

Nagy pusztítást tesz azonban a dunamenti erdőkben a 
szílfa-szú. A kezelésem alatti erdőkben meglehetősen 
sikerült a védekezés a száradásnak indult egyedek el
távolítása és szálfák döntése által.

De sajnos, a szomszéd birtokosnál eddig semmiféle 
óvóintézkedés nem történt, csak ez idén a nagymennyi
ségű száraz szílesek kivágatnak. így hát nincs kilátás a 
védekezés sikeres eredményére és azt hiszem, nem 
csalódom, hogy mi is megint onnan kaptuk vissza a bajt.

Nem tartom érdektelennek felhozni, hogy miként véde
kezem sikeresen a csemetekertekben a hangyák ellen. 
Nem mondom, hogy én találtam ki, de igen jó, hogy 
úgy mondjam háziszer. Ugyanis az ágyak közé paradi
csomot ültettetek és csak arra kell vigyázni, hogy kellő 
időben és kellő módon felköttessék. Úgy vettem észre, a 
tücsök is elhagyja az ilyen kerteket. Vájjon a szaga 
bántja-e ?

Záradékul legyen szabad néhány tolnamegyei árat 
(szélső határai között) közölni.

Az épület és szerszámfa tőára köbméterenként: tölgy, 
ákácznál 16—24 korona; kőris, szil, juharnál 13—16 
korona; bükk, gyertyán 12—16 korona; hárs 10 — 16 
korona; fenyő 12—18 korona; nyár, fűz 8 —10 korona.

Tűzifa tőár köbméterenként: hasáb cser, bükk, gyer
tyán 7‘40 —10 korona; kőris, szil, juhar, ákácz 7-40—9'20 
korona; tölgy 4'60—6 korona; lágyfa 3‘60—4 korona; 
dorongfa keményfánál 3’20—6'60 korona; lágyfánál 
2‘40—3 korona.

Szőlőkaró (fuvar nélkül) 1000 drb. tölgy, ákácz hasí
tott 32—54 korona; gömbölyű 24—40 korona; fenyő 
gömbölyű 24—42 korona.

Téli fuvarnapszám 6 korona, nyári 8 korona ; gyalog
napszám téli: férfi 1 korona, női 80 fillér; nyári: férfi 
1-20—2 korona, női H O —H40 korona.

A philloxerapusztitás folytán a faűzleti viszonyok éveken 
át pangtak, most, hogy a szőlők felújítása nagymértékben 
megindult, a viszonyok megint igen szépen fellendültek. 
A mi erdeinkben dívó tövön állva szálankénti eladások
nál nem remélt eredményeket érünk el, mi mindenesetre 
annak tulajdonítható, hogy Tolnában nem sok az erdő 
és minden szőlőbirtokos igyekszik karószükségletét lehető
leg közelről beszerezni. Érdekes, hogy mostanában a 
nyárfát (különösen a fekete nyárt) is igen veszik karó
nak, a karókat megpörkölve kátrány, mész és carbo- 
lineummal áztatva rakják a földbe.

Hoffmann Sándor,
m. k. közalap, főerdész.
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A dat a szarvaskárokhoz.

A Bükkhegységben az elmúlt télen eddig még itt egy
általában nem tapasztalt károkat okozott a szarvas a 
fiatal tölgyek kérgének megrágásánál. A szarvasoknak 
ezen károsítása nem általános, hanem csak helyi tulaj
donságok, de azt hiszem, ahol egyszer reákaptak, ott 
nem könnyen fogják elhagyni, — majd megmutatják a 
következő telek.

Egyik szaktársam nem régen azon megszívlelendő vé
leményét nyilvánította, hogy a tölgy kérgének hántására 
a fővadat tulajdonképpen mi magunk szoktattuk reá, 
azzal, hogy szigorú télben, magas hóallás mellett az 
erdeinkben gyomnak tekintett fűz és nyárfákat döntettük 
részükre.

Tény az, hogy a ledöntött nyárfáknak nemcsak haj
tásait ették meg 2—3 %t vastagságig, hanem a vasta
gabb ág és törzsnek héját, ahol csak hozzáfértek, meg
ették s így nem lehetetlen az, hogy ily módon kaptak 
reá a tölgy hántására is.

Érdekes volna tudni, hogy oly erdőkben, hol a fővad 
részére lágyfanemek döntése nem szokásos, hántja-e a 
fiatal tölgyfát?

Minden esetre czélszerü lenne, ha jövőben a lombos 
lágyfák döntése teljesen mellőztetnék vagy ha ez a vad 
táplálása szempontjából nem lenne elkerülhető, legalább 
a vastagabb ág és törzsrészek lennének a helyszínéről el- 
távolitandók, hátha ezáltal a fővadnak — legalább itten — 
újabban jelentkező károsítása csökkenne.

Geszt es Lajos.
, 'i'

Ezzel szemben éppen a Gesztes barátom tőszomszéd
ságában levő gondnokságomban azt tapasztaltam, hogy 
a fővad a tölgyfa kérgét az idén sem rágta meg, pedig 
15 év óta télnek idején sok nyár- és fűzfát döntetek le 
a szarvas és őzvad részére, sőt nálam a fűz és nyárnak 
is csak újjvastag hajtásait eszi meg, de a vastagabbakat 
nem hántja le állandóan a vad s a tölgykéregnek Gesztes 
által emlitett hántását, megrágását az én területemen 
múlt télen sem constatáltam. Érdemes volna megtudni 
más szarvasos területen — értem a tölgyeseket pl. a 
gödöllői, visegrádi, ungmegyei erdőkben — miként visel
kedik a fővad s kérem is az ottani szaktársaknak, vadá
szoknak ebbeli tapasztalatait s esetleges megfigyeléseit 
lapunkban közzétenni, mert első sorban mi erdészek 
vagyunk hivatva arra, hogy erdeinkben tartózkodó vad
állományunknak sajátságait tanulmányozva, olyan óvrend- 
szabályokat léptessünk életbe, melyek által az előforduló 
vadkárokat lehetőleg a minimumra apasztjuk.

Imecs Béla.

TÁRCZA.

Vadászokró l —  vadászoknak .*
írta : dr. Máriássy Béla.

Mindenek előtt arra kérem Önöket, mélyen tisztelt 
Hölgyeim s fegyvert nem viselő Uraim, legyenek kegye
sek még most, mindjárt a czím után nem ásítani; és
pedig egyrészt azért, hogy felolvasásom végén, mikor 
tudni fogják, hogy már megszabadúltak tőlem, annál job
ban és szabadabban tehessék azt, másrészt, hogy engem 
mindjárt most nagyon meg ne ijeszszenek és végre, mivel 
a czímből még nem tudják, mit akarok én mondani s
hogyan fogom azt előadni s úgylehet, hogy nem ez lesz 
a legeslegunalmasabb felolvasás, melyben e helyütt kö-
telességszerűen gyönyörködtek s melyet — miként hi
vatalos közlönyünk, az Eperjesi Lapok jelenteni szokta — 
élénk s lelkes tapssal jutalmaztak.

Reviczky Gyulának, ennek a korán elhúnyt költőnek 
a kerepesi temetőben lévő síremlékén következő, saját 
szerzeményű gondolata van felvésve — mint amely egész 
életét leghívebben jellemzi: — „Az élet csak hangulat“* 
amit más szóval én úgy fejeznék ki: „minden a felfo
gástól függ.“

Lássák, igen tisztelt Közönség, tehát az is, mit, illetve 
kit értek én azon vadászok alatt, akikről s kiket azok 
alatt, akiknek beszélni kívánok: szintén csak a felfogás
tól függ s ezen felfogás, amelyből kiindúlok, fogja meg
adni Önökben a megfelelő hangulatot.

Ha a vadont búvó, fegyvert hordó, vadat űző vadá
szokról — ugyancsak nekik szólva — a Németországban 
oly nagy tökélyre emelt s már nálunk is elterjedt „va
dász-tolvajnyelven beszélnék, melyet Önök meg sem ér
tenének, avagy híres szaktudósok nyomán indúlva, hogy 
csak főbbeket említsek : Ditrich aus dem Winkel, Döbel, 
dr. Althum, Dietzel, dr. Bischof, Brehm, Train, br. Nor
denflicht, Dombrovszky Ernő és Raul, Szécsy és Bel- 
házy módszerében adnék elő, alighanem a legsívárabb 
unalom hangulatát kelteném fel s még úgy járnék, mint 
az egyszeri — unalmas szónoklatairól híres — pap, 
kinek beszéde alatt hívei lassanként kisomfordálván a 
templomból, a végűi egyedüli hallgatónak maradt haran
gozó sem bírta ki tovább a hallgatást s odasompolyogva 
a folyton szónokló paphoz, a templomkulcsát azon sza
vakkal tette elébe: „osztég, ha betetszik vígezni, ne rös- 
teljék ráfordítani a kócsot a templomra“ — s ő is elment.

Ezt a szolgálatot a jó Pekarik — azt hiszem, kedves 
Széchenyi-körünk ezen régi szolgáját bővebben bemutat
nom felesleges — nekem is megtenné, teljes tisztelettel 
elém helyezve a terem kulcsát.

Ezen előadási mód gyászos következményeit bemutatva, 
talán felesleges is mondanom, hogy ezt a módot nem 
fogom választani.

* Felolvastatott az eperjesi „Széchenyi-Kör“-ben 1901. jan. 16-án.
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Más előadási mód az lenne, ha a híres, csaknem hír
hedt br. de Manx-ot avagy Münchausen-t választva pél
dányképűi — a szegény, szavahihetőség tekintetében 
úgyis oly súlyosan diszkreditált vadászok hírnevét még 
jobban megrontva — bámúlatos és hajmeresztő hideg
vérrel tálalnék fel hihetetlennél hihetetlenebb kalandokat 
s lőném rakásra a tigriseket s oroszlánokat; csakhogy ez 
esetben velem is megeshetnék azon angolnak története, 
kinek ilyetén előadását egyik hallgatója azzal szakította 
meg: „Te, ha még egy oroszlán ugrik s te azt is le- 
durrantod, úgy ütlek . . . hogy te is eldűlsz."

Ilyen kellemes meglepetésnek magamat kitenni szintén 
nem óhajtván, ezen módszert is mellőznöm kell.

De látom, máris nagyon igénybe vettem becses türel
müket s hogy megelőzzem a kifakadást: „Az Isten sze
relméért, ne gagyogjon már annyit arról, mit és hogyan 
nem fog beszélni, de mondja meg, mit akar mondani!" 
tehát rátérek tényleges tárgyamra.

** *
A legszebb tavaszi est — hiszen ezt már ismerik t. 

Hallgatóim, a legtöbb regény így kezdődik — tehát Rp. 
(reczipe): legszebb tavaszi est, hozzá néhány adag ma
dárfütty, pár gramm ózonos, virágillatos tavaszi lég, 20 
uncia fakadó virág, egy csomó búcsúzó napsúgár, keverd 
el jól s kend szét és megvan a keret, amelybe embere
met helyezem. Ott áll az erdő lankásának egy kis tisz
tásán, miként a dürgő siketfajd; se lát, se hall, csak 
egy hangot les — mely a vadásznak égi hozsánna, a 
laikusnak egy szisszenés, a pinczérnek egy hívó szózat 
— ezt a kis hangot: pszt!

Igen, mert e hangot a tavasz hírnöke, a tavaszi esték 
talányos, szerelmes kalandora, az ínyenczek eszménye, 
a hosszú orral, de vígan utazó szalonka adja.

Ez a szalonka-les . . .
Ugyanezen a szép tavaszi estén, egy kis vidéki város 

oldalutczái egyikében fekvő ház kis udvari szobájában, 
hűvös, dohos, szellőzetlen levegőben összeaszott, sovány 
emberke szaladgál fel s alá, hogy a hidegtől meredő 
tagjait melengesse. Erősen dörzsöli kezeit, miközben 
hangtalanúl beszél, legalább ezt árulja el ajkai mozgása.

— Igen, igen! Ma jó napom lesz. Fognak jönni, fog
nak jönni. Okvetlenül jönni fognak, hiszen ma fényes, 
díszes bál lesz, ahol uraskodni, költeni kell! He, he. 
Pénz, pénz, az pedig nincs, nincs sehol; de van itt! 
Van ám a dohos udvari szobában! A vén zsugori, kit 
máskor meg sem látnak az urak, ma nagy úr lesz, a 
a kedves, a jó, kit megsimogatnak, csak adjon pár forin- 
tocskát kölcsön! Adok! Óh, adok én, mert én jó vagyok 
s mindezért elég nekem pár betű egy bélyeges papi
rosra, melyre a kölcsönzött összeg kétszerese oly szépen 
ráillik.

Kopognak. Az öreg, mintha villanyszikra érte volna, 
megáll, szeme egyet villan, gondolatai közben kiegyene
sedett alakja visszaesik rendes alázatos tartásába s mire
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a „lehet" szót kiejti, úgy behúzódott a kis szoba sarkába, 
mint a pók, ha közeledő légy-zümmögést hall.

Ez a balek-les . . .
A „sárga rhinoceros“-hoz czímzett kávéház hangulata 

ünnepélyes, a terem üres. Kiirthatlan savanyú füstszag s 
a rosszúl égő lámpák koromparányai szállongnak benne.

A legfelötlőbb ablak mellett, szépen kiszínezve s ki
meszelve, ott ül Ő, a kávéház királynője, ki, ha hódolót 
fog, úgy trónol emelvényén, mint egy új Semiramis.

Ül az ablak mellett és olvas, azaz talán csak olvasna, 
ha tudna, mert a kezében lévő Figaró-t csak azért nem 
tartja felfordítva, mert a benne lévő képeket nem akarja 
fejük-tetejére állítani.

Arczának — a folytonos éjjelezéstől — ványadt redőit 
bájos mosolyra erőlteti s immáron csak a konyaktól ra
gyogó szemeinek lehető legperzselőbb sugarait irányítja 
az utcza túlsó részére, hiszen ott közéig Dombszög és 
vidékének híres gavallérja: Köpecz Bandi.

Most erre néz, kacsint egyet és betér.
Ha Pry Pál volnék, azt mondanám; Vigyen engem 

az ördög, ha ez nem vadászat volt; de mivel nem va
gyok Pry Pál, be kell érnem azzal, hogy betérjek a 
„Fehér Ökör“-ről nevezett szálloda nagytermébe, hol 
azóta a „kedves, jó Zsugori" kegyelméből felpénzelt ura- 
ságok ugyancsak ontják Champagne levét.

Óh, innen nem szabadúlhatok el oly gyorsan. Itt hu
zamosabban kell időznöm.

A képnek, mely itt elém tárúl, igen elütő keretrészei 
vannak. Mámorító zene, illatos kavargás, bájos, szép, 
nem — elragadó hölgyek egyrészről, a fölvert por miatt 
vágható, szivarfüstös, bőrgőzös levegő másrészről, melybe 
még a konyha zöldség-szaga is belejátszik olykor. A bál
terem kellő közepén, honnan legjobb a kilátás, áll hörögi 
Horoghy Dioméd úrrr! (három r-rel), kiről, ha nem tud
nám, hogy büszke nevét egyik faluvégen lakott őse az 
ott halászgatott királynak felajánlott, használt patkószög
ből sajátkezüleg készített horogért még a XI. században 
nyerte, azt kellene hinnem, hogy azon horog miatt ne
vezik így, mely őt reményeiben egy gazdag „partié" ré
véhez fűzi.

A bálozók telekkönyvét betéve tudja.
Nyájassága, előzékenysége, melyet a vele társalgókkal 

szemben érvényre juttat, Reaumur, Celsius- és Fahren- 
heit-ot lefőző biztosságot nyújt az illetők vagyoni foka felől.

Dioméd úrrr már félórája áll a belvederi Apolló póz- 
jában — melyet bizonyára a tűkör előtt tanúit be — 
mely azonban neki sokkal kevésbé áll jól, mint az egy
kori görög-istennek; nem hihetem, hogy tagjai még ne 
lennének meggémberedve — hja, de a póz a fő.

Tekintetével — mint a kígyóbűvölő — úgy követi a 
ránczos, boglyas Agláját, a ki — mint az előrebocsájtot- 
takból már tudhatják — nem szép, hanem gazdag.

Nini! Csodálatos, csak most veszem észre, hogy Ag
láját csaknem elborító, ritkán látott színű rózsacsokor egy 
rózsája Dioméd úr gomblyukában díszeleg.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



11. szám. M A G Y A R  E R D É S Z 205

Az aranyhal tehát már pedzi! Készül beleharapni a 
csalétekbe. A madárkát elkábította a rózsák illata s a 
legjobb úton van, hogy a lépre ragadjon.

A terem túlsó részén két hölgy áll: a „még mindig 
szép“ mama és egy megelevenedett czukorbaba, egy 
édes, bájos, gyönyörű leányka.

A mama aggódva feddi leányát — kit az „első bál“ 
mámora elkábított — ne tánczoljon oly sokat, mert meg
árt, nincs még szokva hozzá, üljön le s pihenjen egy 
negyedórát. A lányka szót fogad. (Ez is csak az „első 
bál“-on szokott megtörténni.)

A mama mellett e perczben könnyed meghajlással, a 
megyében csak most letelepedett nagybirtokos, Malaczkay 
Jenőnek fia halad el.

— Hova oly sietve, édes Malaczkay ?
(Pedig nem is sietett.)
— No persze, rólunk már meg is feledkezett?!
(Egyszer volt náluk bemutatkozó látogatásban.)
— Hiszen féléve, hogy nem láttuk. (Mindössze féléve 

lakik a megyében.) Emlékszik még — de hát persze, 
hogy emlékszik — no, már hogyne emlékeznék a tepertős
pogácsákra, amelyet oly nagyon dicsért. Lányom minden 
hétfőn — mert úgy-e hétfő a maga látogató napja — 
süt friss pogácsát. Holnapután egész nap otthon kell ül
nünk — stb., stb.

A fiatal ember, hogy a szóáradatnak gátat vessen, há
lálkodó szempillantások után — mert szóhoz nem juthat
— tánczra kéri a leánykát, ki helyett a mama mondja: 
„Óh, igen szívesen.“

E kijelentésnek kettős czélja van, tudja meg belőle a 
leányka, hogy ezen úrral igen szívesen kell bánnia s 
hogy a negyedórái pihenést sem kell kitölteni, mert Ma- 
la.czkay nem nő minden bokorban.

Én a világért sem mondom, de legyenek kérem őszin
ték: nem volt ez valami vadászat-íéle"? . . .

Bármennyire is el voltam merülve mefigyeléseimbe, 
végre is érezni kezdtem Zola „Bet humain“ (— állat az 
emberben) jelentkezését. Éhes voltam, mint a farkas. Egy 
félreeső asztalhoz ültem. Várok. Semmi szolgálattevő lény 
nem jelentkezik, csak a láthatár szélén evez el egy-egy, 
mint valami halászbárka, maga után lobogtatva vitorlá
ját, de rólam, a Senki-sziget éhes, bús lakójáról, legélén
kebb jeladásaim s esdő segélykiáltásaim daczára sem 
vesz tudomást. A terem minden részén meghallották már 
hívó szózatomat, csak a pinczérek füleinek vagyok hall
hatatlan. Pedig, ha valaha halhatatlanságra vágytam, az 
bizonyára nem akkor volt. „Hopp, megvagy!“ kiálték fel
— mint Mátyás király „Szép Ilonkádban — elfogva 
egy szállongó lepkét, azaz, hogy pinczért. Hozzon ne
kem . . . „Igenis kéem alássan“ s mielőtt szóhoz jut
hatnék, úgy elrohant — so’se láttam többé. Végre ma
gam hoztam magamnak enni- és innivalót a konyhából. 
Jóllaktam. „Fizetek“ — suttogtam — s íme, óh csodák- 
csodája, suttogásomnak folyton erősbödő visszhangja tá
mad: „fizetni, fizetni, fizetni!“ hangzik az összes pin

czérek ajkáról. Bájos lejtéssel mindnyájan asztalom felé 
közelednek s egyszerre minden oldalról körül vagyok 
véve figyelmes, előzékeny, szolgálatkész, hajlongó pinczér 
uraktól, mint a körbe szóróit nyúl a hajtok által.

Hogy miért? azt már tudják . . .
(Vége következik.)
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IRODALMI SZEMLE.

K í s é r l e t e k  k ü l f ö l d i  f a n e m e k k e l  A u s z t r i á b a n .
(Folytatás és vége.)

23. Carya amara Natt. Szintén enyhe kiimát és jó 
talajt kíván, de a meglehetősen nedves talajon is szépen 
díszük. Növekvésben eleinte túltesz a C. albán, később 
azonban a kettő közötti különbség kiegyenlítődik. Fája 
korántsem olyan becses, mint az előbbié, minélfogva meg
honosításra inkább az ajánlható, annyival is inkább, mert 
a dió egyforma drága.

24. Acer saccharinntn Wgh. Nagyon szép és a Carya 
albánál is értékesebb fanem, melyet meghonosításra aján
lanak még azon körülmények is, hogy a füst és a por 
káros hatásának valamennyi fanemnél jobban ellentáll s 
czukortartalmu nedvével is hasznára van tenyésztőjének.

Amerikai termőhelyei után ítélve Közép-Európában a 
bükk régiójába való, de a németországi tapasztalatok 
szerint csak a szelidebb klimáju s jó minőségű, szelid, 
üde agyagtalajjal biró védettebb helyeken fejlődik szépen, 
habár teleinket jól kiállja. Magja előkészítés nélkül csak 
a második évben kel ki. Csemetekerti nevelése megegye
zik a korai juharéval, csakhogy később ültethető ki, mert 
az 5-ik évéig lassabban nő. A vadkároktól honi juharaink
hoz hasonló mértékben szenved.

25. Acer dasycarpum Ehrh. A mi juharféléink fölött 
éppen úgy nincsen semmiféle előnye, mint az A. Negun- 
dónak. E miatt Ausztriában a meghonosítandó külföldi 
fanemek sorából törölték.

26. Fraxinus americana L. Termőhelyi igényei körül
belül megegyezők a magas kőrisével, de az áradásoknak 
kitett helyeken annál jobban tenyészik és mivel később 
hajt ki : a fagytól kevésbé szenved. Fáját a magas kőris 
fájánál sokkal többre becsülik. Olyan tulajdonságai van
nak tehát, amelyek meghonosításra határozottan ajánlják. 
Magja Németországból is beszerezhető, mert ott vannak 
már vágható állabjai is. Oszszel vetve, tavaszszal hamar 
kikel és ugyanígy viselkedik akkor is, ha a mag finom 
homokkal keverve telel át (úgy, hogy a csapadékoktól 
ne legyen elzárva); ellenben a tavaszi vetés után a mag 
előkészítés mellett is csak a második évben kel ki. A 
csemeték 1 éves korukban átiskolázva, 2 éves korukban 
kiültethetők, de mivel a vadak károsításainak nagyon ki 
vannak téve: czélszerübb 3 éves csemetéket ültetni, 
amelyek 1 — L6 m. magasak. Hézagos felújúlások és ül
tetések pótlására nagyon ajánlható.

27. Prunus serotina Ehrh. Északamerikai fa, mely
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hazájában 20—30 m. magasra nő és az asztalosok által 
nagyon kedvelt, szép vörös színű fát szolgáltat. Közép- 
Európában az eddigi kísérletek szerint a bükk-régió felső 
határáig tenyészthető. Legszebben díszük a bükk talaján, 
de a talaj üdeségének kisebb fokával is megelégszik s a 
televényes homokot sem veti meg. Magja a 2-ik évben 
kel ki. Csírázásának gyorsítására a mag áztatása Auszt
riában nem mutatkozott alkalmasnak.

Növekvése kezdettől fogva gyors. 1 éves korában át
iskolázva, 2 éves korában 50—60 cm., 3 éves korában
1 m. magas lesz és ezt az erélyes növekvést még so
káig folytatja. Ezen körülménynél fogva hézagos felújúlá- 
sok és ültetések pótlására nagyon alkalmas, csak erős 
árnyékba ne jusson, mert fény-igényes fanem. A fagygyal 
szemben nem érzékeny.

28. Betula papyrifera Marsh. Európában azon tulaj
donságainál fogva kezdették meghonosítani, hogy Észak- 
Amerikában északra a legmesszebb hatol föl s a jó talaj 
mellett a sovány homokot és a nedves talajt sem kerüli. 
Fája a mi nyírfánkénál nem jobb, növekvése azonban 
gyorsabbnak ígérkezik. A fagynak elég jól ellentáll, ellen
ben a vadak károsításaitól sokat szenved.

Meghonosításra egyelőre csak kísérletezés czéljából 
ajánlható, mert az eddig szerzett tapasztalatok tulajdon
ságait még nem tisztázták eléggé.

29. Liriodendron tulipifera L. Hazájában — Észak- 
Amerikában — a szelíd gesztenye tenyészeti övének leg
északibb határáig díszük s 60 m. magasságot és 4 m. 
átmérőt is elérő nyílegyenes törzsei igen értékes, könnyű, 
lágy, de azért nagyon tartós fát szolgáltatnak, amely 
építkezésre, hajóépitésre s különösen kútcsövekre rend
kívül keresett. Növekvése már kezdettől fogva gyors és a 
középeurópai szelidebb kiimát (ahol a szelíd gesztenye 
tenyészik) egészen jól kiállja.. Meghonosítására érdemes 
volna tehát az eddiginél nagyobb súlyt helyezni. Talaj- 
igényei felől a már megejtett kísérletek még nem nyúj
tanak elég tájékoztatást, de annyi bizonyos, hogy szelíd, 
televényes üde talajon Közép-Európában is szépen dísz
ük, ha tenyészetéhez az éghajlat is elég szelíd.

*
Az itt felsorolt fanemeken kívül Ausztriában még sok 

más külföldi tűlevelű és lomblevelű fanem meghonosítá
sával foglalkoznak, de azokkal a kísérletek ezidőszerint 
még csak a kezdet kezdetén állanak és azért ismerteté
süket Cieslar is mellőzi. —ly.

—  A  f ű r é s z p o r b ó l  k é s z í t e t t  t é g l a  (briquette) kerű- 
költségeire nézve J. Fialla fűrészgyár-igazgató az Oester. 
F. u. J. Zeitg. f. évi 1. számában érdekes adatokat közöl, 
melyeket lapunk 9. számának „Irodalmi Szemle“ rova
tában megjelent rövid közleményre való utalással alább 
ismertetünk. Egy briquette-préssel 10 órai munkaidő alatt
2 munkás 11.000 drb. briquettet készit, amelyekhez (te
kintettel arra, hogy egy drb. 13 cm. hosszú, 6.7 cm. 
széles, 3 cm. vastag briquette 0'2 klg. nehéz) 2200 klg. 
fűrészpor szükséges. Egy olyan fűrésztelepen tehát, ahol
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évente 5000 m3 nyers faanyagot vágnak föl deszkákra és 
a nyers anyag 15—20%-ára, vagyis 1000 m3 =  500,000 
klg.-ra tehető fűrészport másként nem hasznosítják, 1 drb. 
briquette-sajtó csaknem állandóan munkában lehet, mert
500,000 klg. fűrészport az előbbi számítás szerint 220 
nap alatt dolgoz fel. A briquette-készítő telep körülbelül 
8000 koronába kerül és az évi üzem költségei a követ
kezők :

1. Befektetési tőke törlesztése 16% . . . 800 kor.
2. K e n ő a n y a g ..............................................140 „
3. Javítások . . . . ...............................100
4. Egy munkás a prés kezeléséhez (220 nap

á =  2-8 k o r . ) .........................................616
5. Egy segédmunkás (220 nap á =  1*4 kor.) 308

Összesen: 1964 kor.
Ezzel a költséggel 2.420,000 drb. briquette termelhető; 

1000 drb. tehát 81*2 fillérbe kerül. Ezzel szemben 1000 
drb. briquett eladási ára a helyi viszonyok szerint 4—6 
korona között váltakozik és így a 2.420,000 drb. briquette 
az alacsonyabb (4 kor.) ár mellett is 9680 koronáért ad
ható el, miből folyólag az előbbi számításnál alapul vett 
üzem legalább (9680—1964) =  7716 korona évi tiszta 
nyereséggel zárul. A ragasztóanyagok hozzáadásával ké
szített fűrészpor-téglék természetesen többe kerülnek, de 
viszont magasabb áron adatnak el. Nagyon kifizetné ma
gát tehát, ha a vízi fűrészeken, ahol a fűrészport a leg
többször semmire sem használják s eltakarítása csak 
költséget és bajt okoz, a briquette-készitést nálunk is 
felkarolnák, legalább azzal a czélzattal, hogy az ipar 
ebbeli szükségleteit is hazai termeléssel fedezhessék s 
takarmányszükségben levő vidékeken az állattenyésztés 
nehézségeit a takarmányliszt forgalomba hozatalával is 
könnyítsék. —ly.

A  k ö z s é g i  e r d é s z e t  C s e h o r s z á g b a n .  Az Oester. 
F. u. J. Zeitung f. évi 8-ik füzetében egy terjedelmes 
czikk panaszolja el a csehországi községi erdészet mizé
riáit. Érdekesnek véljük abból kiemelni, hogy Cseh
országban a 213 kerület közül 26 kerületnek egyáltalán 
nincsen még erdésze, 140 kerületben pediq a községi 
erdők kezelését más — jobbára magán alkalmazásban 
levő erdőmérnökök látják el (természetesen csak úgy 
mellékesen, ahogy idejük engedi) és csak 21 kerületnek 
van saját erdőtisztje, de ezek közül is 13 nyugdíjas, 1 
korcsmáros, 1 földmív. iskolai igazgató, 1 gyáros és 1 föld
míves. A községek zöménél tehát olyan közegek vezetik 
az erdőgazdaságot, akik nem igen törődnek és más el
foglaltságuk miatt nem is törődhetnek sokat a községi 
erdőkkel, annyival is inkább, mert ezért a szolgálatért 
évente alig kapnak 100—400 koronát s nem egy helyen 
úgy vannak kinevezve, hogy a községi erdőknél csak 
akkor és oly mértékben teljesítsenek szolgálatot, amikor 
erre a kerületi elöljáróság felhívja és díjazásukat esetről 
esetre a tett szolgálat arányában állapítják meg. Csak 
kevés helyen kezelik olyan szakképzett erdészek a köz
ségi erdőket, akik ezért 800—1000 korona évi fizetést
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húznak és ebbeli alkalmazásuk felmondási időhöz kötött 
szerződésen alapszik. Nyugdíjra jogosult, állandó alkal
mazású erdőtiszt a csehországi községi erdőknél (ame
lyeknek terjedelme 450,000 hold) mindössze 4—5 van 
alkalmazva és ezek is más műszaki teendők végzésére 
is kötelezve vannak. Nem csoda tehát, ha a községek 
erdőgazdasága egyáltalán nem fejlődik, sőt a gaadasági 
üzemtervek elkészítése is alig halad. És a szakképzett 
erdőtisztek hiányából származó bajokat még fokozza az 
a körülmény is, hogy az üzemtervek elkészítése iránt 
nem az erdészeti személyzet, hanem jobbára községi 
elöljárókból alakított kerületi választmány határoz, az 
pedig nem igen rajong az erdőgazdaság megrendszabá- 
lyozásáért. Ezek szerint a csehországi községek erdő- 
gazdaságát a mi községeink legfeljebb csak azért iri
gyelhetnék, hogy ott az erdész kevesebbet zavarja a 
nyugalmas „szabad gazdálkodást“. Valószínű azonban, 
hogy ez az ősi állapot véget ér ott is nemsokára, mert 
a szakkörök a községi erdészet szervezését erősen sür
getik és mozgalmuk hova-tovább kiterjedtebb arányokat 
ölt. A nyilvánosságra hozott különféle szervezési javasla
tokból kiemeljük, hogy a szervezést jobbára olyan formán 
tervezik, amint nálunk történt, de egy kerületi (járási) 
erdőtiszt pagonyának maximális mértéke gyanánt csak 
4500 holdat emlegetnek. T.

VADÁSZAT.

M e d v e l e s e n .

Több éve múlt már annak, hogy az utolsó medvét ej- 
tém el, még pedig oly módon, mely kevesek által szo
kott gyakoroltatni. Manapság inkább a hajtókkal való va
dászat a dívó, mely még a medvehajtó ebekkel való va
dászatot is egészen háttérbe szorítja.

Szükséges azonban tudni, hogy az emberekkel való 
hajtóvadászat inkább alantosabb fenyő- avagy lomberdők
ben tartható sikerrel, amennyiben túlmagasan fekvő, 
meredek és szirtes hegyekben csak fölötte nagyszámú 
hajtóval lehet boldogúlni, másrészt a medve könnyen ve
het egérútat valamely járhatlan völgyön, szoroson át s 
úgy átvált, hogy legalább egyhamar puskacső elé nem 
kerül. Eltekintve a nagy költségtől, mely ily vadászattal 
járni szokott, fölötte kedvezőtlenül hat aztán a várako
zásában csalódott vadásztársaságra.

A medvének lesből való elejtését — nézetem szerint 
— a legsikeresebb vadászati módnak tartom, minthogy 
azt magam tapasztalásból ismerem.

A nálunk honos barna medve (ursus arctos) földrészünk 
s így hazánknak is legnagyobb, testben legerősebb ragado
zója s így — úgy hiszem — nem lesz érdektelen egyet- 
mást szokásairól is tudni, mi által könnyebben találkozha
tunk vele s így hamarább juthatunk becses gereznájához.

A barna medve, mely hazánk egész Kárpátlánczola- 
tában található, legsűrűbben az erdélyi és felsőmagyar

országi havasainkon fordúl elő, mint állandó dúvad. Ősz
szel, midőn már többé a marha és juhállomány nincs a 
havasokon, nagyobb területeket kóborol be, különösen 
oly helyeket keres fel előszeretettel, hol sok a vadgyü
mölcs és a makk, melyek közelében egész őszön át a 
nagyobb hidegek és havazás beáltáig marad, míg végre 
telelő barlangjába bevonúl. Abban azonban nem folytonos 
alvással tölti a telet, mint sokan hiszik, hanem verő
fényes, enyhébb napokon a barlang nyílásánál sütkérezik 
a napon, sőt gyenge télen rendesen ki is jár.

Alkalmam volt Predeál határszéli állomás közelében a 
Nagykőhavas nyúlványaihoz tartozó Csaplyatetőnek ol
dalán, verőfényes helyen, ritkás, de óriási fenyők között 
50 cm. magas hóban, karácsony táján medve által telje
sen kijárt ösvényt találni. Nyomairól és karmai lenyoma
táról ítélve, hatalmas állat lehetett; sajnos, nyomai ro
mán területbe messze bementek s így nem követhettem 
azokat, pedig mi sem könnyebb, mint ilyenkor fekvéséig 
avagy barlangjáig követni.

Természetéhez tartozik, hogy útját betartja s ha azt 
kifürkésztük, lesen puskacső elé is kerülhet, ha helyün
ket jól kiválasztjuk és az idő csendes.

Ha valamely nagyobb háziállatot megöl, mert megöli 
a szarvasmarhán kivűl a lovat, szamarat és juhot is és 
ha tudjuk, hol fekszik annak húsa, biztosak lehetünk ab
ban — ha háborgatva nem volt — hogy azt még fel
keresi.

Szokása, hogy a megölt állatot eltemeti, amennyiben 
azt ráhordott gályákkal szem elől elrejteni igyekszik,, 
miután előbb abból lakmározott.

A juhot kivéve a nagyobb háziállatokra rávetve magát, 
nyakszirt izmait szétrágja s így az állatot futásra kép
telenné teszi, mig az leroskadva, kimúlik.

Hallottam esetet, midőn a medve egy erős ökörről lövetett 
le, amidőn azon teljességgel függött, beleharapván magát an
nak nyakszirtjébe s belesülyesztve karmait bőrén át húsába.

Egy ily félelmetes nagy medvét pár évvel ezelőtt ej
tettem el lesből, mely esetet röviden leírom, talán akad 
nagyrabecsűlt olvasóim között olyan is, ki ezen vadászati 
módot eddig nem ismerte.

A Nagykőhavas szakadékos és kopár fensíkján nyáron 
át a meddő tehenek és ökrök csordája legel, melyek ta
vasz végétől ősz elejéig állandóan künn vannak az esős 
és ködös őszi idő beköszöntéséig, mire aztán hazahaj
tatnak, persze rendesen pár darab hiányával, mert a macz- 
kók is megkövetelik a maguk részüket.

Forró augusztusi nap reggelén azon hírt vettem, hogy 
egy medve a Nagykőhavason a „Csürkőmezeje“ alatti 
fenyvesben virradóra egy ökröt levágott, abból lakmáro
zott. A pásztorok ebei egydarabon át hajtották, míg az 
őserdő szirtjei közt nyomát vesztették.

Nagy örömmel vettem a hírt s elhatároztam, hogy 
lesbe állok. Meghagytam, hogy a pásztor, ki a hírt hozta, 
várakozzék rám a Tömösi-szorosban délután 2 órakor, ki 
engem a levágott állathoz kalauzoljon.
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Kocsiba ülve, pontban 2 órakor a Tömös-völgyben, épp 
a meredek kőhavas alatt, a szűk völgyek egyike előtt várt 
rám a báránybőrkucsmás, nagybotos csángó pásztorom, 
ki bennem elrabolt jószágának megtorlóját vélte s „hozta 
a jó Isten“-nel fogadott.

Nos barátom, most már vezessen fel engem a legrö
videbb úton, mert tudtam, hogy a medve, midőn a nap 
a szirtek ormaitól búcsút kezd venni, már megéhezve a 
dög felé tart.

Fegyverem vadászatra átalakított Männlich 3r karabély
ból állott, dum-dum golyókkal töltve, azonkívül egy 12 
mm.-es forgópisztolyból — szükség esetére.

Majdnem 3 órai meredek mászás után, miközben 
többször megpihennem kellett, jobbra oldalt fordúlva — 
már nem messze a tetőtől — háznagyságú szirtek mel
lett haladva, sötét, százados fenyők közt egy helyre mu
tatott vezetőm, hogy ott fekszik az ökör. Pár száz lépést 
téve előre, csakugyan az állathoz értünk, melynek nyak- 
szirtizmai szétmarczangolva voltak; szőrözete helyenkint, 
hol a medve karmaival megmarkolta, mély sebektől vé
res volt. Oldalából jókora darab hiányzott, aránylag azon
ban mégsem annyi, mennyiből egy nagy állat jóllakhatott 
volna. Kísérőm ezt onnan magyarázta, hogy az ökör bő
gősére ők éjjel azon irányba rohantak s így a medvét 
még jóllakás előtt prédájáról elzavarták. Ezekből kifolyó
lag annál inkább reménykedtem, hogy ma el fog jönni. 
A megölt állattól 40—50 lépésnyire a meredek oldalból 
viskónagyságú mohás szikla magaslott ki, melynek felső 
részéről kényelmesen felmenni lehetett.

Rövid meggondolás után azon határoztam el leshelye
met megválasztani, mint legalkalmasabb helyen, mert a 
medve a hús körűi rendesen nagy elővigyázattal él, mi
előtt hozzá kezd a falatozáshoz; egy kis léghuzam elég 
arra, hogy az ember jelenlétét éles szimatjával felfedezze, 
akkor aztán kárba veszett dolog, mert egyhamar nem 
mutatkozik többé.

Azért emberemnek meghagytam, hogy menjen fel a 
tetőre a gulyához és mondja meg társainak, miszerint 
összes őrző ebeiket kössék meg, nehogy valamelyikük a 
a húsra járva, ugatásával a várandó medvét elriassza és 
tervemet meghiúsítsa. Azt is meghagytam neki, hogy 
szürkület után, de még teljes sötétség beállta előtt nálam 
legyen és vezessen fel a tetőre a gulyához, hol sikerte
len lesem esetén meghálni szándékoztam, minthogy az 
éjjeli les borús időben és sötét fenyvesben amúgy is 
czéltalan lett volna.

Emberem eltávozta után egyedül maradtam az őserdő 
magányában, álomba ringató csendességben, hol még a 
madár sem jár. Tervezgettem, hogy váljon mely irányból 
fog majd jönni medvém, de minthogy alább egyforma 
sűrűség mutatkozott, fejjel a leölt állat felé fordúlva, a 
szikla mohán hasra feküdtem. Gondolataim folyton a 
lesről tartottak ébren, miközben fegyverem felhúzva, 
elémbe helyeztem. A nap eközben hanyatlani kezdett, 
sugarai belopództak a vastag, magas fenyőtörzsek közé.

A sötét erdő különösen nézett ki ily világításban. Már egy 
jó órája fekhettem így, már zsibbadoztak tagjaim a moz
dulatlanságtól, dohányozni is szerettem volna, egyrészt, 
mert kívántam, másrészt az alkalmatlankodó szúnyogo
kat távoltartani, midőn ágroppanást véltem a mélység 
felől hallani.

Lélegzetem visszafojtva, éberebben füleltem: semmi 
nesz. De mi ez? Újból roppan egy ág, még pedig a 
közelben. Szemeim ide-oda járnak, mint a gyíké, de tes
tem mozdulatlan s amint igy fürkésztem, megpillantottam 
a medvét, mely nagy félkörben czammogott áldozata 
körűi.

Még a szívem verését is hallottam a véletlen megle
petéstől, mert a nagy állat megállva, orrát feltartva szi
matolt, míg végigszagolta a húst s azután fogaival és 
talpai, illetve karmai segítségével azt tépni, marczangolni 
kezdette.

Eközben fegyveremet lassan czélzó állásba hoztam, 
neki támasztottam a szikla peremének, csendben várva, 
míg oldalt fordul felém, hogy lapoczka-lövést tehessek, 
mely medvénél is legbiztosabb lövés.

Egyszerre felemeli fejét, oldalt fordúlt és neszeit, va
lószínűleg valamit hallhatott, talán a tetőről lehangzó eb
ugatást.

De már erre én sem engedtem neki sok időt, lapocz- 
káját jól megczélozva, elhúztam a ravaszt s a dörrenés 
után láttam a nagy állatot összeesni, majd ismét felkelni. 
De ekkor már másodszor dördült el Männlicherem s az
után csak azt láthattam, hogy végvonaglásában karmaival 
a földet tépte s végre pár hörgő hang után szétterült 
egy fenyő tövében,

Körülbelül tíz percznyi idő elteltével, felhúzott fegy
verrel óvatosan a szikláról lejőve, a medve felé lépked
tem s miután csekély távolságból párszor rákiáltottam s 
nem mozdult s a vértócsából is ítélve, melyben feküdt,
kimúltát biztosnak vehettem.

Egy szép példánya feküdt lábaimnál azon rémes med
véknek, melyekről a pásztorok — éjjel, tüzeik körűi — 
bizonyos félelemmel mesélnek.

Nemsokára a lövések zaja lecsalta a pásztorokat a 
helyre, kik ebeikkel versenyt szaladva ereszkedtek le a 
tetőről kíváncsiságtól sarkalva, úgy, hogy alig tudtam ma
gam egyrészt kutyáik támadásától, másrészt hálálkodá- 
suktól menteni.

Brassó, 1901. junius hó. Lázár Lajos.

Lexi, a szarvasvadász.

„Tátra felől fúj a szellő, vigyázz kutyám kasznár meglő! 
Nem félek én a kasznártól, jobban fél ő a kutyától!

így parlirozott nemrégen a sátai molnár házőrző kutyá
jával, melynek bőrére Lexi barátunk rá akart pörkölni, 
mivelhogy libászatról való hazatértében sebes trapperjei- 
nek útját állta a komondor.

Kezdetnek pikáns; mindenki azt kérdezheti, kicsoda
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micsoda kasznár?! Nos hát megpróbálom visszaadni 
fizimiskáját. Először méreteit. Magassága IV2 öl, széles
sége 3/4 öl, nyakbősége 58 % ,* űrtartalma?. . . Arról a 
főerdész barátunk upponyi hordója tehetne tanúságot, 
meg az arató palóczasszony, ki ha meglátja karcsú ter
metét a búzatábla alsó végén felfelé döczögni, ekként 
szól a kévekötő leányokhoz: „Siessetek lányok, mert jön 
a borulás." Vagyis L. barátunk dereka valamivel vasta
gabb a nádnál, képes a napot is eltakarni: így jelképezte 
Iszko Luli Hergeder. Egyszer egy vígkedélyú kispap úgy 
köszöntötte fel, mint a biztosító társaságok rémképét. 
Hát még az ereje? Ha az nyilvánulna, vitorláshajókat 
vontató gőzössel állná ki a versenyt . . . Szóval nagy 
massa! Emberi kiadásban magyar Herkules vagy ha 
jobban tetszik magyar Sámson, ki nem a szamár áll
kapcsával, hanem szarvasbogár szarvával 100 filiszteust 
ver le. Hangja rettenetes vészthozó, ha különben bárány- 
szelid s aranykedélyú gazdáját a nép dühe fellázítja. 179 
kilo súlyát lábai nem igen bírják messze hordozni, azért 
naponként 30—40 kim. utazást kocsin tesz a „Balkán“- 
nak elnevezett félvármegye területére terjedő gazdaságai
ban. Lova megszenved vele; kettő nem bírja sokáig 
szuszszal, azért ha trappolni kell, három ló húzza az igát.

Úgy hívják mindenfelé, ahol csak ismerik, hogy : Lexi. 
Kedves ember. Barátság tekintetében a legeslegbarátsá
gosabb barát, pedig egy csöppet sem néz ki barátnak! 
Quardiánnak se tartanák, azt mondják sokan most a 
filloxerasújtott vidékeken. Inni, enni jól tud s így drága 
lenne minden szerzetnek. Arany János Toldyja vizet hor
dott, a „Magyar Erdész“ Toldyja azonban borral szolgál 
barátainak. Rendkívül szívélyes, vendégszerető gazda.

Hanem a szarvasokra dühös. Persze ha ő is olyan 
vígan hordhatná magát, mint ama visszarakott 12-ős! 
Sok kárt tettek neki azok a ménkő szarvasok! Augusz
tusban, szeptemberben minden répáját tönkretették. Szidta 
is ezért a nászát tőle telhető módon. De hát az meg 
szegény feje nem tehetett róla. Titkon örült, hogy jó tele
lésnek néz elébe a fővad. Hízott hájjal aztán jöhet a 
havas tél, van mit fogyasszon a vadról. Most is október 
végén, november elején, tapossák a zöld vetést. Eső után 
ríva fakad a gazda, mert bizony ahová ilyenkor lesüpped 
a szarvascsülök, ott nem sok vágni való marad a sarlónak.

Lexi tehát bosszút forral. A répában hiába lesték éjjel 
a mezőőrök a szarvascsordát; csak nem jött az lövésre. 
Most a zöld vetésben talán sikerül meglopni egyet-kettőt. 
Ki is van adva a rendelet, hogy amint valamelyik haj
nalban valaki az erdőből szarvast kilépni lát, azt azonnal 
jelentse. Lexi, aki különben az apróvadra a flintát elég 
jól kezeli, esküszik, hogy elégtételt szerez az ökonómiá
nak s nagy vérengzést rendez a főerdész bosszúságára. 
Suttyomban Bődön barátjának is Ígért két szarvasczombot, 
ha tervét siker koronázza.

* A számok matematikai pontosságáért &z esetben teljes felelőssé
get vállal a szerkesztő.

Kora reggel van november 5-én. Ködös és fátyolos az 
idő, mint a gyászoló özvegyasszony kendője, mely eltakarja 
a szemet, hogy ne lásson ; ne lássa elhalt hitvesét. Ez 
az igazi modern érzés! Fájlalni és látni nem akarni . . . 
Bent a kasznári lak egyik szobájában pihen Toldy Lexi 
a két öl hosszú s egy öl széles vaságyában. Akármelyik 
kuczkóban, zúgban bizony nem férne el ez a Noé bár
kájára emlékeztető alkotmány. De hát L. nem bízik a 
fából készült holmihoz s legfeljebb a hárfát szereti látni, 
ezt is csak akkor, ha pöngetik húrjait neki a sarlósi 
vásárban az Óriás lányai . . .  No de hol is végeztem? 
Igen, igen, Lexi alszik 60 drb. dunnalúd adta pelyhes 
vánkosaiban. Álma nyugtalan. Bödönyfalván az este el
fogyasztott etnai és szicziliai nem hagyják nyugodni, 
sokat ittak Ödönnel a szarvas, vagyis a medve bőrére. 
Hánykolódik, mint a Fiume alatt minden évben hiresz- 
telt, de soha nem látható czápa; matráczának vassodrony
szálai olyan hullámzásba jönnek s úgy nyikorognak em
berünk alatt, hogy a 3-ik szobában fekvő esperes ven
dége mély álmából ijedten ébredezik.

De mi az? Kopp, kopp . . .  az ablakon koczognak. 
Ki az? „Én volnék az“ mondja alázatos szerénységgel 
Ferencz, egy értelmes és becsületes tisztviselői megbízott.

„Tekintetes, érdemes uram! Most jelenti Boglyos Jóska, 
a kisbéres, hogy a Kukucsó alatti második búzatáblában 
vagy 15 drb. szarvas javában legel. Már pitymallik. Köd 
van, most be lehetne lopni őket. Tessék felkészülni! A 
kötelességérző Lexiben még a vadászszenvedély is meg
mozdul s nyomban kiadja a parancsot.

„Putra, Köze! Fogjatok be négy ökröt. Nagy a sár, 
kettő kevés. Megyünk szarvast lőni. Ha megeszik azok 
a fene dögök — kőhöz legyen mérve — a conventiot, 
mit mérek én nektek?“

Tizenöt perez múlva felezihelődve a kompánia! Négy 
ökör befogva, „Putra, Köze hajts ! . . .“ Putra előre nyalja 
bozontos bajszát. Eszébe jut a szarvastüdőből készült 
paczal . . .  Ez az ő eleme. Csá Lombár, Ficzkó, Göndör 
és Bujtos! Hej be nehezen indultak! A sárnak nincs 
feneke, még Putra is vontat ész nélkül, hogy mihamarább 
felérjen a nemes vadászcsapat Gergáczia keleti csúcsára. 
No de megérkeznek a sűrű köddel borított tetthelyre. 
Lexi kiadja az ordrét. Két oldalt két béres nyolez járom
szög, szabad hajtás és hajigálás, terem somfa elég Kuku
csó bérczein . . . Nesz nélkül nem esik meg semmi sem, 
még a sátai kutyalövés sem, azért ugat még ma évek 
múltán is vissza a kutya. A hajtok mind jobban közeled
nek az erdő széle felé, ahol Lexi barátunk a helyzet 
komolyságához mérten, mint egy őskori óriás, visszafojtott 
lélegzettel hallgatódzik, mert különben éles látású szemei
nek ereje megtörik a mindjobban vastagodó végtelen 
ködtenger szürkeségén. De mégis mintha közeledne a 
szarvascsapat feléje! Igen, csakugyan ott bontakozik ki 
a vezérsuta csúnya füleivel, utánna három, négy, öt . . . 
csakugyan tizenöt darab — de mi az Isten csodája? a 
harmadik az a fehér szarvas! Ahá! Hogy főzöm le a
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jágerpajtást! . . . No csak blattra! Lexit elfogja teljes ere
jével a vadászláz . . .  Ha csakugyan a fehérszarvast el
ejthetné . . . Czélba veszi, remeg a kéz . . . egy nagy 
dördület s mint a fergeteg, veszetten rohan el a csapat 
alatta, egyenesen a falu felé. Erre megszólal Putra is — 
gazdája mögött, ki nagy izgatottságában alig bírja meg
ismerni hű emberét. „Ugyan honnan került ide a Dezső 
úr ménese? Mind a tizenöt csikó együtt van, még a 
szép szürke arabs mén is! . .

Lexiben elhül a vér s csak harmadnap mondta el 
nászának, mennyire örült, hogy a remegéstől csak lyukat 
lőtt golyója a légtenger, vagyis palóczmondás szerint a 
levegő végtelenségébe.

A szarvasokra, amint látjuk, a kirándulás nem sikerült. 
Ez még azonban kismiska vadászunk vadmalaczkaland- 
jához képest, de hát ezt igazán nem engedi titoktartó 
természetem leirni. Talán megteszi azt Miska barátunk, 
ha egyszer arra felkérjük, benne nem áll oly soká a szó, 
mint énbennem. /.

I n y e n c z  s z a r v a s o k .  Junius 27-én a kerületemhez tar
tozó b . . . i erdőből kora hajnalban hazafelé menve, egy 
kis tisztás szélén két drb. szarvasbikát vettem észre, amint 
azok a vadcseresnyének már pirosodó bogyóit csipegették 
le egy már idősebb termőfáról. Vagy két perczig gyö
nyörködtem abban, amint az agancsárok a cseresznye
bogyót fogyasztgatták, mig egyike valószínűleg tőlem szelet 
kapott s a sűrű tölgyfiatalosban mindkettő villámgyorsan 
eltűnt. A kíváncsiság a cseresnyefához vitt s nagy csodál
kozásomra konstatáltam, hogy a szarvasok a cseresnye- 
magot nem nyelték le a gyümölcscsel, mert a frissen 
lehámozott mag mind ott hevert a fűben. Tanulhatna tőlük 
az itteni földmívesosztály, mely azt tartja, hogy a cse
resznye csak akkor laktat jól, ha azt magvastól fogyaszt
o k -  /(iss Sándor.
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KÜLÖNFÉLÉK.

*  C z í m a d o m á n y o z á s .  Ő felsége a király Darányi 
Ignácz földmívelésügyi minister előterjesztésére Földes 
János, Strasak Flenrik és Ruzicka Ágoston főerdé- 
szeknek az erdőmesteri czímet adományozta.

*  K i n e v e z é s e k .  A m. kir. földmívelésügyi minister 
kinevezte :

a) a magyarországi kincstári erdők kezelésénél al
kalmazott erdőtisztek létszámában erdömesterekké a kö
vetkező főerdészeket:

Merényi Gyulát a soóvári erdőhivatalhoz, Ormai 
Kálmánt a beszterczebányai erdőigazgatósághoz, Mi
hály f i  Mihályt a zsarnóczai erdőhivatalhoz és Ritter 
Károly erdőmesteri czímmel felruházott főerdészt az or- 
sovai erdőhivatalhoz;

föerdészekké a következő erdészeket :
Hoós Ernőt a lugosi erdőigazgatósághoz, Urbanovszky
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Bélát a mármaros-szigeti erdőigazgatósághoz, Gerő Gusz
távot a zsarnóczai erdőhivatalhoz, Körös Lászlót az 
orsovai erdőhivatalhoz, Molnár Károly főerdészi czím
mel felruházott erdészt a szászsebesi erdőhivatalhoz és 
Jákó Jenőt a zsarnóczai erdőhivatalhoz; 

erdészekké a következő erdészjelölteket :
Rusz Dénest a bustyaházai erdőhivatalhoz, Remenvik 

Gusztávot a liptóujvári főerdőhivatalhoz, Fekete Bélát 
a bustyaházai erdőhivatalhoz, Bíró Zoltánt a m.-szigeti 
erdőigazgatósághoz, Kostyalik Jánost a kolozsvári erdő
igazgatósághoz, Lipcsei Lászlót a soóvári erdőhivatal
hoz, Bayer Jenőt és Lövik Bélát a gödöllői erdőhiva
talhoz és Klimkó Gyulát a liptóujvári főerdőhivatalhoz; 

erdészjelöltekké a következő erdőgyakornokokat: 
Simonffy Gyulát a bustyaházai erdőhivatalhoz, Füs

tös Zoltánt a lugosi erdőigazgatósághoz, Garlathy Osz
kárt a beszterczebányai erdőigazgatósághoz, Toperczer 
Árpádot oz apatini erdőhivatalhoz, Krause Tivadart a 
liptóujvári főerdőhivatalhoz és Rőhrich Ernőt a m.-szi
geti erdőigazgatósághoz;

b) a horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelésé
nél alkalmazott erdőtisztek létszámában :

erdömesterré: Mihalcsics Miklós főerdészt az oto- 
csáczi erdőhivatalhoz;

föerdészekké a következő erdészeket: Kay ser Sándort 
és Hantos Ernőt a zágrábi erdőigazgatósághoz, Lehoczky 
Györgyöt a földmívelésügyi ministeriumhoz;

erdészekké: Boerin Virgil és Mayer Béla erdész
jelölteket a zágrábi erdőigazgatósághoz; továbbá:

I. A magyarországi kincstári erdők kezelésénél al
kalmazott erdőtisztek létszámában föerdészekké a 
következő m. kir. erdészeket:

Lonkay Antalt a soóvári erdőhivatalhoz Debreczy 
Ödönt a lugosi erdőigazgatósághoz, Kovács Bélát a 
gödöllői erdőhivatalhoz, Hubert Aladárt a besztercze
bányai erdőigazgatósághoz, Preiszner Nándort a m.- 
szigeti erdőigazgatósághoz, Gabnay Ferenczet a gödöl
lői erdőhivatalhoz, Lehoczky Aladárt az ungvári főerdő
hivatalhoz, Linszky Károlyt a m.-szigeti erdőigazgató
sághoz, Székely Istvánt a lugosi erdőigazgatósághoz, 
Gründl Gyulát a soóvári erdőhivatalhoz, Kaufmann 
Bélát a lugosi erdőigazgatósághoz, Kendefi Emilt a 
szászsebesi erdőhivatalhoz, Gréger Gézát a bustyaházai 
erdőhivatalhoz, Kovács Aladárt a lippai főerdőhivatal
hoz, Payer Sándort a beszterczebányai erdőigazgatóság
hoz, Fekete Jánost a deliblati birtokkezelőséghez, Bala
ton Antalt a lugosi erdőigazgatósághoz, Pálka Gyulát 
a beszterczebányai erdőigazgatósághoz, Schlachta Lászlót 
a bustyaházai erdőhivatalhoz, Lánczi Antalt a m.-szi
geti erdőigazgatósághoz, Pollág Gézát a soóvári erdő
hivatalhoz, Pájer Istvánt a beszterczebányai erdőigaz
gatósághoz, Sugár Károlyt a lippai főerdőhivatalhoz, 
Fischl Józsefet a soóvári erdőhivatalhoz, Balogh Dezsőt 
a lippai főerdőhivatalhoz, Szokolóczy Józsefet a bus
tyaházai erdőhivatalhoz, Plech Józsefet a liptóujvári fő-
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^erdőhivatalhoz, Lágler Gyulát a gödöllői erdőhivatal
hoz, Ajtay Jánost az ungvári főerdőhivatalhoz, Filzy 
Zoltánt a bustyaházai erdőhivatalhoz, Klcuidiny Kál
mánt az ungvári főerdőhivatalhoz, Ráner Sándort a 
beszterczebányai erdőigazgatósághoz, Szalágyi Emilt a 
bustyaházai erdőhivatalhoz, Regenhart Pált a soóvári 
erdőhivatalhoz, Báyer Ágostont a kolozsvári erdőigazga
tósághoz, Trauer Gyulát az apatini erdőhivatalhoz Lohr 
Antalt és Földes Tamást a szászsebesi erdőhivatalhoz, 
Bécsy Dezsőt a lippai főerdőhivatalhoz, Pataki Józsefet 
a beszterczebányai erdőigazgatósághoz, Roller Jánost a 
zsarnóczai erdőhivatalhoz, Martian Liviust a kolozsvári 
erdőigazgatósághoz, Molnár Imrét a lippai főerdőhiva
talhoz, Szabó Ferenczet a liptóujvári főerdőhivatalhoz, 
Drágán Gyulát a bustyaházai erdőhivatalhoz, Rostenszky 
Bélát a mármaros-szigeti erdőigazgatósághoz, Fekete Fe
renczet és Szádeczky Miklóst a kolozsvári erdőigazga
tósághoz, Kriszta Gyulát a soóvári erdőhivatalhoz, Raán 
Károlyt a beszterczebányai erdőigazgatósághoz, Paiisin- 
ger Károlyt, Mike Imrét és Szentpály Kálmánt a 
kolozsvári erdőigazgatósághoz, Terény Sándort a lippai 
főerdőhivatalhoz, Draskovics Józsefet a beszterczebá
nyai erdőigazgatósághoz, Udvardi Ágostot a liptóujvári 
főerdőihvatalhoz, Gothárd Józsefet a nagybányai főerdő
hivatalhoz, Mezey Rezsőt a gödöllői erdőhivatalhoz, 
Csegezy Pált a soóvári erdőhivatalhoz, Wittich Lajost 
az ungvári főerdőhivatalhoz, Winkler Miklóst a kolozs
vári erdőigazgatósághoz, Bartha Gábort a lugosi erdő
igazgatósághoz, Ebergényi Bélát a kolozsvári erdőigaz
gatósághoz, Bihari Ödönt a szászsebesi erdőhivatalhoz, 
Masztics Adámot a liptóujvári főerdőhivatalhoz, Gyar- 
mathy Mózest az orsovai erdőhivatalhoz, Takács Mik
lóst az ungvári főerdőhivatalhoz, Jankó Sándort, Balog 
Ernőt és Gurányi Istvánt a földmívelésügyi ministe- 
riumhoz, Ivanich Ferenczet a gödöllői erdőhivatalhoz és 
dr. Tuzson Jánost a zsarnóczai erdőhivatalhoz.

II. A horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelé
sénél alkalmazott erdőtisztek létszámában föerdé- 
szekké a következő kir. erdészeket:

Kundrát Emilt és Marton Györgyöt a zágrábbi 
erdőigazgatósághoz, Reschner Rezsőt és Pászthy Fe
renczet az otocsáczi erdőhivatalhoz, Sóska Gyulát a 
vinkovczei főerdőhivatalhoz és Vukovics Pétert az oto
csáczi erdőhivatalhoz.

Az erdőőri szakiskoláknál alkalmazott erdőtisztek lét
számában pedig Szakmáry Ferencz m. kir. erdészt fő- 
erdészszé és a görgény-szent-imrei m. kir. erdőőri szak
iskola igazgatójává nevezte ki.

*  A  b a r o m f i - t r á g y a  Belgiumban kiterjedt alkalma
zásnak örvend úgy a mező-, mint az erdőgazdaságnál. 
A baromfiólokban a meggyűlő trágyára időnként hamut, 
fűrészport, megőrölt tőzeget, mész- vagy gipszport hinte
nek: az ezen anyagokkal rétegezett trágyát a baromfi
éiból kitakarítva, a csapadékoktól védett, de egyébként 
szabad helyeken a kompost halmokhoz hasonló kupaczokba

gyűjtik s a következő évben a vetések és ültetéseknél 
talajjavításra használják. Teljesen kiélt kopárságok be- 
erdősítésénél ezzel a keverék baromfitrágyával kitűnő 
eredményeket értek el. Elég belőle egy jó csipetnyit a 
a gyökerek közvetlen betakarására használt földhöz ke
verni, különösen akkor, ha a trágya a tyúkoktól vagy 
galamboktól származik (mert ez megközelíti a guanót) és 
keverése gipsz- vagy tőzegporral történt, ami jobb. A 
talajjavításnak ezt a módját mi is meghonosíthatnók köny- 
nyű szerrel, mert a baromfitrágyát a legtöbb helyen 
egyáltalán nem használják fel s keveréséhez legalább 
hamut mindenütt kaphatunk. —ly.

*  A z  a u t o m o b i l o k  használata különösen Franczia-
országban évről-évre fokozódik, annyira, hogy a múlt év 
augusztus havában csak Páris területén már 30.000 auto
mobil volt használatban. Francziaország után Belgium 
mutatkozik a legkedvezőbb térnek az automobilok terje
désére és csak utánna sorakozik Németország, ahol pedig 
24 gyár foglalkozik automobil-készítéssel. Ausztriában a 
gépkocsik nehezen hóditanak, de használatuk ott is ál
landóan terjed és már több automobil-készítő gyár kelet
kezett, amelyek 1897—1899-ben 125 gépkocsit adtak
forgalomba. Nálunk kezdenek ugyan részvénytársaságok 
alakulni az automobil-közlekedés meghonosítására (pld. 
Debreczenben, Mármaros-Szigeten) de még a nagyobb 
városokban is alig lehet 1 — 1 gépkocsit látni. Gyárunk 
erre még nincsen és az automobilt általában drágáljuk 
mert tényleg drága is. Most azonban szemet vetett reánk 
Amerika. A gépkocsi ipart fokozni akarják ott is s a 
budapesti amerikai konzul kormányának bejelentette, hogy 
az amerikai automobilok Magyarországon jó piaczra talál
nának, — ha olcsóbban adnák. Lehet tehát reményünk, 
hogy nemsokára nálunk is sűrűbben halljuk búgni, prüsz
kölni a gépkocsikat, mert a yankeek ezt a jónak Ígérkező 
piaczot bizonyára nem mellőzik és lesz gondjuk arra is, 
hogy olcsóbb automobilokkal kedveskedjenek. R.

*  M a g y a r o r s z á g  f ö l d t e r ü l e t e  a különböző műve
lési ágak szerint. Magyarország szántóföldje, rétje, kertje, 
szőlője, parlagon heverő és jól mívelt földje összevissza 
56 millió hold. Ennek kétharmada parasztok és földes
urak tulajdona. Közel negyven millió hold alkotja a nem
zet zömének ingatlan vagyonát. Ezen osztozkodnak azok 
a milliók, akiknek társadalmi helyzete után földművelő 
országnak nevezzük e hazát. Az ország egyharmada 
pedig nagy urak tulajdona, hitbizományok uraié, jogi sze
mélyeké, társulatoké, felekezeteké. A jogi személyek kö
zött első helyen áll az állam maga. A kincstári birtok 
két és fél millió hold. Utánna következnek a községek 
összesen 4 millió hétszázezer holddal A felekezetek közül 
leggazdagabb a római katholikus egyház, amelynek fek- 
vősége meghaladja az 1 millió hatszázezer holdat. A 
reformátusok birtoka több mint 160.000 hold, a görög 
katholikusoké 120.000, az ágostai vallásuaké 70 ezer és 
a zsidóké 1059 hold. 2 millió és 320 ezer hold a hit
bizományi birtok. Az ország termelőképességének rend-
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kívüli voltáról tanúskodik az a hivatalosan beigazolt adat, 
hogy az összes területek 41 százaléka termékeny szántó
föld; az abszolút szám 23 millió 273 ezer hold. Nyomon 
következik az erdőgazdaság, mely az összességnek 27 
százaléka, vagyis 15 és fé l millió holdat meghaladó te
rület. Ennek utánna jön jelentőségben a legelő 7.302,863, 
azután a rét 5.751,625 holddal. 442 ezer holdnyi terü
leten termelik a szőlőt. Az almafák száma 10 millió 700 
ezer, a körtefáké nem egészen 6 millió, cseresznyefa van 
2 millió 774 ezer, meggyfa még több: 4 millió 800 ezer; 
őszi baraczkfa 3 és fél millió, eperfa több mint 5 millió, 
szilvafa 40 millió, diófa pedig 3.181,000

* A  k á p o s z t a h e r n y ó  e l l e n i  v é d e k e z é s .  A káposz
tának eme ismert ellensége ellen legújabban a Thomas- 
salakkal védekeznek. Amint Grobbe Írja, egy kát. hold 
káposzta-ültetvényt 2 q Thomas-salakkal meg lehet men
teni a hernyókárok ellen, még pedig akként, hogy első 
nap a megtámadott káposztaleveleket jó sűrűn behintjük 
az említett salakkal, mire a hernyóknak nagyrésze más
nap már elvándorol, sok pedig rajta elpusztul. Három 
nap múlva a káposztát még egyszer behintjük ugyanilyen 
módon, mire a hernyók teljesen tönkre mennek, a ká
poszta pedig kiheveri a szenvedett bajokat. He ez a szer 
csakugyan beválik, káposztatermelőinknek ezt a radikális 
védekezési módszert ajánlhatjuk, mert tudtunkkal mind
azon szerek, melyet a hernyó ellen használtak, mint p. o. 
a hamu, konyhasó, eredményre nem vezettek, a tojó 
lepkék elpusztítása is majdnem lehetetlenségekbe ütkö
zött. I.

*  K o p á r e r d ő s i t é s  j u t a l m a z á s a .  Amint az „Erd. L.“
f. évi VI. füzetében olvassuk, a sárosmegyei gazdasági 
egyesület alelnöke, Dessewffy Pál még 1898. évben er
dősítési jutalmakra alapítványt tett, mely különösen több 
kisgazdát ösztökélt arra, hogy eddig kopár, hasznavehe
tetlen területeket beerdősitsenek. Midőn minden igazán 
érző magyar erdész a gazdasági egyesületek ilyen, a köz
érdek ügyét szolgáló nemes törekvésének csak örülni tud, 
azt kívánjuk, vajha a sárosmegyei példa minél több vár
megyében találna utánzásra. I.

*  L é d n e r  é s  G u t w i l l i g  élelmiszer- és vadbizományo
sak félhavi jelentése. Budapest, központi vásárcsarnok. A 
szarvasbikák vadászati tilalmi idejük lejártával már szép 
számmal érkeznek a vásárcsarnokba. Az első példányo
kért magas árakat fizettünk. Ozbak után is élénk a ke
reslet, de a behozatal nem elégíti ki a szükségletet. 
Különben éppen julius és augusztus az az idő, melyben 
a lőtt vadnak szállítása az eladónak legtöbb gondot ad. 
Nem tudjuk eléggé hangoztatni, miszerint a frissen el
ejtett vad csak teljes lehűlés és jól végzett zsigerelés 
után adandó vasútra; a gyomor-bendők s más belső ré
szek eltávolításával a bárzsing is minden alkalommal ki
veendő. Következő egységárakat jegyzünk: Szarvas ki
lónként 60—70 fill., Őz 150— 170 fill., Hal (élő) harcsa 
120— 160 fill., Dunai ponty 140—180 fill., Rák dara

bonként 10—40 fill. Befőzésre alkalmas meggy után 
élénk a kereslet, szintúgy málna után is. Idei korai 
burgonya elkelt 3.60—3.80 kor. métermázsánként.

Szerkesztői üzenetek.
B. K. úrnak. Olvastuk mi is a „Magyarország“ ez évi május 

29-iki számában a „Mezőgazdaság“ rovat alatt. Köszönjük a figyel
meztetést.

H. S. úrnak. I. N. a középiskola ügyét egész más mederbe te
relte. Lapunk 7. számát úgy látszik figyelme elkerülte, pedig abban 
K. kollegánk is hozzászólt a középiskola kérdéséhez s úgy gondoljuk, 
a tőle megszokott tárgyilagossággal. Különben nemcsak mai számunk
ban, de alkalmilag máskor is magunkévá tesszük ennek a fontos 
kérdésnek további tárgyalását.

H. B. úrnak. A Cheimatobia brumata zöldszínű hernyója egyes 
példányokban a Bükkhegység kocsánytalan tölgyesein majd minden 
évben található. Nagyobb károkról nem értesültünk.

K. V. úrnak. Köszönettel felhasználjuk legközelebb.

Egy 30 éves, róm. kath. vallásu egyén, ki az erdőőri 
szakvizsgát kitűnő sik errel letette, a vadőrit a 
folyó év őszén szándékozik letenni, jelenleg is fel- 
mondatlan állásban van, melyet a kedvezőtlen viszo
nyok miatt megváltoztatni óhajt, ezúton keres m eg
felelő  állást. Czím: „Pályázó“ poste-restante, 

u. p. H ollóháza, Abaúj-Torna megye.

fiz erdésztiszteknek,
altiszteknek és szolgáknak

legmelegebben ajánljuk

Oller jtöór és Társa
egyenruhakészitő  intézetét

Budapesten, IV., Váczi-utcza 35. sz.,
(Eskü-út 3. sz. sarokház)

ahol úgy kész egyenruhák, mint polgári ruhák 
legjobb, legtartósabb minőségben, legszebb kivitel
ben és legolcsóbb árban, úgyszintén az egyen
ruhához tartozó összes kellékek, úgymint: posztó, 
bélés, zsinórok, gombok, kardok, kardkötők, kard
bojtok, keztyük, nyakravalók, kalapok, sapkák stb. 

kaphatók.
Az egész országban a vevő nincs úgy b iz tos ítva, mint ezen 
czégnél, mivel meg nem felelő czikkeket készséggel visszafogad.

Kívánatra nagy képes árjegyzékkel szolgál a ezég, 
melynek áraiból 20°/0 árleengedést nyújt.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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M A G Y A R  E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI ÁR , . K'ADJA

1MECSFALV1 I M E C S  B É L A  FÖEIÍD SZ Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér. S Z É K E L V  É S  I L L É S  L '. \ ( iV  K I T ,  
B O R S O D - A P Á T F A L V Á N ,  0 Q *K A Z I N C Z Y - U T C Z  A  1. SZ .,

hova a lap szellemi részét illető közlemények . , . , r , . hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési
(kéziratok) küldendők. Megjelenik minden ho 5-en es 20-an. díjak küldendők.

Ébredjünk tehát!

Örökigazságú közmondásunk érvényesül ha
zánk erdészetén is, az t. i., hogy „maga kárán 
okul a magyar.“ Sajnos, hogy ez nem azért 
van így, mert nem vagyunk elég tehetségesek 
a károkat megelőzni, hanem csupán azért, mert 
a magyar embernek veleszületett hibája, bűne 
a tartózkodás, a maradiság és engedékenység. 
Alig van üdvös intézményünk, melyre ne mond
hatnék, hogy ezt már rég megtehettük volna, 
így van az erdészet is. Megvártuk, míg az esz
telen kapzsiság romba döntötte, eltékozolta erdei 
vagyonunk százados terményeit, java kincseit s 
kopárokkal éktelenité az egykor buja tenyészet 
díszes tereit. Megvártuk, hogy a nyomorrá fajult 
nélkülözésre appellálhassunk akkor, midőn előbb 
indolens türelemmel hagytuk megszületni a szá
zadokra szóló nyomort és nélkülözést. Ezt a 
bűnünket reparálta ki az erdőtörvény. És hála 
a megalkotóknak, még nem későn ahhoz, hogy 
megmentsen bennünket a szégyenteljes tehetet
lenség kárhozatától. Ideje volna azonban most 
már, hogy egy-két lépéssel tovább is haladjunk. 
Nem czélom programmot szerkeszteni tevékeny
ségünk jelene avagy jövője részére ; ez nagyobb 
tehetségeknek képezheti feladatát. Egyet azon
ban megpróbálok ; azt ugyanis, hogy kötelesség
szerű ambitióval tudomásul véve közös ügyünk
ben fáradozó jeleseink nemes szándékát, ameny- 
nyire tőlem telik, iparkodom azt dűlőre vezetni. 
Vajha ezen elvet vallanák azok is, kik többre 
képesek mint csekélységem.

Legutóbb olyan kérdést vetett fel e lapok ha
sábjain egyik szaktársunk, mely különösen meg
érdemli, hogy vele általánosságban foglalkozzunk. 
A fegyverviselés és fegyverhasználat kérdése

révén ugyanis szóba került az erdészeti alkal
mazottak személybiztonsága -s önvédelmi képe
sítése. Valóban felette sajnos, hogy eme kérdé
sekben legtöbbször a hivatalos zöld asztalok 
társaságában megőszűlt békés öregek vagy a 
népszerűséget hajhászó tapasztalatlan ifjú bürok
raták alkotnak elveket, szabályokat és rendele
teket, melyek nemcsak hogy teljesen védtelenül 
hagyják az esküjéhez hű tisztviselőt, de sőt 
hangzatos frázisokkal alkalmasak arra, hogy a 
hivatalos szolgálat veszedelmeiben egyébként tar
tózkodókat is hínárba keverjék. Ugyan van-e 
önállóságra vergődött szaktársaim között csak 
egy is, kiben megdöbbenést ne keltett volna már 
a külső szolgálatot teljesítő erdészeti személyzet 
biztonsága körül szerzett ama szomorú tapasz
talat, hogy aki közülök híven, becsületesen és 
kellő erélylyel viseli hivatalát, az bizony soha 
sem tudhatja, hogy mikor esik áldozatul az ész- 
szeriitlen törvények egérutain menekülő gyáva 
leselkedőknek. Van-e közülünk csak egy is, ki 
példával ne tudná illustrálni személybiztonsá
gunk mostohaságát; hiszen az áldozatok száma 
évről-évre ijesztően szaporodik! Ismerjük jól az 
állapotokat mindannyian, tudjuk azt is, hogy 
lehetne azon segíteni, de — sajnos, tűrünk bé
kével, tűrjük a méltányosság legelemibb kellé
keit is nélkülöző mostohaságot, tűrünk, hallga
tunk mindaddig, míg az áldozatok száma oly 
magasra nem tornyosul, hogy talán majd az 
akták tömkelegébe is bevilágít, hol ma még a 
tájékozatlanság és jóhiszeműség sötétsége fedi a 
külső szolgálat minden jelenségeit. Mily boldog 
állapot uralkodik e tekintetben a németeknél! 
Ha azokra tekintünk, láthatjuk szégyenteljes el
maradottságunkat. Míg ott a legcsekélyebb vad- 
orzást hónapokig terjedő fogházbüntetéssel és a
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a politikai jogok elvételével büntetik, addig nálunk 
azon vitatkoznak, hogy az erdőőri személyzet fel 
nem esketett egyénei szolgálatban fegyvert viselje
nek-e vagy talán sétabotot! Mintha bizony a fel 
nem esketett kerületében a vadorzók is bottal lőnék 
a nyulakat és őzeket s bottal leselkednének en
gesztelhetetlen gyűlöletük áldozatára! Hja, de a 
német észszel dolgozik s mert jól tudja, hogy 
mily vakmerő bűnt követ el az, ki a más bir
tokán a legaljasabb elszántsággal, fegyveresen 
barangol zsákmány után, tehát ehhez mérten 
szabja büntetését is. Odaát azonkívül arra is 
tekintet van, hogy a vadorzó és az erdészeti 
személyzet egyénisége között levő tekintélyes 
különbség az utóbbiak fokozott megvédelmezése, 
törvények által való biztosításával kiegyenlittes- 
sék. Nálunk éppen ellenkezőleg. Tapasztaljuk 
ugyanis, hogy ha az emberiség salakjából lett 
naplopó vadorzás közben agyonlövi esetleg va
lamelyik erdőtisztet, törvényünk szorgosan gon
doskodik arról, hogy minden elképzelhető és 
elképzelhetetlen enyhitő körülménye1" ^velembe- 
vétele folytán a gyilkos, ha már felmenthető nem 
is volna, valamelyik kényelmes fogházunk hiz
laló kosztjával kárpótoltassék nehány hétig a 
„meghurczoltatásért." Míg, ha nagy ritkán meg
esik, hogy az erdészeti alkalmazottak közül va
laki, bár a legszükségesebb önvédelemből fegy
verét használja: jaj a szerencsétlennek, mert 
azt meggyötrik, meghurczolják ügy, hogy a leg
jobb körülmények között is örökre lemond ha
sonló cselekedetről s inkább szemet huny, hogy 
sem viszontlátni kényszerittessék „igazságos“ bi- 
ráit, kik az utóbbi esetben egész nyugodt lelki
ismerettel megteszik azt is, hogy ha az az os
toba serét nem éppen kaligrafikus szabályosság
gal járja át a sebesültet, akkor rásütik, hogy 
nem képezhette önvédelem czélját, hanem 
emberölés vagy súlyos testi sértés szándékával 
indíttatott útnak a büszke, elbizakodott és em
bertelen erdész fegyveréből. S ezen alapon a 
legderekabb embereinket agyonütik éppen azzal 
a paragrafussal, amelyre esküjével kötelezték őt. 
így vagyunk a vadjaink biztonságával is s e 
tekintetben szintén tanulhatnánk a németektől, 
kik a vadat mint nemzetgazdasági vagyont vé
delmezik s a vadászatot mint nemzetgazdasági

értékkel és jelentőséggel biró sportot támogatják. 
Nálunk, bár a kúriai döntvény fennen hirdeti, 
hogy „a vadak nem tekinthetők bitang jó 
szágoknak ," mégis hány nemes vadnak kell 
áldozatul esni a vadorzók puskái előtt, míg egy 
olyan büntetésről vehetünk tudomást, mely egy 
bitang malacz eltulajdonításáért is megilletné az 
üzérkedőket.

És folytathatnám tapasztalatokban gyökeredző 
közös panaszunkat tovább; hiszen szakunk külső 
szolgálatának minden terén nyűgöz bennünket 
a méltánytalan mostohaság éppen azok részé
ről, kiknek törvényes oltalma alá vagyunk he
lyezve. Sokat beszélhetnének e kérdésről úgy 
az erdészek, mint a mezőgazdák is, kiknek 
helyzetét elég világosan jellemzi a manapság 
általánossá vált azon közmondásszerű elv, hogy 
„Őrizkedj a bíráskodástól!“

De vájjon miért van ez így?! Egyedül azért, 
mert maradiak, engedékenyek vagyunk s meg
elégszünk azzal a szomorú vigasztalással, hogy 
vétkes türelmünkben oly sokan osztoznak. Hát 
csak eddig terjed az ambitiója egy önérzetes 
erdésznek! ?

Ez tehát minden, aminek alapján magasabb 
társadalmi positiót és méltó megbecsültetést igé
nyelünk ! A sült galamb meséje már kiment a 
divatból, de könnyen megeshetik, hogy felettünk 
újra divatba jő. Tenni kell, mert kezdeménye
zés és kitartó munka nélkül életre való sikert 
hiába reményiünk. Azt kérdik sokan, hogy hát 
mit tehetünk a törvények hibái ellen s mivel 
orvosoljuk szolgálati állapotunk kezdetlegessé
geit? Küldjünk deputátiót vagy appelláljunk az 
egekig, vagy eszközöljük ki, hogy a parlament
ben interpelláljanak érdekünkben? Annyi bizo
nyos, hogy egy könnyen aligha találnék el a 
helyes utat. De e pontnál eszembe jut valami, 
amire e becses lap egyik közleménye folytán is 
szívesen reflektálok. Próbáljunk meg ugyanis 
a magunk lábán já rn i! Önként kínálkozik most 
a kedvező alkalom a képviselőválasztások ré
vén.

Czélzásom elég világos lévén, a hosszas ma- 
gyarázgatás helyett csupán azon kérdést vetem 
fel, hogy vájjon kétségbe vonhatja-e valaki ama 
lehetőségnek kiváló előnyeit, ha parlamentünk-
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ben szaktársaink jelesei támogathatnák az erdé
szeknek háttérbe szorított ügyeit! ?* Ez olyan 
sikere volna szakunknak, melyet más úton 
hiába keresünk. Azonban ennek elérésére a 
puszta óhajtás korántsem elegendő. A medicinae 
doktorok nem kisebb emberek nálunk s bár a 
közkedveltségnek is magasabb fokán állanak, 
mégis szükségesnek látják, hogy hasonló ter
vük kiviteléhez előkészületeket tegyenek. Meny
nyivel szükségesebb ez nálunk, kiket a köz
vélemény alig ismer és amennyiben ismer, 
aligha tart praedestináltnak arra, hogy a parla
menti honatyák között is helyet foglaljunk. Nem 
állunk azonban lehetetlenséggel szemben, csak 
az akarat és egyetértés ne hiányozzék ! De erős 
akarat és s z ív ó s  kitartás kell hozzá kétségtele
nül és annyival is inkább, mert míg az erdészet 
csak most eszmélt azon gondolatra, hogy nem 
volna rossz helyet szerezni ott, ahol saját erőnk
kel és saját elveinkkel munkálhatnánk szakunk 
jólétére, addig más szakmák élelmesebbjei már 
rég ismerik e czél nagy jelentőségét és kedvezőbb 
körülmények között egyengetik sikerük talaját.

Én tehát midőn panaszlom közbiztosságunk 
mostohaságát, kapcsolatban a vadorzásnak féke
vesztett, félelmetes és nemzetgazdaságilag is 
kiszámíthatatlan károkat okozó jelenségeivel, gon
dolok egyszersmind az erdészeti szaknak össz- 
érdekeire is, melyek egyetemlegesen követelik, 
hogy közös akarattal, közös erővel megindítsuk 
azon tevékenységet, mely hivatva volna a mai 
kezdetleges állapotunkon olyképpen segíteni, 
hogy az erdészet az ő szellemi és fizikai képes
ségeit nyűgeitől megszabadítva, teljes ambitió- 
jával érvényesíthesse.

Ébredjenek fel hát azok a rejtett erők, kik 
szerény otthonukban oly hatalmas képességek
kel porlasztják a tudatlanság kemény rögeit. 
Lépjenek ki a nyilvánosság szabadabb ösvé
nyére s szerezzenek győzelmet az erdészetnek 
ott is, hol eddig csak a mások győzelmére szol
gált eszköz gyanánt. És akkor nem lesz nehéz 
kivívni mindazt, amit ma sajnosán nélkülözünk. 
Adja Isten, hogy siker koronázza a kezdemé
nyezést ! 5 j j

_ * Azt hiszem, ez az eszme nemcsak bennünk, de minden igaz 
törekvő szaktársunknál kellő visszhangra talál. Szerkesztő.

A M ycorhiza képződés okairól.

Dr. Frank, a nemrég elhunyt hírneves német botanikus 
mintegy 15 évvel ezelőtt kimutatta, hogy számos virágos 
növény szívógyökerei gyakran bizonyos humuslakó gom
bákkal1 társulnak (symbiosisba lépnek), amelyeknek my- 
celiumai majd csak a szívógyökerek felületéhez tapadva, 
majd azoknak szövetébe be is hatolva, a szívógyökerek
kel együtt növekednek és a szó teljes értelmében együtt 
élnek. Frank ezt a sajátszerű képződményt „Mycorhizá“- 
nak nevezte el és vizsgálódásai során arra a meggyőző
désre jutott, hogy a szívógyökerekkel társúló gombák az 
illető virágos növényre a humusanyagok áthasonlításának 
könnyítése által hasznosak.

Erdei fáinkra nézve — amelyek közül Frank az ösz- 
szes Abies-féléken, kupacstermőkön, nyárfa-féléken fűze
ken és nyárfákon talált Mycorhizá-t, — a gyökereknek 
csak a felületével kapcsolódó Mycorhiza-alak látszik fon
tosnak.

A Mycorhiza vizsgálatánál azonnal feltűnik, hogy a 
mycorhizás szívógyökerek hajszálgyökerekkel nem bírnak, 
habár tudvalevőleg a víz- és táplálék-felvételnek ezek a 
legfőbb szervei.

Teljes valószínűséggel vonhatta le tehát Frank a 
Mycorhiza-képződés hasznosságát állító következtetését, 
a melyet egyébként igazolt az a kísérleti eredménye is, 
hogy a Mycorhizát képző gombáktól hevítés által meg
fosztott talajban az oda ültetett fiatal bükkcsemeték el- 
pusztúltak.

A Frank állításainak helyességét a 90-es évek elején 
Henschel a lűczfenyőre nézve kétségbevonta2, miután 
kísérletei során ügy találta, hog^ :

1. csak a gyönge lúczfenyőcsemeték voltak mycorhizá- 
sok és mennél dúsabb volt a Mycorhiza-képződés, annál 
gyengébb volt a csemete;

2. a legerősebb csemeték Mycorhiza-képződést nem 
mutattak.

A műit év folyamán azonban a Stahl kísérletei3 ismét 
megerősítették a Frank által levont következtetéseket és 
a nagy körültekintéssel végzett kísérletek megoldották 
egyben a Mycorhiza-képződés okát is, amit Frank még 
nyílt kérdésnek hagyott.

Stahl mindenekelőtt a Mycorhiza elterjedtségét igyeke
zett megállapítani. Ennek érdekében kiterjedt vizsgálódá
sokat végzett és ezek során, amig egyrészt nagyon való
színűnek találta, hogy legalább bizonyos körülmények 
között a symbiozisra (gombákkal való társulásra) a ma- 
gasabbrendű virágos növények többsége hajlandó, addig 
másrészt tapasztalta azt is, hogy az általában televényes 
talajban egyáltalán nem, vagy csak szórványosan mutat
kozik és a növények mégis jól fejlődnek, míg nem mívelt

1 Boletus bovinus, Elaphomyces, Tuber, stb.
2 Lásd a Centralblatt f. d. g. F. 1892. évi 38. sz.

E Stahl. Der Sinn der Mycorhizenbildung. Jahrbuch s. wissen- 
schafftl. Botanik 1900. évf.
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talajban, ahol az ásványi tápanyagok áthasonlítása tudva
levőleg nehezebben történik, a növények gyökerei ren
desen mycorhizások. Ezen tapasztalatok alapján arra a 
következtetésre jutott, hogy a Mycorhiza-képződés a nö
vények táplálására szükséges sók felvételének nehézségé
vel van kapcsolatban. Ebbéli nézetét megerősítették a 
további megfigyelései és kísérletei is, amelyek szerint 
ugyanazon termőhelyi viszonyok között is az erős nedv
áramlással bíró és ennek folytán elegendő ásványi sóhoz 
jutó növényeken Mycorhiza nem képződik, mig ellenben 
azok a növények, amelyekben a nedváramlás gyönge és 
ennélfogva az ásványi sók felvétele hiányos, mycorhizások.

A Mycorhiza rendeltetése tehát nyilvánvalólag abban 
áll, hogy a gyökerekkel társúló gombák az ásványi sók 
felvételében az erre segítség nélkül nem eléggé képes vi
rágos növényeket támogassák és ezzel életük fentartására 
képesekké tegyék.

Arra a kérdésre, hogy a Mycorhiza miért képződik 
éppen a humustalajban, Stahl a humus alkotó elemeire 
való utalással felel. A humus ugyanis tulajdonképpen 
szerves lények szövedéke, megszámlálhatlan mennyiségű, 
össze-vissza kászálódott gombafonalokból, amelyek a hu
mus szervetlen alkatelemeit át- meg áthálózzák és saját 
testük felépítésére igen sok olyan tápanyagot vonnak el, 
amire a magasabb rendű virágos növényeknek is mul- 
hatlan szükségük volna. Az utóbbiaknak teh?‘  ̂ humus
talajban szakadatlan küzdelmet kell folytatni a gyökerei
ket körűlhálózó gombákkal és ha a küzdelem sikeres ki
vívására szervezetük nem eléggé erőteljes: létfentartásuk 
érdekében legközelebbi ellenségeikkel kénytelenek szövet
ségre lépni, hogy az ásványi tápanyagok egyrészét 
azok szállítsák nekik, mig ők cserébe szénenytartalmu 
tápanyagokkal támogatják, amelyekhez — mint tudjuk — 
leveleik révén jóval könnyebben jutnak hozzá, mint az e 
tekintetben is kizárólag a talajra utalt Mycorhiza-képző 
gombák. Olyan jelenség ez tehát, aminőhöz hasonlót az 
emberiség életében is sűrűn láthatunk.

És hogy valóban így van, bizonyítja Stahlnak azon 
tapasztalata, hogy a mycorhizás növények jóval kevesebb 
hamu-alkatrészszel bírnak, mint a Mycorhizamentesek, 
jeléül annak, hogy a hamutadó ásványi tápanyagok egy 
részét már kész szervesanyagok alakjában vették fel.

Az előbb mondottakból önként érthető, hogy mennél 
mélyebb és gazdagabb s szívószálakkal is bővelkedőbb 
gyökérzete van valamely virágos növénynek és mennél 
tökéletesebb a tápanyagok szállítására s a víz elpárolog- 
tatására rendelt szervezete ugyanazon körülmények kö
zött, annál kevésbé lép gombákkal symbiozisba.

Ennek igazolására is számos példa van a Stahl kísér
leteiben. Ezeknek felsorolása helyett fontosabbaknak lát
juk azonban a kezdetben mondottakban visszatérőig 
megemlíteni, hogy a Mycorhiza-képződést előidéző körül
mények megszűntével a Mycorhiza-képződés is elenyé
szik. Például sűrű erdőben, ahol a naptól, esőtől és le
vegőjárástól elzárt aljnövény nehezen tengeti életét és en

12. szám.

nek következtében kénytelen symbiozisba lépni, míg egy 
kidűlő, vagy kivágott fa helyében támadó hézag növényei 
az előbb nélkülözött fényhez, nedvességhez és több le
vegőhöz hozzájutva, csakhamar önállósítják magukat és 
Mycorhiza nélkül látnak hozzá a vidorabb növekvéshez.

A tenyészetre befolyó főbb tényezők változtatásával 
nyilvánvalólag változik tehát a Mycorhiza-képződés is.

Legkönnyebben megvizsgálható, élénk bizonyítékait lát
hatjuk ennek az olyan csemetekertben, ahol a csemeték 
túlságosan sűrű állásban vannak nevelve. A sorok bel
sejében naptól, levegőtől és nedvességtől elzártan és a 
zsúfolt állás miatt a sorokban hiányosan mívelhető tala
jon növő vézna, gyöngén fejlett csemeték gyökerei tele 
vannak Mycorhizával, míg a sorok szélein többé-kevésbé 
térés állásban nőtt s ennélfogva erőteljesebben is fejlett 
csemetéken alig, a teljesen szabadállásu csemetéken pedig 
egyáltalán nem találunk Mycorhizát.*

Ez a jelenség a Stahl kísérleteiből levonható követ
keztetések alapján igazolja, hogy Henschelnek a Mycor
hiza káros szerepére vonatkozó észlelései, amelyekről 
ezen közleményünk elején megemlékeztünk, jóhiszemű té
vedésen alapúinak.

Henschel az ő kísérleteinél úgylátszik nem volt tájé
koztatva a vizsgálat alá vett csemeték származási helye 
és illetőleg fejlődési viszonyai felől s e miatt nem vet
hetve számot a Mycorhiza szerepének elbírálásához szük
séges összes körülményekkel: abból a tényből, hogy a 
Mycorhiza-képződés a gyönge csemetéken erősebb, a job
ban fejlett csemetéken pedig gyöngébb volt, a Mycor
hiza káros voltára következtetett, holott ő is csak azt 
észlelte, amit dr. Cieslar éppen a Stahl és Frank állí
tásainak igazolására tesz közzé. Az általa megvizsgált 
gyönge lúczfenyőcsemeték is bizonyára igen sűrű állás
ban nőttek, ahol mostoha tenyészeti viszonyaik miatt 
egyenesen rá voltak utalva a symbiozisra, hogy annak 
révén legalább az életüket megmenthessék. Henschel 
azonban ezekről a mostoha tenyészeti viszonyokról nyil
vánvalólag nem bírt tudomással és ez vitte arra, hogy a 
Mycorhizát a gyöngeség okozójának, nem pedig követ
kezményének tekintse. — Vegyünk az ő esetéből meg
szívlelendő tanúlságot és a Stahl kísérleteiből megtanúlva, 
hogy a Mycorhiza mindég azon humozus talajokban tű
nik fel, ahol a növények kedvezőtlen tenyészeti viszo
nyokkal küzdenek, ezt az ismeretet igyekezzünk a gya
korlatban hasznunkra fordítani.

Ha csemetéink gyöngék, véznák, bár földfölötti részeik 
más betegségi tüneteket nem mutatnak, vizsgáljuk meg 
nagyítóval gyökérzetüket és ha gyökereiken ott látjuk a 
Mycorhiza szövedékét, összehasonlító megfigyelések alap
ján állapítsuk meg a Mycorhiza képződését szükségessé 
tevő körülményeket s ezeket a talált okok szerint a cse
meték sűrűségének mérsékelése, a talaj jobb megmun-

* Dr. Cieslar észleletei a mariabrumi kísérleti állomáson. (L. 
Centralblatt f. d. g. F. 1901. I. f.)
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kálása, gyakoribb szellőztetése, megfelelőbb trágyázása, 
mélyebb gyökerű fanemek választása stb. által igyekez
zünk megszüntetni vagy legalább mérsékelni, hogy a 
csemeték erőteljesebb fejlődését biztosíthassuk.

A dolog korántsem olyan elméleti, aminőnek első te
kintetre látszik. A gyakorlatban könnyen értékesíthetjük 
és sok hasznát vehetjük, csak próbáljuk meg.

-Ív-

Aszály és íakarm ányszükség.

Ez a két társfogalom a mezőgazdák réme. És méltán. 
Aki nem ismeri a fogalmak siralmas szüleményeit, az 
kérdezze meg öreg barátait, hogy milyen volt az 1863. 
esztendő? Olyan volt az, aminő azóta — a Teremtő jó
voltából — nem sanyargatta szegény hazánkat. Ha azon
ban a jelen év folyamán figyelemmel kisérjük a gazda
sági tudósításokat s egy kicsit körülnézünk a határokban, 
úgy rémlik, mintha a vészharangok kongása hallatszanék 
az idén is. Az öreg széna lesült, a heréseket, luczerná- 
kat az egér pusztította el, az ősziekből óriási táblákat 
kellett kiszántani a téli fagy miatt, a tavasziak elmarad
tak a hosszú szárazság következtében s nem ritkák azok 
a helyek, ahol jég is verte a gabonát. Ha mindezek 
mellett még a sarjutermés is silány marad, akkor el le
hetünk készülve arra, hogy az 1863. év nyomorúságai, 
ha nem is oly félelmetes mérvben, de bizonyára érzé
keny jelenségek által megismétlődnek.

Készüljünk tehát idejekorán, nehogy úgy járjunk, mint 
a szomorú múltban, midőn tájékozatlanságunk is részes 
volt a nélkülözésekkel szemben tanúsított tehetetlenség 
bűnében. Az erdészet hivatva van arra, hogy takarmány
szükség esetén a mentő szerepét képviselje mindazon 
eszközökkel, melyek az erdő terményeiben rendelkezé
sére állanak. Ezek pedig: az erdei legelő, az utak-, le
niák- és erdei tisztásokon található fű, a tölgy-, cser- és 
bükkmakk, eleségtakarmánynak a szárított lomb s alom
nak a páfrány, sás és hulladék lomb. Ha az erdészet 
ezen eszközeit teljes áldozatkészséggel és szakértelmének 
támogatása mellett érvényesíti a nélkülözések enyhítésére, 
akkor nyugodtak lehetünk az iránt, hogy a nyomornak 
útját álljuk. Ehhez azonban feltétlenül szükséges, mint 
mondám, az áldozatkészség, vagyis hogy  ̂ erdőségeinket 
minden töprengés nélkül megnyissuk a szűkölködők előtt, 
de szükséges azonkívül, hogy segítő eszközeinknek ava
tott közvetítői legyünk. Mert végre is a szükség törvényt 
bont s ha a jelen fenyegető veszélyét a távol jövő kon
tójával háríthatjuk el, ez mindig kedvezőbb állapot, mint 
az ellenkező. A szakértelem meg éppen nem képezheti 
kérdés tárgyát, csupán a dolog rendkivülisége folytán 
természetes gyakorlatlanság okozhatna esetleg fennakadást, 
amit a következők által óhajtanék megelőzni.

E czélzattal azonban mellőznöm kell mindazon erdei 
termények ismertetését, melyeknek kezelése és haszno
sítása a körülményekre való tekintet nélkül mindenkor

általános és mint ilyen, magyarázgatást nem igényel. Ide 
sorolom pedig az erdei legelőt, szénát, makktermést és 
az almozásra alkalmas anyagokat. Ezekre nézve csupán 
az a megjegyzésem, hogy ha módunkban van, a méltá
nyosság is követeli tőlünk, hogy a rendkívüli körülmé
nyekre való tekintetből azok értékesítése körül az üzleti 
érdekeket a nemzetgazdasági érdekek kielégítésével meg
előzzük. S ezen elvnek különösen az állami és községi 
erdőkezelésnél kell megnyilvánulnia, mert a különben is 
magukra hagyatott privát uradalmak örülhetnek, ha saját 
szükségleteiket képesek fedezni.

A fentemlitett terményeken kívül van azonban még 
egy, mely különösen figyelmet érdemel s ez a lombtakar
mány. Azt mondják az öregek, hogy az 1863. évi álla
potokat nagyrészben ellensúlyozni lehetett volna a lomb
takarmánynak szakszerű felhasználása által. Sajnos, hogy 
ez a gondolat csak 1864-ben támadt, a midőn már ké
sőn volt. De ha máskép nem tud, tanuljon hát maga 
kárán a magyar! A fák lombja tényleg egy óriási tarta
lékalapot képvisel, mely normális körülmények között az 
erdő tőkéjét gyarapítja, szükség esetén azonban tápláló 
eleségét képezheti kecskének, birkának, sőt a szarvas- 
marhának is. Tapasztalatból tudja a legtöbb gazda, hogy 
ezen állatok nyár idején mily előszeretettel rágják le az 
erdő lombját s mégis alig jut eszébe egyiknek másik
nak, hogy ugyané kedvencz eledelt télire is el lehetne 
takarítani.

Különben ha őszintén megvalljuk, mi magunk erdé
szek is legtöbben tájékozatlanok vagyunk e dologban s 
éppen 37Prt s mert hivatáskörünkbe tartozó kötelességünk 
leend a fenyegető veszély idején útmutatással szolgálni, 
tehát nem lesz időszerűtlen, ha a kérdéssel behatóbban 
foglalkozunk. Akik tágabb körben akarnak érdeklődni a 
dolog iránt, azok részére megjegyzem, hogy a lombtakar
mányról nagy általánosságban szól az „Erdőhasználattan“ 
514. lapján; ennél azonban sokkal részletesebb leírás 
található az „Erdészeti Lapok“ 1864. évi füzeteinek 209., 
250., 288., 326. s következő lapjain, mig az 1869-iki 
évfolyam 201. és 202. lapjain a különféle falombok táp
anyagtartalmáról van egy táblázat közölve, mely vegyé
szeti vizsgálat alapján állíttatott össze. A tulajdonképpeni 
tárgy pedig tömöritett keretben a következőleg vázolható.

A fák lombját szárított takarmány gyanánt leginkább 
a kecskék és juhok téli takarmányozására szokták hasz
nálni, de különösen más, szálas eleséggel keverve a 
szarvasmarha is szívesen megeszi azt. Hogy mely fák 
lombja ád legértékesebb takarmányt, arra nézve eltérők 
a vélemények ; első helyen emlittetnek: a kőris, tölgy, 
rekettye fűz, hárs, kanadai nyár s mint szintén haszna- 
vehetők : a szil, juhar, gyertyán, nyír, ákácz és a magas
hegységi fenyők is. A tapasztalati adatok megegyeznek 
abban, hogy csakis a fiatal hajtások lombja használható 
előnyösen, minek folytán beszerzési forrásul 8—20 éves 
fiatalok ajánltatnak. Használható azonban az öregebb fák 
idei hajtásán található lomb is, de ezekről legfeljebb
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hüvelykujnyi vastagságig szedendők a gályák, mert a 
vastagabbak kezelése nekézkes, meg ezeknek a lombja 
is kérgesebb és tápanyagban szegényebb. A lombtakar
mány gyűjtésére nézve főszabály, hogy az akkor történ
jék, mikor a levelek már teljesen kifejlődtek, de még 
üdék és nedvdúsak. A törzsön megfonnyadt lomb takar
mányozásra nem alkalmas; legfeljebb alomnak használ
ható. A lombtakarmány gyűjtésére legalkalmasabb idő 
augusztus hónap. Korábban ugyanis a mezei munkák 
foglalkoztatják a népet, később pedig a lomb már fony- 
nyadni kezd s elveszti tápláló erejét. Azonkívül a korai 
lombszedés a fának is árt különösen azáltal, hogy utánna 
az alvó rügyek kifakadnak s új hajtások keletkeznek, 
melyek azonban megerősödni nem birván, télen elfagy
nak, minek következtében a fiatal törzsek sokszor egész
ben elpusztulnak. A késői lombszedés meg kétséges szo
kott lenni. Mert a száraz nyár után többnyire nedves ősz 
következik, mely a lombszedést akadályozza s a lesze
dett lombot is gyakran tönkre teszi. Ugyanis az etetésre 
szánt lombtakarmánynak legfőbb kelléke az, hogy az eső 
meg ne verje, mert ha csak egyszer is megázik, már 
sokat vészit értékéből, ha pedig több eső is éri, akkor 
megfeketedik és az állat meg sem eszi. Ha a takarmány- í  
lombot pénzért szedetjük, akkor legczélszerübb azt szak
mánybán fizetni a kévék száma szerint. Egy kéve után 
a körümények szerint 1—4 fillér munkadij szokásos. A 
kévék oly nagyokra kötendők, hogy nyers súlyuk 8—10 
kgr. legyen; méret szerint pedig: hossz == 1 méter, vas
tagságúiméra V2 méter. Az eljárása egyébként követke
zőleg történik. Egy erdőőr vagy felügyelővel 10—20 
munkást beállítunk a fiatalosba, illetve a lombtakarmány 
szedése czéljából kijelölt helyre s ezek között kijelöljük 
azokat, akik a lombot vágják, külön azokat, akik gyűjtik és 
külön a kötözőket. 10 munkás közül 5 vág, 3 gyűjt, 2 
köt. A lombvágók és gyűjtők rövidnyelü, könnyű és igen 
éles kis baltával vannak ellátva, mig a kötözők csupán 
köteleiket kezelik, ami lehet szalmából, sásból, fűz- vagy 
nyirvesszőből, vagy pedig az iszalag nevű erdei kúszó
növényből, mely valamennyi között legczélszerübb, mert 
erős, tartós és a kezelése igen gyors. A lombvágóknak 
élénken megmagyarázandó, hogy a legdúsabb galyakat 
vágják, de csak hüvelykujnyi vastagságig és mindig tő
ben, alulról felfelé. Ezekután jönnek a gyüjtögetők, kik 
a levágott lombot kévékbe igazítják; az ágbogasokat 
szétvagdalják, a hosszúakat megrövidítik s a megszabott 
mérték szerint összerakják, melyeket aztán a kötöző 
munkások összekötnek s rakásokba csoportosítanak. Ezek
nek tudniok kell, hogy a kévéket túlságosan összeszorí
tani nem szabad, mert ha a levegő szabadon nem jár
hatja, akkor könnyen megpenészednek. Azokat, melyek
ben vastagabb gályák vannak, erősebben lehet kötözni, 
de a melyekbe csak gyenge, vékony gályák tétetnek, 
azok lazábban hagyandók.

Ha a lombgyüjtés fiatal erdőben történik, a lombvá
góknak szigorúan meghagyandó az is, hogy minden tör

zsön legelább egy gályát meghagyjanak, lehetőleg annak 
dereka táján. Ez azért történik, hogy a törzs életnedves
sége és tápanyaga a meghagyott galy által elvezettetvén, 
a különben kifakadó alvó rügyek tétlenségben maradja
nak s igy a törzs a téli elfagyástól megmentessék. Öreg 
erdőben persze ez nem szükséges; ott csak arra kell vi
gyázni, hogy lehetőleg fiatal, idei lomb szedessék, mert 
az öreg ágak lombja kérges és száraz. Az összekötözött 
kévéket lehetőleg mindjárt szellős, napos helyre vitetjük 
s ott kisebb k.úpalaku rakásokba helyeztetjük el oly lazán, 
hogy a levegő az egészet szabadon járhassa. Egy ilyen 
rakásba 10—15 kéve elegendő. Ezen kéverakások hábo
rítatlanul hagyandók egy napig, mialatt a levelek kissé 
fonnyadni kezdenek; másnap átrakandók, hogy a belső 
oldalukat is érje a nap és szél és ha ezen idő alatt eső 
nem érte, akkor a harmadik, negyedik napon be kell 
hordani és kazalozni.

Behordás előtt a kévéknek teljesen megszáradni nem 
szabad, mert különben a szekerezés és kazalozás alkal
mával javarészük hulladékká válik. Ellenben attól nem 
kell félni, ha a levelek kissé nyersen kerülnének a ka
zalba, csak vizesek ne legyenek, mert a kazalt úgy szer
kesztjük, hogy azt a levegő teljesen átjárhassa és igy a 
levelek lassú fonnyadása minden baj nélkül folyik tovább; 
de a vizes levelek megfüllesztik a kazalt, minek követ
keztében az könnyen hasznavei .«nné válhatik. A ka
zal ne legyen túlságosan nagy méretű, hogy a légáram 
teljesen átjárhassa. Legjobb méret: alapszélesség 2 öl,
vagy négy méter, magasság 3 öl, legfeljebb hat méter 
és a hosszúság tetszés szerint. Lehet a kévéket szét
bontva is kazalozni, de ez sok munkát igényel és sok 
törmelék keletkezik. A kazalok tetejét úgy kell befedni, 
mint a szénakazlakat szokás eső ellen.

Midőn a lombtakarmányt etetik, akkor a kévékét szét
bontva vagy az étető saroglyákba helyezik, vagy a sza
bad földre dobják, vagy pedig előbb összekeverik más 
takarmánynyal és úgy adagolják az állatoknak. A vissza
maradó gályák minden etetés után eltávolitandók, külö
nösen a birkák elől, melyekben némi kárt okozhat az 
által, hogy hasukon és nyakukon a gyapjút megszakgatja, 
sőt játék vagy dulakodás közben a szemüket is veszé
lyeztetné. Azt állítják némelyek, hogy a lombtakarmány 
huzamosabb használata dugulást idéz elő az állatoknál, 
azért tanácsos ezt is figyelemmel kisérni és megfelelő 
ellenszerekről gondoskodni.

Ha tudni akarjuk, hogy a betakarított lombnak meny
nyi a tisztán megetethető leveles része, megközelítő 
adat gyanánt a kazalok tartalmának felét vehetjük; mig 
a nyers anyagnál úgy számítunk, hogy abból 50"i» be
szárad, 30IJ/0 mint vékony galyfa marad vissza s csak 
20°/0 képez tiszta eleséget. Ezen adatokat különben a 
körülmények módosítják. Mert ha nagyon dús fiatalosban 
szedetik a lomb, akkor ugyanazon méretek mellett több 
tiszta takarmányra számíthatunk, mig ellenben az öreg fákról 
szedett vastagabb gályák csökkentik a takarmány százalékát.
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A lombtakarmány tápanyagértékét illetőleg általáno
san az a nézet, hogy az elsőrendű takarmánylomb, ha 
eső nélkül és kedvezően takarittatik be, mindenkor felér 
a közönséges réti szénával és a másodrendű falomb is 
ér annyit, mint a tavaszi szalma.

Végül még szólani kellene arról is, hogy minő elv 
alapján bocsáttassák áruba az erdei lomb akkor, midőn 
más úton-módon pótolhatatlan nélkülözéseket van hivatva 
enyhíteni ? E kérdés eldöntésének irányt szab az a körül
mény, hogy ez alkalommal az erdészet nem úgy szere
pel, mint beszerzési üzletforrás, hanem mint nemzetgaz
dasági tényező. Arról kétségtelenül megvagyok győződve, 
hogy az állami és községi erdők intéző körei saját érzé
keik szerint is követni fogják ezen irányt, hisz ez termé
szetes s másként el sem képzelhető. Egy kissé merész 
hasonlattal élve, az éhínségre gondolok, midőn az állam 
drágán vásárolt gabonát oszt ki az Ínségesek között. 
Vájjon mit tegyen akkor, midőn nem az emberek, hanem 
azok barmai szenvednek éhínséget ? Vagy talán ez nem 
hozható párhuzamba amazzal? gondoljuk el s befogjuk 
látni, hogy végső következményeiben ez is az emberek 
ínségére vezet. Tehát ha kötelesség szerint gondoskodunk 
az emberekről közvetlenül, akkor azt is észre kell ven
nünk, midőn közvetett gondoskodást igényelnek. Nem 
jöhet számításba az a csekély veszteség, amit az állam 
és községi erdők azáltal szenvednének, ha egy ilyen 
rendkívüli esztendőben megfelelő felügyelet mellett sza
bad lombszedés engedélyeztetnék bennök a takarmány
bűn szakölködő polgárság részére.

Mi magunk erdészek tudjuk azt jól, hogy ez csak pa
rányi áldozat volna annyi nélkülözés megváltásáért s 
azért elsősorban nekünk kell e téren tanácscsal és pél
dával közreműködni.

Másként áll a dolog a magánbirtokosoknál, kik min
denekelőtt saját szükségleteiket fedezik s s csakis a 
készletfelesleget, vagy esetleg a még ki nem használt 
állabok igénybevételét bocsáthatják át másoknak. De ezek 
is, bár tulajdonuk szabad értékesítésében egyáltalán nem 
akadályozhatok, kell, hogy ily rendkívüli állapotok között 
szintén hódoljanak a humanitás elveinek. És erre módja 
van minden uradalomnak anélkül, hogy érzékeny áldo
zatokat hozna.

Végül az az eset is előfordul, hogy ugyanazon urada
lom erdészete és mezőgazdasága között történik elszá
molás. ilyenkor a takarmányozásra gyűjtött lombért a 
a gazdaságnak bizonyos térítést kell szolgáltatnia, amely 
rendesen külön megállapodás tárgyát képezi. Természe
tesen az erdészet figyelembe veszi a társgazdaság nél
külözéseit és lehetőleg a minimális árral számit. így pél
dául vagy csupán az előállítási költségek megtérítését 
igényeljük, vagy ezenkívül még ugyanannyit kérünk mint
egy kártérítés fejében. S ezen eljárás mellett nem illet
het bennünket a méltánytalanság vádja.

Ugyanis egy kéve lombtakarmány előállítása 2, leg
feljebb 4 fillérbe kerül s igy a gazdaság fizet érte 4, leg

feljebb 8 fillért. Ha már most egy kéve nyers súlya 10 
kgr., ebből beszárad 5 kgr., a galyfa 3 kgr., tiszta takar
mány 2 kgr. Tehát egy kgr. kerül neki 2, legfeljebb 4 
fillérbe s egy métermázsa 2, legfeljebb 4 koronába, de 
ezen kívül a galyfa is tulajdonában marad, mely cseléd
illetményben értékesíttetvén, a vételárból jelentékeny részt 
visszatérít.

Végezetül ezekután még meg kell jegyeznem hogy az 
előadottakban korántsem merítettem ki a tárgynak min
den körülményét. Ahány hely, bizonyára ugyanannyi vál
tozat fog felmerülni e kérdés terén, csak a czél kell, 
hogy egy és ugyanaz maradjon mindenütt, t. i. iparkod
junk minden képességeinkkel odahatni, hogy az erdé
szet hivatásszerű kötelességeinek teljesítésében a mulasz
tás bűne ne terheljen bennünket! , n

A fűrészpor mint alom.
Egyidőben, amidőn a fenyőfának nagyon alacsony volt 

az ára, a zsarnóczai gőzfűrészen a hulladék léczet, szél
deszkát, sőt a selejtes deszkát használták fel a kazánfű
tésre. Ez által azonban a fűrészpor annyira felszaporo
dott, hogy az akkori vállalkozó és fűrészbérlő örvendett, 
hogy ha azt valaki ingyen elhordotta és nem kellett a 
Garamba vitetnie.

A fűrészport e szalmaszegény vidék népe alomnak 
használta fel.

A vállalkozó amint látta, hogy a fűrészport mind elvi
szik, annak tudatára jött, hogy hiszen az neki jövedel
met hozhat; a fűrészpor zsákját 20 fillérért adta el.

Nézzük most, mit jövedelmezett a vállalkozónak a fűrész
por, ha azt egy köb-, illetve üm:1 visszaszámítjuk? Mi
után egy zsák fűrészpornak súlya 40 kiló volt és ha fel
tesszük, hogy a jegenyefenyő legszáradt állapotbani súlya 
480 kgr., akkor egy köbméter 2 K 40 f.-ért, vagy egy 
üm:i 3 K 33 f.-ért jövedelmezett.

Ezzel szemben egy üm3 hulladék léczdeszkáért legfel
jebb 60 fillért ért el szerződött fél. Nagyon természetes
nek látszott tehát, hogy addig, amig a fűrészpor keres
letnek örvendett, a vállalkozó hulladékkal fűtött, a fűrész
port meg eladta.

A fentieket látva, magam is a fűrészport kezdettem 
használni almozásra, a kevés szalmát meg etetésre hasz
náltam' fel és azt tapasztaltam, hogy a fűrészpor mint 
alom, ama tulajdonságánál fogva, hogy a gázokat, a 
trágyalevet sokkal jobban veszi fel, mint bármely szalma 
— ami az E. L. 1898. évfolyama 321. lapján kitűnően 
le van írva — kitűnően beválik. Szarvasmarhám mindig 
tiszta volt, télnek idején nem volt észlelhető az a csípős 
ammóniák szag, ami sokszor elviselhetlennek látszott 
lenni.

A fűrészporalom fentemlített kitűnő tulajdonságát fel
ismerve, miután elődöm és mások is alkalmazták és 
abbahagyták, annak hátrányát kerestem és a véletlen 
csakugyan reávezetett. Ugyanis, amint az 1895. év ta-
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vaszán kertemnek egy részéről a vizet leakartam csa
polni, kapálás közben valami nagyon porhanyós földre 
akadtam és amint a füvet letakarítottam, láttam, hogy az 
nem föld, hanem korhadásnak indúlt fűrészporral vegyes 
trágya. Ezt jól széjjelhányva, láttam, hogy az tele van 
áskafészkekkel, belül üres, maroknyi nagyságú föld
golyókkal és ezenkívül számos cserebogár pajoddal. Ilyen 
tapasztalatra jutva, siettem az általam gyűjtött fűrészpor- 
trágyát illetményföldem agyagos részére kivitetni és az
után vékonyan kiteregettetve alászántatni, nehogy az ás- 
kának, pajodnak ideje legyen elszaporodni és hogy a 
trágya a földdel minél jobban összekeveredjék, a jelzett 
földbe burgonyát ültettem.

A burgonya ki is kelt, meg is lett művelve, de ősszel 
korábban kezdett sárgúlni és amint a gumókat kezdettük 
kikapálni, az mind egytől-egyig, pajodoktól ki volt rágva 
úgy, hogy még a vetőmagot sem kaptam meg.

Ebből láttam, hogy a fűrészpor-trágya, hacsak azt foly
ton trágyalével nem öntözzük vagy aközé meszet nem 
szórunk, melegágya a mező- és erdőgazdaságra egyaránt 
káros rovaroknak.

Garamrév, 1901. junius hava.
Díváid Béla.

< § 3  C g^ Cg3 cgD  C§5 C§3 cgD C§3 C 0 3  cgD C 0 D  C § D  cgD cgD Cg3 C 0 D  C§3 C § D  Cg3 C 0 D  Cg3 Cg3 cgDC§3 cgD cgD

Egy eddig nem ism erte te tt fa töm eg- 
becslési mód.

E czím alatt a M. E. 10. számában egy czikk jelent 
meg, melyben csak a törzsek holdankinti számának a 
meghatározása új, de sajnos helytelen is, mert mindig 
okvetetlen nagyobb az eredmény a valódi törzsszámnál.

A törzsszámnak az átlagos távolság szerinti megálla
pítását Pressler is megkísérlette, kombinálva a törzsek 
átlagos körlapjával és alakszámmal; de az ő módszere is 
hibás, mert a törzsszámot a szabálytalanéi elhelyezett tör
zsek átlagos távolságából helyesen megállapítani nem lehet.

Hogy a fent megnevezett czikkben leírt eljárás helyte
len és igen magas törzsszámot ad, azt hosszú szószapo
rítás és hosszadalmas mennyiségtani fejtegetések helyett 
a mellékelt ábrából mindenki beláthatja.

Az ábrán, me
lyet egy holdnak 

vehetünk, 160 
pont van, melyek 
a törzseket jelez
hetik. A valóság
ban a rendetlen
ség a törzsek el
helyezésében na

gyobb szokott 
lenni. A pontok 
rendetlenül van
nak ugyan szét
szórva, de elég 
egyenletesen.

12. szám

Ha már most a két átlalót választjuk az egymást ke
resztező leghosszabb vonalnak és egy hüvelyket 20 öllel ve
szünk egyenlőnek, akkor kapunk egyik vonalban 50 ölre 
16, a másikban 52 ölre 18 törzset; összesen tehát 102 
ölre 34-et. Az átlagos törzstávolság eszerint 3 öl, a nö
vőtér 9 négyzetöl és így esnék egy holdra 1600:9=178 
törzs, holott a valóságban 160 van és egy törzs átlagos 
növőtere 10 négyzetöl. A hibaszázalék ez esetben a 
törzsszámban éppúgy mint a fatömegben ^ Y 100= l l J -

A hiba azonban rendesen még nagyobb lesz és min
dig positiv, tehát egymást soha ki nem egyenlíti.

Helyesebb eljárás tehát a próbakörzés vagy a szalag
szerű próbatér; melyeknél a hiba hol -f, hol pedig —. 
Sapienti sat!

Megjegyzem, hogy e helyreigazításnak czélja tisztán 
csak az, hogy fel ne karoljon az erdészeti szakközönség 
egy téves becslési módot.

Selmeczbánya. Ardai.

Törzsek köbözése segédtáblák nélkül.
Ha a mérővessző vagy átlaló czentiméter beosztása 

fölé beírjuk a segédtáblákból a tíz méter hossznak meg
felelő köbtartalmat, oly segédeszköznek jutunk birtokába, 
melynek segélyével egyszerű szorzás útján megkapjuk 
bármely törzs köbtartalmát.

Az eljárás a hövetkező:
0-491 0-531 0-572 0-616 0-660 0-707 0-755 0-804 0-355 0-903 0-962

. . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35
Az alsó számsor jelzi a mérővessző vagy átlaló 25—35 

czentiméterig való beosztását, az egyes czentiméterek 
fölé írt számok pedig a segédtáblákból kiírt ugyanezen 
vastagságok és 10 méter hossznak megfelelő köbtartal
makat.

Keressük pl. a 8 mtr. hosszú és 32 cjm. vastag törzs 
köbtartalmát, lesz : 0-804> 8 =  0-6432, vagyis ha a vas
tagság fölé írt számot megszorozzuk a törzs hosszával s 
egy számmal előbbre toljuk a tizedes pontot, kapjuk egész 
pontosan a köbtartalmat.

Ily beosztású mérővesszőnek — különösen erdőőrök 
erdei károk felvételénél, hol nincs kéznél zsebnaptár 
vagy köbtábla — jó hasznát vehetik s kiki megcsinál
hatja magának egyszerűen a mérővesszőre való reá- 
írással. Gesztes.

TÁRCZA.

Vadászokról —  vadászoknak.
— írta: dr. Máriássy Béla. —

(Folyt, és vége.)

Őszszel, mikor a tavaszi madárfüttyből már csak a 
czinkék pipegése s a varjak krákogása maradt meg, mi
kor a levegőben virágillat helyett a lehúllt levelek savany- 
kás szaga szállong ; mikor a mezőt az ökörnyál ezernyi 
fonállal bogozza össze, mikor az őszi szél akadályt nem
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találva, rohan át a síkon s bús dalt zeng — az elmúlt 
ifjúságról — a lombtalan fák vessző-húrjain: akkor vonul 
ki a vadász, hogy a hajtok által felzaklatott vadat el
ejtse, elállva annak szokott útját, a váltót.

Ad vocem váltó; kérem itt is van kibocsátó — a va
dász, aki a csőbe rejtett söré+et a ravasz elhúzása által 
kibocsátja ás az elfogadó, aki meg van „lűve“ !

Ennél a vadászati módnál igen sok függ a hajtők 
ügyességétől.

*
Hetivásári nap van; az utczákon nyüzsög a nép. Csi

nosan berendezett irodában íróasztala mellett ül egy fiatal 
ember. Hogy ki ő, azt a ház kapuja s a szoba ajtaja 
felett kiakasztott tábla belekiabálja az olvasni tudók vilá
gába: „Dr. jur. Nyúzó A., köz- és váltó-ügyvéd.“ A dok
tor úr tehát asztalánál űl és a tollszárat rágja.

Egyéb aprítani-valót még nem volt alkalma szerezni.
— Tisztesség ide, tisztesség oda, első kötelességem az 

önfentartás, — hiszen még a szentnek is maga felé áll 
a keze. Ha a kliensek nem keresnek fel útbaigazítás 
nélkül, csak kénytelen vagyok őket figyelmeztettetni, hol 
lakom. Igen, kénytelen voltam érintkezésbe lépni Silber- 
krauttal, az ügyes, az élénk Silberrel.

Silberkraut sétál az utczán ; mihelyt észrevesz valakit, 
aki tétován, határozatlanul meg-megállva, nézegeti a há
zak számait, keresve valakit vagy valamit, azonnal mellé 
evez: „Tetszik keresni valakit?“ — „Keres valamit 
atyafi?“ — Oh kérem, én szívesen útbaigazítom, kérem, 
én idevaló vagyok; bizonyára valami ügyes-bajos dolga 
van, alighanem jogi tanácsra van szüksége. Kérem, én 
tudok egy kitűnő, fiatal, törekvő, okos embert; doktor, 
kérem doktor, aki most jött egyenesen Pestről, aki már 
nem a régi, ócska módi szerint viszi a pereket, hanem 
az új amerikai zóna-rendszer szerint, amelynél a pert 
mindenesetre meg kell nyerni. Kérem, ide tessék, csak 
ide, ebbe a szobába, csak nyisson be bátran, ott van a 
doktor úr“. S eközben már be is tuszkolja az atyafit az 
ügyvéd irodájába, kit beszélgetés közben odáig elsétál
tatott.

A hajtó jól működött.
Ugyanez a játék ismétlődik dr. Sarlatán J., az összes 

orvostudományok tudora, szemész — és Isten tudja miféle 
-ész úrnál; csakhogy itt az iroda neve rendelő-szoba s a 
kliens pácziens-sé válik.

*
Az ország legfőbb kormányhatóságai, a minisztériumok 

egyikében vagyunk. A tágas nagyteremben, a miniszter 
előszobájában a beosztott gyakornokok ülnek asztalaik 
mellett s töltik az időt, ki ahogy tudja.

Kopogtatás után elegáns, divatosan öltözött úr lép be, 
kezében nagy csomó irattal. „Fogad a kegyelmes úr?“ 
— kérdi — s igenlő válaszra átadja névjegyét. Nagy- 
zódy Benő cs. és kir. kamarás, a bukodi kerület orsz. 
képviselője. A fogalmazó kijön. „A kegyelmes úr várja“ 
s a méltóságos úr belép. „Szervusz Benő, mit hoztál?“

E R D É S Z

„Kegyelmes uram, kérlek alássan, légy kegyes ezeket a 
kérelmeket kedvezően elintéztetni. Korcsmáltatási jog, 
szivar- és bélyegtőzsde iránti kérvények, de reám nézve 
igen fontosak, tudod kegyelmes uram, igen jó kortesek a 
kérelmezők s a mandátum nemsokára lejár.“

Ha vadászati kirándúlásaim kísérő-társai: Mizsó Jankó 
és Petra Onda hajtó-gverekek tudnák, hogy az ő mes
terségüket méltóságos urak is űzik, oly magasan hor
danák orrukat, hogy az Eiffel-torony is vágyva nézne 
reájuk.

*
Az ország lapályos, posványos vidékein van a nádas, 

a vízi-vad hazája. A nádas az ő possadó levegőjével, 
örök, egyenlő, zizegő zöld nádjával, amelyben nincs út
jelző. Jaj az idegennek, aki beléje hatol. A nádas az örök 
mozgás hazája, de annak leírásába nem bocsátkozom. 
Minek? leírta, azaz lefejtette, nem — megénekelte azt 
már egy írónk, kinek nyelve oly sima, mint a neve: 
Bársony.

Míg az Alföld vadásza, ki a nádasban nőtt fel, egy 
rikkanás-, egy locscsanás-, egy szárnysuhogásból meg
mondja, miféle állat az s a láthatár szélén feltűnő pon
tocskában felismeri a vad faját: addig a felvidéki vadász 
teljesen idegenül érzi ott magát s mikor az esti lesen 
feje fölött elsuhanó szárnyasra emeli fegyerét, legalább 
is libát vagy darut vél lőni; de amire a földre kerül a 
lőtt vad, közönséges kacsa lesz belőle.

*
— Tudod-e pajtás, hogy ez remek mulatság volt; fá

radt vagyok, mint szegény Hektorom, aki nem győzte a 
sásból kihordani a ruczákat meg a gémeket. De vigyázz! 
A hátunk mögött jön Firkász Izsó, a Dombszögi Lapok 
újdondásza; vezessük őt félre. Vágj búskomor azczot, 
úgy és most; „Igen, édes barátom, az rettenetes, nem 
— kétségbeejtő volt. Én már csak elég erős férfi vagyok, 
de minden vér elhűlt ereimben, — hajtsd felém a feje
det, mintha titkolóznánk — én bizony nem tudom, mi 
lesz a vége, koponyája teljesen szétlocscsant; de csitt, 
ne szólj szám, nem fáj lejem“ . . .

A Dombszögi Lapok következő számában „Borzalmas 
szerencsétlenség“ czímen hasábos czikket hozott egy ret
tenetes vadászati szerencsétlenségről, melyet elakartak 
titkolni, de melyet „szemfüles hírszerzőnk felderített s 
ajánl a kir. ügyészség figyelmébe“ . . .

Hogy ennél a czikknél kövérebb kacsát még sohasem 
láttam, azt elhihetik.

A Dombszögi Lapokban olvastam különben egyszer, 
hogy „F. úr a vadászaton farkasokra akadva, azok egyi
két egy sikerűit lövéssel megsebezte“. Hát bocsánatot ké
rek, de ezzel a sikerűit lövéssel, melylyel F. úr a far
kast megsebezte, a Dombszögi Lapok szép bakot lőtt.

Mert lehet-e valami sikerűit, ami a kívánt czélt el 
nem éri ? Kérdezzék csak meg F. urat, vájjon az volt-e 
a czélja, hogy a farkast megsebezze?

*
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S most — habár még így papiroson, gondolatban is 
nehezemre esik — hagyjuk el szeretett hazánk lelkűnk
höz nőtt szép vidékeit s immár a „XX. században“ Tat- 
rangi Dávid repülőgépén — melynek szilaj magyar égi 
tánczát csak gyönge „Zepperli“-utánzatban adta elő a 
Bodeni-tó felett a német — szálljunk el messze, messze 
tengerekre, hová utat mutat nekünk a daru madár, a 
költöző gólya, a csicsergő fecske.

Ott, az esti szürkületet s reggeli derengést, a szendert 
és ébredezést nem ismerő déli égöv alatt, hol egymást 
váltja a meleg nap és a hűvös éj, idézzük emlékeze
tünkbe Gérard Gyula, a leghíresebb oroszlánvadász ka- 
landjait;

Bezzeg itt nem elég a vadásznak lőni és hibázni — 
itt találni kell. Az oroszlánvadászat nem gyermekjáték. 
Ez párbaj életre-halálra.

Az elhibázott vagy nem halálosan talált állatkirály nem 
hitvány árva nyúl, mely elfut a lövésre, de királyi vad, 
mely nem ismer urat maga felett, nem erőt, melylyel 
szembe ne szállna.

A fegyver dörejére egy bődület válaszol, mely meg
rezgeti a földet és eget. Sodrony legyen annak az idege, 
kinek keze ilyenkor meg nem rezdűl.

A már vonagló állatóriás egyetlen lábrángása elég egy 
embernek útlevélül a másik világra.

Nem állhatom 1 gy e helyütt kissé el ne térjek
tárgyamtól.

E század elején Erdély két kiváló gavallérja: Bethlen 
gróf és Bornemissza báró, két jóbarát, összeveszett. Az 
ok? — Nő volt szóban!

Bethlen gróf Erdély leghíresebb pisztolylövője. Az el
lenfelek már szemben állanak. Egy szarka repül el fölöt
tük. Bethlen felemeli pisztolyát, lő s a szarka keresztűl- 
lőve esik a földre.

Bornemissza hidegvérrel szólal meg: „Ez könnyű. A 
szarka nem lő vissza!“

S a párbajban Bethlen, a híres lövő, elhibázta ellen
felét.

Lássák, igen tisztelt Hallgatóim, ez a különbség a mi 
hazai vadászataink s az oroszlán-, tigris- és az elefánt
vadászat közt. A mi vadjaink menekülnek a lövés elől 
— azok szembeszállnak.

A mi vadjainkkal szemben a vadász mindig fölénynyel 
bír — ott gyakran a vadász válik üldözötté, sőt zsák- 
mánynyá. Jaj annak, ki bemerészkedik az oroszlán bar
langjába !

*
A fekete világrész déli csúcsán szorgalmas, munkás, 

egyszerű, józan és istenfélő nemzet élt. Gazdag volt és 
boldog, mert népe művelt és államiságának épületét az 
egyenlőség, testvériség és szabadság hármas pillére tar
totta.

De szomszédja kufár s a kufár telhetetlen és irigy. 
Nem nézhette, hogy más vagyonosodjék mellette. Pénze 
pedig van s pénzért kap embert. Zsoldosaival rajtaütött

a szerénységében s egyenlőségében önmagát parasztnak 
(Bauer=boer=búr) nevező nemzeten, a gentleman (ne
mes) nemzet a búrokon (parasztokon).

Valóban gentlemanlike eljárás!
A nemes megrabolja a parasztot!
És megismétlődött a Titánok harcza.
Joubert, Cronje, De Wett — mintha ötven év előtt 

Bem, Damjanich, Klapka lett volna nevetek! . . .
Nem emberek vagytok, hanem a népszabadság égből 

szállott védőangyalai!
Áldott legyen nevetek! S e nevek élni fognak, mig e 

földtekén egy szabadságért lelkesedő s lelkesülő ember él.
200,000, a legújabb vívmányok szerint felszerelt kato

nának áll ellent 200,000-nyi népnek 20,000 fegyverese!
A kis nép minden emberére jut egy ellenséges katona 

őrnek, minden egyes fegyveresére 10 katona ellenségnek!
A gőgös ellen már diadalmámorban úszik, ünnepli a 

győzőt, de a halálos sebektől vérző oroszlán még él s míg 
él, veszélyes sebeket tud osztani.

A tengeri-medve vív az oroszlánnal!
*

Igen tisztelt Hallgatóim, bizonyára valamennyien ol
vastak már napi híreket, melyekben el van mondva, hogy 
egy-egy nagy úr az elmúlt 10—20 év alatt hány száz
ezer nyúlat, őzet, szarvast, vaddisznót ejtett e l; vagy hogy 
egy-egy vadászaton egy nap alatt hány ezer darab vad 
lövetett.

Hihetetlenül nagy összegeket jelentő számok, ha az 
ilyen vadászatok előkészítését és keresztülvitelét nem is
merjük.

Mindenik vadász állása (helye) előtt — bokrok által 
fedve — egy nyílás van a hajtok által meghajtott terü
letet körülvevő kerítésen; tehát a körülkerített részbe a 
sok hajtó által beterelt vad csakis ezen nyílásokon me
nekülhet. A hajtok zaja elől — a vadász csöve elé.

Csöbörből — vederbe. Rémületből — a halálba! Ilye
nek a főúri vadászatok.

*

Keleten a „czopf“ honában, a túlnépesedett, de szor
galmas és kevés igényű, ősműveltségű fiait a Nap biro
dalmának, öli, gyilkolja, kaszabolja, aprítja, akasztja és 
fullasztja a művelt Nyugat egyesült hadserege — „a czi- 
vilizáczió nagyobb dicsőségére“ !

S egy művelt „iskolamester“ nemzet felkent, zseniális 
uralkodójának ajkairól ellebben e röpke szó: „Fogoly 
nem kell!“

Mindez alig egy évvel azután, hogy Miklós, a minden 
oroszok hatalmas czárja, a fehár czár, a béke olajágát 
ragadta kezébe s felderengett a remény, hogy a XX. 
század a béke százada lesz!

A nyugati császár keleties szózata túlharsogta a keleti 
császár nyugatias himnuszát!
• Hüll az áldozat, se szeri, se száma.

A Sárga folyó vörös hullámokat vet.
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Az Oczeánba merülő nap vérben kél és vérben nyug
szik, akárcsak egy főúri vadászat alkalmával!

*
Nagyon nagy szerepe van a vadászéletben a vélet

len- nek.
Lehet, hogy megálmodtam, lehet hogy hallottam, el

mondom hát, a hogy tudom :
A falusi földbirtokos magával hívta erdőkerülőjét s el

ment erdejét bejárni. Nem loptak-e belőle a megenged
hetőnél többet? Hogy pedig a szembejövők vándorlegény
nek ne nézzék, vállára vetette tarisznyáját és fegyverét.

Az erdőhöz érve — tisztán kerülője előtti szégyenből 
megtöltötte fegyverét. Hogy minő sörét volt a töltények
ben, azt már nem nézte. Minek? Hiszen ő úgysem lövi 
le a nyulat, ha csak az le nem ül előtte. A kerülő előtt 
csak nem fog ülő vadra lőni.

Bejártak már egy-két erdőrészt, most a legsűrűbben: 
a fiatal fenyvesben haladnak. Elől az úr, utánna a kerülő. 
Közvetlen előttük megzörren a haraszt. Mindketten le
kapják vállukról fegyverüket. Felbuzdúl bennük a büszke
ség. No árva nyúl, dugd csak ki fejedet, bezzeg nem 
viszed messze az irhádat, — gondolják magukban.

A mi most következett, az pillanat műve volt.
Egy röffenés, egy ugrás és vérbenforgó szemekkel, 

csattogó agyarakkal előttük áll egy hatalmas vadkan.
Az erdőt erős durranás reszketteti meg. Az úr kezében 

elsült a fegyver. „Fussunk!“ — kiáltja ő — s ellökve 
fegyverét, amint Isten bírnia engedte, rohan a keskeny 
gyalogúton. A szálerdőt akarja elérni, melynek fáira fel
kapaszkodhatnék. A közelben sehol magasabb fa, a szál
erdő messze s ő rémülten hallja, hogy mögötte mindig 
közelebb dübörög a töld.

A szörnyeteg üldözi.
Már hallja, mint fúj nagyokat. Alig lehet pár lépés

nyire, Ereje fogy. Már legfeljebb pár ugrás és vége! Sőt 
az utánna futó disznó fúvósánál már a pára melegét is 
érzi. „Meg kell itt halni, érjen hát a halál legalább szembe!“

Megáll és megfordúl.
Mögötte áll, levegő után kapkodva a — kerülő.
— Hát te szamár, miért futsz utánnam !
— Azt tetszett mondani: Fussunk!
— Hát a disznó hol van?
— Az ott fekszik, ahol rá tetszett lőni, meg se moz

dult a’.
*

Éppen így jutottom én az én medvém-hez.*
Isten bizony, nem czéloztam !

*
Folytathatnám akár reggelig. Nem a vadászati módból 

fogynék ki, de a papírból. Hiszen 1901 a képviselői vá
lasztás és a megyei tisztújítás éve, a fóka-vadászat 
idénye. Csakhogy azt már előttem régen világgá kiáltotta 
Madách, hogy sok az eszkimó . . .

* Felolvasó a mellén függő anhalti „medve Albrecht"-, röviden 
„medve“-rendre mutat.

Vadászik a tanár abszencziára vagy szekundára. A ta
nuló jobb bizonyítványra. A szavaló, a színész a közön
ség tetszésére.

A színigazgató telt házra. (S ezt a vadászatot sikerre 
juttatni — mint a szini-szakválasztmány helyettes elnöke 
— kegyes jóindúlatukba ajánlom.)

Szóval valamennyien vadászunk !
Igen, igen, tisztelt Hölgyeim és Uram, ne gondolják, 

hogy kivételt képeznek. Önök unalmukat akarták elűzni, 
mikor ide jöttek; de ha ez a czéljuk nem sikerűi is, egy 
áldozata mégis van vadász-szenvedélyüknek : agyonütöt
tek egy félórát!

Nehogy azonban azt higyjék, hogy én szépen kiakarok 
csúszni áz általános vadászatból.

Nem ! Őszintén — mint az természetem — bevallom :
Igen, én is vadásztam!
De vájjon sikerrel-e ? . . . (Zajos tapsok.)
. . . Úgy látszik — igen!

IRODALMI SZEMLE.

A fodros növés okai még nincsenek tisztázva, 
daczára annak, hogy erdei és gyümölcsfáinkon gyakran 
észleljük. Egy olyan jelenség ez, amelyet minden való
színűség szerint nem külső k, hanem a növekvés 
irányát befolyásoló belső tén> *ők idéznek elő, de hogy 
melyek ezek a tényezők és hatásuk miként érvényesül: 
afelől az eddigi megfigyelések még igen kevés tájékoz
tatást nyújtottak. Újabban dr. R. Hartig is beható meg
figyelés alá vette a fodros növést és vizsgálódásai ered
ményét a Centralbl. f. d. g. Forstwesen f. évi 4. füze
tében közli. Czikkében a fodros növés különféle alakjait 
korai juhar, vadgesztenye, körte, hegyi juhar, tölgy és 
mezgés éger törzsrészletekről vett 14 jól sikerült ábrával 
mutatja be, de a fodrosság okainak magyarázatában csak 
azokra az esetekre szorítkozik, amelyek nézete szerint a 
kéregre hosszirányban ható belső nyomás következ
ményei. Az ilyen okból származó fodros növés önként 
érthetőleg a törzsnek csak azon részein fordulhat elő, 
ahol a kéreg és az ezzel kapcsolatos képzőréteg (cam- 
bium) hosszirányú nyomásnak ki lehet téve. Ilyen a 
gyökfő és ilyenek a fatörzs azon részei, ahol oldalágak 
vannak. A gyökfőnél fodros növés azon az oldalon ész
lelhető, amelyiken erősebb oldalgyökerek erednek. Itt 
tehát a fodros növés oka az lehet, hogy az erősen vas
tagodó gyökerek a kéregre és a cambiumra, a fa tenge
lyével önként érthetőleg párhuzamosan ható nyomást 
gyakorolnak és azt a szó teljes értelmében összeránczol- 
ják. Ezt beigazolja az a körülmény is, hogy a fodros 
növés csak azoktól az évgyűrűktől kezdődőleg mutatkozik, 
amelyeknél a gyökerek erőteljesebb vastagodása valószí
nűleg kezdetét vette és kifelé erősödik. A kéregnek és a 
cambiumnak ezen összeránczolódása történhet a súgár 
vagy az érintő irányában. Az előbbi eset akkor is állhat
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elő, ha az összeránczolódásnak a kéreg a súgár irányá
ban kitér és maga is ránczos (gyűrűzött) alakot ölt, míg 
az érintő irányában való fodrosodás akkor következik be, 
ha az eleven kérget már olyan pararéteg takarja, mely a 
rostok kitérésének a súgár irányában merevségénél fogva 
nem ad helyet s ennek következtében a rostok csak az 
érintő irányában gyűrődhetnek össze. A fodrosodásnak ez 
a két változata együttesen is észlelhető ugyan, de ez a 
körülmény nézetünk szerint az előbbi magyarázat való
színű helyességét nem dönti meg, mert a vastagodó 
gyökér nyomása lehet olyan erős és esetleg a kéregpara- 
képződés annyira előrehaladott, hogy a rostok csak sú
gár irányában való kitérésre nem találhatnak maguknak 
elegendő helyet s egyidejűleg az érintő irányában is 
kénytelenek gyúródni. — A fodrosodás leggyakrabban az 
oldalágak töveinél észlelhető, ott a vastagodó oldalág ál
tal a törzs cambiumára és kérgére gyakorolt hosszirányú 
nyomás idézi elő. Oka tehát alapjában ugyanaz, mint a 
gyökfőnél és változatai is ugyanazok. Minél erősebb 
valamely oldalág vastagodása, annál feltűnőbb alapjánál 
a törzsfa fodrosodása és pedig úgy az ág fölött, mint az 
ág alatt. Az előbbi helyen azonban a fodrosodás rend
szerint nagyobb mérvű, miután a többé-kevésbé fölfelé 
irányúló oldalágak ott a törzszsel hegyes-szöget képez
nek; a növekvés tere tehát kisebb s ennélfogva a vas
tagodó oldalág nyomása természetesen jóval fokozottabb 
mértékben érvényesül, mint az ág alatt, ahol a törzs az 
ággal tompaszöget zárván be, a vastagodó oldalág nyo
mása a törzs növekedésére sokkal kisebb hatással lehet. 
Az oldalágak fölött a fodrosodásnak súgár irányú és tan- 
gentiális alakjai rendszerint együttesen észlelhetők, ami 
az előbbiekből folyólag természetes. — Dr. R. Hartignak 
a fodros növekvésre adott ezen érdekes és a felhozott 
eseteket illetőleg — minden valószínűség szerint helyes 
magyarázata után — még mindig nyilt kérdés marad a 
a fák más részein is észlelhető fodrosság oka, azzal 
együtt, hogy a fodros növés, a csavaros növéshez hason- 
lólag, miért nem álta lános, miért gyakoribb egyes fane
meken annyira, hogy azokra nézve csaknem jellegző sa
játságnak tekintendő? Olyan kérdés ez, amely megér
demli, hogy megfejtésével foglalkozzunk. K-
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VADÁSZAT.

Vadászati viszonyok a zsarnóczai m. kir. 
erdőhivatal kerületében.

Abból az alkalomból, hogy a földmivelésügyi m. kir. 
miniszter úr a kincstári vadászterületek bérbeadására f. 
hó 15-ére árverést tűzött ki, szükségesnek vélem az itteni 
kincstári területeken gyakorlandó vadászatról egyet-mást 
feljegyeznem; mert sokan vannak, akik részben azért 
nem vesznek részt a versenytárgyaláson, mert nincsenek 
tájékozva, mások meg azért, mert nem akarják magukat 
a legilletékesebbektől informáltatni.

Vannak megint a résztvevők között, kik csak hírből 
vagy illetéktelenektől szerzik meg a tudnivalókat és az
után ha tiz évre megkötötték a szerződést, látják, hogy az 
informátornak a bemondása nem felel meg a valóságnak.

A fentiek után tehát a következőket kivánom elmon
dani, u. i. :

A lőhető hasznos vad közül az őz, kevés nyúl és nagy
ritkán, ha az orvvadászok fegyvere elől elmenekült, egy- 
egy szarvas, továbbá császár-madár, kevés fogoly, erdei 
szalonka hozható a terítékre.

A kártékony és ragadozó vadak közül vaddisznó, elég 
gyakran a hiúz, borz, vadmacska, sok róka, sok nyest 
lőhető. A szárnyasok közül a héja, a vércse és kánya.

Ez utóbbiból kivehető, hogy a hasznos vad rovására 
igen sok a dúvad.

A vaddisznó sokszor nagyobb mennyiségben jelenik 
meg, de ha nem volt makktermő év, akkor az az egypár 
átvonuló oly kárt csinál, hogy a vadászat tulajdonosa 
elég zaklatásnak van kitéve a kártérítések által.

A vadászat részben hajtókkal, részben lesben és hívó
val gyakoroltatik; most azonban, miután a vadászat rész
ben a hajtok hiánya, részben gyakorlatlansága, fegyelme
zetlensége és költséges voltánál fogva sikerrel nem járt, 
kivételesen, apró tacskókkal és csak vaddisznót hajtó ko
mondorokkal van megengedve.

Itt sem kell attól félni, hogy a fővad annyira elszapo
rodik — amint az a Vadászati Lapok f. évi 8. számá
ban grf. Keglevich Gyula által szerkesztett czikkben oly 
kitünően le van írva — hogy nemcsak a mezőn, hanem 
az erdőkben is érzékeny károkat okozna ; mert amig te
szem azt én bírtam a vezetésemre bízott garamrévi m. 
kir. erdőgondnokság tízezer holdas vadászterületét, soha 
több őzet egy idény alatt nem lőttünk, mint 18 bakot 
és két vén sutát. A vaddisznóból egy idény alatt 26 ke
rült a terítékre.

Most, hogy e gondnokság 6600 holdja 10 évre bérbe 
van adva, a vadászterületet két évig tilalmaztuk, sózó- 
kat állítottunk fel, télen át a tisztázó vágásokban kecske
fűzet, nyárfát döntögettünk le az őznek és mindannak 
daczára a három év alatt, azaz a mai napig többet mint 
12 őzet nem bírtunk terítékre hozni, de annál jobban 
szaporodott el a dúvad és annnál több károkat okoz a 
a vaddisznó.

Ezeket előre bocsájtva, tudom, hogy a vadtenyésztők 
ezen eredménytelenségen megcsóválják a fejőket és azt 
állítják, hogy nem értünk a vadtenyésztéshez. — Igaz, 
hogy nem a mi mesterségünk, mert daczára annak, hogy 
mindnyájunkban megvan a jó akarat és a kötelesség
tudás, az igyekezet az állammal szerződéses viszony
ban lévőket támogatni és kezökre járni, de hivatásunk
nál fogva elsősorban nem vagyunk vadászok és vadte
nyésztők, hanem erdészek, akiknek főfeladatuk összes 
tudásukkal, szellemi erejükkel a nemzeti vagyon, az 
állam vagyonának gyarapítása. És ezen technikai teendők 
annyira igénybe veszik időnket, hogy a vadászat nemes
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sportjának csak akkor szentelhetünk egy pár órát, amidőn 
teendőink közepette egy kis vadászatot rögtönöztünk. 
Egyebekben és legtöbbször a fegyver hű társa most már 
a fal díszét képező katonatiszti kardnak.

Hogy az altiszti személyzet, az erdőőrök nem ér
tenek a vadászathoz úgy amint kellene, azt talán mon
danom sem kell.

De sem az egyikben, sem a másikban ne keressük a 
vad el nem szaporodásának az okát, mégha olyan ta
pasztalt ambitiosus vadászok és vadtenyésztők lennénk, 
hanem igenis az itteni helyes erdőkezelés rendszerében ;
u. i. a zsarnóczai m. kir. erdőhivatal kezelése alá tar
tozó erdőgondnokságokban a fokozatosan felújító vágás 
módja van az itteni specziális viszonyoknál fogva elfo
gadva és hogy ezen üzemmódban kezelt erdőknél az 
erdő jövedelmét az erdőbirtokos előnyére fokozni és a 
nemzeti vagyont helyes erdőművelés utján az utódoknak 
biztosítani, a vadászat hátrányára kénytelenek vagyunk 
tenni, azt az alábbiakban fogom megvilágítani.

A kezelésem alá bízott erdőgondnokság 10000 k. hold
ján. mint azt korábbi czikkemben felemlítettem, három 
fanem az uralkodó, a tölgy, a jegenyefenyő és a bükk. 
Ezek 120 éves fordával, szálerdő üzemmódban, fokoza
tosan felújító vágások alkalmazásával kezeltetnek. Ezen 
mód mellett, például a múlt évben az összes VIII. vágás 
sorozatban 50 osztagban, hol előkészítő, hol vető, hol r:i 
kitó, tar- és tisztázó-vágás volt. 48 osztagban volt erdő
sítés és 30 osztagban lesz a fű, a gyomfák, a lomb- és 
cserjéknek kitakarítása eszközölve.

A fajelölés kezdődik szeptemberben, a döntés október
ben és a kezelés tart junius hó végéig, más helyeken a 
mesterséges erdősítések kezdődnek április havában és 
végződnek májusban Ekkor kezdődik a vágások, a fiata
losok fű, gyomfák stb. kitakarítása és ez végződik 
augusztus hó végével.

Mikor ér reá tehát a kezelőtiszt vagy az erdőőr a 
vadászat nemes sportjának áldozni? A vadápolás, gon
dozás és tenyésztésre gondolni?

Mikor van ilyen kezelés mellett a szegény nemes vad
nak ideje s a fő: nyugodalma és alkalma, hogy elszapo
rodjék? Nincsen-e minduntalan zaklatva? Nem kényte
len egyik helyről a másikra vándorolni ?

Innen van az, hogy máma itt látnak egy pár őzet, 
holnap meg más helyt és azt hiszik, hogy ezek más 
őzek, pedig ugyanazok. Bolyongnak egyik osztagból a 
másikba, folyton lábon vannak és innen van az, hogy 
nagyon óvatosak lesznek és ezért nehezen vadászhatok 
meg. Ennek következménye még az, hogy igen erősek 
a bakok és vének a suták, ezek meg nem szaporítják a 
vadállományt.

Ez tehát az oka annak, hogy daczára a gondozásnak, 
daczára a tilalomnak, a vadállomány nem szaporodik.

Es ha még ehez hozzáteszem a dúvadkárokat, akkor 
a türelmes olvasó tiszta képet fog látni az itteni vad
állományról.

De talán nem is lenne helyes a vadászat javára az 
erdőgazdaságot feláldozni, amidőn a vadászat jövedelme 
az erdőgondnokságban 800 korona és mondjuk, hogy ha 
a vadra kedvezőbb viszonyokat teremtenénk, az megtíz- 
szeresedve, 8000 koronányi jövedelmet érnénk el, — 
amidőn a gondnokság évi átlag terményjövedelme 96.000 
koronát tesz ki. És ha ehhez a pénzbeli jövedelemhez 
hozzáteszem, hogy mennyi munkás keresi az erdőben ke
nyerét és hány szegény ember áldólag nyújtja kezét a 
munkaadó felé, azt hiszem a legelfogultabb vadász is 
az intensiv erdőgazdaságot fogja előnyben részesíteni.

De ezzel nem akarom azt állítani, hogy e mellett a 
vadászat nemes sportját elhanyagoljuk és ha nem is ér
jük el a tömegvadászat eredményét, de igenis oly ritka 
agancsu példányokat hozhatunk fáradság, türelem és után
járással a terítékre, amelyeknek többje a kiállításokon az 
első dijat nyerné el.

És ha bár ritkán is, de egy 10—12 éves vadkan
remete kerül a terítékre — ez sem az élvezetek utolsója.

Garamrév, 1901 junius hava.
D ív á id  Béla.

Rimóczy Lajcsi esetei.

Az „uj tót kalap, monoklis pap és okos patikárusról“, 
mint világcsodákról szóló ismert közmondás nem minden 
patyikusra válik be. Lajcsit azonban, ki szintén „méreg
keverő“ s a mellett valódi koczapuskás, a legjobb aka
rattal sem sorozhatjuk a világcsodák közé.

Meghívta egyszer a sógorom őzlesre.
Lajcsi extázisba esett. Csinált vagy ötven töltényt. Mind

egyikbe tett 8— 10 öreg postát s azonkívül beöntötte 
stearinnal.

Esküt mernék rá tenni, hogy valamelyik vadászkolle
gánk csapta be ezzel.

Mert tudnunk kell, hogy Lajcsi még őzre nem vadá
szott, sőt a szabadban ilyet nem is látott soha.

Nem csoda tehát, hogy a sógoromtól az „állás“ el
foglalása előtt kimerítő útbaigazításokat kért és kapott:

— Dohányozni, moczczanni a világért se! Lőni csak 
bakot szabad. Mindig a „blattjára“ kell czélozni.

Lajcsi, mint gyakorlott kártyás, tudta, mi az a „blatt“ 
a huszonegyesnek nevezett szellemes játékban. De bár
mennyire igyekezett e műszó értelmét a vadászat terére 
átvinni, látszott az arczán, hogy nem tudta megérteni.

Megkönyörültem rajta s odasugtam :
— A hátulja, az a „blatt“.
Eljött az alkony. Mélységes csend uralkodott, csak a 

rigók csevegtek itt-ott a bokorban.
Feszült figyelemmel hallgatóztam. Egy őz dobogását 

véltem hallani a szálerdő irányából. Lassan arra fordul
tam, lövésre készen.

Ekkor a Lajcsi állása felől egy erős baknak a riado- 
zása hallik s reá nyomban Lajcsi orditása.

— Czoki! Kuss! Elmész innen ? Marrrs !
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Az én őzem természetesen odébb állt s ily lárma után 
az egész lesnek aznapra vége volt.

Sietve mentünk Lajcsihoz, megtudandó mi történt?
Halotthalványan rohant felénk s ideges gesztusok közt 

hadarta:
— Hallottátok? Ilyen bestia! Képzeljétek csak, rám 

jön egy nagy fene kutya, alig volt tőlem 8 lépésre a 
sűrűben. Oda kapom a fejem, akkor elkezd dühösen 
ugatni s ott ugrál előttem. Ha nem kiabálok, talán szét
tép. Szerencséje, hogy nem tudtam meglátni a gazban, 
mert Isten bizony odagyujtottam volna neki.

A földön hemperegve kaczagtunk.
— Szerencsétlen ! Hiszen őz volt, nem kutya.
— Ugyan ne beszéljetek bolondokat — mondta ne

heztelve — majd egy jámbor őzike fog nektek ily reked
ten, dühösen ugatni.

Nem lehetett vele elhitetni a valót.
*

Másnap hajnalban ismét elfoglaltuk leshelyeinket, csak 
Lajcsi kapott más „standot“.

A sógorom lőtt egy elég jó bakot. Nekem nem volt 
szerencsém. Két sutát láttam mindössze.

— Hát te rád nem jött ki semmi ? kérdeztük Lajcsit.
— De igen! Egy „kétszarvu“ őzet láttam, de mindig 

az oldalával volt felém fordulva.
— Miért nem lőttél ?
— Hát hogy lőjjek a „blatt“-jára, ha nem akar hátat 

fordítani ?
Bambán nézett reánk, mikor látta derűs ábrázatunkat.
— Hiszen ti mondtátok, hogy mindig a blattjára kell 

czélozni.
** *

E vadászat után sokáig neheztelt rám, mert mindig a 
„blatt“ szóval, no meg a „kutyával“ bosszantották.

Megfogadta, hogy őzlesre nem megy többé, mert — 
mint mondja — mozdulni, dohányozni olyankor nem 
szabad s a szúnyogok majd megeszik az embert.

Az igaz, hogy keze, arcza, nyaka csúnyán megdagadt. 
Két napig vakaródzott. Akkor előszedett holmi patikai 
szereket s addig ápolta magát vele, mig a sok kenőcs
től a bőre lehámlott.

Szentül hiszi, hogy másként meg nem szabadult volna 
a tömeges daganatoktól.

Ősszel ismét a sógorommal vadásztunk.
Az aljban egy néhány nyulat és két rókát lőttünk. Az 

utolsó hajtást őzre csináltuk. Volt is benne kettő. Az 
egyiket meglőtte Lengyel Ferkó, a másik Lajcsi mellett 
rohant el, ki stearinnal beöntött futóval elszántan oda- 
durrantott.

Láttam a Lajcsi őzét, mikor a völgy túlsó oldalán egy 
kis tisztáson futott s búcsút integetett fehér tükrével.

Lengyel Ferkónak kitűnő ötlete támadt.
— Fogjuk rá, hogy az elesett őzet Lajcsi lőtte, súgta 

nekünk.

Ám Lajcsi megelőzte szándékunkat, mert mikor az 
egyik hajtó hátán czipelve hozta a sűrűből felvett őzet, 
odarohant s boldogan sugárzó arczczal ordította:

— Itt van ! Ez az. Mindjárt megismertem. Erre lőttem én !
— És miről ismered meg? kérdeztük.
— Hát nem látjátok, hogy egészen fehér a hátulja? 

mondja diadalmasan s lerángatva a hajtó válláról, muto
gatja nekünk.

A kitörő nevetést Lengyel Ferkó kacsintása fojtotta 
el, ki igy szóllott:

Úgy van. Brávó. Gratulálok !
Rögtön beleáztattunk az áldozat vérébe egy zöld ga- 

lyacskát s a Lajcsi kalapjához illesztettük, ki túláradó 
kedélyességgel fogadta szerencsekivánatainkat s minden 
habozás nélkül feküdt az őzre, hogy felavassuk.

Egyenkint járultunk hozzá, hogy lehetőleg komoly kép
pel elmondjuk : „Hazáért, királyért, vadászatért“ és hogy 
kemény izmokkal suhintsunk a „blatt“-jára, amúgy isten
igazában.

Bezzeg savanyu képet vágott ehhez Lajcsi, sőt később 
rángatódzott is. Fel akart ugrani, de lefogtuk.

A hegyről lefelé menve, úgy tetszett, mintha Lajcsi fel- 
felszisszent volna s mintha kissé biczegősen lépkedne, 
de alapjában véve azért igen elégedett volt.

A vacsorát jó hangulatban költöttük el. Sógorom, a 
házigazda, éltette Lajcsit s többek közt ezeket mondta; 
„Sok vadászt láttam és ismertem, de ilyen körültekintő, 
ily éles megfigyelő tehetséggel megáldottat soha, aki a 
futtában megpillantott őzet egyszeri látásra rögtön újra 
megismeri.“

Lengyel Ferkó pedig a felavatás megpecsételéséhez 
szükséges pezsgőkre czélozgatott, melyek Lajcsi költsé
gére a közeli városból elhozatván, annak rendje és módja 
szerint „megivódtak.“

Annak tüzetes megvitatása után, hogy; „Nincs menny
ország, se pokol“ ; — mert — „Még a pap is udvarol, 
udvarol“, melyben Lajcsi vitte a magas tenort, végre fel- 
czihelődtünk, hogy kocsira ülvén, még éjfél előtt haza
érjünk.

— Hol az én őzem? — kérdi Lajcsi, nem találván 
azt kocsiján.

— Az enyém itt van! — kiabál Lengyel Ferkó.
— Hát te is lőttél egyet? — csodálkozik amaz.
— Hogyne pajtás! A tiédnek a párját koppintottam le.
— Gratulálok! Ezt nem is tudtam.
— Mihály! Hé! Hol a másik őz, kiáltott a sógorom.
Mihály előkászolódott az istállókból:
— Instálom, hiszen csak egyet hoztunk haza.
— Hát a másikat miért hagytátok ott?
— Mer’ elszaladt — röhögött Mihály.
Lajcsi eközben az őzet vizsgálta s meglátván a fehér 

foltot rajta, a sziux-indiánok csataordítását utánozta;
— Ohóóó ? Ferikém, az enyémet vinnéd, kedves?
És szívből kaczagott velünk, azt hívén, hogy az a 

Ferkó rovására megy.
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— Tisztázzuk a dolgot! — mondja sógorom — Laj- 
csikám, te mivel lőttél?

— Futóval.
— Hát te? — kérdi Ferkét.
— Én a jobb csőből express golyóval.
— Ide a lámpást Mihály! Nézzük csak . . . Hopp! 

Itt van a golyólövés. Több seb nincs is rajta.
Féktelen kaczaj közt mondtuk ki a határozatot, hogy 

az őzet Lengyel Ferkó lőtte.
— De hisz itt a fehér pont a hátulján, hát ne beszél

jetek ilyeneket — esenge Lajcsi.
Mihály nem állhatta tovább. Kihozott a kocsiszínből 

egy pár őzbőrt:
E h u n  la ! Lássa ténsur, mindegyiknek fehér a hátulja, mert

— tette hozzá jóakaró magyarázattal — olyan a természete.
Lajcsi dühösen kapkodott puskája után.
— Meglőlek benneteket! ordította.
Szerencsénkre nem váltotta be fenyegetését.
A felavatást és pezsgőt azonban máig sem tudja ne

künk megbocsátani. H. F.

Hogy alszik a nyúl?

Dr. Schäff Ernő a „Wild und Hund“ czímű német 
vadászati folyóirat ez évi 24-ik számában, ellentétben a 
régebbi írókkal, azt állítja, hogy a nyúl — mint minden 
más emlős — szintén csukott szemmel alszik.

De az állítás a legtöbb vadász nézetével ellenkezik, 
sőt egyenesen demonstrálja a német szakírók — mint 
Albertus Magnus, Liebich, Giebel, Riesenthal, az öreg 
Diezel és Eckstein — eddig meg nem támadott tanait.

Schäff eme megfigyeléseit a vezetése alatt lévő állat
kertben tartott két nyálon végezte s azt mondja, hogy 
több esetben volt alkalma a nyálakat — alvó állapotban
— meleg nyári napokon a déli órákban eme tény con- 
statálása czéljából csendesen belopni s valahányszor — 
kivált az idősebbet — csukott szempillákkal találta őket. 
Abból mondja tovább Schäff, hogy a nyúl a vadászt 
gyakran egész közel magához bevárja, talán annyira, 
hogy az ember szemeit is jól vizsgálhatja, mikor is azo
kat nyitva látjuk, még nem lehet s nem is szabad arra 
következtetni, mintha a nyúl csakugyan nyitott szemmel 
aludna s pislogóhártyái ne volnának; de miben is lelné 
magyarázatát ez az állatvilágban páratlan eset, midőn 
lépten-nyomon a legkülönbözőbb óvintézkedéseit csodál
hatjuk a természetnek, melyekkel maga őrködik az álla
tok élete és nemesebb szervei fölött?

Diezel—Mika „Az apró vad vadászata“ czímű korszak- 
alkotó munkájának a 207-ik oldalán a nyúl természet
rajzi adatait latolgatva, azt írja: „. . . sem szempillái, 
sem pislogóhártyái nincsenek . . .“ Mi tehát most a való?

Felkérem lapunk olvasóit, akiknek módjuk volt befo
gott nyúlon hasonló megfigyelést tenni, szíveskedjenek 
ebbeli tapasztalataikat ezen a helyen elmondani.

Imecs Béla.

E R D É S Z

Sajátságos magaviseletű zergék.

Az 1900. évben Fogaras vármegye területén működő 
magyar-román országhatárvonal felülvizsgáló bizottságának 
én is tagja lévén, egy rendkívül érdekes, általam még 
soha sem tapasztalt és másoktól sem hallott esetnek vol
tam szemtanúja.

Szeptember hó 23-án éppen Romániának egy vad
regényes völgyében, a „Valea Ludisor“-ban ütöttünk sát
rat s kedélyes beszélgetésbe elegyedtünk vármegyénk 
főjegyzője Belle Sándor, járásunk szolgabirája Rednik 
Péter, Havas József háromszögelő mérnök, Vasilcsen 
György román őrnagygyal és azon tanakodtunk éppen, 
hogy miként lehetséges az, hogy ezen három napig tartó 
utunkban zergét még nem láttunk és Romániában a nyár 
folyamán alig vettünk észre itt-ott egyet-egyet, míg ha
zánkban havasaink minden völgyében sikerült minden 
nap egynéhányat, sokszor 10—20 darabot számláló csa
patokat látni.

Ily beszélgetések közepette az est beálltával három sá
torba tértünk pihenni s munkásaink s a velünk lévő 2 
csendőr egy kidobott tölgyfa határoszlop tüzénél ülve, hol 
szundikálva várta a reggelt, míg a lovak, melyek minket 
és podgyászainkat szállították, sátraink és a tűz körül 
járva-kelve legeltek.

Másnap, azaz 24-én reggel 4 óra után felkelve, mun
kásaink figyelmeztettek, hogy a szembelévő hegyoldalon 
három zerge van és hogy azokat már hajnal hasadta óta 
figyelik. Az alig senyvedő tűz mellé mindnyájan letele
pedve, a zergék felé irányítottuk minden figyelmünket 
s hol szabad szemmel, hol messzelátóval szemlélgettük a 
tőlünk 4—5 száz lépésnyi távolban nyugodtan legelő há
rom zergét, melyek közül az egyik egy öreg bak, a má
sik kettő gida volt.

Daczára a folytonos beszélgetésnek, a legelő lovakon 
lévő kolomp hangjának, a három zerge vígan legelve, 
néha-néha farkasszemet nézett velünk és egyszer csak a 
bak gyors futással lefelé tartva nyílegyenesen nekünk jött 
s tőlünk alig száz lépés távolban fejét büszkén felemelve 
körültekintett és megállóit. Ezt a két gida is követte, de 
csak tisztes távolból. A büszke bak 4—5 percznyi szemle 
után gyors futással ismét visszatért a két gidához, majd 
megint hozzánk közeledett és ezt jó másfél órán át is
mételve végre egész a völgy aljába jött le a legelő lovak 
közé, tőlünk 30—40 lépésre. Itt a sziklákon, köveken 
ugrálva, tekintetét folyton felénk irányította és a legcse
kélyebb félelmet sem tanusitott s egynegyed órai köz
tünk való járás-kelés után a tőle 150—200 lépésnyire 
levő 2 gida is mellé csatlakozott s most már mindhár
man a legvidámabb hangulatban minden félelem nélkül, 
tőlünk 40 lépés távolban jártak-keltek, hol meg-megállva 
figyeltek és nem zavarta őket a legkevésbé sem az, hogy 
munkásaink a lovakat pakolni kezdve, ide-oda szaladgál
tak, sem pedig, hogy a két csendőr fegyverével többször 
czélba vette őket.
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Három óra hosszáig tartott ezen gyönyörködés s még 
bizonyára tovább is tartott volna, de indulnunk kellett, 
mert a még hátralévő nagy út és végzendő munka 
tettre, indulásra késztetett s lóra ülve csendesen mász
tunk ki a hegyoldalon, folyton a zergékre tekintve, melyek, 
ahogy mi a hegyoldalon annak feléig értünk, egész sát
raink helyéig és a tűz maradványáig jöttek.

Ama kimondhatlan öröm közepette, melyet mindnyá
junkban ezen 3 órás látvány keltett, a vadászat élvezete 
is felébredt s egynéhányszor tettem kísérletet, hogy le- 
lőjjem az öreg bakot, melynek agancsára, illetve kampó
jára úgy én, mint Havas barátom oly igen-igen vágya
koztunk, de az őrnagy nem engedte senkinek s miután 
román területen voltunk, engedelmeskednünk kellett, mert 
különben ezen igen de igen érzékeny és gyanakodó ter
mészetű ember még kényes és nagy jelentőségű dolog
nak minősítvén az ügyet, oly komoly dolgot csinált volna 
belőle, melyet egy pár zergekampó, bármily szép is le
gyen, meg nem érdemel.

Engem, ki már igen sok zergét láttam s ki jól isme
rem azok éberségét, bámulatba ejtett ezen látvány s nem 
tudom megmagyarázni ennek okát s talán annak tulaj
doníthatnám, hogy medve által űzetve, ösztönét követve, 
az emberek között akart oltalmat találni.

A velünk lévő román parasztok, kik mind igen jó zerge
vadászok, határozottan azt állították, hogy a zergék a só 
szagát megérezvén, sót nyalni jöttek volna oda, mert a 
havasi juhlegelőkön levő sózóhelyeket nagy előszeretettel 
keresik fel.

Nem volna érdektelen ezen ügyben egynéhány igazi 
s tapasztalt szakember véleményét hallani.

Zankó Emil.
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G y i l k o s  v a d á s z k u t y a .  Thaur tiroli városkában tör
tént, amint a „Tiroler Tagespresse“ írja, hogy egy Riedl 
nevű úr nagyobb társasággal vadászni kirándúlt s a ka
tonai lövöldéhez érve, Riedl a hátizsákját magáról levetni 
akarta, de abban a pillanatban élénktermészetű vizslája 
rendkívül örvendezve ráugrott, mit gazdája megakadályozni 
akarván, eközben töltött fegyverét maga felé irányította 
s a kutyának mégegyszeri ugrása folytán a fegyver ka
kasa felhúzódott s visszacsapódva a töltény elsült s az 
egész löveg a szerencsétlen ember fejébe fúródott, aki 
társai szemeláttára azonnal szörnyet halt.

A  r ó k a  é l e t r a j z á h o z .  Múlt év junius 11-én az er
dőből hazajövet az esti félhomályban egy 50 éves bük
kösben a cserkészúton nesz nélkül haladva, látom, amint 
a hegy oldalán előttem mintegy 50—60 lépésnyire egy 
vörösbundás lappang befelé. Egy fához simulva vártam 
míg a cserkészútra leért s úgy 25—28 lépésre szépen 
le is fektettem. Egy öregebb kanróka volt s hogy róla itt 
megemlékezem, teszem azt azért, mert vergelődése kö
zött 3 db. vakond és két egér hullott ki a megrögzött 
rabló szájából. Valószínű nem a maga részére, hanem a
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még apró csemetéinek vitte volna közeli kotorékába a hosz- 
szú vitorlás. Ez az eset is újra igazolja, amint a kanrókáról 
bajor- és csehországi tapasztalatokról lapunk 1-ső szá
mában is megemlékeztünk, hogy biz’ az a kölyköket 
mégis csak gondozza. Imecs Béla.
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KÜLÖNFÉLÉK.
*  K i n e v e z é s e k .  A m. kir. földmívelésügyi minister 

az állami kezelésbe vett községi és némely más erdők 
és kopár területek kezelésénél alkalmazott erdőtisztek lét
számában a következő erdőtiszteket nevezte k i:

Főerdészekké a IX. fizetési osztály 3-ik fizetési foko
zatába a következő m. kir. erdészeket: Halász Józsefet 
(a beszterczei m. kir. erdőigazgatósághoz), Michalus 
Sándort (a dévai m. kir. állami erdőhivatalhoz), Kor- 
zenszky Antalt (a m. kir. földmívelésügyi minisztérium 
erdészeti főosztályába), Tompa Kálmánt (a brassói m. 
kir. állami erdőhivatalhoz) és Dömrődy Zoltánt (a Csík
szeredái m. kir. állami erdőhivatalhoz).

Erdészekké a X. fizetési osztály 3-ik fizetési fokoza
tába a következő m. kir. erdőszámellenőröket, illetőleg 
m. k. erdészjelölteket: Braila Illést (a temesvári m. k. áll. 
erdőhivatalhoz), Szécsi Imrét és Grnber Gyulát (a 
m. kir. földmívelésügyi ministerium erdészeti főosztályába), 
Hyna Ottót (a trencséni m. kir. állami erdőhivatalhoz), 
Spielhaupter Györgyöt (a nagyszebeni m. kir. állami 
erdőhivatalhoz), Lábos Eleket (a zala-egerszegi m. kir. 
állami erdőhivatalhoz), Lükácsfy Eleket (a székely-udvar
helyi m. kir. állami erdőhivatalhoz), Nyíri Dénesi (a 
székely-udvarhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz), Botka 
Györgyöt (a balassagyarmati m. kir. állami erdőhivatal
hoz), Gergely Tamást (a Csíkszeredái m. k. áll. erdőhivatal
hoz), Zalay Lászlót (a b.-gyarmati m. k. áll. erdőhivatal
hoz) és Lutonszky Gézát (a nyitrai m. k. áll. erdőhivatalhoz).

Erdészjelöltekké a XI. fizetési osztály 3-ik fizetési 
fokozatába a következő magy. kir. erdőgyakornokokat: 
Eördög Bertalant (a m.-szigeti m. kir. állami erdő
hivatalhoz), Zachár Lászlót és Fábián Bélát (a rima- 
szombati m. kir. állami erdőhivatalhoz), Simonek Gott- 
hardot (a dévai m. kir. állami erdőhivatalhoz), Juron 
Berndtot (a nagyszebeni m. kir. állami erdőhivatalhoz), 
Hepke Arthurt (a temesvári m. kir. állami erdőhivatal
hoz), Schmotzer Jánost (a beszterczei m. kir. erdő
igazgatósághoz), Novák Györgyöt (a liptószentmiklósi 
m. kir. állami erdőhivatalhoz), Koschatzky Rezsőt (az 
alsó-kubini m. kir. állami erdőhivatalhoz,) Pállfy Mihályt 
(a dévai m. kir. állami erdőhivatalhoz) és Wildmann 
Kálmánt (a fogarasi m. kir. állami erdőhivatalhoz).

Erdőgyakornokokká a következő káptalani uradalmi 
erdőgyakornokot, illetve végzett erdészakadémiai hallga
tókat: Hermann Jánost (a nagyenyedi m. kir. állami 
erdőhivatalhoz), Schmidt Vilmost (az eperjesi m. kir. 
állami erdőhivatalhoz) és Schalter Kálmánt (a rima- 
szombati m. kir. állami erdőhivatalhoz.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



12. szám. M A G Y A R  E R D É S Z 229

*  P o r g y ű j t ő  é s  f a s z á r i t ó  k é s z ü l é k .  „Sturtevant 
Engineering Company“ londoni czég igen praktikus por
gyűjtő és faszáritó készülékeket hoz forgalomba, amelye
ket az angolországi gyárak már széliében alkalmaznak. 
A porgyűjtő czélja az, hogy a gépek munkája közben 
fejlődő port a munkahelyről kiszívja és eltávolitsa, a fűrész
port pedig egyben a fűtőkészülékhez szállítsa, hogy ott a 
tüzelésre felhasználhassák. A porgyűjtő egy az illető 
munkagépre alkalmazott bádog-köpenyből, továbbá egy 
szívókészülékből és az elvezető csatornából áll. A köpeny, 
mely úgy van alkalmazva, hogy a munkát ne akadá
lyozza és szükség esetén könnyű szerrel félrebillenthető 
legyen, a fűrészport (vagy más port) fölfogja, míg a szívó- 
készülék onnan kiszívja és a bádogból készült elvezető 
csőbe fújja át. Az ilyen készülékkel ellátott fűrésztelepek 
műhelyén teljesen tiszta a levegő és fűrészport nem is 
lát az ember. A munkások tehát jó levegőben dolgoznak 
és a tűzveszély jóval kisebb. Ez utóbbi szempont teljes 
mértékben érvényre van juttatva a Sturtevant-féle száritó 
készüléknél is. Ennek főalkatrésze a hevitő-kamara, ahol 
a fa szárítására használandó levegőt számos bádogcsőben 
odavezetett friss vagy fáradt gőzzel hevítik. A felmelegi- 
tett levegőt a száritó-kamarába ennek átlyukgatott falán 
egy fúvó-készülék hajtja át és a meleg levegő, miután 
felülről lefelé terjedve az egész száritót egyenletesen át
járja, ismét visszakerül a fűtőkamarába. Ezen berendezés 
nemcsak azért, mivel tűzbiztos és a fa szárítását nagyon 
olcsóvá teszi, hanem azért is ajánlható, mert benne a fa 
nagyon egyenletesen szárad. (Oester. F. u. J. Z.) T.

*  M a k k l i s z t  m i n t  b a r o m f i t á p s z e r .  A közönséges
tölgymakk összegyűjtve, sütőkemenczékben megszáritva 
és lisztlé őrölve igen jó tápszer az aprómarha számára- 
E czélra akképpen alkalmazható, hogy a baromfiak ren
des eledelébe kevés makklisztet vegyitünk s az egészet 
langymeleg állapotban tesszük eléjük. Lagalkalmasabb a 
makklisztet előbb meleg vízzel tésztává gyúrni, ebből 
apró czipócskákat alakítani s ezeket aztán megszáritani. 
Használatnál elég egy ily ökölnagyságu czipó tizedrészét 
keverni 12 tyuk rendes tápláléka közé, előbb meleg víz
ben megpuhitván a czipódarabot. E táplálék a tojást na
gyon előmozdítja a tyúkoknál. /.

*  A  g y ü m ö l c s f á k  k o r o n á j á n a k  á p o l á s a  é s  m e g -  
i f j i t á s a .  Ismert dolog, hogy idősebb fáknál csupán a 
korona czélszerű kezelése által lehetséges a fák életere
jét hosszabb ideig fentartani és gazdag termésre hozni. 
Ennél a következő eljárásokra kell figyelni : A fák koro
nájának rendes letisztogatása. Ez minden két-három év
ben megteendő és abban áll, hogy októberben, mindjárt 
a gyümölcsleszedés után vagy nyáron is, ha a fák nem 
termettek, sűrűn álló, kiszáradt, egymást keresztező, egy 
szóval minden a rendet zavaró ágat vagy gályát le
metszünk. Ez által a korona szép rendes alakot nyer s 
a levegő és világosság minden a fára nézve jótékony 
befolyását teljes mértékben gyakorolhatja. Ha a viszonyok 
engedik, legczélszerűbb e munkát a nyár utóján végezni,

midőn még tisztán látható, hogy a lombozat miképp áll 
a világossággal szemben s mely ágak és hajtások távoli- 
tandók el. Nyár utóján e mellett a fákon okozott sebek 
is sokkal kevésbé veszélyesek, mintha ez a művelet a 
nedvkeringés felfrissülésének idejében — tehát márczius- 
ban vagy áprilisban — végeztetnék. A sebeket késsel 
azonnal simára kell vágni és bekenni, hogy a lég s ned
vesség kártékony befolyásától megóvassanak. A koronák 
ifjitásának czélja az, hogy a kimerült, életműködéseikben 
hanyatlást mutató fákat új erőre ébresszük. E tünemény 
ugyanis éppen nem ritka és hogy a fában a fogyasztás 
és termelés közti egyensúly helyreállittassék, ismét a kést 
s a fűrészt kell segítségül hívnunk. A leveles gályáknak 
feladata a tápanyag megszerzése, melyet aztán nagyobb 
részt a gyümölcsök fogyasztanak el. Ha most ezen gályák 
senyvedni kezdenek, hanyatlik a termő-erő is s ha nem 
igyekszünk segíteni a bajon, akkor a tápanyag hiányá
ban a fa tengéleti ereje is visszamegy. Ez esetben tehát 
szükséges kora tavaszszal vagy akár őszszel is az egész 
koronát erősen megcsonkítani, azaz az ágakat a körül
mények szerint hosszuknak felére vagy harmadára vissza
metszeni. Ennek következtében a megmaradt csonka 
galyon számtalan fiatal hajtás fejlődik, melyek közül a 
szebbeket, jobb helyen levőket ágakká fejlődni hagyjuk, 
a többieket pedig letisztítjuk. A közlőitekből látható, hogy 
ez az egész igen is erőszakos eljárás, ezért czélszerű az 
ifjitásnak ezt a módját több évre beosztani, amitől k 
vező eredményt várhatunk. Sok gyümölcsfa már termé
szeténél fogva igen termékeny és időnkint ereje meg- 
megfogy; az ilyeneknél az ismételt ifjitás mindig helyre
állítja az egyensúlyt. /.

*  A  r ó z s á t  virításban a „Neue Fundgrube“ szerint
úgy lehet késleltetni, hogy az például egy előre meghatá
rozott napra nyíljék, ha a bimbókat, melyekre esetleg 10 
nap múlva volt szükségünk, nem hagyjuk az anyafán, 
hanem levágjuk. Levágás után quarcz-homokkal telt 
edénybe dugjuk s így edényestül valahova világos, hű
vös helyre visszük. Itt a rózsáink szépen ellenállának. 
Innét azután öt nap múlva 20—25° C. melegbe állítjuk, 
a bimbót meleg vízzel megöntözzük s üvegharanggal le
födjük. A még hátralevő időben bizonyosan fejlődnek még 
annyira, hogy kinyílnak, de ha ezt nem tennők, akkor 
úgy segíthetünk magunkon, mint a kaméliákkal szoktunk, 
hogy a félig nyilt virágot fujtatóval kibontakozásra kény
szerítjük. /.

*  E r d ő ő r ö k  a l k a l m a z á s a  é r d e k é b e n .  A görgény- 
szt.-imrei m. kir. erdőöri szakiskola második évfo
lyamát a folyó év szeptember havával 30 tanuló 
fogja végezni, akik az erdőőri szolgálat elméleti és gya
korlati ismereteit elsajátítván, képesítve lesznek arra, hogy 
egyéb törvényes kellékeik mellett 'dA-ed évi gyakorlati 
szolgálat beigazolásával s a törvényben előírt erdőőri 
szakvizsga letétele után erdőőri szolgálatot teljesíthesse
nek. A tanulók nagyrésze még eddig alkalmazás nélkül 
néz a tanfolyam befejezése elé s erről az érdekelt erdő-
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birtokosokat, akik ilyen egyéneket óhajtanak alkalmazni, 
oly ajánlattal értesíti a nevezett szakiskola igazgatósága, 
hogy kellő tájékozás czéljából hozzáintézett megkeresé
sekre készséggel nyújt mindennemű felvilágosítást. —y .

*  A  s z a r v a s g o m b a  é r t é k e s í t é s e .  Az alsóbb nép
osztályok ismét egy jelentékeny keresetágra tehetnek szert 
Darányi földművelési ministernek most kiadott egyik 
rendeletéből kifolyólag. Ugyanis a Természettudományi 
Társulat kérelmére utasította az erdőhatóságokat, hogy a 
a nép figyelmét hívják fel a szarvasgombával való fog
lalkozásra, illetőleg a szarvasgomba keresésének, gyűjté
sének és értékesítésének módjait magyarázzák meg a 
népnek. Első pillanatra csekély jelentőségűnek látszik a 
dolog, de ha megfogadják az érdekeltek az útmutatást, 
főleg a legalsóbb néposztály részére hatalmas kereset
forrás nyílnék meg, amit legjobban bizonyít Franczia- 
ország példája, ahol évente több millió frankra rúg az az 
összeg, amely a szarvasgombával való bíbelődéssel a 
a népnek jut.

*  A  f i a t a l  t ö l g y -  é s  f e n y ő ü l t e t é s e k e t  a fővad le
rágása ellen az úgynevezett Mortzfeld-féle keverékkel ál
lítólag meg lehet védeni. A keverék áll 1 rész marhavér,
1 rész kátrányolaj és 1U rész égetett szódából. Az elő
állítása a következő módon történik. A fiatalos szélén egy 
nagyobb üstben összekeverjük a kátrányolajat ugyanoly 
mennyiségű marhavérrel s mikor az jól felmelegedett, 
1U-ed rész égetett szódát adunk hozzá s addig kavarjuk, 
míg az egész keverék annyira megsűrűsödik, hogy azt 
meszelő vagy ecset segélyével a fiatal fák csúcshajtá
saira rákenhetjük. így a fiatalost a szarvas és őzek ellen 
biztosan megvédjük. Ha a keverék a hideg miatt, mert 
leginkább télen használják, megkeményedne, felmelegítés 
által a kellő fokra hígítható. A szer olcsó s próbát tehet
nek szaktársaink vele s egyúttal kérjük az eredményt 
lapunkban ismertetni.

*  E r d ő é g é s .  Gróf Eszterházy Miklós Móricz kozmái 
erdejében nagy tűz pusztított, mely elhamvasztotta az 
óriási erdőnek 3200 négyszögméternyi területét. Ugyanis 
Klauz János mezőőr az erdőben foglalatoskodott, miköz
ben a pipájából szikra ugrott egy közeli szalmakazalra s 
mire a veszedelmet észrevették, már az erdő nagyrésze 
lángban állott és a csákvári tűzoltóságnak nagy erőfeszí
tésébe került a tűz tovaterjedését megakadályozni.

*  É g h e t e t l e n  f a .  Londonban egy gyárat állítottak fel, 
melyben a fákat egy amerikai találmány után úgy pre
parálják, hogy azok a legnagyobb tűzben sem szenesed
nek meg. Az eljárás most még kissé nehézkes és költ
séges, de valószínű, hogy azon idővel kedvező módosí
tást végezhetnek. Első sorban a fának természetes ned
veit távolítják el s azt olyan természetű folyadékkal pó
tolják, mely nemcsak tűzbiztossá teszi a fát, hanem ké
sőbbi rothadás ellen is megvédi. A fák óriási hengerekbe 
vagy csövekbe tétetnek, melyeknek legnagyobbja mintegy 
30 méter hosszú és körülbelül 2 méter átmérőjű. Az edé
nyek légmentesen elzáratnak s míg belőlük a levegő

kiszivattyúztatik, addig a belsejökben lévő faanyag ma
gas hőfokra lesz felmelegítve, mindaddig, míg a fáknak 
nedvtartalma lehetőleg egészen elpárolog. Ez a különféle 
fanemeknél különböző időben éretik el. Most már az 
edény belsejébe annyi olyan folyadékot bocsátanak, mely 
a fát tűzbiztossá teszi, amennyi csak elfér s azt vízmű- 
tani nyomással a fa testébe préselik, amire olyan erő 
szükséges, mely egy négyzethüvelykre 150 font nyo
másnak felel meg. Hogyha a fák ilymódon telítve lettek, 
a hengerekből kivétetnek s száraz helyre vitetnek, ahol 
mesterséges úton készített forró, száraz légáramlatnak 
vannak kitéve, míg a fából kiömlő gázok bizonyos ké
szülékek segélyével összegyűjtetnek és sűrítve lesznek. 
Ebben a helyiségben a fák egy hónap alatt teljesen ki
száradnak s amint állítják, a legnagyobb tűzben sem ég
nek el és mindjárt használatba vehetők.

*  A  s z á s z  e g y e t e m  e r d ő s é g e i .  A szász egyetem' 
julius hóban tartott közgyűlése alkalmával elhatározta, 
hogy az úgynevezett „szász hétbirák“ tulajdonát képező 
mintegy 38.000 kát. holdnyi, a Vöröstorony-szoros kör
nyékén fekvő erdőségeket és havasi legelőket — mely 
területből 28.000 kát. hold fenyves őserdő — felméreti, 
megbecsülteti és ipari czélokra hozzáférhetővé teszi. A 
közgyűlés költségre 80.000 koronát szavazott meg s egy
úttal elhatározta, hogy a kormányt küldöttség utján is 
felkéri a hozott határozatok támogatására és szakértő kö
zegek kiküldésére. A küldöttség, melynek elnöke Thalmann 
szebenvármegyei főispán, szász comes, tagjai pedig : Brun
ner Vilmos, Pildner országgyűlési képviselők mint a 
szász egyetem választott tagjai, valamint Boek Károly 
egyetemi titkár voltak, az elmúlt hét folyamán tisztelgett 
Széli Kálmán miniszterelnöknél mint belügyminiszternél, 
Széli Ignácz belügyi államtitkárnál, Gózony László belügy
miniszteri osztálytanácsos előadónál, nemeskéri J\iss Pál 
államtitkárnál, aki a küldöttséget a szabadságon levő 
Darányi miniszter helyett fogadta és Horváth Sándor 
miniszteri tanácsosnál, a hozott határozatok támogatását 
és mielőbbi jóváhagyását kérve. Úgy a miniszterelnök, 
mint a többi urak a küldöttséget a legnagyobb előzé
kenységgel fogadták és biztosították a kérdéses ügy gyors 
és jóakaratu elintézéséről. Ha sikerülne a hétbiráknak 
eddig ki nem használható őserdőit megfelelő felmérés és 
berendezés által ipari czélokra feltárni és használhatóvá 
tenni — az újonnan épült nagyszeben—vöröstorony—ro
mániai vasút által ez a czél most könnyebben elérhető 
— akkor a szász egyetem eddig is tekintélyes vagyona, 
melyből jelenleg is évenként csaknem egy negyedmillió 
fordittatik kizárólag kulturális czélokra, tetemesen gyara
podni fog, miáltal a szász nemzeti egyetem egyedüli hi
vatásának és feladatának — a volt Királyföld lakosságá
nak kulturális intézményeit vallás- és nyelvi külömbség 
nélkül támogatni — rnég jobban megfelelhet mint eddig.

*  A  k é k  e r d ő .  Szászországban Weisse Vilmos közel 
30 esztendeje kísérletezik a kékesbe játszó Picea pun
gens argeutea et glauca meghonosításával. Mintegy 10
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hold területet sikerrel be is ültetett ezzel az érdekes fa
nemmel, mely kékbe játszó ezüstfényű leveleivel feltű
nően elüt az őt környező többi erdők zöld színétől és 
csodájára járnak ennek a kék erdőnek messze földről az 
erdészek és más érdeklődők. Érdekes még tudni, hogy e 
fanem nem nagy igényű, amit az is bizonyít, hogy ez a 
kis telepítés is köves talajban, meglehetős magasság 
mellett, exponált fekvéssel bír s a fák egész szépen fej
lődnek.

*  L é d n e r  e s  G u t w i l l i g  élelmiszer és vadbizományo
sok üzleti tudósítása. Budapest központi vásárcsarnok, 
1901. augusztus 1. — Közepes forgalomról adhatunk je
lentést. Szarvasból, őzből aránylag még mindig kevés 
kerül piaczunkra, habár igen magas árak mellett voltak 
az érkezettek értékesítve. Készséggel ismerjük azonban 
el, hogy utolsó jelentésünk óta beküldött vadszállítmány 
— daczára a meleg időszaknak — kivétel nélkül mind 
jó, friss állapotban érkezett. A kereslet vadhús után igen 
nagy s így a fővadnak, őznek, vaddisznónak beküldését 
nem lehet eléggé ajánlani. Halakban élénkebb a vásár, 
úgyszintén gyümölcsben is. Következő árakat jelezzük: 
Szarvas 60—70 fill. kgr.-onként. Őzvad 150—160 fill. 
kgr.-ónként. Élő harcsa 130—150 fill. Dunai ponty 
140—180 fill. Jegelt hal: Harcsa 50—80 fill. Csuka 
48—84 fill. Ponty, nagy 70—90 fill. Süllő 80—200 fill. 
Kecsege 140—220 fill. Édesvízi rák válogatott 20—60 
fill. drbja. Élő baromfi: Rántani való 100—120 fill. 
Sütni való 120—140 fill. Tyúk 200—220 fill. Sovány

Az 1900 évi p ; risi nemzetközi k :állitáson 
o o o o  arany eremmel kitüntetve, o o o o

------------ 5--------------------
Egyetemes b u sszo lam ű sze-  

reket t á v o l s á g m é r ő v e l ,  
e r d e i  b u s s z o l á k a t ,  b u s s z o -  
l á s  t h e o d o l i t h o k a t ,  m é r ő 
a s z t a l o k a t ,  m é r ő s z a l a g o k a t  
és f a á t l a l ó k a t ,  nemkülönben 
mindennemű m é r ő m ű s z e r e 
k e t  a legjobb minőségben készít

euhöfer és J a  ^
J é c s ,  I. Kohlmarkt 8. <

Az összes használatos műszerek állan
dóan raktáron vannak és elküldés előtt 
o o a legpontosabban rectifikáltatnak. o o

J a v ítá so k  r,,,,tos;in----------------------san v ég ez te tn ek .
|^épes árjegyzék o o o o o o o o  

o o o o  ingyen és bérmentve.
Valamennyi műszereink czégünket viselik s

Calderoni és Társa
budapesti czégtő l is beszerezhetők.

(magló) libák 380—420 fill. Hízott ludak 7— 12 kor. pá
ronként, minőség szerint. Tojás I-a árú 1400 drb. 52—53 
korona. Tea-vaj 200—220 fill. Főzö-vaj 140— 170 fill. 
Kerti fajdinnyék, annanász stb. 100 drb.-ónként 100—120 
korona. Málna métermázsánként 34 korona. Fő-, őz- és 
sertevadnak beküldését kérjük előlegesen táviratilag tu
datni.

E r d e i  b ü k k f a s z é n ,  hasábfából égetett, nagy mennyiségben

megvételre kerestetik.
Ajánlatok az ár megjelölésével e lap kiadóhivatalába

küldendők.

£ Z A K L  JÓZSEF
fegyverm űves Ungvárit

m

®

♦
9
♦
♦
♦
A

ajánlja sajátkezüleg készített és saját találmányu szaba- 
---------- —= —----  dalm azott —

csösínnel ellátóit fegyvereit.
Az összes alkatrészek valódi svéd vert vasból és valódi 
-  keményített angol aczélból vannak készítve. =

Bárminemű fegyverátalakitást a legjutányosabban elvállal.
Szintúgy ajánlja saját szerkezetű, úgy az ezredéves orszá
gos-, mint az 1900. évi párisi kiállításon is kitüntetettf t í í i t  melYek e<údig is már a legkiterjed- 
la jC iL V rU a U a il ,  tebb használatnak örvendenek. pCd

Levélbeli megrendelések a leggyorsabban foganatosíttatnak.

1

Székely  és i l l é s
. . .  Ungvárit . . .
ajánlja modernül berendezett

könyvnyomdáját
mindennemű nyomdai munkák 
pontos és csinos elkészítésére 
. .  a legolcsóbb árak m ellett. .

r

o o o

Erdészeti nyomtatványraktár.
■n
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Árverési hirdetmény.
Melynélfogva közhírré tétetik, hogy a nagy- 

méltóságu földmivelésügyi m. kir. minister úrnak 
1899. évi 41730. 1/3. sz. magas rendeletével 
engedélyezett és Kőrös község (Háromszék vm.) 
közbirtokossága tulajdonát képező „Kalabucs“ 
nevű erdőrésznek 116*8 kát holdján tövön az 
erdőben található mintegy

7888 rrü lúczfenyő
haszonfára becsűit fatömege f. év i augusztus 
hó 20-án d. e. 9 órakor Kőrös község 
házánál nyilvános szó- és írásbeli árverésen a 
legtöbbet Ígérőnek el fog adatni.

Kikiáltási ár 15,776 korona.
Bánatpénz 1578 korona.
Utóajánlatok egyáltalában el nem fogadtatnak. 

Az általános árverési és szerződési feltételek 
Kőrös község házánál, valamint a kovásznai 
m. kir. járási erdőgondnokság irodahelyiségében 
a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Kőrös, 1901. évi julius 17-én.
Inireh M ózes,

körjegyző.
Ferencz Tam ás,

k. biró.

KITÜNTETÉSEK :

BRUNN 1894. TROPPAU 1895.

"cT

V. cs Ha
§

freuöenthal (Osztr. S zilézia).

*• Q © ®

ékszerkülönlegességek
(H ubertus-Schm uck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiálli- 
........................  tásban...........................

É k s z e r e k ,  a r a n y -  é s  e z ü s t 
á r u k ,  C h i n a e z ü s t - c z i k k e k  é s  
m ű ö n t v é n y - t á r g y a k  g y á r a  é s  
.................... r a k t á r a .........................
K épes á r je g y z é k e t  k ív á n a tra  in g y e n  

és b érm en tv e  küldünk .

A czím pontos megadását kérjük.
Szarvas- és róka fogak  e lőzetes  bekül
dés m e l le t t  a legm agasabb árakban 

m egvétetnek.

Jó óráknak — 5 évi jótállással — 
legolcsóbb  bevásárlási forrása!

O RAG YAR és A R A N Y 
ÁRU KIVITELI ÜZLEToKONRAD JÁNOS

BRÜX (Csehország)
ajánlja a legszigorúbb szavatosság

gal 15 év óta előállított

óráit, arany- és ezüst-áruit,
A gyár a cs. és kir. osztr. biro
dalmi sassal, több kiállítás arany 
és ezüst érmével, valamint több 
ezer Írásbeli elismeréssel lett ki
tüntetve. Az összes áruk a cs. és 
kir. éremhivatal által megvizsgálva, 
ennek pecsétjével ellátva vannak.

Meg nem felelő áru visszavétetik, vagy kicseréltetik s igy 
minden risico ki van zárva.

Valódi ezüst rém. óra frt 5.80; Kettős fedelű frt 7.75; Anker > 
rem. kettős fedelű, 15 rubinnal frt 8.75; Jó nickel rém. óra frt 
3.75; Ezüst női rém. óra frt 6.75, arany kerettel frt 7.50, 
kettős fedéllel frt 8.75, arany kere és kettős fedéllel frt 9.50; 
Valódi !4 karátos arany női rém. óra frt 14.'—, kettős fedéllel 
frt 18.50; Valódi 14 karátos férfi rém. óra frt 24.—-, kettős 
fedéllel frt 35.—. Aranygyűrűk frt 2.25, gyémánttal frt 8.— s 
feljebb. Karpereczek, broschok és fülbevalók nagy választékban.

Eredeti ezüst pánczélláncz, cs. 
kir. éremhivatali jelzéssel,30 cm. 
hosszú, 15 gr. nehéz frt 1.20, 20 
gr. nehéz frt 1.50, 30 gr. frt 2.20,
40 gr. frt 2.60, 50 gr. frt 3.25, 60 

gr. frt 3.80, 70 gr. frt 4.50, 80 gr. frt 5.20, 100 gr. frt 6.80, 150 gr. frt 9.50. 
Ezüst függők, compassok, kulcsok, medaillonok árjegyzék szerint. — 

Legdivatosabb valódi 14 karátos aranylánczok.
F iz e té sü l  b árm ily  le v é lb é ly e g e t  e lfogadok . — S zétk ü ld és:  

u tá n v étte l  v a g y  az ö s s z e g  e lő leg es  b eküldése  ellen.
Nagy képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmenfve.

0  0 0 0 0

Fegyvergyár;

(Thüringia).
Csakis első minőségű saját gyárim 'ny

H árom csövű fegyverek  sárkányokkal, minden haszná
latos caliberben; záróemeltyü a sárkányok között, a zár baloldalán 

vagy a kengyelvason.
Legújabb szerkezetű három csövű puskák önfelhúzással. 
Anson és Deeley-féle szerkezetű önfelhúzásu duplacsövű

puskák.
Ö nfelhúzásu duplacsövű puskák oldalt fekvő zárakkal. 
Ö nfelhúzásu dupla go lyósfegyverek  elől és hátul 

fekvő zárakkal.
Sárkányos és sárkánytalan dupla golyósfegyverek  ólom- és 
burkolt lövedékek számára, legújabban 11 mm. lövedék számára is. 
Kívánságra bérmentesen megküldöm a fentebbi fegyverekről szóló 
1. sz., valamint a 88., 97., 97/99. mintájú 6’/2, 7. és 8. mm. (leg
újabban 9 mm.) caliberü, burkolt lövegek számára való i m étlő- 
fegyverekről, távcsövekről stb., Mauser-féle cserkésző- 
és 6‘/.2, 7, 8, 9 '3, 9Va és 11'/., mm. cal. czéllövő fegyverekről 

kiadott 1/a. sz. árjegyzéket.
C zé lzó távcsö vek  mindennemű go lyós fegyverekre  sok évi tap asz 

ta la t  alapján, a legczé lszerübb módón alkalmaztatnak.
fegyvereimre nézve az ottani vadászkörökből származó vélemények rendelke

zésre állanak.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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M A G Y A R  E R D É SZ
ERD ÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALV1 IlMECS BÉLA f ő e r d é s z

B O R S O D -A P Á T F  A L V Á N ,
hova a lap szellemi részét illető közlemények 

(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI AR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

M egjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRTT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

Ä külföldi fanem ekkel végzett m eg
honosítás! kísérletekről, von atk ozássa l 

a mi k ísérletezéseinkre.

Olvasgatva azokat a közleményeket, amelyek 
szaklapjainkban — újabban különösen a „Ma
gyar Erdészében — a külföldi fanemek meg
honosításának némethoni és ausztriai kísérleteiről 
megjelentek, főleg azon oknál fogva, mivel ne
hány szebb és értékesebb külföldi fanemet ma
gam is szeretnék termeszteni s ezért igen kívá
natos, hogy a követendő eljárás és a várható 
eredmény felől minél tökéletesebb mértékben tá
jékozódjam : elővettem kísérleti állomásunk köz
lönyét, az „Erdészeti Kísérletek“-et is és a 
görgény-szt.-imrei erdőőri szakiskolánál végzett 
honosítási kísérletekről a jelzett közlöny 1900. 
évi első számaiban Péch Dezső által közzétett 
eredményeket megpróbáltam párhuzamba állí
tani a külföldi kísérletek eredményeivel.

Szándékom azonban mindjárt a megoldás 
kezdetén komoly nehézségbe ütközött, mert az 
eredmények között váratlanéi igen nagy elté
réseket találtam. Pl. a Psendotsuga Douglasi, a 
Thuja gigantea, Abies Nordmanniana, Abies bal- 
samea, Pinus Strobus stb. úgy vannak kimu
tatva, mint amelyek melegágyban való termesz
tést kívánnak, holott az ausztriai és németor
szági kísérletek eredményei szerint a közép- ! 
európai telet valamennyi kiállja és tudomásom 
szerint a Psendotsuge Douglasi, Pinus Strobus, 
Thuja gigantea tényleg nálunk is több helyen, 
minden védelem nélkül, nagyon szépen díszük.

Ez a tapasztalat akarva, nem akarva rávitt, 
hogy kísérleti ügyünk állását a honosítási kísér
letekre való vonatkozásban egy kissé közelebbről 
tanulmányozzam.

Előszedtem tehát minden kézhez kapható la
pot, amelyikben erre vonatkozólag valamit ol
vasni remélhettem, de jó szándékom — sajnos — 
dugába dőlt, mert azonkívül, amit az „Erdészeti 
Kísérletek“ 1899. évi 1. számában a kísérleti 
állomás szervezési szabályzatából olvashattam, 
nem találtam semmit, amiből kísérleti ügyünk 
állását e tekintetben megismerhettem volna és 
a szervezési szabályzatból is csak a kísérleti 
terv homályos körvonalai tűntek elém.

Nem tudhattam meg, hogy az erdőőri szak
iskolákon kívül egyáltalán vannak-e és ha igen, 
hol vannak a külföldi fanemek meghonosításá
val foglalkozó kísérleti telepeink ; minő irányban 
foly a kísérletezés; mit értek el eddig és mi 
van még esetleg tervbe véve a jövőre?

Lehet, hogy valahol volt közölve és én éppen 
azt a közleményt nem olvastam, de méltó gáncs 
nem érhet érte, mert az ilyen közlemények 
első sorban kétségkívül szaklapokban volnának 
helyén, már csak azért is, hogy a szakemberek 
esetleg hozzászólhassanak és a külföldi fanemek 
meghonosítási kísérleteinek igen fontos ügye a 
tárgyilagos vita tisztitó retortáján leszűrődve, 
jusson megoldáshoz.

Az ausztriai és németországi kísérletekről meg
jelent közleményekből is láthatjuk, mennyi vál
tozáson megy át egy ilyen ügy, amíg helyes 
irányba indúl és hogy ezen helyes irány elta
lálásához s különösen a szükségtelen próbálga
tások mellőzhetéséhez, mennyire szükséges ösz- 
szehordani az ország valamennyi zugából minden 
tapasztalatot, amit a külföldi fanemekkel foglal
kozók már gyűjtöttek. Nem kell ehhez további 
bizonyítás; éppúgy nem, mint annak a beiga- 
zolásához, hogy a külföldi fanemekkel végzett 
kísérletek eredményeinek elhallgatása még akkor
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is nagy kár, ha csak 2—3 évi kisérletről lehet 
számot adni.

Mindenesetre teljesen megokoltan férhet tehát 
szó ahhoz, hogy kísérleti ügyünknek azt a ré
szét, amelyik csak az egész országra kiterjesz
tett számos kísérleti telep létesítése és minél kü
lönfélébb termőhelyi viszonyok között végzendő 
erdősítési kísérletek mellett vezethet kellő ered
ményhez s a gyakorlatra nézve is nagy jelen
tőségénél fogva állandóan a nyilvánosság előtt 
volna tartandó, az érdeklődők előtt az ismeret
lenség homálya takarja. Nagy kár ez, már csak 
azért is, mert a külföldi fanemek meghonosítási 
kísérleteivel minden tekintetben elfogadható ered
ményekhez mi is csak akkor juthatunk, ha kü
lönösen hazánknak ama részein, ahol nagy te
rületen nincsen kincstári birtok, az állam a 
kísérletezés ügyének más birtokosokat is meg
nyer és ezek a kísérleti telepek hálózatát hé- 
zagtalanúl kiegészítik. Ilyen birtokosok ma már 
vannak nálunk is elég szép számban és lesz 
megbízható vállalkozó bizonyára elég, csak ke
rüljön nyilvánosságra a terv és jusson el a bir
tokosokhoz a szakemberek körében már régóta 
várt buzdító szó. A Quarnero partjától föl a 
Kárpátok legészakibb övéig létesíthetnénk mi is 
minden különös megerőltetés nélkül, a termő
helyek valamennyi lényegesebb változatában kí
sérleti csemetekerteket és 50—60 ha. terjedelmű 
kísérleti állabokat éppen olyan gondos szerve
zettel mint osztrák szomszédaink és ha a kísér
leti telepek kezelése egyáltalán nem rendeletileg, 
hanem önkéntes vállalkozás alapján lenne ki
osztva s a gondos kezelést a maga helyéről 
legalább elismeréssel jutalmazni nem késnének, 
megvagyok győződve, hogy nehány év múlva 
büszkén írhatnánk m agyar kísérleti telepekről is.

A szervezet tekintetében úgy hiszem elfogad
hatnék az osztrák mintát, mert több kisebb kí
sérleti teleppel kétségkívül tökéletesebb tájéko
zottsághoz jutunk, mintha kevesebb számú és 
nagyobb terjedelmű kísérleti ültetvényeket léte
sítenénk, amelyeknek kellő védelme is annyi 
nehézséggel jár, hogy a kísérleti ültetvények 
egyrésze az emberek és állatok károsításainak 
múlhatatlanul áldozatul esnék s esetleg téves 
következtetésekre adhatna alkalmat.

A külföldi fanemek magjait természetesen a 
központi kísérleti állomás szerezné be és osz
taná ki s ez állapítaná meg a csemetenevelés
nél és a kiültetésnél követendő eljárást, vala
mint a kísérletek nyilvántartásának módozatait 
is és az eredménynek feldolgozása s közzété
tele szintén a központi állomást terhelné.

Azt, hogy a kísérleti eredményeket az egyes 
állomások tegyék közzé, egyáltalán nem tartom 
helyesnek, mert ez csak zavarra és tévedésekre 
vezet. A kísérleti telepek vezetőinek tehát saját 
ambitiojukat az irodalmi téren föl kellene hogy 
áldozzák a közczélnak és kísérleteik eredmé
nyeiről csak akkor tehetnének közzé egyet-mást, 
ha arra valamely fölmerült téves nézet helyre- 
igazítása érdekében — el nem odázhatólag — 
szükség volna.

A kísérletezés czéljaira kiosztott magvak elve
tése természetesen az e czélra jól megválasztott 
csemetekertekbe történnék, hogy a nagyban való 
telepítésnél irányadó szabad termesztéshez nyer
jünk használható adatokat. A nem határozottan 
fagymentes fanemek magvainak egyrészét azon
ban egyidejűleg czélszerű volna melegágyba 
vetni, hogy a szabadba vetett rész elpusztúlása 
esetén az eredménytelenség okai és a több éves 
csemeték magatartása felől kellőképpen tájékozva 
lehessünk.

Ennek érdekében az elvetendő magvak csí
rázó képességét önként érthetőleg szintén meg 
kellene állapítani, még pedig a központi kísér
leti állomáson, egyrészt azért, hogy különö
sen a drága magvakból minél kevesebb menjen ve
szendőbe, másrészt azért, hogy a csiráztatási ered
mény eltérő körülmények által ne befolyásoltassék.

Ilyen szervezettel és ilyen munkabeosztással 
a czél elérése kétségkívül biztosítva volna, anél
kül, hogy anyagilag sokat kellene áldozni.

Maga a vetés- és csemeteápolás — tekintet
tel arra, hogy ha sok kísérleti telep létesíttetnék, 
1—1 telepen nem termesztenének jelentékeny 
mennyiségű csemetét és ennélfogva a külföldi 
fanemek magjait a már meglevő csemetekertek 
közül e czélra legalkalmasabbakba lehetne egy- 
egy elkülönített részen elvetni — számottevő 
költséggel alig járna. Nagyobb összeget inkább 
a magvak beszerzése, a kísérletezők jutalma
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zása, a csemeték kiültetése és külső gondozása 
s a központi állomás személyzetének 1 erdő
tiszttel való szaporítása okozna. De úgy hisszük, 
hogy ha kezdetben mindjárt 50 külső kísérleti 
telepet létesítenénk, akkor is csak olyan áldo
zatról lenne szó, amely az elérendő czél hasz
naival szemben számításba sem jöhet, különö
sen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy a köz
ponti kísérleti állomás jelenlegi személyzetét a 
magyar erdészeti kísérleti ügy sikeresebb fej
lesztése érdekében amúgy is szaporítani kellene 
és az az erő, aki a külföldi fanemekkel végzett 
kísérletek eredményeit feldolgozná, ezenkívül más 
kísérleti teendőket is bőven végezhet.

Mindezekből folyólag teljes meggyőződéssel 
vallom, hogy ha illetékes szakembereink kísér
leti ügyünknek ezt a részét is lelkesen felkarol
nák, mindaz, amiről itt csak mint óhajtásról, 
tervezésről írtam, rövid időn életerős testet öl
tene és amennyiben vele járna a központi kí
sérleti állomás személyzetének szaporítása is : 
nagy hasznára válnék az egész magyar erdé
szeti kísérleti ügynek.

Kövessük tehát a mezőgazdák példáját, akik 
kísérleti ügyüket a legutóbbi évek alatt gőzerő
vel vitték előre és használjuk ki mi is hozzájuk 
hasonlóan azt az időt, amikor földmívelésügyi 
kormányunk élén olyan férfi áll, aki a gazdaság 
tudományos és gyakorlati czéljaiért egyaránt egy 
lelkes szakemberhez méltó buzgalommal dolgo
zik s ami azokhoz a czélokhoz közelebb viszi, 
azért mindig készséggel áldoz. (K.)

A szarvasgomba.

A szarvasgomba tudvalevőleg egyike a föld legér
tékesebb növényi termékeinek, amely megfelelő tenyész
tés és kihasználás mellett valóságos kincsforrás lehet, 
anélkül, hogy valami különös befektetést vagy üzemi költ
ségeket igényelne. Erről a rendkívül hasznos gombafajról 
a Természettudományi Közlöny 377-ik füzetében Dr. 
Hollós László tollából egy igen érdekes ismertetés jelent 
meg, amelyet a természettudományi társulat külön fü
zetbe is kinyomatott és a nép megélhetési viszonyainak 
javításán szorgalommal munkálkodó földmívelési kormány 
utján eljuttatott az állami erdőkezelés községeihez is, 
azzal a czélzattal, hogy a szarvasgomba előfordulási he
lyeit hazánk minden részében felkutassák és az értéke
sebb fajok tenyésztésének előmozdítása, értéküknek meg

ismertetése s forgalomba hozataluknak fokozása által 
népünk egy igen jövedelmező újabb kereseti forráshoz 
jusson.

A füzetet és illetőleg Dr. Hollós Lászlónak a Termé
szettudományi Közlönyben megjelent közleményét t. ol
vasóink körében bizonyára sokan ismerik, mindazonáltal 
helyénvalónak látjuk a szarvasgombáról és ennek szintén 
értékes rokonfajairól egyet mást lapunkban is leírni, ré
szint azért, hogy az érdeklődést felkeltsük azoknál is, 
akik Dr. Hollós közleményét nem olvashatták, részint 
azért, hogy a különböző szarvasgomba-fajokról, valamint 
a szarvasgomba tenyésztéséről és hasznosításáról több 
forrás* felhasználásával egy átnézetes ismertetést nyújt
sunk.

A szarvasgombafélék a föld színe alatt fagyökereken 
fészkesen termő gumós gombák, szár nélküli vagy csak 
igen rövid száron ülő, többé kevésbé gömbded termőtes
tekkel, amelyek kívül keményebb, szemölcsös, hőbörcsös 
vagy sima kéreggel vannak födve, mig belsejük jobbára 
márványozott vagy erezett húsos állomány, ahol apró 
kamarácskákba vagy folyosókba rejtett tömlőkben terem
nek a gombát szaporító spórák. Ez utóbbiak terjesztésé
ben legnagyobb szerepet játszanak bizonyos rovarfajok, 
(pld. Anisotoma cinnamomea Panz.), amelyek petéiket a 
gomba termőtestébe rakják. Az ezekből kikelő álczák 
ott élnek aztán a gomba testében és ott is alakulnak 
bábbá s a kifejlődő rovarok a testükre ragadt spórákat a 
talajban széthurczolják. A spórákból kifejlődő myceliumok 
rendszerint csak 5—6 év múlva adnak először szedhető 
termést és ezen idő alatt a gombafészek fölött a fű többc- 
kevésbé kiszárad s kopár vagy gyéres udvarkák támad
nak. Nem csoda tehát, ha a szarvasgombaféléket sokan 
a fákra nézve határozottan káros hatású élősködőknek 
tartják és a gombát termő állabokban helyenként észlelt 
gyöngébb kinézést a szarvasgomba rovására Írják; de 
viszont sokan vallják azt is, hogy a gomba csak élet- 
közösségben (symbiozisban) van a gazdanövénynyel és 
ennélfogva annak nem kárára, hanem hasznára van. 
Annyi kétségbevonhatlan tény, hogy a szarvasgomba
félék élete a gazdanövények (fák) gyökérzetének életéhez 
van kötve. Mennél jobban terjed a gyökérzet, annálinkább 
távolodik a törzstől a vékonyabb gyökereket követő 
szarvasgomba is és ha a fa kivesz, körülötte hasztalanul 
keresnők tovább is a gombát. De úgy látszik, hogy a 
szarvasgombának éppen a legnemesebb fajai csak a gazda
növények bizonyos koráig tartják be hűséggel az életközös
séget, mert a francziaországi tapasztalatok szerint a 
szarvasgombatermés a fák 23—30 éves kora körül már 
megszűnik.

A szarvasgomba az elő- és középhegységnek gyéres 
tölgy és gesztenye állabjaiban található leginkább, de 
egyes fajai előfordulnak bükkösökben, sőt mogyoróval,

* Dr. Hollós László: „A szarvasgomba hazánkban és a külföldön.“
Dr. Istvánffy Gyula: „A magyar ehető és mérges gombák könyve.“
Fekete L. és Magocsay D. S . : „Erdészeti növénytan.“
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borókával és fenyővel benőtt területeken is, ha a talaj 
kellő mész- és humustartalommal bir (mésztalaj vagy 
mésztartalmú homokos agyagtalaj) nem kötött, nem egé
szen száraz és a napsütéstől nincsen elzárva. Sűrű és 
nagyon árnyékos vagy állandóan hűvös és illetőleg ned
ves helyeken nem terem. Tenyészetének legfőbb feltétele 
a talaj mész- és humustartalma mellett általában az a 
mérsékelten nedves, meleg kiima, amelyet a kocsányos 
tölgy leginkább kedvel.

Termőhelyein, a fák tövétől kisebb-nagyobb távolság
ban, a fák vékonyabb gyökerei körül, elszórt fészekben 
tenyészik, mogyoró nagyságtól ököl nagyságig emelkedő 
termőtesteket fejlesztve, amelyek között 50—60 deka
gramm súlyú példányok is akadnak.

Ahol gomba már van, ott további szaporodását azzal 
is eléggé lehet biztosítani, ha szedés alkalmával egy-két 
gombát a fészekben hagynak és a gomba myceliumait 
nem tépik ki, hanem róluk a gombát éles eszközzel le
vágják s a feltárt fészket minden esetben ismét betakar
ják. De könnyen szaporítható mesterséges utón is.

Erre többféle mód van és pedig : 
a ) gombáttermő helyekről szedett makk elvetése;
/?) gombáttermő helyekről szedett csemeték ültetése ;
c) gombaszeletek elföldelése.
Az a) b) alatt jelzett szaporítási módok azon tapasz

talaton alapszanak, hogy a gombáttermő helyekről sze
dett makk és illetőleg csemetéken gomba spórák és ille
tőleg myceliumok vannak s ezekből újabb gombatelepek 
fejlődnek. Mivel azonban spóra vagy mycelium önként 
érthetőleg nincsen mindenik makkon vagy csemetén, 
ennélfogva ez a két tenyésztési eljárás a legtöbbször 
csak többé-kevésbé hézagos sikerre vezethet. Biztosabb 
alapon nyugszik a Dr. Hesse által ajánlott c) alatti el
járás, amelynek lényege az, hogy a szaporítás 1—2 mm. 
vastag gombaszeletekkel, a krumplihoz hasonlóan törté
nik. Makkvetésre jól kiválogatott, egészséges, szépen fej
lett makkot használnak, amiből kapával jól megmívelt 
fészkekbe hektáronként 10—20 litert vetnek.

Az ültetés 2—3 éves csemetékkel történik 1—3 m. 
csemete és 3—6 m. sortávolság mellett, aszerint, amint 
a talajnak elég üdén tartása az árnyékolás kisebb vagy 
nagyobb fokát igényeli. Elültetés előtt a csemeték karó
gyökereit megrövidítik, hogy ne kelljen nagyon mélyre 
ültetni, mert a mélyre ültetett csemeték körül tapasztalat 
szerint évekkel később teremnek gyűjthető gombák. Az 
ültetést és vetést Francziaországban novemberben és 
deczember elején, Németországban pedig októberben 
végzik és nálunk is az októberi vetés vagy ültetés mu
tatkozik a legajánlatosabbnak; de a májusi vetés is le
het sikeres.

A csemeték kiemelése és elültetése alkalmával a rost
gyökerek épségben maradására és illetőleg gondos szét- 
teregetésére kiváló figyelem fordítandó

Úgy a vetésből kelt, mint az ültetett csemetéket külö
nösen kötöttebb talajon többször meg kell kapálni és trá-
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gyázni s a már záródó fiatalosok ismételten gyéritendők, 
annyira, hogy a világosság behatolása és a levegő já
rása ne legyen akadályozva, vagyis a csemeték a talajt 
a kellő üdeség fentartásához szükséges mértékben ár
nyékolják, de igen hűvös árnyékot ne tartsanak. E mel
lett ugyancsak a szükség szerinti árnyékolás érdekében 
a fiatal fácskákat czélszerü gondosan nyesegetni is, hogy 
süveg alakú koronájuk legyen.

A fiatal fácskák aszerint, amint gyökérzetük kisebb 
vagy nagyobb mélységre került, az elültetés után 7—8, 
illetőleg 8 —12 év múlva kezdenek már gyűjthető szarvas
gombatermést adni.

A gombaszeletekkel való szaporításhoz egészséges, ro
varoktól nem rágott és teljesen érett, friss gombákból 
vágott szeleteket kell használni, amelyekből négyzetmé
terenként 1 — 1 szelet a fák finomabb gyökérzete által 
behálózott földbe (tehát az álló fák törzsétől azoknak 
kora szerint emelkedő távolságra) úgy helyezendő el, 
hogy a gombaszelet a humusrétegbe kerüljön és tele- 
vényes (lehetőleg mésztörmelékkel kevert) föld takarja. 
Ez a mélység 10—30 cm. között szokott váltakozni. Ahol 
a talaj más gombák myceliumaival erősen át van szőve, 
oda sem gombaszeletet, sem makkot, sem csemetét ne 
tegyünk. A gombaszeletet és makkot tartalmazó fészkek 
helyei, egyrészt az eredmény ellenőrizhetése érdekében, 
másrészt azért, hogy a gyűjtés betanított kereső állatok 
segítsége nélkül is könnyen és gyorsan legyen végez
hető, kis pálczikókkal megjelölendők és ezekre a vetés 
éve felírandó azon czélból, hogy a gombafészkek fölös
leges feltárások miatt ne szenvedjenek.

Az októberi vetés a következő tavaszon már sikerrel 
ellenőrizhető, mert addig a gomba dohánymag nagyságú 
fehér portömegecskévé fejlődik, amelyet a földtakaró 
óvatos eltávolítása után könnyen észrevehetünk.

A gombatermő és tenyésztő helyek természetesen el- 
keritendők, hogy oda disznók, őzek vagy szarvasok be 
ne hatoljanak és az értékes termést le ne szüreteljék. 
Ez a három állatfaj ugyanis a szarvasgombát nagyon 
kedveli és különösen a disznók egy éjszakán nagy ter
jedelmű gombatenyésztő helyeket foszthatnak meg a ter
méstől. Ezeken kívül számottevő szarvasgombakedvelő 
a mókus is, minélfogva a gombatermő helyeket ettől is 
óvni kell.

A szarvasgomba fajai és az ezekhez hasonló — szin
tén értékes — gombafajok közül a következők érdemel
nek különösebb figyelmet.

1. Tuber melanosporiitn Vitt vagy T. cibarium Cor. 
(Fekete szarvasgomba. Trifla, Trifola). Szabálytalan gömb- 
ded, majd kissé lapitott alakú termőtestét feketés, rőt- 
szinü kéreg takarja, amelyet sűrűn álló apró szegletes sze
mölcsök fednek. Belseje sötét violaszinü vagy vörösbarna,

: finom rózsaszínű, később sárgás erekkel márványozva. 
Novembertől januáriusig érik. Az érett gomba főtt 
kukoriczára emlékeztető kellemes és intenzív illattal 
bir, amelyet szárítva elveszít. Nagysága mogyorótól
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ökölnagyságig változó. Egy fészekben átlag 3 — 5 drb. 
található. 12— 15 drb. tesz egy kg.-ot. Hazája Franczia- 
ország (különösen Perigord vidéke). Nálunk még nem 
észlelték. De valószínű, hogy hazánkban is terem.

Ez a legértékesebb szarvasgomba, melynek kilójáért a 
németországi vevők jótermő években 10—12 márkát, 
gyönge termés idején pedig 20 márkát fizetnek. Gyűjtése 
télen át történik egész márcziusig.

2. Tüber brumale Vitt (Igazi szarvasgomba v. trifola) 
Az előbbihez úgy kinézésre, mint illatra nagyon hasonlít, 
de kérge nem olyan sötétszinű (inkább sárgásbarna) sze
mölcsei kúposak és belsejének fehér márványozásu húsa 
hamuszint mutat. Nagyságra nézve a fekete trifolát né
mileg felülmúlja, de valamivel kisebb értékű, mert za
matét és illatát kevésbé finomnak tartják. Mindazonáltal 
rendszerint az előbbivel együtt gyűjtik és együtt hozzák 
forgalomba, miután érési és gyűjtési idejük egyezik. Nálunk 
előfordulási helye még csak Vág-Ujhely vidékén van bizto
san megállapítva, de hogy más helyen is előfordul, az 
iránt alig lehet kétség.

3. Tuber aestivum Vitt. (Nyári szarvasgomba vagy 
trifola.) Rendesen szabálytalan gömbalakkal bir és felü
lete” jobbára horpadásos. Feketebarna szinü kérgén a kú
pos szemölcsök erősen kiemelkednek. A szemölcsök alju
kon rendesen 6 szögletüek s felületük 2 egymást keresz
tező barázdával gyakran 4 részre van osztva. Belseje 
kezdetben (a nyár elején) fehér; de húsa később szür
kés vagy barnás szint ölt, melyet fehér erek tarkáznak. 
Hazánkban Trencsén, Vas, Zala, Somogy, Krassó-Szörény, 
Mcframaros és Csik vármegyékben vannak biztosan meg
állapított termőhelyei, amiből csaknem teljes biztonsággal 
állítható, hogy más vidékeinken is terem. Francziaország- 
ban nyáron, nálunk pedig nyár végén és ősszel — főleg 
októberben és novemberben —• gyűjtik, mert a főtt ku- 
koriczára emlékeztető illata akkor a legerősebb. Ez a faj 
nehány leihely után Ítélve a 30 évnél idősebb állabok- 
ban s egyébként kedvező termőhelyü sűrű bokrosokban 
is terem. Értéke az előbbiekét nagyon megközelíti. Egyik 
vágujhelyi kereskedő pld. kg.-ját augusztusban 8 koro
náért, azontúl pedig 10 koronáért árusitja.

4. Tuber magnatum Pico. (Piroshusu trifola). Az ola
szok kedvelt trifolája. Alakja leginkább egy paradicsom 
almához hasonlítható, amennyiben felül be van horpadva 
és gömbje többé-kevésbé czikkezett. Szürkés- vagy 
barnássárga kérgén szemölcsök nincsenek. Húsa sárgás
vörös, fehér erekkel. Az olaszok nagyra becsülik. Nálunk 
termőhelye nincs megállapítva.

5. Choiromyces meaudriformis Vitt v. Tuber albus. 
(Fehér szarvasgomba). Színre és nagyságra a sárga bur
gonyához hasonlít. Világos sárgabarna szinü, kérge sima, 
de néha repedékes (táblás). Húsa sárgás szinü fehér erek
kel. Szaga emlékeztet a fekete szarvasgombára, de erősebb 
és nem olyan kellemes. Ize a retekéhez hasonlít. Hazánkban 
Árva, Nyitra, Trencsén, Sáros, Krassó-Szörény, Kolozs, Alsó
fehér és Csik vármegyékben vannak ismert termőhelyei.

E R D É S Z

Nálunk felszeletelve és szárítva hozzák forgalomba 
kilogrammonként 80— 120 fillérért. Értékét azonban több 
kiváló mikologus a szarvasgombáéval nemcsak egyen
lőnek tartja, hanem annak föléje helyezi. Nyáron (julius 
közepétől augusztus végéig) gyűjtik és ha nedves, meleg 
nyári idő jár, igen bő termést ad.

A fennebb leirt szarvasgombákhoz nagyon hasonlítanak 
és szintén igen jó izüek a Melanogaster-ía]ok. Földalatt 
termő, burgonya alakú vagy gömbded gombák ezek is, 
világos vagy sötétbarna kéreggel és kékesfekete hússal. 
A kéregén sötétebb szálak láthatók, mig a termőtest 
belsejét sárgás vagy fehér erek márványozzák. Hazánk
ban ezideig a M. variegatus Túl. és a M. ambiguus 
Túl. találtatott homokos talajú tölgyesekben, bükkösök
ben és fenyvesekben. Megállapított termőhelyeik az al
földön Kecskemét és Nyíregyháza környékén, a hegyvi
déken pedig Stajerlak, Vinkovce, Prencsfalu, Ó-Bánya és 
Brassó környékén vannak. Egyik faját az angolok „Red 
Trüffle“ név alatt ismerik és a közönséges szarvasgom
bánál többre tartják. Nyár elején érik s nyáron át szep
temberig gyűjtik, de a fő gyűjtési idő junius és julius.

A gyűjtés valamennyi itt leirt gombafajnál legczél- 
szerübben erre betanított kutyákkal és pórázon vezetett 
disznókkal végezhető, mert ezek kedvező időben a gom
bák szagát 30—60 lépés távolságról is megérzik. E te
kintetben különösen a disznó válik ki, melyet az időjárás 
a keresésben kevésbé befolyásol, mint a kutyát és szi
matja is finomabb. Disznóval éppen csak erős fagyok 
idején nehéz boldogulni, mig a kutya lágy hóban és szá
raz meleg időben is felmondja a szolgálatot. A disznó a 
gombák felkeresésére minden különös idomitás nélkül 
használható, mivel az itt leirt gombafajok mindenikét 
kedveli és a nyakába kötött pórázzal vezetőjét már mesz- 
sziről húzza a gombafészek felé, amelyet 1—2 túrással 
feltár. Csak arra kell ügyelni, hogy a vezető a disznót 
idejekorán félrehúzza, mert különben felfalja az értékes gom
bát. Erről a rossz szokásról azonban le lehet szoktatni, ha a 
gomba helyett minden alkalommal nehány szem kukori- 
czát vagy más kedvelt ételt kap.* A kutyát a keresés
hez már idomítani kell. Erre a czélra előnyös a kutyát 
szarvasgombával vegyitett táplálékkal tartani és a neki 
adott kenyeret is mindaddig bekenni a gombával, amíg 
ennek bizonyságául a szobában, majd a kertben elrejtett 
gombás kenyérszeleteket s később magát a földberejtett 
gombát felkeresi. A sikeres keresést természetesen jutal
mazni kell kedvelt falatokkal, hogy a kutya a gombakeresésre 
állandó kedvet kapjon. Az igy idomított kutya csakhamar 
használható lesz a szabadban is és ha ügyességéért minden 
alkalommal jutalmazásban részesül, éppen olyan szorgalmas 
keresővé válik, mint a disznó.

A kutya a gombát lábaival kaparja ki és eleinte, ha 
elég korán el nem húzzák, a gombát lábaival vagy fo

* Egy jól betanított disznóért Francziaországban 150—350 
frankot is fizetnek. A disznó 2 éves korától 15 — 25 éves koráig 
használható gombakeresésre.
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gaival összeroncsolja. Ezért a gombakereső kutyát is czél- 
szerü pórázon vezetni mindaddig, amig meg nem tanulja, 
hogy a kikapart fészekből csak 1 gombát harapjon ki és 
azt összeroncsolás nélkül vigye a gazdájához.*

Gombakeresésre bármilyen fajú kutya betanítható, de a 
vadászkutyákat ajánlani nem lehet, mert ezek vadnyomra 
akadva, a gomba keresését elhagyják.**

A kereső disznó vagy kutya által feltárt fészkeket a 
szedők kézzel vagy könnyű kapával kitágítják és a gom
bákat késsel kivágják; 1—2 gombát azonban további 
szaporításra vissza hagynak s a fészket ismét betakarják; 
ezután pedig felkutatják a leszüretelt fészek környékét is, 
miután gyakran több fészek is van egymás közelében.

Gyakorlott szedők a gombát kutya vagy disznó segítsége 
nélkül is megtudják találni. A keresésnél Útmutatóul szolgál 
az a körülmény, hogy a gombafészkek fölött a pázsit egész
ben vagy részben kivesz és a föld lazább lesz. Ez utóbbi 
körülményről vashegyü pálczával szereznek meggyőződést. 
Ahol az könnyebben fúródik a földbe, mint a környeze
ten és keményebb tárgyba ütődik, ott keresik a gombát, 
mert ilyen helyeken a gomba teste keményebb mint a föld.

Egyes vidéken a gombakeresők a gombákban élő ro
varokat lesik meg, hogy hol járnak ki a földből, más 
vidéken (a magas Tátra környékén) pedig csoszogó járás 
közben csupasz talpukkal fedezik fel a gombafészkeket. 
Gyakorlatlan szedő, kinek keresőkutyája vagy disznója 
nincsen, az őzek, szarvasok és mókusok kaparása s a 
disznók túrása után igazodik vagy meglesi a gyakorlott 
szedőket és azt zsákmányolja össze, ami véletlenül vagy 
a további szaporodás érdekében a fészkek körül és ille
tőleg a fészkekben maradt.

Az összegyűjtött gombák kefével végzett megtakarítás 
és sósvizzel való lemosás után faj, kor, nagyság és ép- 
ségi állapot szerint' osztályoztalak, felszeleltetnek és egy
szerűen szárítva vagy különböző módon konzerválva jut
nak fcrgalomba.

A szárított szarvasgomba csekély értékű, mert szárítva 
finom illatát elveszíti. Erre a czélra tehát legfeljebb a 
selejtes részt használjék fel, mig a jobb minőségű gom
bákat megtisztítás után lehámozzák és konzerválják. A 
konzerválásnak többféle módja van. A legegyszerűbb az, 
hogy a gombát sósvizzel vagy a nélkül légmentesen el
zárható, fekete üvegekbe rakják és 3 óra hosszat homok
fürdőben főzik. Ennél jobb azonban a gombát gyorsfőző 
fazekakban az üvegekbe való behelyezése előtt is főzni
2—3 óra hosszáig s azután az üvegekbe rakva, az előbbi 
módon ismét forralni. Még tökéletesebb a bádogdobozok
ban való konzerválás. Ennél az előbb leirt eljárások sze

* Tanulékonyabb kutya úgy is idomítható, hogy a gomba
fészket bizonyos mozdulattal csak jelezze, sőt vannak orvgombászok, 
akik kutyájukat úgy tanítják be, hogy nappal egyedül keressen és a 
talált gombát teljesen ép állapotban a közelben rejtőzködő gazdájá
nak elhozza.

** Jól betanított kutyának szintén nagy értéke van. Darabjáért 
már nálunk (Vág-Ujhely vidékén) is fizetnek 200 koronát.

rint előkészitett gombák beforrasztott bádogedényekben 
sterilizáltatnak és azok a dobozok adatnak forgalomba, 
amelyeknek alakja a konzerválás után 2—3 hét múlva 
is változatlan, mig azok a dobozok, amelyeknek alakja 
a sterilizálás következtében (a fejlődő gázoktól) változást 
szenved, előbb meglékeltetnek, hogy a gázok illanjanak 
el, azután pedig újra beforrasztatnak és ismételten steri
lizálva kerülnek piaczra.

Az ilyen dobozok tartalma kevésbé megbízható; érté
kük tehát csekélyebb és a beforrasztott lékről elég köny- 
nyen felismerhetők.

Sokan a szarvasgombát (különösen a jobb minőségű, 
finomabb fajokat) borban konzerválják.

E czélra finom vörös bort vagy (ami még jobb) ma
laga bort használnak. Ebbe a kefével jól megtisztítod 
gombát nyersen beteszik s a befőttkészitésnél szokásos 
módon bekötve párolják.

A gomba forgalombahozatalánál meglehetősen gyakori 
a kevésbé értékes, de a szarvasgombához nyersen vagy 
színezve eléggé hasonló gombafajokkal való hamisítás.

Ennek legártatlanabb módja az, hogy a valódi szarvas- 
gombák különböző fajait vagy csak egymással, vagy Me- 
lanogaster-félékkel is összeelegyitve árulják.

Megesik azonban, hogy pöffeteg gombát — pl. fekete 
pöffeteget (Bovista nigrescrus) vagy sertés triflát — is 
kevernek hozzá és ezekkel a keveréket nemcsak elront
ják, hanem pl. a sertés-triflával és némely kalapgomba
fajokkal meg is mérgezik.

Ezen hozzákevert gombák közűi a szarvasgombát leg
könnyebben a sertés-triflával lehet összetéveszteni, mert 
ennek húsa a szarvasgombáéhoz nagyon hasonlít s a 
laikus csak a szilárd, fehér, bőrnemű és a feketés, már
ványozott húsosbéltől élesen elütő héjról ismerheti fel. A 
szarvasgomba élvezete, illetőleg felhasználása nagyon vál
tozatos. Húslében, borban, pezsgőben főzve, különféle 
módon kisütve, libamáj pástétomhoz adva vagy nyersen 
felszeletelve és vajjal bekenve egyaránt nagyon ízletesnek 
tartják és az ínyenczek még a tojásfőzéskor is tétetnek szarvas- 
gombát a vízbe, hogy a tojás aromás legyen. Nagybankol- 
bász- és pástétomgyártáshoz használják leginkább. A braun- 
schweigi és apoldai szarvasgomba-kolbász és strassburgi 
szarvasgomba-pástétom világhírű. Az ínyenczek búsásan 
megfizetik a jó szarvasgombát s ezért ez kizárólag a gaz
dagok táplálékának tekinthető. De nagy hasznát látja a 
gombát gyűjtő szegénység is, mert azon 3—4 hónap 
alatt, amíg szarvasgombát gyűjt és elad, keresményével 
egész évre tisztességes megélhetést biztosíthat magának. 
Francziaország egyes községei valóságos jólétet élveznek 
a szarvasgombatenyésztés és értékesítés révén. Perigord 
község, ahol a Tuber melanosporum tulajdonképpeni ha
zája van, az évente forgalomba hozott mintegy 400,000 
kg. szarvasgombával egymaga körülbelül 4 millió frank 
értéket ad piaczra, ami minden egyéb jövedelmezőség 
nélkül is gazdag keresetet jelentene. E község példája 
Francziaországban hódított is gyorsan, úgy, hogy az
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évenkénti szarvasgombakivitel már a hetvenes években 
15—16 millió frank értékre volt tehető. Ez a nehány 
számadat élénken igazolja, hogy a szarvasgombaterme
lés fokozása és a termés czélszerű kihasználása igen 
számottevő magángazdasági és közgazdasági jelentőség
gel bír. A földbirtok értékének fokozása mellett ezreknek 
adhatna kenyeret nálunk is s a ma még külföldről ho
zatott szarvasgombáért külföldre adott százezrek itthon 
terjeszthetnék a vagyonosodás áldásait. A földmívelésügyi 
kormánynak a közjóiét fokozására irányúló nagy akczió- 
jában kétségkívül jelentős helyet foglal el tehát a szarvas- 
gomba termőhelyeinek felkutatása és termesztésének fo
kozása érdekében az állami erdőhatóságoknak kiadott 
intézkedés is és nem lehet kételkednünk afölött, hogy a 
birtokosok és kezelő tisztjeik, akiknek közreműködésétől 
a kormány ezen közhasznú tevékenységének sikere a 
legnagyobb mértékben függ: a czél biztosítását úgy a 
saját, mint a köz érdekében őszinte buzgalommal fogják 
szolgálni.

Buzdító szó helyett végűi csak azt jegyezzük meg te
hát, hogy aki olyan földalatti gumós gombákat talál, 
amelyek a fentebb leírt gombafajokhoz hasonlítanak, 
azokból 2—3 példányt közelebbi meghatározás czéljából, 
mint értéktelen mintát, küldjön el Budapestre a m. kir. 
természettudományi társulathoz vagy Kecskemétre dr. 
Hollós Lászlónak és onnan a szükséges felvilágosításokat 
ingyenesen, készséggel megadják. f  /v'
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A központos té rképk isebb ítés  készüléke.
Irta: Márton Sándor m. kir. erdőmester.

A „Magyar Erdész“ első számában ismertetett térkép- 
kisebbítési módot, mivel a kisebbítés egy pont felé tör
ténik, központos térképkisebbítésnek nevezem el.

Ennek a módnak egyszerűsítését czélozva, Ígéretet 
tettem a „Magyar Erdész“ 7-ik számában, hogy igye
kezni fogok egy oly egyszerű készüléket szerkeszteni, 
amely a felvett köz

n
ponttól minden pon
tig va]ó vonalozást 
— amely hosszadal
mas és unalmas, — 
továbbá a kisebbítő 
(redukáló) körzőnek 
használatát— amely 
körülményes — nél- 
kűlözhetővé teszi.

A megejtett próba 
azt mutatta, hogy 
sikerűit czélomat el
érnem s ezért ígéretemet beváltandó: alábbiakban leírom 
ezt a kis készüléket abban az egyszerű alakban, amint 
magam azt elkészítettem s a mint azt félóra alatt szak
társaim közűi bárki is elkészítheti. A kis készülék elmé
lete következő:

Bármelyik egyenszárú (t. i. amelyiknek két oldala 
egyenlő, tehát nem egyenoldalú, t. i. a melyiknek mind
három oldala egyenlő) háromszögben, ha a két egyenlő 
szár csúcspontjából merőleges vonalat bocsátunk a har
madik oldalra: ez a merőleges vonal a harmadik oldalt 
két egyenlő részre osztja. Hogyha pedig mindkét egyenlő 
oldal együttes hosszának V4-éből (tehát az egyik oldal
nak felező pontjából) bocsátunk merőleges vonalat a har
madik oldalra, akkor ez a merőleges vonal a harmadik 
oldalt két oly részre osztja, amelyiknek egyike annak 
3A részét teszi, a másik rész pedig annak bVével egyenlő.

Ugyanez az eset áll elő, ha a két egyenlő oldal együt
tes hosszának V ő ,  V ö ,  V i o  stb. részének pontjából bocsá
tunk merőleges vonalat, azaz a merőleges vonal a 3-ik 
oldalt Vő és Vö, Ve és Ve, Vio és Vio-nyi két részre 
osztja.

Az I. ábrában AB=AB’ BC B’C s Bb merőleges vo
nal AC-t felezi, Nn pedig ;V4 és 1 ú-nyi részre osztja.

Más távolságnál AC’ vonalat BV felezi, N’n’ pedig 
3/4 és V4 részre osztja.

A harmadik oldal hossza tehát bármiként változik is, 
a BB’, NN’ pontokból bocsátott merőleges vonal mindig 
felezni, illetve negyedelni fogja. AC, AC’ AC” AC”’ stb. 
ACM.

Ebből kiindúlva, elővettem két darab 12 c/m hosszú,
1—2 c/m széles, 1—2 cjni vastag keményfa vonalzót s 
mindeniknek közepén éles czeruzával vonalat húztam. 
A vonalzók két végén 1 — 11/2 <jm hosszaságot elhagyva, 
4—5 %  körzőnyílásnyi távolságot a czeruza vonalon két
szer folytatólagosan reámértem. A két vonalzón így nyert 
három-három, együtt hat ponton átengedtem a vonalzó
kat oly módon, hogy finom varrótűt a fokával csípő-fogóba 
tettem, a tűt gyertyalángba tartottam s a nyert pontok
hoz illesztve a tű hegyét, ez finom lyukat égetett a ki
jelölt pontokon. (A tűt csak gyengén kell nyomni.)

Ennél az égetésnél arra kell vigyázni, hogy a tű me
rőlegesen álljon a vonalzó lapjára.

Ezután egy az ége
tésre használt tűnél 
valamivel vastagabb 
tűt mindkét vonal
zónak egyik ily ége
tett végpontján át
szúrtam, miáltal a 
tű azokat egybefog
lalta s a vonalzók a 
tű — mint tengely 
— körűi forgatha- 
tókká váltak. A vo
nalzók másik két 

végpontján külön-külön tűt szúrtam át, valamint az egyik 
vonalzó felező pontjain is. így elkészítve kifeszítjük a két 
kart egyenesen s a tűket reáillesztjük egy egyenes vo
nalra s körzővel utánna nézünk, hogy a tűk felezik, ne
gyedelik stb.-e a két kar hosszát. Ez a készülék próbája..
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Ha valamelyik tű ferdén áll, mellé tűt szúrunk, hogy 
helyrenyomjuk s ha már helyrenyomtuk, a mellé szúrt 
tű hegyét beletörjük.

Ez a kis készülék most már alkalmas a felezés vagy 
negyedelésre következő alkalmazás mellett.

A II. ábra szerint az A-nál levő tűt beszúrjuk a vá
lasztott középpontba, C tűt pedig a kisebbítendő térkép 
valamelyik pontjára.

Most egy derékszögű (akár 45°-s, akár 60 fokos stb.) 
háromszög vonalzót A és C tűhöz illesztünk átfogójával, 
egyik befogójához pedig egy másik vonalzót teszünk. A 
háromszög átfogója mellett, ott, hol a fél vagy negyed
résznek pontja körülbelül esni fog, egy rövid vonalat hú
zunk éles czeruzával. Ekkor a háromszög befogójához tett 
vonalzót balkezünkkel leszorítjuk s mellette a háromszö
get derékszöggel megfordítjuk s ha felezni akarjuk AC-t, 
akkor a háromszöget a vonalzó mellett addig toljuk, míg 
ennek átfogója C-hez nem ér, ekkor éles czeruzával 
áthúzunk rövid vonalat az előbb húzott rövid vonalon s 
nyerjük a felező pontot. (Ha negyedelni akarunk, N-ig 
toljuk a háromszöget.

így járunk el sorban minden pontnál, miközben A tűt 
helyéből nem mozdítjuk.

széhez annak S széle essék, emellett rövid vonalat hú
zunk az 72, 1 4, 75, stb. pont leendő helyén s ekkor az egész 
segédkészűléket AC mellett addig toljuk, míg a merőleges 
szár sz, széle B, illetve N

h

4
i^L

3-ik ábra.

tűhöz nem ér. Ekkor czeru
zával y-nál átmetszük az 
imént húzott vonalat s meg
van a kívánt pont.

Aki nem sajnálja a költ
séget, y pontnál tekercs- 
rúgós szúrókészűléket ké
szíttethet s így nem kell r~ 
a metsző vonalakat húzni, 
hanem AC irányában sz-t 
az illető tűhöz tolva, a keresett pontot egyszerűen le
szúrhatja.

Lehet azt a készüléket akár 10-féle alakban is szer
keszteni. A leírt a legegyszerűbb, melyet bárki tetszés 
szerinti alakban tökéletesíthet s jobban felszerelhet.

Megjegyzem végűi, hogy a tűket a vonalzókon csak
2—3 hosszaságban kell áttolni, hogy a vonalzó, il
letve segédkészűlék a két kar alatt könnyen elférjen és 
hogy a készülék mindennemű kisebbítésre alkalmassá 

váljék, osszuk be a karokat mindkét kar együttes 
hoszszának 1/ a ,  1/ 4 ,  3 5 ,  1 g stb. hosszára, hogy kö
vetkező kisebbítésekre azonnal használható legyen ; 
használandó felezésre

r  r=40°-ből r — 80°-re-  
_ 1”-  50°-ből 1”—100°-re _  

negyedezésre [1”—40°-ből, l ”= 1 6 0 ()-re stb.] N pont. 
Következő kisebbítésekben N tű elhelyezendő 
1 ”= 4 0  -bői 1 ”=100°-re 3/5 részén a kar hosszának 

l ”=100°-re 7s „ „ „

B pont

l ”=80°-ből 
1 ”= 8 0  -bői 
1 ”= 4 0  -bői

l ”=120°-re 3/3
l ”=200°-re 4 -

stb., úgy, amint a M. E. 1-ső számában leírtam.

Szépészet az erdőben.
Irta: Itnecs Béla.

2-ik ábra.

Az „Erdészeti Lapok“-ban ezelőtt évekkel ha 
jól emlékezem Illés Nándor vetette fel először azt 
a kérdést, mit tehet a kezelő erdész szépészeti te
kintetből a kezelése alatt álló területeken. Azóta 
tudtommal részletesebb élénkebb eszmecsere ebben

Ha pedig már az ellenkező oldalon kellene kisebbítni, 
úgy, hogy a tűk fekvése kényelmetlen volna, akkor C tűt 
szúrjuk A helyére, N tűt átteszszük a készülék másik 
karjának megfelelő pontjára, N’-re s ismét kényelmesen 
dolgozhatunk.

Egyszerűsíthető az eljárás a III. ábrában látható két 
vonalzóból készített segédkészűlékkel, amelyet úgy illesz
tünk AC-hez, hogy a kisebbítés szerint AC72, 1U, 75 ré-

a tárgyban, régebbi szaklapunkban folytatva nem 
lett, pedig a kérdésre a feledékenység leplét örökre rá
vonni kár volna, mert tagadhatatlan, vagyunk gyakran 
abban a helyzetben, hogy erdeink külső kinézését tetsze
tősebbé, hogy ne mondjam csinosabbá tegyük.

Az esztétika gyakorlásánál természetesen a legfontosabb 
tényező a pénzkérdés. Nagyobb összeget erre a czélra 
azt hiszem egyikünk sem fordíthat, mert arra alap nin
csen, de sokszor kevés költséggel egy kis jóakarattal
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hozzájárulhatunk ahhoz, hogy erdeink egyes megfelelő 
helyein a jó ízlésnek, a szemnek változatosabb képet 
varázsoljunk.

Ezelőtt több évvel egy aradmegyei erdőterületen járva, 
kellemes benyomást tett reám az erdőn levő erdészlakon 
túli szelidebb hajlású völgymentén talált szebbnél-szebb 
nemesfaju pompás rózsatők illata, mig a fentebb fekvő 
tisztás szélein a vadkörte és vadalmafák mind nemesebb 
fajokkal voltak beoltva. A már akkor öreg korra hajló 
erdész megjegyezte, hogy azok évenként szép terméssel 
jutalmazzák az eddig reájuk fordított gondozást. Az öreg
nek kedvencz mellékfoglalkozása volt a kertészet s fárad
hatatlanul ojtotta, szemezte a megfelelő vadonczokat s a 
mint beszélte, a téli fagyok alig tettek azokban kárt. A 
tölgyerdő széleit hárs- és ákáczültetés képezte, melynek 
virágos fürtéin az erdész közeli méheséből ezerszámra 
zsongtak a fáradhatatlan szorgalmú szárnyas munkások ; 
a csinosan berendezett s jókarban tartott két különálló 
méhes jó hatással volt a szemlélőre, ki azonnal meggyő
ződhetett a látottakból, hogy a gazda kellemes összhangba 
tudja hozni a szépet a hasznossal. Hogy a zordabb fek
vésű közép- és magas hegységeinkben ezt az eljárást, 
értem a gyümölcs- és rózsaojtást, utánoznunk nem le
het, az nyilvánvaló, mert az első tél fagya tönkre tenné 
fáradozásainkat.

Érdekesen tarkítják s teszik változatossá az erdő 
képét, ha lombfák közé helyenként fenyőféléket ültetünk; 
vagy pláne ha valami fiatal tölgyest lúcz- vagy fekete
fenyővel szegélyezünk.

Egy letarolt tölgyest ezelőtt 10 évvel sűrű ákáczülte- 
téssel kerítettem el s a mellett, hogy igy a legelőjószág 
ellen is megvédtem, egész más megnyerőbb kinézést 
adtam a fiatalos külsejének.

Az erdei tisztásokat is ha csak lehet, hagyjuk meg régi 
állapotukban. Szinte jól esik az embernek, ha több órai 
barangolás után a zárt erdőkből egy virágos rétre, tisz
tásra ér. Kezdőerdész koromban magam is minden zugot, 
üres tért befásitottam volna az erdőben, nem törődve 
avval, hogy a meglevő kaszáló vagy tisztás abban az 
állapotban sokkal többet jövedelmez, mert hiába, ilyen 
volt a szak iránti túlbuzgóságból fakadó áradat még ez
előtt 15— 18 évvel; most azonban kénytelen vagyok en
nek a helytelenségét bevallani. Csak azokat a területe
ket annektáljuk az erdőnek, melyek meglévő állapotuk
ban kevesebbet jövedelmeznek, mint beerdősitve, külön
ben hagyjuk meg a többit a mezőgazdaság szolgálatában, 
mert amint lapunk 6-ik számában (K) részletesen kifej-

mezőgazdáink napról-napra több követelményt támaszta
nak az erdőgazdasággal szemben és a fölmerülő kérdé
sek egyoldalú fölfogása mezőgazdáink egy jelentékeny 
részét már is nagyon közelvitte ahhoz a téves nézethez, 
hogy az erdőgazdaság csak a mezőgazdaság érdekeinek 
teljes kiszolgálása után helyezheti előtérbe saját érdekeit.“ 

Az állandóbb erdei szekérutakat is lehetne legalább

helyenként a környék fáitól elütő fanemmel szegélyezni. 
Erre a czélra tölgyes és bükkösben jól mutat a vadgesz
tenye. Néhány száz drb. 7—8 éves gesztenyesuhángot 
kiültettem most 4 éve egy tölgyest átszelő szekérút szé
lein egyúttal azért is, hogy későbbi években a fővad a 
gyümölcsöt élvezhesse. Egész csinosan néz ki messziről 
is a nem éppen hosszú sétány s miért nem bővithetem, 
oka csak az, hogy a háládatlan fővad télen — bár min
den fácska körül van kerítve — néhány darabot állan
dóan lerág. Egy másik hosszabb vonalon végignyuló, 
most már 10 éves tölgyfiatalos közepén vezető állandó 
forgalomban lévő szekérút mindkét oldalán meghagyaltam 
taroláskor annyi magfát, hogy a nyári hőségben a fuva
rosok s azok marhái az egész vonalon nem szenvednek 
a nap hevétől; e mellett a fák már kétszer hoztak némi 
makktermést, némely példányok a második forda végén 
ha valami kalamitás nem éri, előreláthatólag kitűnő mű
fát fognak adni s a mi a fő, hozzájárultam az erdő kül
sejének díszítéséhez, anélkül, hogy az csak egy fillér 
kiadásomba került volna.

A forrásokon, patakokon átvezető hidak, átereszek mellé 
ültessünk idősebb suhángokat, lomberdőkben lúcz- vagy 
jegenyefenyőt, fenyvesekben pedig hársat, nagylevelü ju
hart, szilfát.

Egyes kiemelkedő magaslatokon, honnan az elterülő 
tájra szép kilátás nyílik, valamely terebélyes százados 
magfa alá csináltassunk bármily primitiv módon rönkő- 
darabból egy kis padot, hogy az odavetődő turista lássa 
a tevékeny gondolkodó erdésznek a szép és nemes dol
gok iránti fogékonyságát. Ha még az ilyen nevezetesebb 
pontokat felirásos táblácskával láttuk el s az esetleges 
tengerfeletti magasságot csak megközelítő pontossággal 
feljegyeztük, még többet tettünk a kívántaknál.

Kútak, források mellé ültessünk kisebb facsoportokat 
s ha a hely különben is megérdemli, csináltassunk kőből 
vagy hántatlan fatörzsekből egy-két padot; nevezzük el 
a kutat vagy a helyet s adjunk annak kifejezést egy 
jelzőtáblácskának a felállításával

Ahol pedig nagyobb a vadállomány s az erdő cserkész- 
utakkal van behálózva, egyes nevezetesebb helyeken, 
vadváltók keresztezésén, fertők, dagonyák közelében ké
szíttessünk minél egyszerűbb kis pihenőt, hol a vadász 
cserkészés közt fáradságát kipihenheti s esetleg a vadat, 
szokásait jobban megfigyelheti. Az etetőhelyek, sózok 
gondozása, ápolása szintén jó benyomást tesz az erdein- 
ket felkereső vadászokra.

Kíméljük ahol csak lehet erdeink faóriásait, melyek 
napról-napra jobban fogynak! Majd minden gondnokság
ban, pagonyban találunk még legalább néhány darab 
több száz éves tölgy, bükk, szil, hárs és kőris példányt, 
melyet feltűnő bizarr alakja, nagy mérete, szép terebé- 
lyessége miatt még ha kihasználás alá kerülne ama te
rület, ahol az áll, a fejszétől megkímélni érdemes.

Csemetekertjeink kerítéseinek tatarozását már esztétikai 
szempontokból se hagyjuk az utolsó pillanatra, mert az
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elhanyagolt, a félig kidült kerítések rossz ízlésre vallanak, 
hanem amint azok a legkisebb javítást igénylik, segít
sünk azonnal a bajon s egyszóval gondozzunk, ápoljunk 
mindent ami az erdőben van s ami ahhoz tartozik. Mu
tassuk meg, bizonyítsuk be ilyen természetű tevékeny
ségünkkel is, hogy ebben az anyagi érdekek után haj- 
hászó korban bennünk legalább még nem halt egészen 
ki a szép és nemes iránti érzéknek minden porczikájas 
az állandó kinttartózkodás a természet szabad ölén azt 
fogékony lelkületűnkben folyton ébrentartja s az neme
sebb hátterű tevékenységre is serkenti.

E lapok 11. száma „Adat a szarvaskárokhoz“ czímű 
közleménye azt az eszmét vetette fel, hogy a láqy lomb- 
fanemek döntésével a fővadat az értékesebb fanemek 
meghántására talán éppen mi szoktatjuk rá. Hogy van-e 
e feltevésnek alapja, nem tudom, lehet, hogy igen: any- 
nyi azonban bizonyos, hogy a nagylibercsei vadászterü
leten télnek idején évek óta döntenek le fűz- és nyár
féléket a fővad részére, de azért a tölgy vagy fiatal fe
nyőknek a kérgét sehol sem bántják szarvasaink; míg a 
szomszédos gácsi erdőrészekben a tölgy-, ákácz- és lúcz- 
fenyő fiatal hajtásai állandóan lerágatnak.

Rainiss István.
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FAÜZLET.
A hatalmas vaskanczellár, Bismarck herczeg egy szálló 

igévé vált mondása szerint: „a németek csak az Istent 
félik, más senkit a világon.“ Egy magyar példaszó sze
rint pedig: „jobb félni, mint megijedni.“

Bismarck nagy mondása óta nagyot fordult a világ s 
német szomszédjaink, legalább az iparos és kereskedővilág 
most már tapasztalatból ismerik a félelmet is, ijedelmet is.

Meu ha volt is Németországban nagy gazdasági föl
lendülés, mely éveken át tartott és amely ezt a külön
ben takarékos népet is rábírta arra, hogy a jólétet él
vezze is, annál keservesebb most a hirtelen s minden 
átmenet nélküli aláhanyatlás, mely örménybe sodort már 
eddig is több nagy vállalatot s megsemmisíthet még ez
után is, ki tudja hányat.

Fegyverdörrenés, pisztolyropogás hallatszik át a szom
széd Németországból; minden durranás egy-egy bank- 
igazgató, nagyvállalkozó leszámolása az élettel, melyet 
elvet magától, még mielőtt a törvényszék tenné erkölcsi 
halottá . . . Ijedelem, félelem mindenfelé.

Ha a tisztelt olvasó mindezek után azt kérdené, hogy 
tulajdonképpen mi köze mindennek a Magyar Erdész 
„fakereskedelem“ rovatához, hát erre csak az a válasz, 
hogy Ausztria-Magyarország 419.742 vaggont tevő 
tavalyi fakiviteléből 260.000 vaggon Németországba 
irányúit!

Még tavaly is; pedig a múlt év második felében már 
óriási módon megcsappant Németországba irányúló fa
kivitelünk.

A hazai fogyasztás, különösen a Budapesten bekövet
kezett építési krach után tisztán csak a vidéki építke
zésre szőrűit; ez pedig csekély kivételével nehány jó 
gabnatermő megyének, vajmi csekély. A magyar fater
melés, illetve fakereskedelem tehát rá volt és van ma is 
utalva a kivitelre, mely azonban most, legnagyobb fo
gyasztónk : Németország gazdasági válsága folytán a kép
zelhető legkisebb mértékre apadt le.

Hova tesszük, kinek adjuk el azt a 260.000 vaggon 
fát, mikor annak eddigi vevői részint a halottak, részint 
a bukottak s még jó, ha a tartózkodók soraiban vannak.

íme a puhafa-kereskedelem helyzete. Nyílt kérdés, 
melyre egyelőre legalább válasz egyátalán nincs; még 
kitérő sem.

Utóvégre annyi bukott bankár, gyáros és vállalkozó még 
sincsen, hogy 260.000 vaggon fából kellene számukra 
csupa „hajléktalanok menhelyét“ építeni!

A keményfára hál’ Istennek' jobb idők járnak, mert 
főleg Francziaországban (Németországban is) fényes szü
ret ígérkezik ez őszszel is. Csak nemrég vásárolt egy 
franczia társaság vagy 8 millió tölgyfadongát elég ki
elégítő áron ; egyébként is összevásároltak minden don
gát, amit csak kaphattak, még pedig nemcsak a franczia 
méretűeket, hanem a nagyobb számokat is.

Az üzletnek ezen ága tehát fényesnek mondható s 
mégis azt látjuk, hogy a keményfa-termelők erdővásárlá
saik alkalmával tartózkodók.

Ennek két oka is van. Egyik az, hogy a keményfa- 
szelvényanyagnak semmi ára sincs, úgy, hogy tehát par
kettát például gyártani senki nem akar — ami termé
szetes is, másik oka pedig az, hogy bár ezidő szerint a 
hasított anyag (kádárfa, donga) jó kelettel bír, ez nem 
lesz maradandó. A szüret közéig s ha túl leszünk rajta,, 
alább száll s meg is szűnik a dongakereslet. Azt pedig, 
hogy a jövő év is hoz-e bő szüretet, ki tudná megjó
solni már most?

Nem is valószínű, hogy egymásutáni két bő esztendő 
után még egy harmadik is bekövetkezzék. De ha ez 
nincs is kizárva, számítani nem lehet rá s így az üzleti 
okosság inti a keményfatermelőket a tartózkodásra erdő
vásárlásaik alkalmával.

Megemlítendő itt tán még, hogy a rendkívül forró 
nyár roppant fokozta a sörfogyasztást, különösen Német
országban, minek következtében sörös hordók iránt is 
rendkívül élénk kereslet nyilvánúlt.

Inni tehát isznak német szomszédjaink; bújukban-e 
vagy bátorítás kedvéért, ki tudná megmondani.

Ném etország új vám tervezetéröl.

A német birodalmi kormány elkészítette tehát új vám
tervezetét, melynek alapját a német agráriusok szolgál
tatták és közzé is tette már, bárha akarata ellenére a 
birodalom hivatalos lapjában, mert attól kelle tartania, 
hogy a közzététellel megelőzi egy angol lap, melynek
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szemfüles reporterje megszerezte a tervezet eredeti szö
vegét, még mielőtt a kormány nyilvánosságra akarta 
hozni. Ránk nézve ez a közzététel annyiban előnyös, 
amennyiben valamivel hamarabb tudtuk meg, mit rejt 
méhében a jövő, más szóval: hogy tudjuk hányadán ál
lunk 1903-ban lejáró kereskedelmi szerződésünk megújí
tását illetőleg Németországgal.

Hogy mit jelent a németek vámtervezete Magyarország 
közgazdaságára, azt itt per longum et latum tárgyalni 
már csak helyszűke miatt sem lehet, de meg ez nem is 
hivatása sem e lapnak, sem e lap fakereskedelmi rova
tának. Speczialiter a magyar fakereskedelem olyan hely
zetbe jutna, ha a tervezet változatlanul fogadtatnék el a 
szövetséges német kormányok és a reichsrath által, amely 
— legalább a kiviteli üzletet illetőleg — egyenlő lenne 
a megsemmisüléssel; mert hogy kivitt fánk legnagyobb 
része Németországba kerül, azt mindnyájan tudjuk.

A tulajdonképpeni sérelem nem is abban rejlik, hogy 
Németország a favámokat felemeli, hanem abban, hogy 
mig egyrészt emeli a feldolgozott fa vámját (még pedig 
erősen), addig meghagyja a nyersanyagét — gömbfáét- 
csekélynek; világos az intentió: venni olcsó vámmal 
nyersfát és feldolgozván otthon, a mi saját fánkkal ver
senyezni a mi fűrészanyagunkkal szemben, illetve lehe
tetlenné tenni annak bevitelét Németországba. Fűrész
telepeink 4/5 része megszüntetné üzemét rögtön, a mun
kások ezrei maradnának kenyérkereset nélkül, még pedig 
éppen a legszegényebb vidékek lakói, a fa ára roppant 
mérvben hanyatlanék és közvetve értékét vesztené az 
erdőbirtok is.

Folytatván a következtetést, természetesnek kell talál
nunk, hogy az osztrák és a magyar kormány védekez
nék e vámtételek ellen. A védekezés legegyszerűbb módja: 
a fakiviteli vám behozatala; ez viszont a német érdekeket 
károsítaná. Kész lenne a vámháboru, melynek, mint min
den háborúnak, a középosztály, a kereskedő- és iparosvilág 
és a nép — a munkás nép — inná meg a levét, itt is, 
ott is. Már pedig erre alkalmasint elkészülhetünk, mert 
az agráriusok vannak most Németországban fölényben s 
a német kormány, maga ennek a feje : Bülow gróf, állí
tólag komolyan el van határozva a vámtervezet keresztül
vitelére.

Magyar részről már meg is indult az ellenakczió. A 
magyar fakereskedők és faiparosok országos egyesületéhez 
már nyújtottak is be egy kérvényt, mely sürgős intézke
dést kér aziránt:

hogy az egylet kérje fel a kormányt a szakma érde
keinek hathatós védelmére ;

az egylet lépjen érintkezésbe az országos eredészegye- 
sülettel közös akczió czéljából, sőt ha kell, vonja bele 
az osztrák és a németországi szakegyesületeket is és 
kövessen el mindent, ami csak módjában van a czélból, 
hogy a német vámtervezet vagy létre ne jöjjön, vagy 
megfelelően ellensulyoztassék.

Köztudomású dolog, hogy Németország sem gabonát,

sem állatokat és állati termékeket, sem fát annyit nem 
termel, amennyire szüksége van. Ha Oroszország, mely 
éppúgy van érdekelve a német bevitelben, mint mi, ve
lünk tart, akkor olyan retorziót gyakorolhatunk, mely 
Bülow gróf állítólagos vasakaratát is meghajlíthatja. Hogy 
azonban Oroszország hajlandó lesz-e velünk tartani és 
hogy lehet benne megbíznunk, az egyelőre még nyílt 
kérdés, melyre válaszolni vájjon ki tudna ?

íme a helyzet képe. Egy kérdőjel! Gy.

A lom btakarm ányról.

E tárgyban e lapok 12-ik számában ín közleményem 
kiegészítéséül még a következőket jegyzem meg:

Az elősoroltakon kívül igen jó takarmányt ád az éger 
és mogyorófa lombja is, mely fanemekre annál inkább 
figyelmet fordíthatunk a szükség idejében, minthogy az 
első különösen az alföldi erdők nedvesebb részein bur
jánzik kiírthatatlan mennyiségben, a felföldi patakok men
tén pedig mindkettő nagy mennyiségben található. És 
mivel egyik sem képvisel értékes főfanemet, tehát lom
bozatuk felhasználása által az erdők semmi kárt nem 
szenvednek s e mellett mindenik igen kiadós.

A lombtakarmány előállításánál czélszerűnek bizonyult 
azon eljárás, hogy amit a munkások egy napon vágnak, 
azt csak a következő napon kötözzék össze. Ha ugyanis 
a kévék a lombvágás után nyomban készülnek, akkor 
azoknak belseje még egészen nyirkos marad, midőn a 
külső levelek már leperegnek; de ha a levágott lomb egy 
napig szétterítve hever a nap sugarai alatt, akkor a kö
tözés után igen egyenletes száradást fog nyerni s a ka
zal sem lesz kitéve a megfülledés veszélyének.

Ha a kévék javarészét dús levelek és igen vékony, 
gyenge galyacskák képezik, akkor egy-egy kéve ne le
gyen súlyosabb 5 kg.-nál, mert különben bajos a keze
lése, de könnyebb se legyen 3 kg.-nál, mert akkor meg 
a teljes beszáradás után alig marad rajta takarmány. Ha 
azonban a kévékbe szükség szerint vastagabb gályák is 
köttetnek, akkor azok súlya egész 10 kg.-ig váltakozha- 
tik, ha azt akarjuk elérni, hogy az előállítási költség a 
tiszta nyereségben fedezetet nyerjen.

Tanácsos az összekötött készletet mihamarább haza
szállítani és kazalozni, hogy lehetőleg eső nélkül taka- 
rúljon be. Tehát az első napon a lombot levágatjuk és 
szétterítve a napon hagyjuk, másnap kévékbe kötöztet- 
tetjük és ott a helyszínén egy-egy szekérre való boglyába 
rakatjuk, harmadnap, legfeljebb a negyedik napon pedig 
behordatjuk és kazalba rakatván, befedetjük.

Az etetésre nézve tapasztalat után azt ajánlom, hogy 
a lombtakarmány a szabadföldre tétessék az állatok elé, 
természetesen szétbontva és sohase kevertessék össze 
semmiféle más szálas takarmány nyal, mert az állat a 
keverékből kiválogatja a neki kedvesebbet s a másikat 
vagy otthagyja, vagy csak immel-ámmal eszi meg és so-
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kát elpocsékol belőle. Míg ha egyedül kapja, a rosszat is 
inkább megeszi.

Az előállítási költségekre nézve tájékoztatás gyanánt 
tudatom, hogy a Dunántúl, dús fiatalosokban, a község
től egy és fél órai távolságra fekvő erdőségekben, egy
3—5 kilós kévéért boglyákba rakva a helyszínén egy 
krajczárt, vagyis két fillért fizetünk, mely díjazás mellett 
jóerőben lévő és iparkodó férfi munkás 60—80 krt ke
reshet naponkint. I. D.

Az erdők réme.

A Magyar Földművelő írja, hogy Hajdúmegyében Szo- 
boszló és Vámos-Ércs községek határában a tölgyerdőket 
egy eddig ismeretlen apró, fekete hernyófaj lepte el s 
azokat teljes pusztúlással fenyegeti. Ugyanis a parányi 
állatkák milliószámra nyüzsögnek az egyes fákon s azok
nak fiatal hajtásait rágják körűi vagy a levelek húsos 
részét eszik meg. minek következtében a megtámadott 
fák csakhamar kiszáradnak.

Ha e közlemény egész terjedelmében való dolgot állít, 
akkor nagyon kérjük az odavaló erdészeti szaktársakat, 
hogy a legéberebb ambitióval nézzenek a veszedelem 
után, nehogy esetleg felületes nembánomság folytán 
olyasféle pusztulás érje erdőségeinket, mint a közelmúlt
ban érte a szőlőket. Lehet, hogy az invázió csak helyi
érdekű, sőt ott is csak részleges s akkor, ha tényleg 
nincs orvosság a baj ellen, tanácsos volna a beteg ál- 
labot, sőt az egész megtámadott erdőséget állami közben
járás által feláldozni, hogy a baj tovább ne terjedjen.

Nagyon ajánlatosnak vélem, hogy komolyan gondol
kozzunk erdőségeink eshetőleges veszedelmei felett, mert 
mi sem vagyunk kiváltságos egyedei az alkotásnak s ha 
a szőlő betegségeinek alig találják már érvényes orvos
ságait s ha a hozzánk még közelebb álló gyümölcsösö
ket is fenyegeti annyi mindenféle kór és élősdi, vájjon 
miben bizakodhatnánk oly szerfelett, hogy csak az erdők 
mentek minden veszedelemtől. Sőt annál inkább nagyon 
óvatosaknak és figyelmeseknek kell lennünk, mert ha 
egyszer az erdők is a szőlők és gyümölcsösök szomorú 
sorsára kerülnek, akkor szinte elképzelhetetlen erőre lenne 
szükségünk, hogy azokat betegségeikből kigyógyítsuk, 
míg csirájában minden veszedelem aránylag csekély erő
vel megfékezhető.

TÁRCZA.

T u t a j o z á s .
— A „Magyar Erdész“ eredeti tárczája. —

Az öreg gát mint valami elhagyott sötét erődítmény 
fekszi át a völgyet. Körülötte nehéz füstgomolyagok 
gyanánt hömpölyög a csípős hajnali széltől hajtott köd, 
melynek vastag takarója alól a keskeny völgy meredek 
oldalain égnek nyúló bozontos vén fenyők is alig tudják

kinyújtani napra áhítozó koronáikat. Kietlen, hideg szür
keség mindenfeléi Mintha egy porráégett falu füstölgő 
romjai között bolyonganék, olyan fojtó ez a hömpölygő 
ködtömeg, olyan homályos benne minden és olyan síri 
csend ül az egész környék fölött.

Alig tudtam kivenni a gátfal körvonalait is. Mögötte a 
hatalmas víztükör szélei beleolvadnak teljesen a fölfelé 
hömpölygő köd szürkeségébe; csak elől, éppen a gát 
mellett csillan ki néha a viznak egy-egy lágyan mozgó 
fodra.

Szinte megkönnyebbülök, amikor ebbe az egyforma 
némaságba a völgy mélyéből egyszerre egy hosszú, kí
sérteties kiáltás zúg bele.

Itt az ébredés, itt az élet! . . . Iván, a gátőr hallatja 
vontatott, álmos „aaaaauf“ kiáltását a gát koronájáról, 
hogy a munka fáradalmai után kemény, hideg fekhelyei
ken boldogan pihenő tutajosokat fölserkentse.

A völgy szélein a sűrű ködből egyszerre elővillannak 
az éjjeli tanyákon fölélesztett tüzek. Halvány fényüket 
kezdetben elfojtja a rájuk fekvő szürkeség, de csakhamar 
magasra csapnak a száraz fenyőgalyaktól szikrázva pat
togó lángok s az előbb kihaltnak látszó gát környékén 
nehány perez múlva mozgalmas élet indúl.

A hatalmas víz-udvar sötét tükre, szélein hullámozva 
mozogni kezd. Valami nagy, nehéz terheket ringat 
jobbra-balra, amelyeken a mind élénkebb hullámzás 
sál gomolygó ködben el-eltűnő alakok imbolyognak. 
Ott vannak kikötve az indúlásra kész tutajok. Azokon 
a kormányosok raja sürög-forog, hogy rendbehozzák 
a kikötő gúzsokat s előkészítsenek mindent az indú- 
lás'ra.

Szépen sorbaállva simúlnak egymáshoz a part mentén 
kikötött tutajok. Elől a hosszú, karcsú, gyors futásu talpak 
foglalnak helyet; utánuk a zömökebbek, lassabb járásuak, 
majd a kettős talpak, a „bokrok“, amelyek uszályuk mi
att nehezen siklanak a karcsú vezérek után. így van ez 
rendén! A gyors futású talpak járjanak elől, nehogy a 
vízen egyik utolérje a másikat és az egymásra halmo
zódó tutajok torlaszokat alkossanak, amelyek néha bizony 
egy-egy nem eléggé fürge tutajost is odatemetnek a hul
lámsírba, a „Wassermann“ karjai közé, aki ott leskődik 
a sziklás partok alatt, hogy szétzúzza a gyönge alkot
mányt s vízbe fullassza a szegény tutajost.

Iván a gátőr lassú léptekkel halad tutajtól-tutajhoz. 
Vizsgálja a kikötő-ezölöpöket és gúzsokat s gyors tekin
tettel fürkész át minden egyes tutajt, vájjon rendben 
vannak-e az indúláshoz?

Jól vannak-e leszögezve és leerősítve a hevederek, meg 
a gúzsok, helyén van-e a kormánylapát, elég erős-e a 
kormányszék, van-e tartalék-evező- és emelő-rúd, meg 
egynéhány gúzs és ott van-e a fúró s a fejsze, hogy az 
útközben bekövetkezhető romlásokat a kormányos azon
nal kijavíthassa és a netalán útba kerülő akadályokat el
háríthassa.

Jaj annak, akit Iván rendetlenségen talál! Itt nincs
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mentség! A mulasztásoknak emberhalál lehet a követ
kezménye, mindjárt ott a gát sötétlő, mély víztükrében 
is, ha idő előtt elszakad valamelyik tutaj és összegaba- 
jodik a most szépen sorban álló tömeg. De különben is, 
hogy lehetne jól kihasználni a napokon át gyűjtött gát
vizet, ha a talpak nem indulnának futásuk gyorsasága 
szerinti rendben úgy, amint azt Iván elrendezi vagy kö
tésük gyöngesége miatt széttörnének és eltorlaszolnák az 
utat az utánuk jövők előtt? Iván mindennek teljes tuda
tával van és ezt jól tudják a „keze alatt“ foglalatoskodó 
kormányosok is.

A sűrű, hideg reggeli köd lassanként szakadozni kezd. 
Imitt-amott bekacsint már a páráktól még szürkéllő ég
bolt mosolygó kékje s az öreg gát is lassanként kibontja 
egész teljességében hatalmas körvonalait.

Nehéz teste nyakig fürdik a mögötte felduzzadt, sötétlő 
víztömegben. A mozgolódó tutajok által felvert egy-egy 
erősebb hullám szinte átcsap a koronába bemélyedő nyi
tott árapasztón. A gáttesten át a patakba lenyúló surrantó- 
(tutajáteresztő)-csatorna zárt kapujának peremén már át 
is bukkant a felduzzasztott víz s a nagy nyomástól tá
madt kapuréseken is zúgva, sisteregve igyekszik kiosonni. 
Iván egyideig próbálgatja betömni mohával a réseket, de 
a víz ereje nagy s a tömés csak hiányosan sikerűi. 
„Ej! . . . a kapu zárószerkezete biztos s fölülről már 
jön a gátvíz! . . . "

A gát fölött elkanyarodó völgy mélyéből tompa zúgás tör 
elő. Kezdetben halk, de folyton növekszik s csakhamar 
dübörgésszerű morajjal vegyül. Az a felső-gát érkező 
vize! Azok odafön korábban keltek és már egy órával 
előbb szabadjára eresztették a felső-gátban meggyüjtött 
vizet. Az érkezik most zúgva, dübörögve, mintha sziklá
kat hömpölygetne maga előtt.

Vigyázz! — hangzik a gátról az Iván figyelmeztető 
szava és e pillanatban megjelenik a völgynyilásban a 
fölülről jövő gátvíz piszkos „orra.“ Habzó tajtékja alatt 
iszapos hullámok hömpölyögnek tele giz-gazzal, amit el
sodortak a patakmeder felső részéről.

A gát csendes víztükre mintha haragba borulna, úgy 
kavarog és előbb tiszta arczulatára szennyes vizével sö
tét redőket szánt a jövevény.

Iván a tutajáteresztő- (surrantó)-csatorna hatalmas két- 
szárnyú kapujának „ütő-oszlopához“ lép. Itt az ideje a 
surrantó-kapuk nyitásának, mert különben a víz átcsap a 
gáton. A felülről várt nehány tutajnak most nincs szük
sége arra, hogy alájuk visszaduzzasztassék a nekik adott 
gátvíz. Ma odafönn is tele volt a gát és a meder sem 
szűkölködött vízben.

„Uram segíts!“ Ezzel keresztet vet magára Iván s 
felragadva egy hatalmas bunkót, az ütő-oszlopra kemény 
csapást mér. Az oszloppal kapcsolatos emeltyűs záró
szerkezet karja lebillen, a záróhenger kifordúl, az alája 
szorított keresztgerenda szabaddá lesz és e pillanatban 
mintha villám sújtotta volna, úgy vágódik széjjel a sur- 
rantó-csatorna kétszárnyú kapuja. A reá nehezedett víz

tömeg dübörögve, zúgva ront be a megnyílt széles csa
tornába s míg a gát nehéz teste a kapuszárnyak erős 
ütésétől még remeg, lent a gát alatt, ahol a surrantó- 
csatorna a mederbe kiér, már magasra hányt tajtékzó 
habokkal száguld tova a szabaddá lett víztömeg.

Jó is annak előre sietni, mert ime : fönn a völgy ka- 
nyarúlatánál már jön a felső állomásról indított első tutaj. 
A nagyesésű patakon úgy rohan, hogy kormányosa alig 
győzi evezőlapátjának gyors csapásaival egyenesen a víz 
sodrában tartani. Jaj volna szegénynek, ha rosszúl kor
mányozna! A keskeny sziklamederben egy pillanatnyi 
téves irányítás elég arra, hogy a tutaj orra nekivágód
jék a kiálló sziklaélnek és hevedere szétroppanjon mint 
egy gyönge pálcza. A szétváló szálfák között aztán mi 
sors várhat a szegény tutajosra? Ha egy szerencsés ug
rással nem szabadúlhat, agyonnyomják vagy vízbe ölik 
azok a nagy, nehéz szálfák, amelyeken ő napokig fúrt, 
faragott, míg összeállította törékeny tutaját.

Meg is látszik a kormányoson, hogy nehéz az útja! 
A csípős reggeli szél daczára alig van ruha a testén. 
Még rövid ingét is kivetette a jobb vállából, hogy sza
badabban kezelhesse kormányrúdját.

A gáthoz közeledve, a tutaj futása csöndesedik. A fel- 
duzzasztott vízben már alig mozog s a gátudvarban 
ugyancsak kell nógatni, hogy előre jusson. Valahogy oda
húzzák, taszigálják az itt készült tutajok mellé. Farát ki
kötik a parthoz, orrával pedig odasimúl ő is a többihez.

Azután jön gyors egymásutánban a többi. Minden 2—5 
perczben érkezik egy-egy és mindeniket odakötik sorrend 
szerint az előbb érkezettek mellé.

Persze van nagy hű-hó, kiabálás. De jó nép ez! Cso
dálatos készséggel segítik egymást. A nehéz, veszélyes 
sors közössége jó barátokká teszi azokat is, akik egyéb
ként talán nem is látták soha egymást. Mintha azok a 
fehérlő sírkeresztek ott a gát fölött, szerencsétlenül járt 
társaik emlékének szomorú fölidézésével a szeretet békítő 
szellemét ébresztgetnék lelkeikben.

Az idő fut. Már egy jó félórája, hogy Iván a surrantót 
megnyitotta és a kitódúló viz harsogva rohan le a gát 
alatti mederszakaszba. Ez elég volt élővíznek. A legkö
zelebbi kifogó-gáthoz 1 óra alatt ér le a víz; odáig már 
nem futhatják ki a tutajok.

„Első szám, vágjad!“ — rendelkezik Iván. — A leg
elői álló tutaj kormányosa leveszi kalapját, keresztet vet, 
rövid imát mormol s aztán felragadva fejszéjét, neki vág 
a tutajt tartó gúzs czölöpjének. Arczárói lerí a kételylyel 
telt elhatározás nehéz gondja. Ez az ő egész világa 
most, ez a törékeny alkotmány. Ki tudja, eléri-e vele a 
legközelebbi kifogót; átadhatja-e ott verejtékes munkájá
nak termékét, hogy kenyeret vihessen az ő nyomorúlt 
kunyhójában mindent tőle remélő dolgos asszonynak és 
gyermekeknek ?

„Uram segíts!“ . . .  A szabaddá lett tutaj lassan mo
zogni kezd. Eleinte alig indúl; a mozdúlatlan víz szélén 
még lökdösni is kell a parthoz támasztott rúddal, de
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azután — mintha előbbi lassúságával csak meg akarta 
volna csalni kormányosát — egyszerre nekiszalad a sur- 
rantó-csatorna tátongó szájának, ahova a kiömlő víz ör
vénylése szinte ellenállhatlan erővel húzza.

Alig van idő egy pár evezőcsapással kifordítani a tutaj 
farát, hogy a csatorna tengelyébe egyenesen surranhas
son be a nyitott kapun. A rohanó víz elkapja mint egy 
könnyű pelyhet s szédületes gyorsasággal vágtat vele 
végig a meredek surrantó-csatornán.

Egy rövidke pillanat múlva a csatorna végén magasra 
csapódó habok jelzik, hogy a tutaj kiért a mederbe. 
Hiába van ott a csatorna végén az úszó-tábla, hogy 
felfogja a csatornán villámgyorsan leíramodó tutajt s 
szépen, simán siklassa ki a szabadvízre! . . . Alája mély 
örvényt vájt már a víz s amikor a csatornából rohanva 
kisikló tutaj orra rázuhan, alábillen, mint egy gyönge 
ladik, a tutaj pedig siklik rajta be a víz alá, amíg az 
úszó-tábla vége földet ér; aztán egy zökkenéssel kifúrja 
magát ismét a habokból s míg hátsó része még víz alatt 
van, orránál ott áll már a bőrig ázott kormányos, hogy 
evezőjével helyes irányba terelje a tutajt.

Mint egy óriási vízi szörny, úgy merül el és bukkan 
föl ismét a tutaj nehéz teste. A tajtékozva rácsapó hul
lámok között szegény tutajos az egyik szálfába bevágott 
fejszéje nyeléhez kapaszkodva, magasra billentett evezője 
mögött — ajkán imával — várja a merülés végét jelző 
zökkenést. Aztán munkához lát ismét. Neki feszíti eve
zőjét a zúgó haboknak s míg szeme fürkészve járja be 
a meder belátható részét, hogy kikémlelje: hol nincsen 
akadály, evezőjének kemény csapásaival olyan szépen 
vezeti tutaját, mintha azok a daczos kinézésű hullámok 
neki mind csak segítő jó barátai volnának.

Hej pedig néha milyen alattomos barátai azok! Ott 
rejtegetik maguk alatt a tutaj legádázabb ellenségeit, az 
éles sziklákat, kőtömböket, homoktorlaszokat és ha a tu
taj azokba egy kis vigyázatlanság vagy véletlenség foly
tán bele akad: harsogva rohannak rá mindenfelől; csap- 
dossák jobbra-balra, tördelik, szakgatják, hogy összezúzzák 
azt a szép tutajt, a kormányos büszkeségét és semmivé 
tegyék a hozzáfűzött édes reményeket . . .

Mindjárt itt van a sziklás kanyarodó ; a tutajosok réme, 
próbaköve! . . .  Az eddig szelíd meder hirtelen szűkülni 
kezd; magasra nyúló, szakgatott sziklák szorítják maguk 
közé s az örökké árnyas félhomályba tomboló zúgással 
rohan bele a víz. Mintha a pokol torka nyílnék meg! A 
kétóldalt benyúló sziklaélek alján szikláról-sziklára vá
gódnak a habok. Dühvei, tajtékozva rontanak neki a sö
tét szikláknak, hogy utat törjenek maguk előtt, de azok 
visszacsapják, széttépik millió parányra s apró buborékaik- 
kal betöltik az egész szorulatot, hogy habos, fehér szem
fedőt terítsenek az ott folyó ádáz tusára.

Előtte olyan szelíd a patak. Csöndes vizén pihen a 
kormányos; csak néha-néha billent evezőjén, akkor is csak 
úgy könnyedén, félkézzel. Pihen a nehéz úthoz s amikor 
fülébe harsan a sziklás kanyarodó vízeséseinek dübör

gése, leveszi kalapját. . . . imádkozik. Lelke visszaszáll 
ismét övéihez, aztán föl, oda a magasba a Mindenható
hoz, aki őrködik gazdagok és szegények fölött egyaránt ; 
ott leborúl, hogy segítséget kérjen nehéz munkájához és 
védelmet az ádáz vízi szellem ellen.

Vallásos lelkét az ima megnyugtatja; szivében bátor
ság, édes remény éled s amikor tutaja besiklik abba a 
komor vészes sziklaszorosba, ajkán mosolylyal ragadja két 
kézre ismét evezőjét. „Velünk az Isten! . . .“

A tutaj kezdetben szédítő futással rohan előre, de csak
hamar bukdácsolni, támolyogni kezd, mintha a sziklák 
kemény ütései szédítenék. Orra mindegyre lebukkan a 
víz alá, de mintha a dühödten rácsapó hullámok fölver
nék szédületéből: kivágja magát mindannyiszor újra s 
nehéz testével szétcsapva a vízesések örvényeit, dübö
rögve rohan tovább, neki a sziklapadok és kanyarodok 
veszélyeinek, hogy újra és újra megvívja ádáz tusáját. 
Heveder recseg, ropog; gúzsai élesen sírva nyikorognak 
és bár a fölvert habok könnyű lapdaként dobálják ide- 
oda, állja a tusát győzedelmesen.

Még csak egy kanyarodó s aztán vége ennek a po
koli útnak. De im; az utolsó sziklagát előtt, éppen ott, 
ahol a vizet fodrokra tépve, fehér tajtékkal csapdossa 
vissza a kanyarodó szikla fala, egy hosszú, fehér kar 
nyúlik ki a hullámokból, gyors hadonázással integetve 
föl az ég felé és le az örvénylő habokra, mintha valami 
veszélyt mutogatna.

A nehéz munkában már lankadó kormányos sápadt 
arczczal érti meg az intést. Ott a halál! . . . Az az ő 
karja; az a föl- és lebillegő szálfa megakasztja, meg
fogja mindjárt a tutajt, hogy az utánna rohanó legyőzött 
hullámok harsogó kaczajjal odavágják a kemény szikla
falhoz és a széttört tutaj romjaival agyonzúzzák a sze
gény kormányost is. És nincs menekvés ! Hova, merre ? . . .  
Hol itt a szabadúlás, mikor a magas sziklafalak szűk 
torkában vadúl rohanó hullámok között is csak a halál 
leselkedik reá? . . .

„Hát jöjjön amit az Isten akar ! . . . „Uram segíts“ .. . 
Egy emeléssel lekapja helyéről az evezőt, hátradobja s 
fejszéjét k é t k é z r e  kapva, halálmegvetéssel odaugrik egészen 
előre a tutaj orrához, ahol a halál karja éppen megragadni 
készül tutaját.Vad erővel sújt oda; csapást csapásra mér 
és mielőtt a víz keresztbe dobhatná tutaját, a fejsze he
lyett már az emelő rudat ragadja meg ; azzal lódít egyet 
tutaján s a másik pillanatban helyén van ismét az evező 
is, hogy egy erős csapással oda kanyarítsa a víz sod
rába a tutajt. A halál karja ott úszik mellette lomhán, 
szelíden. Csak a kanyarodó forgójában meggyűlt giz-gaz 
tartotta fogva; azt pedig könnyen szétverték a kétségbe
esett fejszecsapások.

Ez volt az utolsó kanyarodó. A meder újra kitágúl; 
szelíd, egyenes völgy kezdődik ismét. A víz moraja las
sanként elcsöndesűl s lágyan ringó habok csöndes cso
bogással viszik czélja felé a tutajt, mintha a víz maga 
is belefáradt volna abba a vad tusába.
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A kormányos letörli arczárói a szakadó verejtéket s 
míg tutaja a csendes vízen halad, rendbehozza a nehéz 
úttól kissé megrongált tutaját.

Amott elől, a közeli völgykanyarűlatnál egy kis harang 
szava csendül. Ott van a czél, ott a kifogó; addig nincs 
több veszély. Az ég meghallgatta a hozzáküldött fohászt, 
lesz pénz, lesz odahaza öröm.

A kormányos ismét imára kulcsolja kezeit . . . Imával 
indúlt, imával érkezik!

Karcsi.
<$> *$><$> <$><$> <$><̂ <̂  <$><$> <&><■><$>

VADÁSZAT.

Az én első hazugságom.

Valamikor valahol azt találtam mondani, hogy ki nem 
állhatom, ha valaki vadászati dolgokban túloz, megvetem 
a Jäger-lateint és egyáltalában sport dolgában is utálom 
a hazugságot. Ez a szerény nézetem — bár senkit sem 
fog érdekelni — még mai napig is fennáll, de bevallom, 
hogy egyszer azért mégis próbáltam hazudni, de alapo
san felsültem.

A dolog úgy esett meg, hogy egy kis makktermés 
volt valamelyik év őszén s a vaddisznók kondástól jön
nek le, hogy e kedvencz csemegéjükön delectálják ma
gukat s növesszék szalonnájukat. Tudtam, hogy a nagy 
tölgyes körülötti sűrű fiatalosokban több konda tanyázik, 
de hó még nem lévén, hát epedve vártam, hogy mikor 
fogják már kiporolni az angyalok a menybeli dunyhákat, 
hogy azután friss nyomon jó kópéimmal kivegyem ré
szemet a vadász-élvezetekből. De a hó csak késett, kri
minális hideg volt s fekete volt a világ, mint egy pat
kány-lyuk.

Végre szent Hubertus megunta az égben szembekötős- 
dit játszó és tekergő angyalkák tétlenségét, szigorúan 
rájuk recscsentett, hogy hozzák rendbe már az ágyaikat, 
mert különben a poroló pálczának ott lesz majd dolga, 
ahol az angyalkáknak is fáj. Ez hatott! A kis ártatlanok 
hozzáfogtak a dunyhák kiporolásához és akkor ide lennt 
sűrűn és nagy pelyhekben hullott a réges-régen várt 
új hó.

Rögtön megindult a nyomozás és ahányszor kimen
tünk, mindig lőttünk is disznót, szép nagy darabokat, ap
róbbakat, ahogy a kutyák éppen felvették, de én, leg
nagyobb iparkodásom daczára, nem tudtam lövéshez 
jutni egy országért. Pedig fáradtam eleget s aztán mikor 
hazajöttem s hallottam otthon, hogy megint nem én lőt
tem a disznót, hanem valaki más, akkor volt mit hal
lani arról, hogy én milyen hires jáger vagyok, mindenki 
lő disznót csak én nem, hogy próbáljak inkább csapdába 
egeret fogni, azt talán meg tudom majd cselekedni, vagy 
fogjak legyet, az talán inkább fog sikerülni stb. . . . szó
val vérig boszantottak.

Már egészen lesoványodtam a sok boszantástól, mikor 
egy reggel megint körülnyomászott vaddisznókat jelente

nek a vadőrök és én esküdve: szent Hubertusra, ördögre, 
pokolra és Dianára, hogy ha most nem lövök disznót, 
akkor többet puskát a kezembe nem veszek, elővettem 
az expressemet és siettem ki a pagonyba. Mikor kimen
tem a kapun, valaki nagy gúnyosan utánnam kiáltott, 
hogy: „Sok szerencsét“, azt úgy hamarosan pokolba kí
vánva, siettem ki a várakozó emberekhez.

Szent Hubertus vagy az ördög — azt hiszem; inkább 
az utóbbi — megsajnálhatott, mert . . .  de ne előzzük 
meg az eseményeket.

Kiérkezve a helyszínére, rövid idő alatt konstatáltam, 
hogy egy kis hajtásban, mely végtelenül sűrű tölgyfiata
losból állott, itt-ott egy kis tisztással tarkítva, egy nagy 
és egy kicsi disznó megfeküdt.

Elő a kopókkal. Egy oláh vadőr pórázra vette a kó
pékat s én megindultam utánna, meghagyva a többieknek, 
hogy ők hol álljanak fel, hogy az esetleg kifelé vagy 
más sűrűségbe áttörtető vaddisznót kellőleg fogadják.

Ha Cooper „Bőrharisnyá“-jának hitelt lehet adni, ak
kor az amerikai rézbőrüek tisztára „suvixok“ a mi vad
őreinkhez képest.

Az én vadőröm a pórázon vezetett négy kopóval úgy 
siklott keresztül a sűrűségen, mindig a vaddisznók nyo
mát követve, hogy a legnagyobb erőfeszítés mellett sem 
bírtam követni. Még mai nap sem tudom magamnak 
megmagyarázni, hogy négy kutyát vezetve, hogy lehetett 
oly gyorsan végigmenni azon a rengeteg sűrűségen! — 
Azután még térdig érő hó! De haliga ! ! Nyif, nyaf . . , .

Ez „Nyomászónák a hangja, ez már hajtja a disznót.
Mint a bolond szaladtam a sűrűségen keresztül, most 

már én sem ismertem akadályt, a legnagyobb sűrűsége
ken játszva hatoltam keresztül, mindig csak a kutyák 
csaholásái figyelve. S egyszerre csak egész közelről hal
lom a kutyák csaholását, morgását . . . még egy pár lé
pés és kint vagyok egy kis tisztáson. — Érdekes kép 
tárult elémbe. Egy tavaszi malacz feküdt ott a hóban ; de 
hogy? A „Nyomász“ fogta az orrát, az „Indíts“ a hátul
ját, a „Czifra“ a fülével enyelgett, a „Bokrász“ meg a 
hátát nyomorította. Úgy feküdt ott a vadmalacz, mint egy 
béka, amelyet két rucza három felé ránczigál.

Ebbe a quodlibetbe természetesen bajos lett volna bele
lőnöm, mert a malacz mellé feltétlenül egy kutyát is ho
zok terítékre, ami pedig sok lett volna a szerencséből.

Odamegyek az ádázul röfögő és csúnyául vonitó handa- 
bandához, mikor látom, hogy a másik oldalról közeledik 
a vadőr. Az egyik kezében a puska, a másikkal, mikor 
észrevette, hogy micsoda komédia van itt, a bicskáját 
keresi ki a tüszőjéből és mire odaérkezett a rettenetes 
tragédia színhelyéhez, a fogaival a békanyuzóját már ki 
is nyitotta, hogy a szegény malaczot ott szemem láttára 
megnyivassza.

No de már ilyen gyalázatos sorsot nem kívánhattam 
a szegény malacznak és ebből kifolyólag kupán rúgtam 
az egyik kopót, a másikat meg másutt, hogy mind a 
kettő fordult egyet a levegőbe s azután expressemmel
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közvetlen közelről főbe lőttem a szegény megkinzott ál
latot.

„Kár volt a puskaporért“, mondja a hátam mögött a 
vadőr.

Ezt a stoikus nyugalommal kifejtett nézetét éppen egy 
jól applicált pofonnal akartam honorálni, mikor eszembe 
jutott, hogy ennek az embernek alapjában igaza van . . . 
S a pof a markomban maradt.

A szegény malacz ott feküdt előttem, nem tudtam, ör
vendjek-e vagy resteljem könnyű vadászsikeremet, mikor 
egy csúnya gondolat villant át eszemen . . .

A vadmalaczot, mint a többi eddigelé elejtett vaddisz
nókat, elküldöm azonnal a vasútra s otthon bramarbazálni 
fogok.

Hogy feltűnő ne legyen, a vadmalacz seriéiből csak 
egy párat dugtam a kalapom mellé, de hozzájuk egy 
akkora száraz lombos tölgyágat, mint egy czirokseprő.

Addigra megérkezett a szánom is s miután a vad
malacz elexpediálását rábíztam egy megbízható emberre, 
felültem a szánra s uramfia, akkor veszem észre, hogy a 
— shoking — nadrágomat egy átkozott tüskebokor ala
posan megdolgozta.

Akkora folytonossági hiány mutatkozott az ártatlan 
ruhadarabon, hogy még most is csudálkozom rajta, hogy 
nem estem ki azon.

Na ’iszen lesz otthon, gondoltam magamban csendes 
rezignáczióval, csak egy vadmalacz és egy lyukas nadrág ! 
Azok agyonszekiroznak. Most már feltettem magamban, 
hogy nemhogy bramarbazálok otthon, de hazudni fogok, 
hazudni, mint egy fokföldi angol távirat . . .

Csilingelve fordult be a szán az udvarra s a felesé
gem, ki épp az ablakban volt s meglátta a kalapom mel
lett diszlő ágat, sietett elémbe, hogy megtudja, mily 
eredménynyel végződött a vadászat.

A bundából kivetkőzve fáradtan szállottam le a szán
ról és miután feleségemet kellően üdvözöltem volna és 
hogy minden további szemrehányásoknak elejét vegyem, 
komolyan mutattam a nadrágomon levő folytonossági 
hiányra és fáradt hangon mondám az én édes kis fele
ségemnek: „Lássa, majd megölt!“ Csudálkozva nézett 
rám az öregem, de azután, mikor már fennt voltunk, el
beszéltem neki és az itt levő szüleinek, hogy hogy jár
tam. Azt hittem, hogy nehéz dolog lesz, pedig dehogy, 
úgy hazudtam, olyan könnyűséggel, hogy magam csodál
koztam rajta. Elmondtam, miként vettek fel a kutyák egy 
hatalmas vadkant, hogy állítottak meg a hófedte csillogó 
erdő közepében, miképpen ütött feléjük a hatalmas állat 
csattogó agyaraival, tajtékzó száj, dühtől csillogó szem, 
kutyák csaholása, egy-egy oldalba ütött kopó fájdalmas 
nyöszörgése, a többiek bátor támadása, semmi sem ma
radt ki mesémből. Azután — hazudtam tovább — mi
kor egy pillanatra tisztán láthattam a sok kutyától az 
óriási kant, az izgalomtól egy kissé remegő kézzel oda
lőttem, a kan mint a villám felém rohant, hatalmas 
agyarával felém vágott, de szerencsésen félreugorva, ha

talmas agyara csak a nadrágomat érte — s itt bánato
san mutattam a nadrágon lévő lyukra — de a következő 
perczben fültövön lőve, elterült a kolosszális vad a 
hóban.

Amulva hallgattak, csak az apósom mondta csendes 
flegmával pipáját kiverve, hogy: Látod fiam, igy jár az, 
aki olyat keres, amit el nem veszített.

Kérdezősködtek azután, hogy hol a disznó.
„Elküldtem, közel volt a vasúti állomás, vén sovány 

dög volt, bár óriási nagy s azért jobbnak láttam mindjárt 
expediálni Pestre, rontsák ott a fogukat az emberek, miért 
kínlódjunk mi vele.

Miután már gyakran küldtem el így disznót, ezt mind
járt el is hitték s a végén ebben nem is hazudtam, mert 
az általam lőtt malaczot tényleg elküldtem.

No volt öröm, annyira, hogy délutánra, illetve estére 
engedélyt kaptam feleségemtől, hogy elmehetek egy kissé 
a rendes kompániába, ördögbibliáját forgatni és Gambri- 
nusnak hódolni.

Oh bár csak akkor lett volna már „országos magyar 
alcoholellenes egyesület“ s én lettem volna .leghűbb 
tagja, mert akkor Gambrinus csudás varázserejével nem 
csalt volna csarnokába és én otthon nyugodtan bevár
hattam volna a fuvaros visszaérkezését, mely a vad
malaczot a vasútra szállította.

De így . . . !
Annyit hazudtam már a nagy vadkanról és a lyukas 

nadrágról, hogy már magam is elhittem az egész bo
londságot s miután kellőleg áldoztam hallatlan vadász
szerencséimért az árpalé előkelő feltalálójának, hazafelé 
vettem utamat.

Otthon már a vacsoránál ültek, feleségem nevetve 
kérdez, kihevertem-e már a mai nap izgalmait.

Semmi rosszat sem sejtve, nyugodtan mondom a fele
ségemnek, hogy örömömben, a nagy siker felett annyi 
sört találtam bekebelezni, hogy egy fél kiló bróm nem 
csillapíthatta volna jobban szegény, felzaklatott idegeimet.

Apósom csendesen végignéz, aztán nyugodtan azt 
kérdi tőlem : Fiam, aztán igazán olyan fertelmesen nagy 
volt az a vadkan, melyet lőttél?

Nagy biz-a, mondtam most már nyugodtan, volt vagy 
másfél métermázsa.

Erre iszonyatos kaczagásba tör ki a kis társaság s a 
feleségem nevetéstől könyező szemekkel kihúzza a zse
béből a vasúti feladóvevényt és kaczagástól elfojtott han
gon olvassa a következőket:

Küldemény neme: lő tt vadm alacz. Súlya: 20 kiló.
Ami ezután következett, annak leírását engedjék el 

nekem ............
*

S ez volna első hazugságom igaz története.
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KÜLÖNFÉLÉK.

* Áthelyezések. A miskolczi állami erdőgondnokság 
vezetője, Szalay József m. kir. főerdész eddigi állomá
sáról, Miskolczról, Szegedre helyeztetett át ugyanily minő
ségben, míg a szegedi erdőgondnokság eddigi vezetője, 
Vassilovits Miklós m. kir. erdészjelölt, a munkácsi ál
lami erdőhivatal vezetésével bízatott meg.

* Kiszáradt faedényeket nagyon egyszerű módon 
tehetünk ismét vízmentessé az alábbi eljárás mellett. Ha 
a faedény nagyon is összeszáradt, a felduzzasztás végett 
beleöntött vizet nem képes magába tartani, hanem a 
dongák között stb. nyílásokon kifolyik, mielőtt czélját el
érte volna. Vízpazarlásba és huzamosabb munkába kerül 
tehát a megduzzasztás. Ha azonban az edényt, mielőtt 
vizet töltenénk bele, valami silány szalmával, szénával 
vagy polyvával megtöltjük s ezt felül egy darab kővel 
lenyomjuk, a víz egyrésze a beletöltésnél ki fog ugyan 
folyni az edényből, de nagyrésze visszamarad, megned
vesítvén a szalmát stb., mely azután rövid idő alatt az 
edényt is megduzzasztja.

* Papirosgyártás fűből. Papirost — franczia szak
lapok szerint — lehet mohból, turfából és fűből is csi
nálni. Ezek mindannyian nyújtható, selyemszerű puha 
szálat adnak. Mindenféle fűfélét lehet hozzá használni, 
csakhogy virágzás előtt kell gyűjteni. Angliában tett szá
mítás nyomán egy hektár 3075 kilogramm papírhoz szük
séges nyers anyagot ad.

* Kúszó dísznövényeket, úgymint Passiflórát, Cle- 
matiszt, Bignoniakat stb. legkönnyebben úgy szaporíthat
juk, ha egy virágedény aljába kerti földet teszünk, a nö
vényből 2 láb hosszú gályát az edény belső falához csa
varunk, úgy, hogy a galyból csak egy kevés látszassák 
ki. Ezután megtöltjük földdel az edényt, meglocsoljuk és 
üveggel letakarjuk s egy ládácskába állítjuk, amelyben 
szintén egy kevés föld van. A gyökerek ily módon fe
lette gyorsan képződnek ki.

* O lcsó fatapasz. A gyümölcsfák nagyobb sebeire, 
akár metszés, akár állatok károsításai következtében jön
nek is azok létre, igen jó és olcsó fatapaszt készíthetünk, 
ha egy kilogramm jó agyagot 2 kilogramm szalmában 
marhatrágyával, 100 gr. fahamuval, 200 gr. terpentinolaj 
és 200 gr. fagygyúval gyúrunk jól össze. Szokták külön
ben a kőszénkátrányt is újabban nagyobb fasebekre al
kalmazni, de ez csontáros gyümölcsfákra, főleg pedig az 
őszi baraczkra, sok kertész által káros hatásúnak állíttatik.

* Adomány. Egy magát megnevezni nem akaró ung
vári főerdésztől 36 koronát kaptunk az ungvári kincstári 
altisztek önsegélyző-egyesülete részére. Az összeget ren
deltetési helyére juttattuk. — E nemes cselekedet nem 
szorúl dicséretre.

* Lédner és Gutwillig  élelmiszer- és vadbizo
mányosok Üzleti je lentése. Budapest, Központi Vásár- 
csarnok. A vadszállítás által remélt forgalom nem kielé

gítő. Őz, de különösen szarvas kevés érkezik a pi- 
aczra. Ellenben nagy mennyiségben küldetik fogoly, 
csak sajnos, hogy a szállítók nem számolnak avval, hogy 
a fogoly igen könnyen megromlik s nem hűtik a külde
ményt le, miért aztán rendesen 50—60°/0 az érkezett 
fogolyszállítmányból hivatalos úton elkoboztatik. Őzvad 
ára utolsó jelentésünkhöz képest változatlan, a fővad 10 
fillérrel emelkedett. Halakban a forgalom lanyha. Elkelt: 
Szarvas kgr. 60—70 f. Őz 150—160 f. Fogoly 180—220 f 
páronként. Harcsa 140—180 f. Ponty 160—240 f s 
Solo rák 25—40 f. Élénk a forgalom őszi baraczkban. 
Drbja 30—40 f. Chasselas szóló 60—75 f kgr. Sárga
dinnye 100 drbonként 11 — 12 K. Inrkesztrín 14—20 
K. Görög 18—24 K.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Vidéki levelek.

i.

Igen tisztelt Szerkesztő úr!
A „Magyar Erdész“ 11-ik számának „Az állami erdő

tisztekhez“ intézett vezérczikke kezembe adja ismét a 
tollat, hogy nehány perezre megkínozzam szives figyel
mét és ha ama bizonyos szerkesztői kosár nem talál igen 
közel lenni, ugyanezt megcselekedjem lapjának olvasó 
előfizetőivel is.

Olvasó-előfizető? . . . .Mintha látnám, miként rajzoló
dik az arczára egy nagy kérdőjel!

. . . Hát ez micsoda új speczies ? A világért sem új 
kérem, csak éppen annak látszik ebben a szokatlan for
mában, amit azért használok, hogy megkülönböztessem 
szives olvasóinak valóban olvasó tagjait azoktól, akik 
csak előfizetnek, de nem igen olvasnak s ennek követ
keztében az én kínzó merényletemnek nem is eshetnek 
áldozatul. Mert van ám kérem ilyen is — sajnos — bő
ven és pedig éppen azok között, akikről talán legkevésbé 
hinné el. Oh ti szaklapok: te „Erdészeti Lap“ és te
„Magyar Erdész“ ! hány szakember dob félre olvasatla- 
nul, mint valami tolakodó „Preiskurant“-ot vagy az osz
tálysorsjáték „bevágni“ nem akaró milliós nyeremény- 
ígéreteit ! . . .

És Ön tisztelt szerkesztő úr, mégis azt hiszi, hogy a 
„Magyar Erdész“ fel tudna ébreszteni és talpra tudna 
állítani annyi erdészembert, amennyire szükség volna 
ahhoz, hogy a tisztviselői mozgalomhoz való te s tü le ti  
csatlakozás elég impozáns módon jusson kifejezésre?

Lehet, hogy én nagyon pessimista vagyok, amikor a 
szakemberek egy igen nagyrészénél ismert csodálatos 
közönyből Ítélve, tagadó mozdulatokkal vetem fel a kér
dést, de higyje el, hogy Ön nem kisebb mértékben op
timistának fog bizonyulni, ha az Elek István által meg
pendített eszme megvalósitásához a „Magyar Erdész“ 
hasábjait elegendőnek véli.
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Ugyan mondja meg először is őszintén, hány olvasója 
lehet az állami erdőtisztek között? . . . Azaz ne mondja 
meg kérem ; ne mondja meg, mert nem szeretném, ha 
olyan dolgot publikálna, ami erdész szakembereinknek 
a szakirodalom iránti érdeklődését a nyilvánosság előtt 
igen kétes világításba helyezné és az a híres kollegiális 
közszellem, amit más szakok az erdészek nagy büszke
ségére, irigykedve emlegetnek, a szakirodalom támoga
tása terén, a külsőség díszétől megfosztva, igazi kiaszott, 
blazirt alakjában kerülne bemutatásra.

Ne tegyen tehát mégse őszinte vallomást tisztelt szer
kesztő úr, csak önmagát vallassa ki őszintén és ha ezzel 
végzett s számotvetett egyben azokkal a bátorsági ténye
zőkkel is, amelyek ilyen dolgokban a kalkulusból ki nem 
hagyhatók: súgja meg legalább nekem, hogy az Elek 
István indítványának életre hívását, úgy, amint az kon- 
templálva van, nem félti-e a szarkamadárral való ki- 
példázástól ?*

Látja : ismét egy madár, csakhogy haj! . . .  ez nem 
az édes remény madara. Nem is akartam ide írni (mert 
az eszmetársulás folytán a másik madár emlegetése al
kalmával kifejezett reményeim egyikének, másikának 
nem teljesedése miatt, most igazság szerint egy alapos 
kirohanást kellene rendeznem) de a szertárban ham ar
jába nem kaptam más hasonlatot és bíztam benne, hogy 
miatta a t. Szerkesztő úr legalább még most nem fog 
rohamra vezényelni.

De térjünk vissza a tárgyhoz és hogy az idő meg a 
„hasáb“ hiába ne teljék, szóljunk hozzá komolyan az 
Elek István indítványához.

Nos tisztelt szerkesztő úr, én azt hiszem, hogy az az 
indítvány úgy, amint ki van eszelve, nem fog testet ölteni.

Az okok egy részét collegiális gyöngédségből elhallga
tom és csak a szükséges argumentumokra terjeszkedem 
k i; mindenekelőtt előre bocsátva, hogy az erdőtisztek 
általánosabb jellegű panaszait és kívánalmait tekintve, 
úgy hiszem, nem is lesz nagy baj, ha az Elek I. jóindu
latú, őszinte indítványa esetleg megfeneklik. Lássuk, miért?

Az állami tisztviselőkről szóló 1893. évi IV. t.-cz. 21. 
§-a az erdőtiszteket tényleg azok közé a tisztviselők közé 
sorozza ugyan, akikre „a törvény határozmányai nem 
terjednek ki,“ de ugyanannak a törvénynek az állami 
tisztviselők felsorolását tartalmazó részéből kitetszőleg az 
az ominózus 21. §. az állami tisztviselők sorából koránt
sem zárta ki olyan értelemben, hogy az állami tisztvise
lők országos mozgalma ne képviselhetné egyben az állami 
erdőtisztek érdekeit is. Ennyire nem volt mostoha a 
tövényhozás az idézett 21. §-ban felsorolt tisztviselői ka
rok egyikével szemben sem és azért azok tényleg nem

* Én azt hiszem, igy is lenne eredménye, különösen akkor, ha 
vezető férfiaink vennék kezükbe a dolgot, vagy az Országos Erdészeti 
Egyesületből indulna ki a komoly akczió. Én a „Magyar Erdészt“ e 
czélra csak mint közvetítőt ajánlottam fel s az eddig hozzám be
érkezett levelekből az eszme iránt elég érdeklődést tapasztaltam.

Szerkesztő.

is igyekeznek külön testületi mozgalmakat szervezni, ha
nem csatlakoznak az általános mozgalomhoz, amelyik 
minden kétséget kizárólag az összesség érdekeiért küzd.

A tisztviselők mozgalmát intéző helyi bizottságokban 
ott látjuk a 21. § által kiközösitettnek látszó tiszviselőket 
is és a tisztviselők panaszait s kívánságait tárgyaló ha
tározatokban megtalálunk mindent, sőt nem egy helyen 
még többet is, amit a magyar állam tisztviselői helyze
tük javítására a „jog, törvény és igazság“ tiszteletben 
tartásával kívánhatnak, úgy, hogyha valamelyik tisztviselői 
karnak kedve kerekednék testületi szervezkedéssel is de
monstrálni : egyes másodrendű specialis panaszoktól el
tekintve (amelyek a testületi csatlakozás esetén sem sze
repelhetnének), csupán csak ismétlésre volna utalva.

És ugyan mivel javulna igy a kilátás?
Hiszen ha a tisztviselők országos mozgalma révén 

kifejezésre jutó kívánalmakkal szemben a kormány tenni 
tud, akkor tesz is kétségtelenül s gondossága minden 
bizonynyal ki fog terjeszkedni azokra a tisztviselőkre is, 
akik az 1893. évi IV. t.-cz. kedvezményeit a 21. § foly
tán legkevésbé élvezik és ennélfogva helyzetük javítását 
legtöbb okuk van kérni. Ezt fel kell tételeznünk teljes 
hittel, mert a kormányelnök nyilatkozatai után ellenkező 
véleményt táplálni, legalább ez idő szerint, épp oly indoko
latlan bizalmatlanság volna, mint azt hinni, hogy a hely
zet javításánál igaztalan eljárás érvényesül s éppen ezért, 
ha a tisztviselők országos mozgalma letérne a bizalom 
útjáról és ezzel valóban sztrájkszerü jelleget öltene: 
egyáltalán nem csodálkoznám, ha a kormánynak most 
kétségbe nem vonható jóakaratát az elkerülhetlen reakció 
megingatná.

Mindezeket higgadtan megfontolva, részemről az állami 
erdőtisztekre nézve egyáltalán nem látnék hátrányt ab
ban, ha az Elek István által ajánlott testületi csatlakozás 
nem történnék meg. Abban azonban már igenis látnék 
bajt, ha az állami erdőtisztek az országos mozgalomtól 
távol tartanák magukat és ezzel a valóval ellenkezőleg, 
olyan látszatot keltenének, mintha ők nyakig úsznának 
a jóban ; vagy pedig ha az országos mozgalomhoz csat
lakoznának ugyan, de ott nem a józan mérséklet szelle
mét, hanem a túlzást támogatnák és ezzel a kormány 
jóindulatát gyöngítenék.

Részemről azt vélem tehát (és erre a pénzügyminister 
körmöczbányai beszéde után kettős okom is van), hogy 
az állami erdőtiszteknek az állami tisztviselők országos 
mozgalma kapcsán kifejezhető kívánságaik előadása czél- 
jából testületi szervezkedésre legfeljebb csak azért le
hetne szükségük, hogy törekvéseik józan méltányosságát 
s minden sztrájkszerü jellegtől távol álló bizalmas irá
nyát demonstrálják.

Ebben az értelemben készséggel elismerném én is 
a testületi szervezkedés jogosultságát (bár bizonyos tekin
tetek miatt észrevételeim még lennének ellene), de vala
hogy másként, nem úgy, ahogy Elek I. ajánlja, mert 
higyje el, hogy azon a módon nem lehet czélhoz jutni,
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Nem kívülről, hanem belülről kellene elhangzani a 
riadónak, ha azt akarják, hogy a kitűzött zászló köré 
sietve csoportosuljanak a bajnokok és ne tétovázzanak 
egymásra várva, tájékozatlanul, amig elszünik a riadó 
és reménytelenül visszatérnek pihenni azok is, akik az 
első jelre sietve-siettek a zászló alá.

Vessék fel az eszmét az Országos Erdészeti Egyesü
letben, a magyar erdészeknek egyetlen elismert közös 
fórumán, vagy vegyék kezükbe a vezetést a népszerű 
„nagyok“, akik a leghivatottabban emelhetnék fel a 
közért lelkesítő szavukat! . . .

Mind a két mód sokkal inkább biztosíthatná a sikert. 
Az előbbihez van alkalma mindenkinek, aki az egyesü
let tagja; ez tehát a könnyebb mód; mig az utóbbi attól 
függ, hogy a „nagyok“ miképpen gondolkoznak a testü
leti mozgalom felől és azért tetszés szerint nem vehető 
alkalmazásba.

De Ön t. szerkesztő úr lelkesíthet mind a kettőre és 
ha a testületi szervezkedés komoly, józan irányzattal, 
elsősorban azokért a speczialis panaszokért lesz propa
gálva, amelyek az országos tisztviselői mozgalom kere
teibe természetüknél fogva bele nem illeszthetők; hiszem, 
hogy fáradtsága nem lesz hiábavaló.

Ebben az irányban tehát már én is merném biztatni, 
anélkül, hogy a szarkamadárral való kipéldázástól tarta
nék s megvagyok győződve, hogy lennének tollforgató 
emberek, akik más lapokban is támogatnák törekvéseit.

De amikor az állami erdőtisztek érdekeiért síkra száll, 
ne feledje el tisztelt Szerkesztő úr a magán erdőtiszteket 
sem. Ráérettek már ők is arra, hogy szolgálati viszo
nyaik a gazdatisztekéhez hasonlólag, törvénynyel ren- 
deztessenek.

Vegye lelkére tehát ezt az ügyet is és nem tekintve 
arra, hogy szintén magánszolgálatban áll s ennélfogva a 
mindenáron élczelni szeretők esetleg hazabeszéléssel vá
dolhatnák, ne hagyja pihenni addig, amig a siker biz
tosítva nem lesz.*

Használja ki azt az időt, amig földmivelési kormá
nyunkat a most uralkodó szellem vezeti, melynek jóindu
latú támogatása a magánerdőtisztek részére is bizonyára 
készen áll.

Most pedig hála és köszönet szives türelméért. Béke 
velünk! . . . .

Karcsi.
II.

Tekintetes Szerkesztő úr!
A Magyar Erdész 11-ik számában Elek István szak

társam az államerdészeti tisztviselőknek az összes állam
tisztviselők mozgalmához testületileg való csatlakozást 
oly feltétlen szükségletnek jelenti ki, amely nélkül az 
állami erdőtisztek kívánsága nem is vétetik figyelembe.

Erre a következő megjegyzéseim vannak;

A magánerdészek szolgálati viszonyait törvény által szabályozni 
nagyon fontos és üdvös dolog volna. Alkalomadtán bővebben foglal
kozunk e kérdéssel. Szerkesztő.

1. Az állami tisztviselők országos mozgalmához egyé
nileg már úgy is — hinni merem — mindannyian csat
lakoztunk s így egyéb különleges mozgalom felesleges. 
Az állami tisztviselők országos mozgalma oly higgadtan 
és korrekten van vezetve, hogy abban feltétlenül bízha
tunk s kár volna seperative mint testület jelentkezni.

Akart már a bíróság külön fellépni testületileg, de ezt 
a köztük levő igen magas állású tisztviselők hátrányos
nak látták. Maradjunk tehát mi is az országos moz
galomban s ne tegyünk kivételt.

2. Azt az aggodalmát, hogy az országos mozgalom 
eredménye gyanánt alkotandó új törvényből ki fogunk 
maradni, nem tartom alaposnak, mert főnökeinkben bí
zunk s ők megfogják tenni ez irányban a lépéseket.

3. Hogy az államerdészeti tisztviselőknek is vannak 
jogos igényeik, azt elismerem. Hogy ezek érvényre emel
tessenek, ez az országos congressuson megjelenendő 
szaktársaink feladata s úgy hiszem, hogy nem is fognak 
e tekintetben a többiektől elmaradni.

4. Engedjen meg szaktárs u«r, hogy véleményem e te
kintetben is eltér — de én megfelelőbbnek tartom, ha a 
felszólalások modora tartózkodóbb.

Kérem becses lapjában az audiatur et altera pars el
vénél fogva jelen soraimnak helyet adni.

Teljes tisztelettel
Nagykároly, 1901. julius 31-én.

Márton Sándor,
m. kir. erdőmester.

t f i• é •

c ZAKL JÓZSEF TT
W  f I n ^ v á r t tfegyverm uves * »-*1

ajánlja sajátkezüleg készített és saját találmányu szaba- 
—  —  - —- dalm azott .

csöslnnel ellátóit fegyvereit.
Az összes alkatrészek valódi svéd vert vasból és valódi 
------- keményített angol aczélból vannak készítve. = =

Bárminemű fegyverátalakitást a legjutányosabban elvállal.
Szintúgy ajánlja saját szerkezetű, úgy az ezredéves orszá
gos-, mint az 1900. évi párisi kiállításon is kitüntetett 
f oÍAl yA K n j f n j f  melyek eddig is már a legkiterjed- 
IdJG lLU*IM IICU l, tebb használatnak örvendenek.

Levélbeli megrendelések a leggyorsabban foganatosíttatnak.

'Berbatschck V ilmos
f a i i g y n ö k s é g e  és  b izományi  irodája
^ d |  *  jjécs, *
u n .  1X/1. S ztraszn itzk ygasse  5,

^  S . . . .  Elvállal mindennemű . . . .

“ f a - ,  f ű r é s z g y á r t m á n y o k -
o é s  e r d ő e l a d á s o k a t ,  o
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KITÜNTETÉSEK :
BRÜNN 1S94. * T R O P PA U  1895.

ÜT

Jíeider V. és pa
- preudenthal (Osztr. sz ilé z ia ) .

Vadászati_ _ _
ékszerkülönkgességek

(H u b ertu s-S ch m u ck ) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiálli- 
........................  fásban...........................

É k s z e r e k ,  a r a n y -  é s  e z ü s t 
á r ú k ,  C h i n a e z ü s t - c z i k k e k  é s  
m ű ö n t v é n y - t á r g y a k  g y á r a  é s  
.................... r a k t á r a .........................
K épes á r je g y z é k e t  k ív á n a tra  in g y e n  

és b érm en tv e  kü ld ü n k .

A czítn pontos megadását kérjük.
Szarvas- és róka fogak  e lőze tes  bekül
dés m e l le t t  a legm agasabb árakban 

m egvétetnek.

TÖLGYMAKK-
nemkülönben mindenféle

ÖT
\

erdészeti

fa-, cserje- és gyiimölcsmagot
ajánl a

Magyar Jtíagpergető-tjyár
Faragó Béla I# II

ff fi Zala-Egerszegen.
Minden kiállításon kitüntetve, legutóbb

J ’árisban ezüst éremmel.
Á r j e g y z é k  b é r m e n t v e .

Pályázati hirdetmény.
Szeged sz. kir. városnál elhalálozás folytán megüresedett 720 K törzsfizetés 

és szabályrendeletileg megállapított mellékilletményekkel javadalmazott

v á r o s i  erdőőr i  á l l á s ra
pályázatot hirdetek.

Ezen állásért pályázóktól megkívántainak a törvényben előírt kellékek. Az állás

folyó évi október hó 15-éig feltétlenül elfoglalandó.
Felhívatnak tehát pályázók, hogy a kellő okmányokkal felszerelt s sajátkezűig 

írt kérvényeiket f. év i augusztus hó 51-ik napjának d. u. 5 órájáig Szeged  
város polgárm esteri h ivatalánál nyújtsák be.

Szeged, 1901. julius 20-án.
Zombory Antal,

h. polgármester.

r,
M wéwmifW M

m l/ím m iii

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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U n g v á r ,  1901.  s z e p t e m b e r  5. 14. szám.I. évfolyam.

MA G YA R E R D É SZ
E R D É S Z E T I  É S  V A D Á S Z A T I  S Z A K L A P

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI ÁR KIADJA

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FÖERDÉSZ Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér. SZEKEL\ ÉS I L LÉ S U X G VÁRT T, 
B O R S O D -A P Á T F A L V Á N , KAZIN CZY -U TCZA  1. S ZMo o

hova a lap szellemi részét illető közlemények . . .  r _ hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési
(kéziratok) küldendők. Megjelenik minden hó 5-én és 20-án. díjak küldendők.

Ä  községi erdősítésekhez szükséges  
csem etekertekről.

Az „ E rd é s z e t i  L a p o k “ egyik  e lőző  évi f ü z e 
t é b e n  P é c h  K á l m á n  e r d ő t a n á c s o s  a fenti cz im  
alatt  —  a r r a  való  tekintettel ,  h o g y  az  á l lam  
l e g m e s s z e m e n ő b b  t á m o g a t á s a  melle tt  s e m  z á r 
k ó z h a tn a k  el a k ö z s é g e k  s k isebb  e rd ő b i r to k o 
sok  c s e m e t e k e r t e k  te lep í tése  és  f e n ta r t á s a  elől
—  igen  é r d e k lő d ő é n  é r tek eze t t  arról ,  h o g y  m i 
k é p p  leh e tn e  l e g c z é l s z e r ű b b e n  az  e g y e s  b ir to 
k o so k n á l  e z e n  c s e m e t e k e r t e k  te lep í tésé t  b iz tosí
tani.  S  v é g e r e d m é n y k é p p  —  lega lább  is has isu l
—  o d a  konk ludá l ,  h o g y  helyi e rde i  a l a p o k a t  
v o ln a  jó te rem ten i .

A ra tó  G y u la  e r d ő m e s t e r  u g y a n a z o n  lapok  
egyik  k é sőbb i  fü z e t é b e n  —  állítólag c s a k  a 
s z a k t á r s a k n a k  e z e n  e s z m e c s e r é b e n i  r é szvé te l  
s e r k e n té s é ü l  —  tág  lá tkörrel  s kellő t a p a s z t a 
lattal fej tegeti  to v á b b  a  k é r d é s t  oly i r á n y b a n ,  
h o g y  —  m iu tá n  e r ő s e b b  okok  a helyi  e rde i  
a l a p o k  ez id ő leg es  e g y s z e r ű b b  m e g t e r e m té s é t  
m é g  a k a d á ly o z z á k  s „ m in th a  a munka alulról 
kezdve nem biztatna általános sikerrel" —  
n a g y o b b  r e m é n y t  táplál , h a  a  k e z d e m é n y e z é s  
felülről i n d u ln a  m e g ; a zaz ,  ez  i r á n y b a n  a  v á r 
m e g y é k  s z a b á ly  rende le t i leg  h ív n á k  fel az  e g y e s  
b i r to k o so k a t ;  m e ly  r e n d e le te k  a z o n b a n  m é g  s e m  
l e n n é n e k  o lyanok ,  m e l y e k n e k  e n g e d e l m e s k e d n i  
kell.

E z e n  két c z ik k n e k  e r e d m é n y é ü l  jött a  h a r 
m ad ik ,  m é g  ped ig  a  g y ak o r la t  s z ínhe lyé rő l .  
M ár to n  S á n d o r  f ő e rd e s z  szól a  IX. fü ze tb en ,  ő 
sz in tén  e l lene  v a n  a  helyi  e rde i  a lap o k  lé tes íté
s é n e k  ; é s  ped ig  a z o n  okból,  m e r t  a  c s e m e t e 
k e r t e k  ü g y e  igen  s z ö v e v é n y e s  l enne ,  —  m á s 
ré sz t  n a g y  t e r h e k e t  r ó n a  a  keze lő  e rdő t isz tek re .

E l fogad ja  A ra tó  a z o n  ind í tványá t ,  h o g y  a c s e m e t e 
ke r tek  ü g y e  o r s z á g o s a n  s z e r v e z t e s s é k .

M iu tán  az  e r d ő s í t é s e k  k é r d é s é n é l  t é n y le g  
fo n to sab b  az  e r d ő g a z d a s á g  t e r é n  alig ta lá lható ,  
a b b a n  a r e m é n y b e n ,  h o g y  s z e r é n y  s o ra im  n e m  
fognak  i l letéktelen to l a k o d á s n a k  b eszám ít ta tn i ,  
n é h á n y  m e g j e g y z é s s e l  m a g a m  is h o z z á j á r u l n é k  
az  ü g y h ö z ; in k á b b  helyi  v i s z o n y o k a t  é r in tve ,  
m iu tá n  az  á l t a lán o s  r é s z e k  s z a k a v a to t t a b b  k e 
zekbő l  előlemlitet t  f ü z e t e k b e n  m á r  e léggé  m e g 
világítva lettek.

M a g a m  ré szé rő l  s z in tén  c s a t l a k o z o m  P é c h  
K á l m á n  a z o n  n é z e t é h e z ,  h o g y  o r s z á g o s  s z e r 
v e z k e d é s r e  e t é r e n  s e m m i  s z ü k s é g  s in c se n .  S  
ped ig  e l tek in tve  a jól m eg ir t  c z i k k e k b e n  fel
hozo t t  e g y é b  okoktól,  —  főleg a z é r t  n in c s e n ,  
m e r t  e lő sz ö r  is tén y leg  az  ese t leg  b e h o z a n d ó  
á l ta lán o s  e g y ö n te tű  e l j á r á s n a k  a helyi  v i s z o 
n y o k  —  a m e l y e k  ped ig  e g y e d ü l  i r á n y a d ó k  —  
állnak  ú t j á b a n  ; s m e r t  m á s r é s z t  a k e r tek  k ö te 
lező  fe lá l l í tásának  b iz tos í téka  m á r  m e g v a n  az  
e r d ő t ö r v é n y  53.  § - á b a n .  Igaz,  h o g y  n in c s  s p e -  
cziel k i m o n d v a  a  c s e m e t e k e r t e k  te lep í tése ,  —  
d e  az  ü z e m t e r v  r e n d e lk e z é s e iv e l  —  h a  az  
m in d já r t  c s a k  id e ig len es  is —  s illetve a m e g 
felelő s h e ly e s  e r d ő g a z d á l k o d á s  f o g a lm á v a l  
c s e m e t e k e r t e k  f e n ta r t á s a  oly s z o r o s  k a p c s o l a t 
b a n  v a n  s a n n a k  oly m a g á tó l  é r te tő d ő  k ö v e t 
k e z m é n y e ,  h o g y  e felett n é z e t e m  sze r in t  g o n 
do lkodn i  n e m  is lehet.

T ö b b  m in t  e g y  évtizedi r e n d e z é s i  m u n k á l k o 
d á s o m  alatt  —  m e ly  m in te g y  n é g y  m e g y e  k ö z 
s é g e i r e  te r jed t  ki —  m a g a m  az  illető e rd ő b i r to 
kok  v i s z o n y a in a k  m egfe le lő  t e r j e d e l m ű  k e r t e k  
felállí tását  m i n d e n  e g y e s  b i r tokosná l  e lő ír tam,  
íly e s e tb e n  t e h á t  a  k ö te l e z é s  az  53 .  §.  s z e r in t  
igen  e g y s z e r ű .  D e  feltéve,  h o g y  az  e g y e s  r e n d 
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szeres tervek erre nem is terjeszkednének ki, 
— miután erdősités bizonyosan minden tervben 
előírva lesz s az is érintve van, hogy különö
sen a pótlások csemetékkel eszközlendők, melyek 
pedig csemetekertek nélkül bajosan szerezhetők 
be s még állami segély mellett is, mint Péch 
igen helyesen megjegyzi: jó  része a szállítás 
alatt kapott sérülések stb. miatt tönkre megy 
s az erdősités soha megfelelő nem lesz, — 
azoknak felállítása a helyes erdőgazdálkodás 
szigorú követelménye.

Különben ezen tényt a tisztelt értekezők ma
gok is elismerik. Péch erdőtanácsos maga 
mondja: „bírjuk rá az erdőbirtokosokat szép
szóval, de ha kell, szigorral is,“ vagy „ne so
kat kérdezzük a birtokostól, hogy akar-e csemete
kertet telepíteni vagy nem, hanem egyszerűen 
hívjuk fel a telepítésre s hol az szükségesnek 
látszik, tegyünk illetékes helyre előterjesztést 
annak elrendelése végett,“ tovább: „Országos 
szervezkedésre szükség nincsen . . . mert a tör
vényes alap, melyet szükség esetén igénybe 
venni lehet, megvan az 1879. évi XXXI. t.- 
cz.-ben. “

Márton főerdész úr pedig beismeri, hogy há
rom község azért telepitett kertet, mert erdősités 
elhanyagolása miatt büntetve lett. Maga fejtegeti 
tovább: „az egyes vonakodókat rendeleti úton 
vagy az üzemterv intézkedései értelmében lehet 
s kell esetleg birsággal is reá venni.“

Hátha még az erdőtörvényhez hozzávesszük 
az ugyanoly fontosságú s pl. megyénkben már 
rendes kerékvágásban mozgó 1894. évi XII. t.- 
cz.-et! Csak járásomban a lefolyt év alatt a 
kopárokra 1.184,800 drb. csemete lett ültetve, 
melyből állami segély 221,000 drbot tett. Folyó 
évre pedig 1.822,000 drb. lett előjegyzésbe véve. 
Ehhez számítva a járásban levő 619.3 kát. hold 
erdősítési hátralékot, mely nagyobbára cseme
tével pótlandó s melyhez e szerint mintegy
3.400,000 drb. csemetére van szükség: honnan 
legyen mindez beszerezhető, ha az egyes erdő- 
birtokosok vagy kopártulajdonosok kényére bí
zatnék az, hogy sziveskedik-e telepíteni kertet 
vagy nem ! ? Állami segély ily quantumban nem 
is képzelhető, összevéve az egész országot, ha 
csak egy járásban ennyi a szükséglet.

S miután ez mind így van, nem csatlakoz
hatom azon indítványhoz, hogy helyi alapok lé- 
tesittessenek; és pedig Márton S. ellenvetéseit 
is elfogadva, ezeken kívül még azért sem, mert 
ezen lassú mozgású s tényleg szövevényes do
logtól semmit sem várok ; másodszor, mert már 
felhozott okoknál fogva arra szükség sincsen, 
de meg mert pl. járásomban ez szintén kivihe
tetlen is volna. Ily alap létesítését köztudomású
lag a képviselő-testület gyülésileg határozza el 
s a közig, bizottság hagyja jóvá. Amint pedig 
már embereimet igen jól ismerem, — alig akadna 
község, melynek képviselő-testülete ily alap fel
állítását megszavazná.

Tényleg az erdész — sűrűn érintkezve az 
elöljáróságokkal s a néppel, sokat tehet ezen a 
téren is; mindemellett már annyi éven át dol
gozom köztük, hogy egész biztosan állíthatom, 
miszerint kellő szigor nélkül még az elfogadott 
s megígért dolog is csak Írott malaszt marad 
körükben. Az erdészben eddig még nagyobbára 
a nép ellenségét látja; plane nálunk* — hol a 
kopárok befásitását és vízmosáskötéseket is ma
gunk végeztetve — többé-kevésbé azt' hiszi, 
hogy az ember önkényileg rója a terhet nya
kába. Persze vannak kivételek is. Egyes tulaj
donosok már észrevették, mily pompásan lehet 
a vízmosást megkötni s ezek már magok kez
deményezik saját birtokaikon a munkálatokat. 
Mert azt is látja, hogy még pár év s azután az 
ő földje is pusztul az árokkal. Ha veszély nem 
fenyegetné, — biz’ a sohasem nézne a dolog 
után; sőt mint minden újdonságnak — ennek 
is ellensége.

Azután meg szépszerű munkával — meg
vallva az igazat — azért is félig meddő az 
erdész ténykedése, mert Arató szavaival élve: 
„nincs mire támaszkodjék a hatalmi ténye
zők esetleg mutatkozó ellenzésével szemben.“ 
Hej! pedig milyen is az a helyzet, mikor csupa 
hivatali féltékenykedés vagy — ritkábban elő
jövő — sárga irigység teszi tönkre vagy áll 
útjában a legegészségesebb ténykedéseknek. 
Máskor meg olyan helyzetet teremt, amilyenre 
reá szokták mondani, hogy: „úgy van az, mi
kor két szakács vagy szakácsné főz.“

* Sajnos, de úgy van az sok más vidéken is. Szerk.
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Ezek után legczélravezetőbbnek tartom én 
— mint mondtam — az erdőtörvény §§-ainak 
a szigorú alkalmazását. Igaz, hogy kissé drasz
tikus — de beválik és megvéd mindentől, még 
ama bizonyos hatalmi tényezők ellenzéseitől is ; 
mert ezek az erdészben látják a szakembert s 
úgy is hiszik, hogy igaza van. Felügyelőségeink 
pedig — hál’ az Égnek — szives pártfogásukba 
fogadnak mindenkor úgy magunkat, mint min
den életrevaló törekvéseinket; sőt eddig is ők 
voltak egyes-egyedül következetes s erős véd- 
bástyái az erdészetnek a kicsinyes, de eredmé
nyeiben súlyos nézetek s intrikák ellenében. S 
körültekintő, gondos kezdeményezéseiket úgy 
az erdők, mint kopárok terén, már eddig is 
üdvös eredmények kisérik. Ezen faktornál tehát 
a kezelő erdész mindég istápoló segélyre talál, 
ami tulajdonképpen már a félsikernél is többet 
ér; s melyre támaszkodva, bizony minden életre 
való eszméjét megvalósíthatja. Soh’sem félek 
attól, hogy egy birtokos a kerttelepités elhanya
golásáért feljelentve, gyengéden — rendészeti 
büntetéssel — ne figyelmeztetnék mulasztásának 
pótlására. S így is van rendén!

Azon kérdésre vonatkozólag, hogy a közös 
csemetekertek avagy az egyes birtokos terüle
tén felállított apróbb csemetekertek részesiten- 
dők-e előnyben, magam szintén az utóbbiak 
pártjára állok. Egyrészt azon okok folytán, melyek 
helyesen az elől említett czikkekben már fel
hozva vannak, — másrészt, mert kifejteni szán
dékozott szerény álláspontom a közös csemete
kertek telepítésével nincsen is összefüggésben. 
Szükségesnek tartom azonban e mellett, hogy 
az egyes gondnokságok székhelyein egy úgy
nevezett központi csemetekert is létesittessék; 
már csak azért is, hogy ezekből egyes tényleg 
szegény kopárbirtokosok ingyen segélyezhetők 
legyenek; másrészt, hogy a vidéknek körülbelül 
megfelelő különféle fanemek tenyésztése terén 
minden kezelő erdész — a természetes zöld  
asztalnál kísérletezhessék s közvetlen tapasz
talatokat szerezhessen.

Azután egy szunnyadó emberi tulajdonnak, 
— a hiúságnak felébresztésére is pompásan fel- 
használhatók a kisebb kertek; pedig ezen tulaj
donnak felébresztése is már sok esetben sike

rekre vezet. Magam például az egyes birto
kosok kertjeit, ahol csak lehet, a közutak 
mellett állíttatom fel; s elegendő volt csak egy
két kertet csinosabban kiállíttatni, hogy a többi 
községek lakói átutaztukban azokat meglátva, 
— tisztán versengésből el ne tökélték volna 
nyomban a még megfelelőbb és szemrevalóbb 
kiállítást, amit azután tényleg foganatosítottak is.

Végül, hogy felhozott álláspontom eredményes 
voltát is illustrálhassam, megemlítem, hogy rövid 
pár hónap alatt is minden birtokosnak, a kény
szer tényleges alkalmazása nélkül — a meg
felelő területű csemetekertjét felállítottam. így át
vettem 11 drb. csemetekertet összesen 10.46 
kát. hold terjedelemmel s a járás erdőbirtokosai 
számának megfelelőleg egy ősz alatt létesítet
tem 22 darabot 37’8 kát. hold nagyságban. Úgy, 
hogy most minden birtokosnak saját, rendesen, 
sőt csínnal körülkerített s kopárokhoz is szük
séges különféle famagvakkal bevetett csemete
kertje van.

Nagy-Sink, 1901. julius 30.
Craus Géza,

m. kir. erdész.

<£><&'<£><£><&><&><$><&■<><><§><£'<£><£> <£x£>

A m etrograf.
Valamikor a Budapesti Hírlap valamelyik számában 

illendőképpen meg volt írva, hogy hogyan gyújtott rá a 
Times a Budapesti Hírlapra Munkácsynak párisi műter
mében. Lehet, hogy fordítva történt a dolog, hogy a Bu
dapesti Hírlap gyújtott rá a Timesre, de erre nem em
lékszem. Tulajdonképpen nem is egymásra gyújtottak a 
nevezett lapok, csak a Munkácsy-kínálta jó szivarra akart 
valamelyik rágyújtani, amit azonban nem tehetett volna 
meg, ha a kollegája ki nem segíti egy szál gyújtóval- 
Természetes, hogy e lapok képviselői voltak a gyújtogatok.

E nevezetes aktusnak csupán egy hasábra terjedő 
szűkszavú leírása késztet engem arra, hogy én még 
szűkebb szavakkal a metrografra gyújtsak rá. Nem lehe
tetlen, hogy jobban járna ez ismeretlen gráf, ha inkább 
alágyújtanék, de ezt szívesebben megteszik majd mások.

Hogy mi az a metrograf, az majd kitűnik itt kezdődő 
kisded elöljáró beszédem végén. Hát csak kis türelem !

Az élet igazságos. Egyformán juttat a jóból is, a rossz
ból is mindnyájunknak s egynek hiányáért mindnyájun
kat kárpótol egyébbel. így mindenkinek ad czímet. Kit 
birtokosnak, kit mérnöknek nevez. Annak kevesebb in
gatlant, de ennek több ingóvagyont juttat. Ha a kevesebb 
cserepestanya, ház, kert, föld, rét sokat ér, de kevés 
dolgot ad, úgy a több teodolit, buszszola, tacheométer,.
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mikrométer, zsebműszer, mérőasztal, mérőkerék, mérő- 
rúd, mérőszalag, mérőláncz, mérőlécz, távolságmérő, 
szintmérő, szögmérő, szögtükör, szögtűző cső, szögtűző 
hasáb, szögtűző kereszt, kompasz, vonalzó, libella, zenkli 
vinkli, czirkli, napernyő, zászló, aneroid és figuráns, ha 
nem is ér annyit, de sok dolgot ad. Ha az a maga lován 
jár, ez annak a birtokán nyargal. Ha az kártyázik, ez 
meg dolgozik és bizony talál ebben annyi örömet, mint 
az abban. Még többet is, mert teremt. Igaz ugyan, hogy 
amaz is teremt adósságot, de emez meg még mappát 
is csinál azonfelül, amiből kiderül, hogy az élet örömei 
fordított viszonyban állanak az ingatlanokkal és egyenes 
arányban a mérnökökkel. És ha az ingatlannal járó for
dított örömökhöz nehezen jutunk is, de annál könnyeb
ben jutunk a földmérés és a térképcsinálás egyenes 
örömeihez. Mint a keményhéjű dió magvához!

íme.
Nem kell egyebet tenni, csak föl kell menni valami 

felsőbb iskolába, például a legfelsőbb régiókban álló sel- 
meczi akadémiára s ott meg kell tanulni mindazt, mit 
az alsóbb iskolában tanulhattunk volna: czeruzát he
gyezni, vonalzót fogni, beleokni az igazi tudományban, 
ami úgy kezdődik, hogy egy meg egy az kettő és ami
ről senki sem tudja, hogy hogyan végződik. És sok min
den egyebet azután, amit még nem tanultunk és ezután 
azt, amit a földmérés tudományának mondanak.

Ezt Cséti 464 oldalra tudta szorítani, de én meg va
gyok győződve, hogy erről sokkal többet is lehetne még 
tudni és főképpen írni.

Én nem ezt a sokkal többet akarom megírni, csupán 
csak a metrograf megértéséhez és a földmérés gyönyö- | 
reinek felfogásához szükséges kis szemelvényt kívánok 
adni.

Hogy földmérhessünk, nem elég azt tudni, hogy mi- 
revaló a czirkalom és vonalzó és minden egyéb már ne
vezett és nem nevezett szerszám, de azt is kell tudni, 
hogy jó is-e az mind és ha nem jó, segíthetünk-e rajta 
és hogyan. Azután hogyan kell mindenikükkel bánni. 
Hogyan állítsuk lábra a mérőasztalt, theodolitot, hogy 
katonásan álljon. Melyik csavart merre srófolgassuk szép 
gyöngéden. Hogyan nyúljunk a nebántsvirág kompaszhoz. 
Mit tegyünk, ha a libella összeesküszik a csavarokkal és 
a lelke folyton bujósdit játszik, ha a zenkli hintázik, a 
czirkli megsántúl, a napernyő égbeszáll, a mérőlécz tán
torog, a láncz macskát vet és a figuráns pálinkázik . . .

Ha megtanultunk a szerszámokkal bánni, tanuljunk 
meg látni is.

A laikus az erdőn nem lát egyebet mint fát. De az 
erdész azt is látja, hogy a fa tömérdek fajta, százféle 
korú, sűrűbben és ritkásan álló, hitvány vagy kövér ta
lajon áll, partos vagy lapos helyen terűi el, egészséges 
vagy' beteges, egyféle fából állanak-e a csoportok avagy 
különféle fajták keverednek egymással. A mezőkön itt 
szántóföld, ott rét, majd legelő, pocsolya, gyalogút, ko
csiút, forrás, patak és sok más egyéb akad a mérnök

szeme elé. Ha e sokféleségnek képét szemlélhetővé és 
kiterjedésüket kiszámíthatóvá akarjuk tenni, akkor e ke
veredések határvonalát föl kell előbb mérni, minden ka
nyarodáson végig haladni, hegyormokon föl, a völgyeken 
le, mindent bejárni, a távolságokat, áttöréseket lánczczal, 
léczczel vagy más műszerrel fölmérni és e fölmért dol
gokat azután lerajzolni.

Ez a fölmérés nem kis munka! Előbb olyan munkást 
kell keresnünk, akit az Úristen a maga hasonlatosságára 
teremtett; minél többet, de legalább kettőt. Ezeket ha
sonlóképpen ki kell tanítani az itt mondottakra, hogy ők 
is lássák a látnivalókat. Azután az egyiknek egyféle szer
számot adunk a kezébe, a másikra bízzuk a másikat. 
Ezalatt a többi munkás segít a mérnöknek, aki egyelőre 
nem csinál semmit. Ezzel készen lévén, fölállítja a mű
szert, mondjuk buszszolát, ami elég ideig tartó szórako
zást nyújt úgy a mérnöknek, mint a munkásoknak. Ez 
annál is kellemesebb része a fölmérésnek, mivel az ily 
fölállított műszer csak kevéske ideig tartó foglalkozást 
ad, ami után a sétának és szemlélődésnek ennél sokkal 
tovább tartó gyönyörei következnek.

E gyönyörök — némiképp igazságtalanéi — úgy osz
lanak meg, hogy az egy mérnöknek jut a séta és a mű
szer állítgatása, míg a többi munkásnak csupán csak az 
egy szemlélődés. A mérnök átsétál a vele — elmélet 
szerint — mindig farkasszemet néző figuránshoz, akinek 
figyelme mindenha irányúi inkább az ég madaraira, mint 
a mérnök utasításaira és jobban szereti a járt utakat,, 
mint a járatlanokat. Ettől visszasétál az elhagyott mű
szerhez, melynek rejtelmes titkait ezalatt hasztalanul für
készte a mellette hagyott tudományszomjas, de annál 
gyakorlatlanabb nép. Állítgatás, séta, bosszankodás, állít
gatás, séta, mérgelődés örökké, ez a fölmérés, ez a fele
munka, amiből semmit sem látunk, semmit sem tudunk.

Tehát mit tegyünk még, hogy tudjunk és higyjünk? 
Tudnunk kell a térképet megrajzolni. Hogy hogyan? úgy, 
hogy előbb kiszámítjuk azt, amit leakarunk rajzolni. Mert 
amit mérés közben jegyzőkönyvünkbe Írogattunk, az mind 
csak alapja a leendő rajznak, a fölrajzolandó vonalháló
zatnak.

Nosza hát, vegyük elő szinusz, koszinusz, tangens, 
kotangens, szekáns, koszekáns, számtan, mértan, logarit
mus ismerőseinket (?), konferáljunk velők: mit monda
nak, hova tegyük ezt, hova azt a pontot, meghagyjuk-e 
a megmért vonalat egész hosszában vagy rövidítsük-e 
meg. Összes adatainkat átszámítjuk olyanokká, minőknek 
a térképen kell lenniök. (Mert tudnivaló, hogy a termé
szetbeli vonalak semmiképp sem olyan hosszúak, mint 
aminőnek a térkép mondja.) Ezután ráragasztjuk a nagy 
rajzpapirost a még nagyobb rajzasztalra, majd elővesszük 
a remegő kompaszt és felhordjuk és felrajzoljuk a papírra 
jól kiszámított adatainkat, annak rendje és módja szerint 
megtesszük az utolsó vonást is és akkor látjuk, hogy 
sok lótásfutás és sok keserves görnyedés után megcsi
nált rajzunk nem jó.
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Mi is lenne jó, amit ember végez!
A mappa hegyein keresztülfut a völgyi patak, a ko

pasz bérezek a patakokba knájpolnak, a természetben 
szépen összefogódzkodó utak térképi állapotban hol 
ikszeket mutatnak, hol tisztes távolban maradnak egy
mástól. A határdombok a határfák hegyibe kerülnek és 
pontosan megállapítható, hogy a természetben a föld 
mely táján lenne a határdomb, ha ott lenne, ahol a tér
kép mutatja. Akárcsak a nagyidai hegy !

Hát így állunk?! Vegyük elő a piros czeruzát és pi
ros tintát és keressük: hol a hiba. Keressük, keressük, 
végig czifrázzuk összes jegyzeteinket és számításainkat, 
gondosan megnézünk újból minden számot a sok árkus 
papiroson végig és találjuk, hogy mindvégig jól csináltuk 
bizony!

Megtörlöm verejtékes homlokomat . . . hol a hiba, 
hol a hiba? . . .  Itt már csak az emlékezés segít, vagy 
a séta, a séta. Ha nem emlékszel vissza a végesvégig 
bemért vonalakra, úgy csak eredj végig még egyszer 
rajtuk! Tartsd magad előtt a térképedet, tartsd szemmel 
a teret is, a képet i s : majd megtudod, hogy hol feled
ted el megnyitni a rosszul lezárt delejtűt vagy hol ol
vastad le rosszul ennek az állását vagy a léczet, vagy 
hol írtad egyik adatot a másiknak helyére, vagy hol húz
tad megfordítva a vonalat a vázlatodban ! Majd rájössz, 
csak keresd! . . .

Kerestük, kerestük, de a hiba még sincs sehol a ter
mészetben . . .

Ha nincs a természetben, ne legyen a mappán se! 
El vele! . . . A hibát meg lehet találni, azaz el lehet 
törölni utánjárás nélkül is. Az elkerülhetetlen hibákat, 
mik saját gyarlóságunkból és a műszerek tökéletlensé
géből erednek — no meg az elkerülhetőket is — ügye
sen ki kell igazítani. A fölösleget is, a deficzitet is ki
vetjük az egész vonalnak részeire. A legelsőre semmit, 
többet a másodikra és az egészet az utolsóra. Vagy ha 
így nem tetszik cselekedni, hát másképp is lehet segíteni 
a bajon. Egy ügyes kanyarítás — és a hiba eltűnt. Ne 
is legyen!

Ekkép helyrerángatván az egyes pontokat, többé-ke- 
vésbé igazságosan helyreáll a hegyek és völgyek kö
zötti egyensúly is. Most már ha idegen műszaki hadak 
és saját különös ellenőrző mérésök alapján jónak mond
ják, azaz találják a sok viszontagsággal készített térké
pet, akkor kész és bizonyos fokig jó is, pontos is és 
megbízható is a mappa.

A kacskaringós fölírásokról és a színezésről nem be
szélek, mert ez csupán csak ékítése a térképnek, de nem 
a lelke.

Amily örömmel és büszkeséggel tölti el készítőjének 
szivét egy valóban jó térkép, éppoly rettenetes fáradság 
és gyötrődés árán készült is az.

No eddig a kisded előszó !
De mi lenne, ha a mérnöknek nem kellene annyi 

tenger ideig tartó küzködéssel, annyiféle előző és utózó

E R D É S Z

tudománynyal, furfangos szerszámmal és emberrel ve
sződni szárazon és vízen. Az emberiség melyik részének 
jutna nagyobb öröm osztályrészül: a műegyetemnek, az 
akadémiának (nem a tudósat, de a selmeczit értem), Bu
dapestnek, Selmecznek, a szülőknek, a hallgató, a nem 
hallgató mérnököknek vagy a földbirtokosoknak, bánya- 
tulajdonosoknak vagy kiknek?

Mi lenne, ha egybeolvasztanánk a tömérdek műszert, 
munkást, tudományt, türelmet és költséget és csinálnánk 
belőlök egy metrografot, egy gépet, amely nemcsak a 
mérést végzi el, hanem a fölmért utakat átszámítja és a 
térképet is megcsinálja minden suskus nélkül, ha aka
rom czeruzával, ha akarom tussal, ha akarom nagyban, 
ha akarom kicsinyben, csupán csak a térkép földiszítését 
bízván a mérnökre. Mi lenne ekkor?

Az lenne, hogy az igazságtalan tanárok egyszerre igaz
ságosakká és hosszúéletűekké, a hallgatók eminensekké 
és életerősekké lennének, mert előbbiek nem ölnék utób
biakat a gyilkos betűvel. A gyönge nem erősebb és ki
tartóbb és sikeresebb harezot víhatván az iskola padjai
hoz most már kevésbé kötött zsarnoknövendékekkel, eze
ket könnyebben leigázhatná. A családapák egyre-másra 
férjhez adnák jobban hozományozható lányaikat. A mér
nökök egyúttal — kevesebbe kerülvén iskoláztatásuk és 
ezzel hamarosan elkészülvén — ifjú korukban nősülhet
nének. A mamák megszabadúlván nagy lányaiktól és agg 
fiaiktól, sans-géne tánezra perdülhetnének. A földbirtoko
sok lerázhatnák nyakukról a tömérdek műszaki személy
zetet, mely folyton fizetésjavítást kunyorál és szidja a 
kenyeres urát. Ehelyett jól megfizetné az egy mérnököt, 
aki most már elláthatná feleségét elegendő számú ka
lappal és pávatollal. Ez a mérnök sem les*. kénytelen 
hivatalos hangú, erélyes szavakkal illetni egyetlen mun
kását, hanem együttesen annál több áldást fognak imád
kozni az uruk fejére, minél nagyobb területet méret ve
lők. Mert a metrograf mellett csak éppen annyi dolguk 
lesz, hogy közrefogván a háromkerekű, könnyű járású 
gépet, egyik elől, másik hátúi, végigballagnak vele a 
fölmérni kívánt hegyen, völgyön, úton, barázdán, tó szé
lén, rét szélén vagy akárhol, gondosan ügyelvén ekköz- 
ben arra, hogy a pipájuk ki ne aludjon.

És akkor már én is rágyújtanék.
Hát nyájas olvasóm ez bizony jó lenne. Sőt nem is 

óhajtó módot írok, hanem jelentő módot: . . .  ez bizony 
jó lesz, mert a gépet már kieszeltem, meg is teremtet
tem elméletben, írásban és képben, csupán csak testet 
nem öltött még.

Tehát itt az aurea aetas. Aki kiváncsi reá, kisérje 
figyelemmel a mérnökök, erdészek és bányászok lapjait, 
valamelyikben majd megtalálja nemsokára a szabadal
mazott műszer leírását.*

Tudom, hogy lesznek ügyes, tudós emberek, akik ezt 
szebbé és jobbá teszik, villámos hajtóerőre rendezik be,.

* Adjuk mi is legközelebb.
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nem fogadnak egy munkást sem, nem is ballagnak a 
a műszer körűi, sem előtte, sem utánna, hanem odatelep
szenek majd maguk is a rajzlap mellé a műszerre és az 
automobil-metrograf kipárnázott üléséből keresztbe tett 
lábbal fogják méregetni a határt és csibukozva fognak 
gyönyörködni a térkép megszületésében — tudom én ezt 
jól, de az ily tökéletesítésre gyengének érezvén maga
mat: ezt a feladatot a hálás utókorra bízom.

Fankovics.

Néhány nevezetes lomb- és fenyőfáról.
Közli: Itnecs Béla.

Hosszú életkor tekintetében sok fanem túltesz az állat
világ akárhány öreg kort elérő példányán.

A borostyán elél 450, a gesztenyefa 600, az olajfa és 
platán 700, a czédrus és narancsfa 800 évig is, sőt van
nak oly fák is, melyek évezredeken át daczolnak az idő 
pusztító hatalmával.

Egy kaliforniai mammuthfáról fel van jegyezve — me
lyet általánosan „Old Maid“ néven ismertek — hogy 
ezelőtt mintegy 25 évvel a vihar kidöntötte s E. de la 
Rue 1234 évgyűrűt számlált meg legyalult lapján. Egy 
másik 450’ magas mammuthfa ugyancsak Kaliforniában 
35’ átmérővel 5000 évesnek van becsülve s hozzá még 
teljes épségnek örvend.*

A nagyon öreg fapéldányok minden kulturállamban 
napról-napra jobban fogynak, legtöbbje a kapzsiság, a 
pénzszerzésnek esik áldozatul. Egynémely államban jelen
leg törvény útján mentettek meg kiváló öreg példányo
kat a tudomány részére ; nálunk is üdvös dolog volna ezt 
az eljárást követni.

Alábbiakban egynéhány sajátságos törzsfejlődésű, öreg
korú európai faegyedről akarok megemlékezni, melyek
nek vastagsági méretei, ágainak bizarr alakú növekvése 
által nemcsak a laikus, de a szakemberek figyelmét is 
méltán magukra vonják. Ezek között vastagság tekinte
tében első helyen áll a Schattenhofen (felső Bajorország) 
közelében lévő, a lakosság által már régen királytölgy
nek elnevezett közel ezer éves tölgypéldány, melyet II. j 
Maximilian király még 1846-ban megvásárolt s az most 
egy emléktáblával díszítve, állandóan gondoztatik.

A törzs kerülete másfél méter magasban 10 m., átmé
rője ugyanott 3 m., de már 6 méter magasban az átmé
rője 4 m. s kerülete is annak megfelelően nagyobb. Mint 
minden ilyen túlkoros fáknál bekövetkezni szokott, kül
seje nagyon meg van viselve és csúcsaszályban szenved, 
minek daczára minden évben elég mennyiségű zöld haj
tásokat hoz.**

Németoszágnak egy másik nevezetes tölgyfája az uhlen- 
burgi kettős tölgy. Két egymás mellett álló, 200 évet 
meghaladó tölgy 3 m. magasban egy erős vízszintes 
oldalág által úgy összenőtt már fiatalabb korában, mintha

* L. Döbner-Nobbe Botanik für Forstmänner 159. oldalán.
** A Gartenlaube 1900. évfolyama 24-ik száma után.

a kettő egy makkból kelt volna ki. Az egyiknek törzse 
többszöri villámütés által annyira meg van viselve s bel
seje elkorhadva, hogy abba két ember kényelmesen el
férhet.

Sajátságos növése által a berlinieknek kedves ismerő
sökké vált a Tegel határában álló úgynevezett „teve- 
hársfa“. Egy százados hársfának a törzse harmadfél 
méter magasban két ágra van osztva, melyek közül az 
egyik 5 m. hosszú és fél méter vastag. Ez az ág víz
szintes irányban nőtt s mivel hasonló dudorodása van 
mint a teve hátának, a fát „tevehárs“-nak nevezik a jó 
németek. Alig van a berlini férfiak közt olyan, aki gyer
mekkorában ezen a különös falovon végig ne lovagolt 
volna. Ünnepnapokon egész búcsújárást rendezett a 70-es 
évek fiatalsága, minek következménye az lett, hogy a 
törzs azon része egészen kéregnélküli s erősen megvan 
támadva. Újabban a sebeket agyaggal kenik be, hogy a 
fát a végpusztulástól megóvják.

Nemkevésbé érdekes a clossowi királyi uradalomban 
lévő borókafenyő példány. A borókafenyőnek az a saját
sága, hogy rendes körülmények között gömbalakú törzset 
növeszt, de a külső behatások folytán egy fanemnek 
sem módosul annyira a törzsalakja, mint éppen ennél a 
fenyőfélénél.

Hazánkban is látni, mily különbség van például egy a 
legeltetésnek kitett kevésbé jó talajon nőtt egyed és me
gint valami öreg magfa védelme alatt megerősödött pél
dány között, míg a legelőn lévő borókafa a folytonos 
lerágás következtében, valamint az időjárásnak és szél
nek behatása alatt egész torzalakot nyer, addig a má
sik ezen káros külhatásoktól védve rendes egyenes nö
vésű törzset fejleszt s gyakran eléri a 8—10 méter 
magasságot. A clossowi kertben levő boróka is igazolja, 
hogy rendkívüli esetekben a cserjefélék is elérnek olyan 
vastagság- és hossznövést, mely különben csak a fáknak 
tulajdonsága. Ennek a borókafának másfél méter magas
ságban mért törzsvastagsága 18 cm., a sudár hossza 
pedig a 10 m. meghaladja.

Az „Oest. Forst- u. Jagdzeitung“ ez évi 33-ik számá
ban is említés van téve egy rendes faalakban nőtt 8 m. 
magas, 18 cm. vastag 50 éves borókafenyőről, mely 
Gurk községhez (Karintia) tartozó Höllwald nevű erdőben 
jelenleg meglehetős gyér zárlatú lúciállabokban áll.

Kelet-Poroszországban Cadinen közelében 1899-ben a 
nemzetközi földrajzi társulat kirándulása alkalmával rá
akadt egy szomorú-lúczfenyőre, melynek aligha van társa 
Németországban. Ennek a Picea excelsa pendula pél
dánynak másfélméter magasságig a törzse ágnélküli; 
ettől kezdve az ágak a törzs körül legszabályosabban he
lyezkednek el s az mintegy szabályos oszlopalakot nyer. 
melynek átmérője a három métert meghaladja.

16 méteren felül a csúcs egy rendes hegyes kúpban 
végződik. Élőfában ennél szebbet alig lehet képzelni.

Hazánknak legérdekesebb mogyorófája egyik diósgyőri 
kertben áll; magassága 16 m., törzsvastagsága pedig 54 cm.
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Terebélyes koronájának egyes ágait ugyan az időjárás 
megviselte, de különben egészséges voltáról tanúskodik 
azon körülmény is, hogy csak nemrégiben is egyévi ter
mése közel 10 zsák finom gyümölcsöt hozott. A nép
hagyomány szerint Mária királyné, Tső Lajos leánya ül
tette. Annyi bizonyos, hogy korát ennek a remek vén 
fának tudományos alapon meghatározni nagyon kétséges 
vállalat lenne.

Gyöngyösön a m. kir. adóhivatal kertjében 3 drb. igen 
szép méretű tiszafa van. A legnagyobbnak mellmagas
ságban mért kerülete 1 méter 45 cm., átmérője 46 cm.; 
magassága 15 méter. A törzs 4 méter magasságig csak
nem hengeres, azonfelül egybeforradva ugyan, de két 
ágban csavarodott. Hat méter magasságban 6 kisebb ágra 
oszlik, koronája összehajló, kúpalakú.

A másiknak kerülete 1 méter 30 cm.; átmérője 40 
cm.; magassága 12 méter. Törzse északnyugati irányban 
erősen elhajlott s egészen lombozatáig borostyánnal van 
felfuttatva.

A harmadik ezeknél kisebb méretű.
Hogy mikor lettek s ki által ültetve, arról senki sem 

tudott felvilágosítást adni. Egy pár száz évesek bizonyára. 
A ház és kert azelőtt gróf Berényi-féle porta volt, való
színűleg valamelyik fákat kedvelő gróf ültethette.

A három tiszafa örökzöld lombjával s ezek egyike a 
ráfonódott borostyánnal gyönyörű látványt nyújt a szem
lélőnek, szakértőnek pedig látása kimondhatatlan örömet 
okoz. Kár volna elpusztulni hagyni! Úgy tudjuk, hogy 
az egri járási erdőgondnok a földmívelésügyi Minister úr 
figyelmébe fogja ajánlani ezen ritka példányokat.

Nem kis nevezetessége még ezen udvarnak a benne 
levő 6 drb. szelíd gesztenyefa sem. Ezek mindegyike ki

váló szép sudár növésű, 25—30 méter magasak 60—80 
cm. mellmagassági átmérővel. Valószínűleg a tiszafákkal 
kortársak.

A tiszafa még ezelőtt 300—400 évvel igen keresett és 
drága épületfát adott elődeinknek.

Sok középkori középület belsejében találunk még ma 
is tiszafából faragott bútorokat és gerendákat.

így pl. a régi faragászat, szobrászat remekének emlé
keit ebből a fából csinálták a bártfai templomban is. 
Bártfa híressé vált városházának plafondja és tetőgeren- 
dázata is ebből a fából való.

Csak mellékesen legyen itt megjegyezve, hogy a tisza
fának vöröses fája úgy építési czélokra, mint faragásra is a 
legkiválóbb valamennyi eddig ismert és használt fanem közül 
s ott, ahol megélhetése biztosítva van, üdvös dolog lenne 
azt megint nagyobb mértékben megtelepiteni. Valamikor 
hazánkban is voltak szép öregkorú tiszafaerdők, ezt már 
abból is lehet sejteni, hogy a bártfai régi házak geren- 
dázata ebből a fanemből készült.

Az öreg faóriások nálunk ritka helyen részesülnek kí
méletben ; erre egy példa, amit a minap az Uj Időkből 
is olvastam.
.. A nagyszombatiaknak volt egy híres fájuk, gyönyörű

E R D É S Z

szép, terebélyes, impozáns egy fa, festői s ritka nagy
ságú ; erről azt meséli a hagyomány, hogy lombjainak 
árnyékában pihent vala egykoron Mátyás király. Itt tehát 
egy kedves hagyományról van szó, amely más országban 
már magában véve is elég arra, hogy megbecsüljék és 
szeressék a legendáknak ezt a szép, néma tanúját. De meg 
ilyen ritka, pompás faóriást ok nélkül elpusztítani magában 
véve is egyszerű barbárság. Dühösek is a nagyszombatiak 
és méltán. A szép Mátyás-fája úgy suttyomban szen
vedte el a nehéz halált. Akadt egy bölcs városi tanácsos,, 
aki kivágatta, állítólag azért, mert akadályul szolgált egy 
kálvária megépítésére és mert — úgymond — életvesze
delmes. Hát szeretnők azt a remekművű kálváriát látni, 
amiért ilyen barbarizmusra kellett vetemedni. A fa pedig 
éppen nem volt életveszedelmes, egészséges volt sok száz 
esztendős kora mellett is, csak két ága hajlott le, de az 
ilyesmin könnyű segíteni; másfelé, például az ó-budai 
római fürdőben vagy Németország sok helyén szépen ke- 
gyeletesen alátámasztják a túlságosan nehéz ágakat. De 
nálunk ki törődik szép dolgokkal ? Akiknek ez feladatuk 
volna, vagy nem értenek hozzá, vagy pedig oly szerény 
látókörűek, hogy igazán csak naivságuk menti őket a leg
kegyetlenebb elitéléstől. A nagyszombati favágótanácsos 
talán ebbe az utóbbi kategóriába tartozik.

A C oraebus bifasciatus a borsod i Bükkben.
Gesztes Lajos lapunk 9. számában említést tett arról, 

hogy a Mátrahegység némely tölgyeseit a Coraebus 
bifasciatus megint megtámadta. Figyelmessé téve ezen 
közlemény által a Mátra és Bükkhegység között levő ne
hány kisebb erdőrészt, valamint egyik nagyobb erdőgond
nokságomat, mely a Bükkhegység nyugoti kiágazását ké
pezi, tüzetesen megvizsgáltam s avval a nem éppen ör
vendetes tudattal hagytam ott a tölgyfiatalosokat, hogy 
biz azoknak legnagyobb része többé-kevésbé meg van 
támadva e rovar által.

Most augusztusban, midőn a megtámadt csúcs- vagy 
oldalhajtás teljesen lombtalanul mered az égnek s egy 
nagy felkiáltójelként mintegy segítségre hívja fel figyel
münket, igen könnyen meg lehet állapítani, holdanként 
hány szépreményű fiatal tölgyfát tett csúffá ez a külön
ben szép díszbogár.

A bejárt területen azt tapasztaltam, hogy az idén leg
alább még az erdőnek 3 kilométernyi széles sávon belül 
eső része ment a bajtól s így a következő tavaszon 
szükséges védekezés túlságos nagy költséget nem fog 
okozni.

A bogár leginkább a kocsánytalan tölgynek 10—30 éves 
példányait támadta meg s legtöbbször a csúcshajtást fe
lülről 140—160 cm. hosszaságban s mivel van olyan 
fiatalos is, hol k. holdanként 50—60 drb. vezérhajtás 
nélkül maradt, itt az idő a védekezésre. Időszerűnek vé
lem tehát különösen a Bükkhegység közelében lakó szak
társaim figyelmét e bajra felhívni, vizsgálnák meg ők is
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részletesen tölgyeseiket, mert ahol holdanként csak 4—6 
drb. megtámadott egyedet látni, jövő évben, ha elemi 
csapás nem gátolja a rovar szaporodását, 8— 10-szer 
annyi lesz a csúcshajtás nélküli fácska s hogy abból ér
zékeny veszteség származik, fölösleges bővebben részle
teznem. Jövő év tavaszán, lehetőleg május végén, midőn 
bebizonyosodott a bogár megjelenése, egyebet nem te
hetünk, minthogy a már hervadozó levéllel biró hajtáso
kat a legalsó fonnyadt levél alatt egy éles kis fürészszel 
lenyesetjük s a még ki nem repült begarakat a gályák 
elégetése által megsemmisítjük.

A megtámadott galynak letörését nem ajánlhatom már 
azért sem, mert az által a megmaradt törzsrészen a fa
kéreg többé-kevésbé megsérül s a forradás, illetőleg a 
keletkezett sebhely igen nagy dudorodással fog gyógyulni. 
Vidékünkön, hol fiatal tölgyeseink a fővad lerágása által 
annyira szenvednek, evvel a körülménynyel is számol
nunk kell s értékes fiatalosainkat legalább az olyan ter
mészetű bajok ellen védjük, melyeknek alkalmazása nem 
nagy kiadással s fáradsággal vannak összekötve..

Imecs Béla.

TÁRCZA.

G ólya-költözés.
— A „Magyar Erdész“ eredeti tárczája. —

Irta : Glück István.

A madarak életében a legszebb, de egyszersmid a leg- 
csudálatosabb mozzanatok egyike a költözés.

A természetbúvár megakad e tény láttára, kapkod 
jobbra-balra, de kivezető utat, megoldást nem talál, ha 
elveti a Teremtő által az állatba oltott ösztönnek minden 
magasabbrendű értelmi működés nélküli nyilvánulásait. 
A gondolkodó ember töri eszét, mikor látja, hogy az állat 
mily pontosan tudja a később bekövetkezendő időjárást, 
a más hazába vezető utat s ezernyi mást.

Ki súgja meg a madárnak, hogy hagyjon itt mindent, 
fészket, erdőt, berket, mezőt s meneküljön más világba, 
hol szebb napok fognak virradni reája, mint a zordon 
tél beálltakor? Honnét tudja, hogy itt nem süt télen 
reánk a nap oly melegen, mint nyáron; hogy a csikorgó 
tél fagya megfosztaná élelmiszerétől s a biztos halál ve
szedelmének tenné ki ? Hiszen nem látta, nem tapasz
talta egyiket sem! Ki mondja meg neki, hogy zord idő 
fog bekövetkezni s hogyan tud hitelt adni annak az el
szomorító beszédnek, mikor még melegen mosolyog a 
zöld ligetre a magasból a nap; mikor még zümmög a 
sok légy, rovar a levegőégben ; mikor még zsong a lengő 
fuvalom lágy érintésére a tó vizének hullámfodra; mikor 
még pezsgő élet nyilvánul mindenfelé, amerre csak szét
tekint?! Ki tanítja meg arra, hogy merre lelhető föl az 
örökös nyár hazája s hogyan tud vakon nekivágni a nagy 
világnak minden biztosíték nélkül ? Ki mutatja meg neki 
az idegenbe vezető hosszú utat, ki súgja meg neki,

hogy a beláthatatlan tenger vize egy helyen parthoz, szi
lárd talajhoz verődik, mely neki új otthont ad s hogy föl- 
lelend majd mindent, amit elhagyott a szülőföld virányain?

S viszont, mikor enyhülni kezd a régi otthon téréin az 
idő, mikor enged a tél fagya és langyos szellő lengedez 
az ébredő természet ölén; mikor megpattan a rügy s ki- 
leveledzik a galy : micsoda posta viszi el örökké pom
pázó, de nekik mégis mostoha hazába az örömhírt, hogy 
megjött a kikelet, a bokrétás tavasz? Mi tartja őket vissza 
a messze idegenben a fészkelőstül, a családélet megala
pításától? Mi ösztönzi őket az örökké meleg újvilágban, 
hogy egyszer csak szárnyra kerekedjenek s hagyják ott 
a terített asztalt, mi bírja őket rá, hogy visszatérjenek 
oda, hol kis fészekben szülőik ápolása, szorgos gondos
kodása folytán fölnövekedének ? Ki vezérli mindegyiket 
vissza arra a tájra, abba a kertbe, abba a házba, néha 
fészekbe, melyet ősszel elhagytak?

Ezer meg ezer kérdés merül föl a kutató emberi elme 
előtt e tények láttára, melyekben lehetetlen a végtelen 
Mindenhatónak és bölcsességének igazán isteni kezemun- 
káját nem látni. Megénekelte ezt a mozzanatát száz. meg 
száz természetbúvár és érdeklődő dilettáns és hova jutot
tunk? Oda, hogy Homeyer, az agg tudós, ki félszázadnál 
tovább tanulmányozta e kérdést, szomorúan így volt kény
telen nyilatkozni: „A helyett, hogy megoldanók a talá
nyokat, mindegyre újabbakra bukkanunk, melyek meg
fejtése újabb és újabb nehézségekbe ütközik; nehézsé
gekbe, melyeket sohasem lesz képes az emberi elme 
megoldani . . .“

*

Úgy augusztus közepe táján vizivadászaton voltam a 
kopácsi tón, mikor bámulatomra egy náddal körített szá
raz dörömbön száz meg száz fehér gólyát láttam össze
csoportosulva. Eleinte csodálkoztam a jeleneten, de csak
hamar eszembe jutott, hogy most a költözések ideje. 
Érdekesnek ígérkezett e madárvonulás apró részleteinek 
megfigyelése, miért is másnap s még többször kirándúl- 
tam keréken e helyre tanulni s egyszersmind élvezni 
mindent, amit csak az ily megfigyelés egy természet- 
barátnak nyújthat.

Kora reggel volt. Még játszott a reggeli hűvös keleti 
szellő arczom körül, bár a nap már jó utat tett meg a 
látóhatár aljától. Csak úgy röpültem a magas védőgát 
tetején beljebb a rétvilágba. Sietnem kellett, mert a gó
lyák már ott voltak, ott kellett lenniök, hisz csak olykor
olykor láttam egyet-egyet arra felé szállni, pedig tömén
telen van e vidéken. Ha az ember átmegy Kopácson, 
Daróczon, Laskón, e tóparti falvakon, alig győzi bámulni 
azt sok gólyát, melyek méltóságos kimértséggel sétálgat
nak a házak tetején. Amint ház házat, fészek fészket ér. 
Egyes helyeken csaknem minden kémény le van foglalva 
a hatalmas fészek számára. Ezt a helyet kiválóan ked
veli a gólya, a nép meg örömmel látja háza tetején, 
mert biztosítékot vél látni megtelepedésében a bekövet
kezhető tűz ellen. Ez a szent madara, mint az egypto-
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miaknak az ibis. Szereti mindenki, mert tetszik a biza
lom, melyet az emberrel szemben tanúsít. Csak nála, 
meg a fecskénél tapasztalhatjuk ezt. Ők a mi elkényez
tetett madaraink!

Vagy 8 kilométernyi út megtevése után helynél vol
tam. Elértem a „Szivattyú“ tájékát, melynek déli lefo
lyásánál szárazabb időben kocsiút vezet be a kopácsi 
rétbe. Ide tértem le, hogy alkalmas megfigyelő helyet 
keressek magamnak. Csakhamar találtam is egy elég 
lombos fűzfát. Megmásztam.

Nagyszerű kilátás nyílt meg előttem. Messze beláttam 
a végtelennek tetsző nádtengert apró tisztásaival, rigyá- 
saival. Néztem addig, hol a nádvirág sötétzöldje szürkébe 
csap át s egybeolvad a ráborúló ég halványkékes, köd
szerű színével, onnan végig szaladtam szemeimmel az 
élénk azúrkék égboltozaton addig, hol szinfosztó messze
ségben a kopácsi, béllyei, eszéki templomtornyok teteje 
ötlött szemembe. Ameddig ellát az ember, mocsár, láp 
mindenfelé. Nincs semmi változatosság, csak a napfény
ben megcsillanó víztükör, a nádország elzárt vén fűzfái 
tűnnek ki e végtelenségből, melyek közt mesteri kanya
rulatokkal fut végig az Albrecht védőgát.

Előttem egy hatalmas pocsolyás tisztás terül e l: ott 
vannak a gólyák. Éktelen kelepelést visznek véghez, mintha 
csak igazán tanácskoznának. Volna beszélni valójuk elég: 
mikor induljanak, merre, a fiatalokat inteni, hogy idején 
induljanak, vagy talán maradniok kellene valamennyiek
nek, hiszen még oly melegen süt a nap, hiszen még 
oly gyönyörű ez az otthon, ez a lápvilág! Nincs szükség 
semmi beszédre, semmi tanakodásra, csak a fölhevült 
emberi phantasia akarja ráerőszakolni. Izgatottak, hát 
kelepeinek !

Nem lehet húzni, halasztani az időt. A madár, mikor 
megjön a költözés ideje, nyugtalankodni kezd, csoporto
sul, nem tudja visszatartani semmi sem. Mi támasztja fel 
benne ösztönét? Része van benne a reggeli hűvös szellő
nek, az esti erős harmathullásnak, hűvös estéknek, né
melyeknél a táplálék minőségváltozásának és sok, nagyon 
sok egyébnek. S ezt a határt nem tudja lerontani a nap
közti nagy, sokszor tikkasztó melegség, az élet zsibon- 
gása. Mikor ez az idő megjön, menni kell; el kell hagyni 
a fészkes otthont, a kedves lápvilágot s el kell vándo
rolni messze idegenbe, kitenni az életet a veszélyek egy
másutánjának. A tojókat csak a fiatalok nevelése tarthatja 
vissza néhány napig. Aztán menni kell nekik is.

Az öregek naponként gyülekeznek egy meghatározott, 
évekkel nem változott helyre, honnan szárnypróbálgatás
féle kirándulásokat rendeznek. De ez csak néhány napig 
tart. Aztán fölkerekednek a vének s néhány kör leírása 
után nekivágnak a nagy világnak, repülnek fenn jó ma
gasan, egyenesen, sebesen, mig csak az éhség nem 
kényszeríti őket a leszállásra. Éjjel pihennek, nappal 
vándorolnak, mig csak el nem érnek oda, hol nem kell 
tartaniok a téli hidegtől. Az éneklők nappal keresik élel
müket és éjjel költöznek s ezek csapatosan, együttesen

E R D É S Z

a fiatalokkal, sokszor más fajokkal is keverve teszik meg 
a hosszú utat. A gólyák többnyire külön költöznek, elő
ször a hímek, azután a tojók, végre a fiatalok; néha 
vegyest a szülők, de a fiatalok mindig külön s ezek nem 
is szoktak viszatérni az elhagyott szülőföldre.

A költözés megkezdése után 10—15 nappal elcsende
sedik a házak tája; nem hallatszik a gólyák víg kelepe
lése, a vadász nem találkozik velők jártában-keltében, a 
szántóvető hasztalan várná ugaros földjén. Nincsenek 
már itt, elment mind, amelyik csak tudott. Csak a be
tegje maradt itthon.

Alig helyezkedtem el a fán, mikor nagy zsivajjal, kele
peléssel fölkerekedtek s magamra maradtam.

Néztem utánnok soká-soká, mig el nem tűntek szemeim 
elől. Tűnődni kezdtem, ha vájjon végkép eltávoztak-e. 
Nem tudtam, nem akartam elhinni, azért csak vártam 
tovább. Ám hasztalan. Eltelt egy félóra s még mindig 
üres volt a levegőég, nem látszott semmi. Hát csakugyan 
itt hagyták már a tájat? Oly nehéz volt elhinnem. Sze
rettem volna, ha még néhány napon tanúja lehettem 
volna az élénk tereferének, melyet véghezvittek. De 
meg nehéz is volt tőlük megválnom. Eszembe juttatták 
a múlandóság keserves gondolatát, az idő röpke voltát, 
nyomtalan eltűnését. Eszembe jutott a borongós ősz kö- 
zelgése ködével, bágyadt napsugarával, úszó ökörnyállal 
telt levegőjével; szinte megérkezettnek láttam az időt, 
mikor a másik madarunk, a fecske is elhágy, szinte 
hallani véltem már azt az élénk csicsergést, melylyel be
töltik a levegőt, mikor az új háztetőkről elrepülnek egy 
darabig, aztán megint visszatérnek. S fájt nagyon, hegy az 
idő oly kíméletlen gyorsan röppen tova az örökkévalóság 
torkába.

Csend volt körülöttem, néma, halotti csend, csak 
néha-néha hallatszott el hozzám egy-egy átrepülő gém 
kvakk-kvakk kiáltása. A gólyák csak nem jöttek visz- 
sza. Búsan leszálltam a fáról s a szivattyú felé men
tem. Ott meghagytam a hajdúnak, hogy engem telephonon 
tudósítson, ha észreveszi, hogy a gólyák újra csoporto
sulnak.

Nem kaptam hirt, de néhány nap múlva Eszékre 
menvén, az országúiról a gólyáknak egész seregét láttam 
a béllyei tó alatti palaczkai rétségen. Természetesen ide 
rándultam ki aztán naponként a távozó gólyák megfigye
lése végett. Fiatalok voltak nagyobbrészt. El kellett ne
kik is szánniok magukat a hosszú útra, nyugtalanitá őket 
is már az ellenállhatlan ösztön parancsszava. Néhány 
napon át tartott a gyülekezés, a kisebb kirándulás. Fel
repültek, elmentek messze, hogy szemem alig követhette 
őket, de visszajöttek ismét. Ámde egyik napon, mire a 
gyülekező helyre értem, már üresnek találtam. Vártam, 
de hiába. Elmentek, talán hogy soha vissza se térjenek 
ide többé. Hová?

Eszembe jutottak a kalandos mesék, melyeket sokszor 
a madarak költözéséről hallottam. Hová mehetnek? Ki 
tudná biztosan megmondani? Az irány, a merre az én
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gólyáim eltűntek szemeim elől, délkeletnek hajló volt a 
Drávatorok felé s nagyon hihetőnek tűnik fel előttem, 
sokaknak az a véleménye, hogy a folyam irányát köve
tik s hogy így Kis-Ázsián keresztülmennek Egyptom felé, 
ameddig természetesen a szükség, az időjárás éppen 
kényszeríti őket. Ott egyszerűen kóborló természetüekké 
válnak a többi leköltöző madárral együtt, mig csak nem 
érkezik a visszaköltözés ideje.

A búcsúzás fájó hatása alatt mégis örömmel gondol
tam a verőfényes tavaszra, mikor a messze idegenbe 
távozott kedvencz madarunk újra felkeresi majd igazi 
honát, a régi mocsárt, az elrongált, elhagyott fészket; 
mikor újra betölti kelepelésével a ház környékét; mikor 
újra keringeni látom majd fenn a magas égen, jósolva 
a közelgő páralecsapódást. Örültem, hogy azt a tájt, 
ahová távozott, nem tartja hazájának s hogy újra vissza 
fog térni, fészket rakni, költeni, éhes, tátogató nagy fió
kákat nevelgetni . . . .

J *  d "  * ^  * * * • *. . ‘ . . ♦ • . * • . *. - * • C ♦. . 4 . *. . ♦ , . ♦ , . ♦ . r*. . *. . ♦.

IRODALMI SZE/ALE.

A  k a l i f o r n i a i  ó r i á s f á k .  Amint a „Deutsche Forst
zeitung“ értesül, az Egyesült-Államok ministere, Gifford, 
a kaliforniai óriás fapéldányok kihasználását utasításban 
szabályozni akarja. A világ csodáját képező óriásfák na
gyobb része magánosok erdejében elszórtan más fanemek 
közé elegyülten fordul elő s most egy nagy fűrésztelep s 
faiparvállalat valamennyit feldolgozni akarja. Mariposában 
az óriásfákat még eddig veszély nem környezi, de a 
többi területeken alighanem áldozatul esnek a kapzsiság
nak. A legszebb, legmagasabb és legvastagabb példányok 
Calaverasban találhatók s azok is még a múlt év folya
mán birtokába kerültek egy fakereskedő czégnek. A 
Sequoiapark és a Grant tábornok-féle népkert óriásfái 
szintén megvásároltattak — kihasználás czéljából — két 
fűrésztelep által, de remélik, hogy azok közül megmen
tenek állami beavatkozás folytán számos kiváló példányt. 
A többi területeken előforduló faóriások úgyszólván mind 
ki vannak téve az elpusztulás veszélyének, amennyiben 
azok magántulajdont képeznek s a birtokosok szabadon 
rendelkeznek velők. Mindenesetre nagy kár és sajnálatos 
dolog lenne, ha ezek az impozáns növésű természeti cso
dák, mint egyedüli képviselői egy ritka fafajnak, örökre 
eltűnnének a föld színéről, mert most még ők az egye
düli élő tanúi egy ezelőtti geológiai korszaknak s így 
rendkívül nagy értékük van tudományos szempontok
ból is. A fák jelenlegi fejlődésére száz esztendő, néme
lyiknek több ezer évet meghaladó idő kellett s hogy ily 
nagy kort értek el a faóriások, rendkívüli jó tulajdonság
gal kellett birniok. Maga a fák kérge gyakran 50—70 
cm. vastag s úgyszólván eléghetetlen pánczéllal veszi 
körül a fatestet, mely még a legöregebbeknél is teljes 
egészségesnek bizonyult a döntés alkalmával. A gombák 
általi megtámadásnak legkisebb jelét sem találták a fák

belsejében, de daczára a nagy önfentartási erőnek, ellen
álló képességnek, úgy látszik, hogy a jégkorszak óta 
újabb területet nem bírtak maguknak hódítani, hanem a 
már elfoglalt, aránylag kis térre szorítkoztak, melyen a 
kedvező tenyészeti feltételek megvoltak. A fák rendesen 
elegyes állabokban fordulnak elő s már magában az 
ilyen méretű óriásoknak ledöntése, összetakaritása nagy 
pusztítással van egybekötve, nem is emlitve a sok vissza
maradt kolosszális tuskó és nem használható görcsös 
rönkőmaradványokat, melyek száraz állapotban valóságos 
veszélyes tűzfészekké válnak. Amint állítják, a faóriások 
ledöntése aránylag kevés tiszta hasznot hajt a tulajdono
soknak. Imecs B éla .

A  t a v a s z i  f a g y o k  é s  a z  e r d ő .  Általánosan is
meretes, hogy Európában május és június hó folyamán 
a levegő hőmérséke rendszeresen visszaesik s ez a hő
csökkenés egyes vidékeken erősebb vagy gyengébb fagy 
alakjában is nyilvánul. Ezen évente ismétlődő hőmérséki 
változásoknak az okát a meteorologusok többféleképpen 
magyarázzák. Ermann a novemberi meteor-rajból, Hum
boldt a Közép-Európa földjéről északra áramló rendkívüli 
meleg légáramok által előidézett nagymérvű hó- és jég
olvadásból s Dove a föld felületén egyenlőtlenül elosz
lott hótömegek időnkénti kicserélődéséből igyekszik meg
okolni, míg Bezold, Assmann, Hennig, Neumayer s több 
más meteorologus a dél- és észak-európai hőkülönbö
zetek kiegyenlítődésében keresik a magyarázatot. Ezek 
szerint kora tavaszszal a Balkán-félszigeten s azon felül 
is, egész Magyarországig észlelhető gyors hőemelkedés 
miatt a depressio Európának erre a részére helyezkedik, 
míg ugyanekkor északon, kelet felől emelkedő légnyomás 
mellett hideg északi szelek uralkodnak, amelyek ott a 
hőmérséket erősen lehűtik. Ez a hideg légáram a déli 
alacsony légnyomás által mintegy vonzva s az északi 
szelektől hajtva, átömlik Európa déli felére és a légnyo
más emelkedésével derűit időt, erős lehűlést s helyen
ként fagyot eredményez. így történt ez kétségkívül már 
évezredek óta; mindazonáltal tavaszi fagykárokról tény
leg csak mintegy 1000 év óta találunk feljegyzéseket. 
Nagyon valószínű tehát, hogy az előbbi időkben legalább 
nagymérvű tavaszi fagyok nem is voltak s a mintegy 
1000 év óta mind ismertebbé váló fagykárok a hőmér- 
sék szélsőségeire mérsékelőleg ható tényezők változása 
miatt váltak gyakoribbaká. E tekintetben dr. Heinrich 
Mayr tanár (a Grafrathi kísérleti állomás vezetője) az erdő- 
állomány, különösen pedig a lomberdők apadásában 
találja a legfőbb tényezőt. A régmúlt időkben Tacitus 
szerint Közép-Európát hatalmas erdőségek és terjedelmes 
mocsarak födték, amelyektől a kiima a mainál jóval zor
dabb volt. E miatt tavasszal a tenyészet önként érthető- 
leg később ébredt s a tavaszi hőmérsékcsökkenések a 
növénytenyészetre nagyon károsak nem igen lehettek. Az 
erdők óriási lombsátora mérsékelte a talaj és a levegő 
közötti hőkülönbségeket; meggátolta a föld és a földdel 
szomszédos légrétegek túlságos fölmelegedését nappal és
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nem akadályozta meg túlságosan a földnek a levegő le
hűlését lassító hő kisugárzását éjjel. A régi erdők mint
egy 2A-ának helyét azonban az emberiség szaporodásá
val lassanként fűvel benőtt területek váltották fel, ame
lyek a talajt a levegőtől tudvalevőleg jobban elzárják 
mint az erdő lombsátora és éjjel a levegőnek a talaj hő
kisugárzása révén való melegedését, nappal pedig a föld 
fölmelegedését nagyobb mértékben akadályozzák. És az 
erdők közül is első sorban a dombvidék és a síkság 
lomberdei estek a terjeszkedő mezőgazdaság áldozatául. 
A lomberdők, amelyekről ismeretes, hogy a talajt a fe
nyőknél kevésbé sűrűn árnyékolják s a talaj és a le
vegő közötti hőkülönbségek legjobb kiegyenlítői. A nö
vénytenyészetnek ez az óriási változása általában mér
sékeltebbé tette a kiimát, de az előbbiekből érthetőleg, 
egyben fokozta a hőmérsék időleges változásainak szél
sőségeit is és mivel a kiima enyhülése miatt tavaszszal 
a tenyészet korábban indúl: az erdők apadása teteme
sen megnövelte mindazokat a tényezőket, amelyek a ta
vaszi levegőlehűlés káros hatását előidézhetik és fokoz
hatják. Ez a változás az előbbiek szerint természetesen a 
síkságon s a dombvidéken és az előhegységen érte el a 
legnagyobb arányokat, ahol a hajdani őserdőkből a leg
több esett a mezőgazdaság áldozatául. Innen van az, 
hogy a tavaszi fagyok tényleg az alacsonyabb fekvésű 
helyeket sújtják a leggyakrabban és a legérzékenyebben. 
Ez utóbbi helyeken a levegő túlságos lehűlését jelenté
kenyen fokozzák ugyan a magasabb hegyekről leömlő 
hideg légáramok is, de a tapasztalat igazolja, hogy ahol az 
erdő még kellő elosztással virúl, ott ezen helyi hideg 
légáramok daczára sem igen történnek jelentékeny fagy
károk. Mindezek a körülmények már magukban véve is 
elég okot adhatnának arra, hogy az erdészetnek a mér
téktelen erdőirtások és túlhajtott erdőhasználatok meg
akadályozására s a kopárságok beerdősítése révén elér
hető kedvezőbb erdőmegosztásra irányuló törekvéseit a 
mezőgazdák és a gyümölcstermesztők is lelkes buzga
lommal támogassák. Nagy, igen nagy már ma is az 
olyan helyek terjedelme, a hol csak rövid évtizedekkel 
ezelőtt még kitűnő szőlő s finom, zamatos gyümölcsök 
termettek, de a mértéktelen erdőirtásokkal egyenes arány
ban nőtt fagykárok miatt ma eredményesen már nem 
termeszthetők. Ezek szolgáljanak intő például mindenki
nek, akik az erdők egyenletes elosztásának fontosságát 
szeretnék kicsinyelni vagy tagadni. A baj a már elkö
vetett hibák nyomán mind sűrűbben jelentkezik. Segít
sünk rajta tőlünk telhetőleg! Óvakodjunk a túlhajtott 
erdőirtásoktól és az igen nagy terjedelmű vágásoktól s 
az erdők hiányát pótoljuk mindenütt, ahol a tavaszi fa
gyok miatt sok a panasz. (Oester. F. u. J. Zeit. nyomán.)

— ÍV-
—  A z  A g a r i c u s  m e l l e u s  L .  (Mézszínű galócza vagy 

tölgyfa-virággomba) egyike a leggyakrabban található kalap
gombáknak. Fenyvesekben és tölgyesekben augusztustól 
novemberig a kivágott fák korhadásnak indult tuskóin,

szőrös pikkelyekkel fedett mézszinü vagy barnás fekete 
kalapot viselő sárgás tönkjei, amelyek lefelé kissé elvas- 
tagodók, hajlottak vagy csavarosak s felső részükön fehér 
hártyás gallérral vannak övezve, gyakran egész bokrokat 
alkotnak. Erdészeti jelentősége Téglás „Erdővédelem- 
tan“-ában elég kimerítően le van írva. Tudjuk onnan, 
hogy a gombának kívül fekete, belül fehér fonalszerü 
képletekké egyesülő nyceliumai a föld alatt terjedve, az 
élő fenyőfák és szilvafaíélék gyökereit is megtámadják 
és onnan kiindulva, vékony penészszerü, lemezes vagy 
legyezőalaku képletek alakjában behálózzák a törzset is 
s fehér revesedést okoznak, ami a megtámadott fák vagy 
csemeték elpusztulását eredményezi. A tölgyön és más 
erdei lombfanemeinken csak televénylakó gombának is
mertük, amely egészséges fákra nézve nem válik ve
szélyessé. Dr. Hartig Róbertnek a „Forstl. naturw. Zeit
schrift“ 1894. októberi füzetében megjelent közleménye 
szerint az Agaricus melleus az élő tölgyfák megsebzett 
gyökereibe is behatol ugyan, de terjedésének a sebhelyek 
körül keletkező gyökérhajtások csakhamar gátat vetnek s 
e miatt a gomba egészséges tölgyekre szembetűnő káros 
hatást tényleg nem gyakorolhat. Ugyancsak dr. Hartig 
Róbertnek a „Centralblatt f. d. g. Forstwesen“ folyó évi
5. füzetében közzétett megfigyelései szerint azonban az 
Agaricus melleust többé már lombfaerdeinkben sem te
kinthetjük ártatlan vendégnek, mert Hartig a múlt évben 
a Königsseetől nem messze fekvő Hofreit környékén 2 
kiszáradt és Agaricus melleus által meglepett korai juharfa 
közelében egy egészséges, élő juharfában is konstatálta 
a gomba elterjedését. A nyceliumok az élő juharfának a 
közelebbi elhalt juharfától 1 m. távolságra eső egyik 
erősebb oldalgyökerén hatoltak be és innen kiindulva, 
2-5 m. magasságig a törzsnek a megtámadott gyökér 
felé néző oldalát is ellepték. P5 m. magasságig széles, 
fehérszinü nyceliumlemez feküdt a kéreg alatt, azonfelül 
pedig 2-5 m.-ig nycelium-fonalak ágaztak szét; a kéreg 
el volt halva és a fatest külső részei fehér revesedésnek 
indultak, sötétben erősen phosphoreskálva. Ez a tapasz
talat kétségtelenné teszi, hogy az Agaricus melleus az 
élő juharfákon is élősködik s ebből folyólag Hartig való
színűnek tartja, hogy Berchtesgadenben a gyér állásban 
nőtt juharfáknál gyakran tapasztalt hirtelen kiszáradást 
szintén az Agaricus melleus okozza, míg a kártétellel 
eddig gyanúsított Polyporus vegatus s Polyporus squamo
sus nevű gombák, mint olyanok, amelyek kizárólag a 
fatörzsön telepednek meg és lassan terjedő revesedést 
idéznek elő, csupán csak másodlagos élősködőknek te
kintendők, mert egy egészséges törzs hirtelen elhalása 
mindég a gyökereket és a gyökfőt támadó parazi
táktól ered. T.

—  A z  á k á c z  f á j á n a k  t a r t ó s s á g á r a  nézve lapunk 
6-ik számában felsoroltam az „Erdészeti Kísérletek“ 
czimü negyedéves folyóirat nyomán néhány érdekes ese
tet s most, midőn ugyancsak említett szakközlöny utolsó 
számában Roth Gyula hasonló példákkal siet az idevágó
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adatgyűjteményt gazdagítani, nem mulaszthatom el külö
nösen lapunk olvasóinak azon részét, mely az „Erdészeti 
Kisérletek“-et nem olvassa, e felől tájékozni. Roth emlí
tést teszen egy 21 éves 181 cm. hosszú, 10 cm. vas
tag ákáczfáról, mely gróf Bethlen István mezősámsondi 
parkjában hidczölöp gyanánt 24 évi használás után is 2 
mm. vastagságú korhadt részt leszámítva, majdnem 
olyan, mintha csak most lett volna kifaragva. A czö- 
löp 80 cm. hosszban állandóan víz alatt állt, 78 cm.-nyi 
része felváltva a víz és levegő behatásának volt kitéve, 
míg a többi 23 cm. hosszú favég csupán levegővel érint
kezett. Daczára tehát annak, hogy a faszövet különböző 
behatásu megtámadtatásnak volt ily hosszú időn át ki
téve, alig mutat némi elváltozást s csupán a czölöp kö
zepén lehet mintegy 7 mm. vastag, szélesebb korhadt 
gyűrűt konstatálni. A fának szövete tömött, az évgyűrűk 
2—3 mm. szélesek s az ákáczfa jellemző sárga színe a 
vízben majdnem feketévé változott. Legérdekesebb azon
ban ennél az esetnél az, hogy a fa — minden valószí
nűség arra mutat — nyárnak idején lett ledöntve és még 
nyersen felhasználva. Hátha csakugyan beigazodik Illés 
Nándor feltevése, miszerint az ákácznak nagy ellentálló 
képessége a gyanta, vagyis talán jobban mondva olaj- 
tartalmából ered, ami frissen vágott fánál csakugyan na
gyobb, mint száraz állapotban levőnél, mely esetben az 
ákáczfát a többi fáinktól eltérőleg nyersen volna legaján
latosabb felhasználni. Mező-Sámsondról más példát is 
közöl R. Gy. s mivel az is az ákácz feltűnő tartóssága 
mellett bizonyít, érdemes volna a faszövet tanulmányo
zásán kívül, melyet jelen esetben is a selmeczbányai 
erdészeti kísérleti állomás végez, az ottani talajt ásványi 
összetételére nézve is alaposan megvizsgáltatni, mert 
amint tudva van, az a faszövet képződésére s így a fatest 
ellentálló képességére nagy befolyással van.

Imecs Béla.

VADÁSZAT.

E rdőségek hitbizománynyá alakításáról és 
vadászati viszonyainkról.

Az „Erdészeti Lapok“-bán már ismertetve volt a sík
földi hitbízomány — vagy egyéb latifundiumok — par- 
czellázásának s helyette erdőbirtok hitbizománynyá alakí
tásának kérdése.

Igen távol áll, míg ez eszme csak részben is megva
lósítva lesz s én éppen azon indító okkal kívánok foglal
kozni, mely a jelen viszonyok között egyedül képes az 
erdőségek hitbizománynyá alakítását előmozdítani.

A maga valóságában — szakelfogultság nélkül mérle
gelve a dolgot — bizonyos, hogy senki sem fogja sík
földi birtokát parczellázásra átadni s helyette hitbizományi 
erdőbirtokot képezni, még az esetben sem, ha esetleg 
befektetett tőkéje után nagyobb százalékot nyerne, mert

a kényelmességi szempont is számba jő. Sok birtokosnak 
még a kisebb mezőgazdasági birtok ellenőrzése is terhes 
s legjobban szereti csak az értékpapirszelvényeket levag
dalni, hát még egy 10—12-szer nagyobb erdőbirtok ke
zelésének felügyelete és számadásainak átnézete mennyire 
igénybe veszi a tulajdonost?

Főuraink tehát még anyagi érdekért sem igen képez
nének hitbizományi erdőbirtokot; amit azonban anyagi 
érdekért nem tennének meg, azt megtennék vadász- 
szenvedélyüknek hódolva.

A fővadvadászat, különösen a bőgő szarvasbikára való 
cserkelés oly élvezet, mely nemcsak főurainkat vonja a 
maga idején a legelhagyatottabb vidékekre, hanem — ha 
mindjárt méregdrágán juthatnak is hozzá — külföldieket 
is. Jó szarvasvadállományu területen 1—2 korona hol
danként vadászati bér már is elérhető.

Felső-Magyarország és Erdély majd minden erdősége 
alkalmas a szarvasvadtenyésztésre s mégis vagy egyálta
lán nincs e részeken szarvas, vagy csak igen gyéren. 
Remélhető, hogy főuraink közül azok, kik még szarvas
tenyésztésre alkalmas erdőbirtokkal nem bírnak, hajlan
dók azt megszerezni, ott a szarvast meghonosítani, mi
által aránylag rövid idő alatt összes erdőségeinkben a 
fővad elterjedne.

Felső-Nógrádban a gácsi uradalom által 1868-ban 
Csehországból hozatott 4—5 darab szarvasból 1890-ben 
már 350—400 darabra való állomány volt, mely testben 
és agancsban is igen előre fejlődött s jó erős bikák ej
tettek el.

Kellő kímélet és gondozás mellett a szarvas tehát 
gyorsan elszaporodik. Ekkor áll azonban be hibás vadá
szati törvényünk miatt a katastrófa.

A fővad elszaporodásával megkezdődik a vadkár s el
kezdődik a vadorzás.

A vadászati törvény 7. §-a szerint a fővadkárért fele
lős, kinek vadászterületén a fővad tenyésztetik. Ki a 
tenyésztő ? A fővadtenyésztés legfőbb kelléke : kellő nagy
ságú erdő, legelő és csend.

Ahol ez megvan, ott a fővad tenyészik. Hatóságaink 
pedig csak azt szokták nézni, van-e sózó, esetleg etető 
s kimélik-e kissé a vadat. Az ily birtokosra rámondják, 
hogy tenyésztő, míg más birtokost, ha sok állandó vadja 
van is, de sózója és etetője nincsen, daczára, hogy éven- 
kint több fővadat ejt el, mint a tenyésztőnek mondott 
birtokos — mert annak kiméit vadját is ő lövi — azon 
megokolással, hogy ő vadpusztitó, semmi kártérítésben 
nem marasztalnak el.

A vadászati törvény szerint a teljes kárért a tenyésztő 
felelős (7. §.), a vadat meglőni azonban annak szabad, 
kinek vadászterületén az találtatik. (2. §.) Jog szerint ez 
meg nem állhat, mert vagy mindig a tenyésztő tulajdona 
marad mondjuk a szarvas, mire mutat azon körülmény, 
hogy ha a tenyésztő területéről kiment is, köteles az az
által okozott kárt megtéríteni, — oly állat által okozott 
kárt, mely nem tulajdonom, csak nem fizethetem meg jo
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gosan — akkor azonban csakis a tenyésztőnek van joga 
szarvast lőni ; vagy akinek területére ment a szarvas, an
nak tulajdonát képezi, annak van joga lelőni, de a tulaj
dona által okozott kárért felelős is.

Különben előáll a jelenlegi tarthatatlan helyzet, midőn 
a községi vadászterületet a lakosok az előbbi 10—20 ko
ronás bérösszeg helyett 200—400 koronára verik fel, úgy 
okoskodván, hogy ha már a vadkárért tenyésztő minden
képpen felelős, nem fogja a vadászatot másnak engedni.

Más községekben ismét — ez az újabb szokás — meg
tartják a vadászatot maguknak olyképpen, hogy eg/ik 
lakos nagy összegért is kiveszi a vadászatot, természete
sen nem fizet semmit. Szabadon vadászik ezután min
denki, lövi tilalmi időben is a nyálat és a szarvast, a 
tenyésztőnek semmi áron nem adja át a vadászatot, an
nak vadját kipusztitja, de a vadkárt pedig — fizesse a 
tenyésztő.*

Vadorzó majdnem annyi, ahány fegyverfogható ember 
van az erdő körüli falvakban. Miért ne vadásszon, midőn 
vadászati szenvedélyét is kielégíti és pecsenyét is szerez. 
Koczkáztatni ha megfogják sem koczkáztat semmit, mert 
a vagyon még a családfő nevén van — ki öregsége 
miatt legfeljebb nyúlászni jár — s a családfő a vele 
közös háztartásban élőkért sem felelős vagyonilag. Egy 
bőgő szarvasbikát becserkelni csak megér 2—3 napi el
zárást ?

A vadorzó a törvényt jól ismeri, még az 1895. évi 
72086. számú rendelet 4. §-át is: „A fegyverhasználat 
joga azonban feltétlenül megszűnik mindazon esetekben, 
midőn a kárttevő a netalán megkisérlett ellenállás vagy 
támadás után magát megadja vagy megfutamodik“ s 
bízva jó lábaiban, bátran űzi mesterségét, ahol csak sze
rét teheti.

Az erdészeti személyzetnek nincs egyetlen ünnepe s 
ha életük veszélyeztetésével pár vadorzót elfognak, azok 
2 —3 napi elzárás után még gúnyolódnak s bosszúból az 
erdőt és az erdészeti személyzet lakását gyújtják fel.

Tudtommal hasonló a helyzet az egész országban, ahol 
fővad van** s nemrég a napilapokban olvastam, hogy a 
gödöllői koronauradalomban a vadorzók miatt a csendőr
séget szaporították.

Hiába akkor a csehországi vadgazdaságot például állí
tani, midőn sokkal szebb kész vadállományunkat hibás 
vadászati törvényünk miatt megóvni nem tudjuk.

Gyönyörű szarvasállományunknak fele sincs meg, az 
erős bikákat már a vetésen kilövik, úgy, hogy bőgéskor 
már tavaly alig 3—4 darab erős bikánk volt, holott az
előtt minden évben volt 15—20 darab bika 12-esen 
felül.

* Nem képzelünk olyan vármegyét, ahol az ilyen eset a hatósá
gok tudtával ismétlődne. Tessék a jogorvoslást, ha kell, a legfelső 
fórumnál keresni s bizonyára nem marad el a megérdemlett bün
tetés. Szerkesztő.

** Hál Istennek mindenhol éppen ilyen rossz állapotok ma még 
nem uralkodnak. Szerkesztő.

Ily viszonyok mellett nem csoda, hogy több uradalom 
megunva a sok kellemetlenséget, a fővadállomány ki
lövését határozta el.

Pedig e tarthatatlan helyzeten könnyen lehetne segiten i
Első sorban ki kell mondani a vadászati törvényben 

hogy a vadkárért a vadászattulajdonos a felelős, mint az 
a pár év óta nyugvó új tervezetben is van.

Akkor nem történhetik meg az a jogi absurdum, hogy 
a tenyésztő a más által elejtett és elhasznált vad által 
okozott kárt is köteles megfizetni.

Másodsorban a vadorzást kell, amennyire lehet, szi
gorúbb intézkedésekkel meggátolni. Ez is meg fog szűnni, 
ha a vadorzás vétséget képez. De midőn a vadorzó fegy
verrel kezében, az őrszemélyzet életét veszélyeztetve sa
játítja el az idegen jószágot s ezt mi kihágásnak nevez
zük s 10 — 15 frt, vagyis 1—5 napi elzárással büntetjük, 
akkor egészen természetesnek találhatjuk, ha minden ép
kézláb ember beáll vadorzónak.

A talált vaá  elvitele ingó vagyon jogtalan elsajátítá
sának vétségét képezi s a járásbírósághoz tartozik, ho 1 
rendesen nagyobb büntetéssel sujtatik, mint a vadá
szati kihágás. Aki tehát talált vadat visz el, erősebben 
büntettetik, mint aki meg is lövi és el is viszi.

Legfőbb hiba még, hogy a családfő a családtagokért 
vagyonilag csak akkor felelős, ha a vadászati kihágásnál 
őket ő használja fel. A családfőnek okvetlen tudnia kell, 
hogy a családtag fegyverrel bir, sokszor több órányira 
vadászni jár, naphosszat vagy éjnek idején kimarad s a 
lőtt vadat is együttesen használják fel.

Természetesen a családfő, még ha a lőtt vad házánál 
találtatik, akkor is azt állítja, hogy nem volt róla tudo
mása, de még ha vadhúsevés közben ütne rajtuk az 
ember, akkor is azt állítaná a családfő, hogy nem tudta, 
miszerint vadhúst evett. Szóval az ügyes vadorzót úgy 
elfogni, hogy legalább a lőtt vadért a kárpótlást megfi
zesse — jelenlegi vadászati törvényünk mellett — lehe
tetlen.

Az erdőtörvény, mely nem keresi, hogy a családfő tud
tával történt-e a kihágás, hanem határozottan a család
főt teszi felelőssé, ebben a tekintetben jól bevált.

Az erdészeti személyzet fegyverhasználati jogán is vál
toztatni kellene, mert a jelenlegi jónak látszhatik elméle
tileg a papíron, de nem felel meg a gyakorlatban, a va
lóságban.

Vegyük, hogy a vadorzó rám lő és megfutamodik. Lo
gikus a rendelet annyiban, hogy a veszély megszűnt, 
tehát a vadorzóra lőnöm nem szabad. Igen ám, csakhogy 
hagyjam elszökni a vadorzót? Ha utánna futok, ismét ve
szélyeztetem életemet, a vadorzó rejtekéből (erdőről van 
szó, hol lépten-nyomon el lehet bújni) ismét rám lőhet 
és újra megfutamodik.

Van ugyan a feljebb idézett rendelet 3. §-ának 2-ik 
pontja alatt intézkedés, hogy szabad a fegyvert használni, 
ha „Tetten ért egyén felfegyverkezve lévén, az előzetes 
felszólítás daczára védett helyzetéből előjönni vonakodik.“
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Csakhogy miképp lehet védett helyzetben levő ellen 
a fegyvert használni? Vagy ha az illetőt meglövöm, 
nem-e joggal mondja a bíróság, hogy nem volt védett 
helyzetben, mert ha védve lett volna, akkor nem lehetett 
volna meglőni?

Az egész fegyverhasználatot szabályozó rendelet a már 
előbb idézett 4. §-al amúgy is agyon van csapva.

Ki kellene mondani, hogy mindazon esetben, midőn az 
erdészeti személyzet ellen fegyver használtatott, joga van 
a megfutamodott ellen is fegyvert használni. Erre ugyan 
azt lehet mondani, hogy visszaélésre vezet, csakhogy ha 
valakinél a lelkiismeret hiányzik, az érvényben levő ren
delettel is visszaélhet, mert egyszerűen felszólítás nélkül 
elölről meglövi a vadorzót s azt mondja, hogy az támadott

Emberre lőni, ha a törvény engedi is, senkinek nem 
élvezet s alapos ok nélkül senki nem fogja tenni.

Kérem szaktársaimat, hogy e visszás állapot megszün
tetésére czélzó javaslataikat ezen a helyen közöljék, mert 
hatóságaink — még ha a legnagyobb szigorral járnak is 
el — a hiányos törvény miatt tehetetlenek.

Nálam is már sok esetben 10—200 korona büntetést 
szabott ki a szolgabirói hivatal, de behajtható egyszer 
sem volt s minden egyes ítélet — látván, hogy senki 
pórul nem jár — a vadorzók bátorságát emeli, az erdé
szeti személyzet pedig kénytelen belátni, hogy a ható
sághoz hiába fordul.

Mig a vadászati törvény nem módosittatik akképpen, 
hogy annak alapján a vadállomány megvédhető legyen, 
mindenki meg fogja gondolni, hogy érdemes-e a fővad
tenyésztést megkezdeni; vidékünkön pedig — ha a mó
dosítás soká késik — a gyönyörű vadállomány helyett 
nemsokára csak pár darab szarvas fog tanúskodni a ma
gyar törvényhozás könnyelműségéről, a többit annak vé
delme alatt kipusztitja a beczézett orvvadászsereg.

Nógrádi.
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A z  1 8 9 9 .  é v b e n  szeptember havában Krajcsovits 
Béla erdőfelügyelő úrral Fogaras vármegyében a Sebes 
völgyében egy helyszíni szemle után a Sebes patak 
mentén pihenőt tartva, egy, a völgyön felfelé repülő gó
lyát pillantottunk meg tőlünk 400—500 lépésnyi távolban, 
melyet egy lármás sas üldözött. A gólya szokottnál na
gyobb sebességgel repült s már-már úgy tetszett, hogy a 
ragadozó zsákmányáúl ejti, amikor egyszerre a gólya 
repülési irányát megváltoztatva, felénk tartott s a ma
gasból mind jobban alászállva, közvetlen mellettünk két 
lépés távolban a földre ereszkedett és ott elaléltan elte
rült, míg üldözője tőlünk 70—80 lépésre egy kiálló fe
nyőfa csúcsán pihent meg, de czélba vétetvén, elröpűlt.

Az elalélt gólya galamb szelídségével tűrte, hogy vizs- 
gálgassuk s ekkor láttuk, hogy bal lába a térden felül 
el van hasítva és vérzik, tehát kétségtelen, hogy üldö
zője megragadta, de szegény kiszabadúlt ellensége éles 
karmai közül.

Négy-öt percznyi pihenés után a gólya lábra állott és 
mintegy negyed óráig köztünk sétálgatott, egyszer pedig 
felszállott és a völgyön lefelé vette útját, de most már 
közvetlen a víz színe felett repülve.

A gólya fáradtságából Ítélve, következtetni lehet, hogy 
az hosszasan volt üldözőbe véve s azt körülbelül a völgy 
aljában elterülő lápos helyről verhette fel a ragadozó és 
űzte fölfelé a völgyön, melyen egész hozzánk 5 kilomé
ter utat tett meg.

Ezen tény, illetve ezen eset arról győz meg, hogy a 
gólya oktalan állat létére is tudatával bírt annak, hogy 
őt üldözője elől az ember környezete megvédeni képes. 
Másfelől azonban arról is bizonyságot tesz, hogy a lár
más sas, mint igen nagy ragadozó, nemcsak a kisebb 
erdei madarak, hanem a testben nálánál nagyobbakkal 
is kész megbirkózni.

Zankó Emil.

S t r i c h n i n  é d e s í t é s .  Akik strichninnel való mérge
zéssel foglalkoznak, azok valószínűleg kivétel nélkül ta
pasztalhatták, hogy a megmérgezni szándékolt ragadozók 
a mérgezett falatot sokszor csak megnyalják és aztán 
tovább állanak vagy szájukba veszik és ismét kiköpik. 
Ennek az oka tudvalevőleg a strichnin erősen keserű 
ízében keresendő. Ha csak egy szemernyi marad is vé
letlenül a mérgezett falat felületén, elég arra, hogy a 
fagyott húst előbb rendesen nyalogató ragadozóban erős 
gyanút keltsen és a beharapástól elriassza; ha pedig úgy 
harap be, hogy fogai éppen a méregbe mélyednek vagy 
hogy a kiszakított húsdarabból a méreg azonnal kiömlik, 
akkor — különösen a róka — a legtöbbször nyomban 
eláll a lakmározási szándéktól és illetőleg azonnal kiköpi 
a mérges falatot, mielőtt a méreg nyálával a torkába 
kerülhetett volna s a szájában érzett keserűségtől nyálá
nak kiengedése által igyekszik szabadúlni. Emiatt aztán 
gyakran megesik, hogy a méregfalatokon látott lakmáro
zási nyomok daczára hiába keressük az áldozatot. Ennek 
a bosszantó felsülésnek elejét veendő: egyik osztrák er
dész (Michálek) a strichnint sacharin-nal keverve kez
dette alkalmazni és amint az Oester. Forst, u. Jagd- 
Zeit.-ban írja, kísérlete nagyon jól bevált. A megédesített 
strichnint minden ragadozó készséggel elnyeli. Próbáljuk 
meg hát mi is! — Michálek a strichnin használatáról 
írva, azt is kiemeli, hogy a vele mérgezett falatokat leg
jobb víz mellett helyezni el, mert ha a méreg lenyelése 
után csakhamar szomjazni kezdő ragadozó a közelben 
vizet találhat, akkor nem megy el soha messzire, hanem 
ott marad a víznél, ahol szomjának kioltása után vagy 
még aközben is a halál megváltja kínjaitól. Ezt a kö
rülményt többízben tapasztaltuk mi is, a többek között 
egy a méreghez elég tele gyomorral érkezett hiúz-párnál 
amelyek a mérgezett szarvastehéntől 15—20 lépés távol
ságban folyó patakból még az orrukat sem vették ki, oly 
hirtelen érte őket ivás közben a halál. —ly .
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A  v a d a k  h ú s a .  Általános szokás, hogy a vadak hú
sát oly állapotban élvezik, amit a franczia konyha „haut 
gout“-nak mond, azaz rothadásnak indúlt állapotban. 
Pasteur és Lemaire a franczia akadémiához beterjesztett 
tanulmányukban ezt a szokást nagyon veszélyesnek tart
ják, mert könnyen okozhat a rothadt hús vérmérgezést. 
Aoró organizmusok millióit találták a konyhában elő
készített vadak húsában, azok az organizmusok puhítják 
a hús szövetét azáltal, hogy azt szétroncsolják, pusztítják 
és emésztik. Vagy harmincz faját különböztetik meg az 
ott élő szervezeteknek és ezek közt van néhány oly alak 
is, mely megegyezik azokkal a baktériumokkal, melyek 
járványos betegségekben elhullott állatokban találhatók. 
Persze a gondos megsütése a vadak húsának megöli a 
szóban forgó veszélyes szerves lényeket, de hát sokszor 
megeshetik, hogy nem készítik el azt kellő gonddal és 
baj származhatik belőle. Jó lesz tehát a házban erre 
figyelemmel lenni és különös óvatosságot ajánlunk a va
dak húsának szétvágása, preparálása közben, nehogy a 
késsel a kéz megsértessék, mert akkor a rothadás mérge 
az illető egyén vérébe kerül, kész a vérmérgezés, mely 
ellen nincs segítség. Általában a konyhában mindig kéz
nél kellene lenni kalium hipermanganát oldatnak, amelybe 
rögtön be kell mártani az ujjat vagy kezet, ha a vadak 
húsát mindig ezzel a szerrel mosnák meg.
‘W W W W W W  W  & r W  ̂  <jyr

H o g y  s z ó r a k o z n a k  a  k i s k o m á r o m i  c s e n d ő r ö k .
A nagykanizsai járáshoz tartozik az a hires község, 
melyet eddig a nótás gyermekjátékból ismert min
denki ; ezután azonban nevezetesebb lesz a csendőr
ségéről. Történt ugyanis m. hó 9-én, hogy két csendőr, 
Györgydeák és Fischl, őrjáratra ment a magyaródi úton, 
melynek közelében vadban is gazdag hús berek terül el. Al
konyaikor erre irányítván lépteiket, alkalmatos helyen lesbe 
ültek és a szolgálati fegyver golyós töltényét serétessel 
cserélvén ki, teljes ambitióval várták a jó szerencsét. 
Ami ezután történt, azt némi homály fedi ugyan, de a 
szomorú végeredményből nem nehéz kitalálni, hogy az 
avatatlan serétek czélt tévesztvén, Fischl csendőrben 
akadtak meg, ki most a kanizsai kórházban elmélkedik 
a történtek felett, miközben talán meggyőződik arról is, 
hogy ha az ember egy kicsit utánna néz, nagykönnyen 
megtalálja a magyarázatát azon látszólagos rejtélynek, 
hogy miért szaporodnak a vadorzók napról-napra oly hi
hetetlen mérvben!

: ± ± ± ± i : ±

KÜLÖNFÉLÉK.

*  K i t ü n t e t é s .  Egervári Egervdry Gyula országos 
vadászati felügyelőt a franczia köztársaság elnöke a múlt 
évi párisi nemzetközi kiállítás körül szerzett érdemei el
ismeréséül a franczia becsületrend lovagkeresztjével 
tüntette ki.

*  H a l á l h í r .  Amint lapunknak röviden jelentik, Balás 
Pál m. kir. erdőmester, a koronás arany érdemkereszt 
tulajdonosa augusztus 25-én baleset következtében Besz- 
terczebányán hirtelen elhalálozott. A közbecsülésben állott 
férfiú tragikus halála úgy a szakra, melynek mindig tevé
keny és buzgó munkása volt, mint a társadalomra, mely
ben mindenki által tisztelve, előkelő helyet foglalt, igen 
érzékeny veszteség.

*  A  s z ő l ő m a g  o l a j a .  Minden évben felmerülnek a 
szüret előtt számos oldalról a kérdések, vájjon a szőlő
magban rejlő olajat nem lehetne-e valami módon érté
kesíteni. A válasz erre csak az lehet, hogy a szőlő mag
ját mindenesetre hasznosan lehetne értékesíteni. Ez azon
ban csak akkor fizeti ki magát, ha igen nagy mennyi
ségben áll a szőlőmag rendelkezésre. Ha egyes borter
melők maguk akarnának a szőlőmagból olajat sajtolni, az 
semmiesetre sem fizetné ki magát. Különben a szőlő- 
magolaj készítése igen komplikált. A magot előbb meg 
kell szárítani, azután meg kell őrölni s mikor ez is meg
történt, valami oldószerrel (benzin, petróleum, aether 
stb.) az olajat ki kell vonni belőle. Ily módon 100 kilo
grammból mintegy 10 kilogramm sűrű, zöld olajat kapni. 
Csontszénnel való további kezelés által az olajat színte
lenné lehet tenni. A szőlőmagolaj kellemetlen szagu és 
a levegőn könnyen sűrűsödik. Táplálkozásra nem alkal
mas. Ellenben a szappangyárosok igen jó hasznát ve
hetnék. A szőlőmagolaj métermázsája 64—72 koronát ér.

*  A z  á k á c z  t ü s k é i n e k  r e n d e l t e t é s é r ő l .  Érdekes 
kérdés megoldását kísérletté meg Marloth természetbúvár, 
ki a sivatagok növényzetének szorgalmas kutatója. Neve
zett ugyanis a puszták és sivatagok növényzetének s így 
az ákáczfajoknak is a tüskéit a tartós szárazság idején 
bármily növényi táplálékra ráutalt legelő állatok lerágása 
ellen szükséges védelmi szernek tekinti s hogy feltevé
sében sok a valószínűség, azt bizonyítani látszik a mi 
ákáczunk is, mely fiatalabb korában vagy fiatal tőárjain, 
tehát ott és akkor fejleszti legnagyobb tüskéit, ahol és 
amidőn erre a legelő állatok elleni védekezés czéljából 
legnagyobb szüksége van.

*  A  g y ü m ö l c s f o l t o k n a k  a  r u h á k b ó l  k i s z e d é s e .
Nedvesítsük meg ezeket alkénessavas nátriummal, azután 
hintsünk a foltra kevés porrátört borkősavat és végre 
mossuk ki langyos vízzel.

*  A  s z ő l ő  k o n z e r v á l á s a .  Sok szőlőtermelő feltette 
már azt a kérdést, hogy miként lehetne a szőlőt legjobb 
állapotban és legtovább eltartani. Sokan nemcsak maguk 
hasznára, hanem eladásra is szeretnek szőlőt elrakni, 
ami mindenesetre kifizeti magát, mert a szőlő karácsony 
és újév táján vagy azontúl a legdrágább. Az alább köz
lendő mód szerint egész márcziusig el lehet a szőlőt tar
tani, de csak akkor, ha az utasításhoz szigorúan ragasz
kodunk. A legszebb érett fürtöket összeválogatjuk és pe
dig úgy, hogy rajtuk egyetlen bogyó se legyen törődött 
vagy rothadt, miért is jól meg kell őket tisztogatni. A 
A fürtöket egy spárgára kötözzük és száraz, szellős he-
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lyeken felaggatjuk, hogy a nedvesség lehetőleg elszálljon 
belőlük. így felfüggesztve maradnak a fürtök két napig. 
Eközben mindent elkészítünk: jól megszárított kölest és 
apró hordókat, különösen akkor, ha az elteendő szőlőt 
eladásra szántuk. Saját használatra a cserépfazekak is 
jók hasonló fedőkkel. Ócska hordót se használjunk és a 
fazekak is legyenek újak. A hordókon a fenék jól záró 
és csavarral leszorítható legyen. A kölest sütőkemenczé- 
ben jól kiszárítjuk, rostával a homoktól kitisztítjuk és 
vászonra kiteregetjük, hogy jól kiszellősödjék. Most el
kezdjük a szőlő lerakását. Alul jő 6 cm. vastagon köles, 
azután szőlő, egyik a másik mellé lerakva, azután ismét 
oly vastagságú köles mindaddig, amíg a hordó megtelik. 
Természetes, hogy a legfelső rétegnek kölesnek kell lenni. 
A hordófenék felrakása után az esetleges hasadékot sár
ral bekenjük s a hordót ezután fagymentes, száraz helyre 
rakjuk el. Ezen eljárás, melyet Olaszországban is sokfelé 
használnak, a legszebb eredményeket adja, amennyiben 
— mint már fennebb említettük — az így elrakott szőlő 
márcziusig is épen eláll. Ezen eljárásra fordított költség 
igen csekély, mivel a hordó megmarad, a köles pedig 
még úgyis felhasználható, azért nagyon helyesen cse
lekszünk, ha ezen eljárás czélszerűségéről meggyőződést 
szerzünk magunknak.

*  A  g y ü m ö l c s  e l t a r t á s a .  A  nyers gyümölcs konzer
válása nem nehéz dolog, ha csak egy kis gondot fordí
tunk rá, sem pedig valami sok költségbe nem kerül. Azt 
a kis fáradtságot, amibe a dolog kerül, rendszerint igen 
jól megfizetik a magas árak, melyeket az évad felé — 
tavaszszal vagy nyár elején, mikor még a friss termés 
nem jutott piaczra — a jól konzervált friss gyümöl
csért el lehet érni. Igaz ugyan, hogy a könnyű közleke
dési viszonyok lehetővé teszik, hogy oly időszakban 
hozzák valamely gyümölcs első példányait piaczainkra, 
amikor nálunk az e fajta talán még nem is virágzik. 
Óriási összegek vándorolnak azért évenkint a külföldre, 
melyek egyrészét bizony meg lehetne menteni a hazai 
gyümölcstermelés számára, ha ugyan éppen több gondot 
fordítanának a gyümölcs eltartására és konzerválására. A 
konzerválás kérdésénél első sorban a lágymaguak, alma 
és körte, esetleg még a szőlő és a szilva jönnek tekin
tetbe. Igaz, hogy ezekből a gyümölcsfélékből minden 
esztendőben nagyon sokat eltesznek s tényleg rezervál
nak a későbbi fogyasztás számára. Csodálnunk kell azon
ban, hogy nálunk még oly kevéssé követik az előrehala
dottabb külföld példáját ezen gyümölcsök konzerválásánál, 
pedig ezek, hacsak a megfelelő fajtákat választottuk, 
igen jól eltarthatok. Azon nagy nyereség, amelyet a friss 
gyümölcs konzervájásánál el lehetne érni, arra ösztö
nözhetné termelőinket vagy gyümölcskereskedőinket, hogy 
ők is igyekezzenek szert tenni a nyereségre, amelyet 
más helyeken kevesebb fáradtsággal és költséggel érnek 
el. A gyümölcstermelő gondja, aki gyümölcsét hosszabb 
időre el akarja tenni, már a szedéskor megkezdődik. A 
gyümölcsöt a teljes megérés ideje előtt kell leszedni a
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fáról, még pedig legjobb, ha ez körülbelül nyolcz nappal 
a teljes érés előtt történik: ha egyszer a lágymagu gyü
mölcs a tán egészen megérett, még a leggondosabb kon
zerválás se lesz képes azt káros változásoktól megóvni. 
Szabály az, hogy a nyári és őszi gyümölcsöt valamivel 
érettebben szedhetjük, mig a téli gyümölcs hosszasabb 
érési folyamata korábbi szedést is megenged. Fontos 
dolog, csakis teljesen ép, sértetlen gyümölcsöt tegyünk 
el: bármily kevéssé legyen megsérülve valamely darab, az 
okvetlenül hamar el fog romlani. Ennélfogva az eltevésre 
szánt gyümölcsöt gondosan kell szedni. Mindenféle gyü
mölcs egy védő viaszréteggel van bevonva — az úgyne
vezett „hamuval“ — s ezt kell lehetőleg sértetlen meg
tartanunk. Legjobb a kézzel való szedés, ez árt legkeve
sebbet úgy a gyümölcsnek, mint a fának: minden egyes 
réteg közé mohát vagy ennek hiányában puha szénát 
teszünk s nem halmozunk sok réteget egymás fölé. Az 
így leszedett gyümölcs azután a gyümölcsös kamrába 
kerül, ahol huzamosabb ideig marad. Itt ártalmára le
hetnek: a gyümölcs víztartalmának elpárolgása, aminek 
az a következménye, hogy az alma és körte összerán- 
czosodnak, továbbá különféle élősdi gombák fellépte, me
lyek a gyümölcs rothadását okozzák. Óvszerek az ellen: 
a gyümölcsös kamra alacsony (5—6° R.) hőmérséke, 
amely nagyon hátráltatja a víztartalom elpárolgását, 
továbbá a gyümölcsnek beburkolása, ami a gombák 
hozzáférését akadályozza. Igen figyelemreméltó körül
mény az is, hogy az alacsony hőmérsék lassítja a 
gyümölcs érését is. Kerülendő továbbá a gyümölcsös 
kamrában a közvetlen napsütés is, mint amely előmoz
dítója a korhadásnak és ezenfelül hőmérsékingadozásokat 
hoz létre. A lágymagu gyümölcs burkolására legalkalma
sabbnak bizonyult a homok, olyformán, hogy felváltva egy 
réteg gyümölcsöt s egy réteg finom szemcsés homokot 
rakunk. Ez hűvösen is tartja a gyümölcsöt, lassítja az 
utóérést s a homokréteg megakadályozza, hogy az élősdi 
gombák a gyümölcshöz férjenek; különben kénégetés 
által is el lehet távolítani a gyümölcsös kamrából a bak
tériumokat. Ha egy alma vagy körte rothadni kezd, azo
kat szorgosan eltávolítani kell, nehogy elrontsák a többit 
is. Az ilyen módon eltett gyümölcs hónapokig frissen és 
sértetlenül eláll.

*  A  m e g g y  v e s z e d e l m e .  A nagy világforgalom és 
az intenzív kultúra mellett napról-napra több lesz műve
leti növényeink apró, de hatalmas ellensége és pedig 
úgy a rovarok, mint az élősdi gombák táborából. Még 
alig hevertük ki a szőlőnél a filloxera által okozott csa
pást, még állandóan küzdünk a peronoszpora és oidium 
szőlőgombákkal, a fuszikládium, alma- és körtegombával, 
az almánál a vértetüvel és ime, csontárgyümölcseinket 
egy újabb és éppen nem kicsinylendő veszély fenyegeti. 
Már évek óta feltűnt ugyanis a kecskeméti, körösi gaz
dáknál, hogy a büszkeségük, a híres üvegmeggy évről- 
évre kevesebbet terem, utóbb még fája is ki fog pusz
tulni. Tettek már ez irányban panaszt több ízben Molnár
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István orsz. gyümölcsészeti miniszteri biztoshoz is, kinek 
előterjesztésére Darányi miniszter tavaly dr. Schilberszky 
Károly tanárt, a folyó évben pedig dr. Istvánffy Gyula kísér
leti állomási igazgatót küldte ki Kecskemétre a baj tanulmá
nyozására. Mindkét szakférfiú véleménye abban egyesült, 
hogy e bajt egy Monilia nevű veszélyes gomba okozza, 
mely először a meggy virágját, azután hajtásait teszi 
tönkre s végül az idősebb ágrészekbe is behúzódik. Az 
idei vizsgálatok azt is kimutatták, miszerint e gomba 
nemcsak a meggyfákat teszi tönkre, hanem átmegy a 
cseresznye, baraczk és szilvára is. Igen sok fáról lehull 
az időelőtt megpirosodott szilva, ha a fát megrázzuk s 
ezt éppen a Monilia gomba okozza. Hogy a termelő kö
zönség a baj okáról és a lehető védekezés módjáról tá
jékozódást szerezzen, a földmívelésügyi minister egy nép
szerű és színes táblákkal ellátott védekezési útmutatást 
készíttetett. Ezt azonban éppen a védekezési módok 
pontos megállapítása végett közzététel előtt szakértekez
let véleménye elé terjeszti. Amit eddig tudunk, már előre 
is jelezhetjük a német és franczia tapasztalatok után, 
hogy a védekezés éppen nem lessz könnyű s annak vég
rehajtása lelkiismeretes és kitartó munkát követel. Egy
előre a jelen sorokkal felakarjuk hívni a gazdaközönség 
figyelmét erre az új növénybetegségre, mely — ha ide
jekorán hozzá nem látunk valamennyien — ismét nagy 
veszedelemmé nőheti ki magát.

*  T u r i s t a  s e g é d s z e r e k .  Nem felesleges dolog ol
vasóinkat néhány hasznos szerre emlékeztetni, melyeket 
minden nagyobb kirándúláskor magával vihet az ember. 
Semmi sem kínozza meg a turistát annyira, mint a 
szomjúság és e részben a legtöbb vigyázatlanságot kö
vetik el. Pedig untig le van már tárgyalva, hogy meleg 
testtel hideg italt inni veszélylyel jár, de ezenkívül a 
szeszes italok, tehát a sör is, csakhamar még inkább 
fölmelegíti a testet. A szeszes italnál ajánlatosabb a hi
deg kávé. Legjobban oltják azonban a szomjúságot a 
gyenge savanyú italok. Ha magunkkal viszszük a vizet, 
mely épp emiatt nem is hideg, elébb tegyünk bele egy 
kis czukrot, keverjünk hozzá czitromsavport és igen jó 
frissítő limonádét nyerünk. Az ilyen savanykás italok, 
aminő páldául az eczetsav is, nagyon jó hatást gyako
rolnak a szívműködésre és vérkeringésre is, mi — kü
lönösen vérmes embereknél — nagy fontossággal bír, 
miután a sav szivműködésükre megnyugtatólag hat. Ha
sonlóképpen előnyös a s z í v  működésére a lábfürdő. Czél- 
szerű a vizhez némi savat, például eczetsavat keverni, 
mely a bőrön át a testbe szívódik. Czélszerű az izzadás 
ellen szaliczil-preparatumot venni magunkhoz, akár por-, 
akár kenőcsalakban. Hasznos turistasegédszer a baldrian- 
cseppeket tartalmazó üveg is. Futólagos rosszúllétek al
kalmával néhány csepp czukorra csepegtetett baldrian- 
tinktura felfrissíti a szívműködést. Méh- és rovarcsípés 
ellen jó a szalmiákszesz, mely a fájdalmas égést csilla
pítja. Ne feledkezzünk meg kirándulások alkalmával ke
vés kötőszerről és néhány varró- és gombostűről sem.

Esetleges sérüléseknél egy egyszerű jó kötőszer igen 
hasznos szolgálatot tehet. Végűi még egy mód, melynek 
alkalmazása nagy és fáradságos hegyi kirándulásoknál a 
fáradtság ellen kitűnőnek bizonyúlt: ez a láb-masszázs 
lefekvés előtt. Kezünket olajjal, vazelinnel vagy más 
zsíros szerrel bezsirozzuk és felülről-lefelé, majd alulról- 
felfelé egyenletesen simítjuk a felső és alsó lábszárat. 
Ha e proczedurához hozzászokunk, úgy testünk sokkal 
ellenállóbb lesz és reggelenkint újúlt erővel vállalkozha
tunk újabb erőkifejtésre.

*  V a d á s z a t i  é s  Z o o l ó g i á i  k i á l l í t á s .  Az Országos 
Zoológiái Társulat ez év október—november havában 
Budapesten általános vadászati és zoológiái kiállítást 
rendez. A részletes programm már megjelent, kívánatra 
szívesen megküldetik minden érdeklődőnek, aki eziránt 
a kiállítás igazgatóságához (Budapest, Rottenbiller-utcza 
30. szám, I. em. 10.) fordúl.

*  A  d e n e v é r e k  h a s z n a .  A denevéreknek nálunk 
ismert valamennyi fajtája az emberiségnek megfizet- 
hetlen hasznot nyújt, amennyiben a kertekre, földekre 
és erdőkre nézve oly ártalmas apró éji állatkákat ki- 
pusztitja, amelyek táplálékéi szolgálnak neki. így kere
kítik ki a baglyokkal, az éjjeli fecskékkel az éneklő 
madarak érdemeit. S ez érdem jelentőséggel bir, miután 
az emberi munkásság éji ellenségei veszélyesebbek, mint 
a nappal ténykedők, melyek sokszor a figyelmet is kike
rülik. Észlelés eredményeképp mondhatjuk, hogy egy dene
vér óránként húsz nagyobb rovart pusztít. A denevérek 
tagadhatatlanúl a növények pusztítóinak legfa’ánkabb irtói 
közé tartoznak, melyek közűi csak a sokszorosan ár
talmas éji pilléket említjük, melyek hernyói a gyümölcs
fákat lombjaitól fosztja meg vagy a gyümölcsöt pusztítja 
el. S éji kalandozásaik alkalmával oly helyeket keresnek 
fel, hol a pusztitandók száma legnagyobb. A denevérek 
némely fajtája a vándormadarak természetét követi, 
amennyiben nyáron észak felé húzódik és télen a déli 
vidékre tér vissza. Ki tehát régi pinczékben, elhagyott 
épületekben, tornyokban vagy üregekben talál, melyek 
téli álmukat aluszszák, ne ölje meg azokat. Sőt éléskam
rákban sem üldözendők, hol nem a szalonna kedvéért, 
de a melegség és a legyek ellen húzódnak meg.

*  A  p a j o d o k  i r t á s a .  A pajodok tudvalevőleg külö
nösen csemetekertekben sok és nagy kárt tesznek s azért 
különböző módokon szokták őket irtani. Az „Oestr. Forst- 
zeitung“-ban Raszl Gusztáv oly módot ajánl, mely állí
tólag igen jó eredménynyel alkalmazható. Raszl a csere
bogarak repülése idején, midőn a nőstények petéiket a 
földbe kezdik rakni, az egész csemetekertet jól megöntöz- 
tette vízzel, melyhez előbb kevés karbolineumot kevert, a 
fel nem oldott üledéket pedig a csemete-ágyak közti 
utakra öntötte. A karbolineumból fejlődő szagtól a csere
bogár nőstények mind eltakarodtak.

*  A d j u n k  g y ü m ö l c s ö t  a  b a r o m f i n a k .  Egy angol 
azt tapasztalta, hogy a tyúkok őszkor, habár még ved
lettek, mégis újra tojni kezdtek, miután egy árpakazal-
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hoz férkőztek s a gyümölcsösben a lehullott puhább őszi al
mákat ették. A keményebb téli almákhoz nem nyúltak. 
Október tiz első napjában hat tyúktól harmincz tojást 
kapott. A tyúkok mindenféle gyümölcsöt szeretnek, érde
kes volna tehát kísérleteket tenni annak megállapítása 
végett, hogy milyen hatással volna a tyúkok tojóképes
ségére az, ha eleségükbe gyümölcsöt kevernének. Ha az 
angol tapasztalatai általában helyeseknek bizonyúlnának, 
a tyúkok tojóképességét a gyümölcscsel talán jelentéke
nyen elő lehetne mozdítani.

*  Á s s u k  f e l  a  g y ü m ö l c s f á k  a l j á t !  Régi szokás, 
jónak is bizonyéit s mégis kevesen követik. A gyümöl
csöseink alja legnagyobb részben gyepes kaszáló szokott 
lenni. Ott azután a fa gyökere hiába várna valamit a téli 
nedvesség jótékony hatásából. Míg ellenben ha a fa 
csurgója kerületében a gyepet őszkor nagy darabokban 
felásnók, egész nyárra tele szívhatná magát a föld téli 
nedvességgel. Különösen ajánljuk ezt pedig az idén, ami
dőn igen sok férges gyümölcsünk volt. A féreg legna
gyobb részben kibújt a gyümölcsből s a földbe sekélyen 
bebábozta magát. Ebből aztán jövőre annál több olyan 
pillangó lesz, amelynek tojása a férgesedést szokta elő
idézni. De ha mi most a fák alját felássuk, úgy a téli 
fagy ezen álczákat tönkreteszi s jövőre még akkor sem 
lesz férges gyümölcs, ha nagypénteken egész napon át 
esik is az eső. (A köznép azt tartja, ha nagypénteken 
esik az eső, akkor férges lesz a gyümölcs.)

*  M é r g e s  m é z .  Kétségtelen, hogy a méhek olyan 
virágokból is szednek mézet, melyeknek nedve nagyon 
narkotikus. Az ilyen méz, ha a méhek egy és ugyazon 
növényfajból gyűjtötték, az embereknek is ártalmas le
het, mint azt már Xenophon katonái is tapasztalták, akik 
midőn Kis-Azsián keresztül vonúltak, Trapezunt vidékén

sok mézet ettek s ettől mély mámorba estek, hogy hol
taknak tartották őket. Ama vidék méze még most is 
nagyon narkotikus. Némely méz magukat a méheket is 
elkábítja, úgy, hogy a virágról a földre hullanak. így 
gyakran tapasztaljuk, hogy a méhek a hársfavirág mézé
től elszédűlnek s csak 10—15 perez múlva térnek ismét 
magukhoz s szállhatnak más virágra. Ugyanezt tapasz
taljuk az oleander virágján is, melyet a méhek szintén 
megszoktak néha látogatni. Egyes vidékeken a lógesztenye 
virágjának van ilyen kábító hatása a méhekre.

*  L é d n e r  é s  G u t w i l l i g  é l e l m i s z e r  é s  v a d b i z o 
m á n y o s o k  ü z l e t i  j e l e n t é s e .  Budapest, központi vásár- 
csarnok. Utolsó jelentésünk óta felküldött szarvas- és fo
golyszállítmányok között is sok volt a hasznavehetetlen.
A foglyok kosarakban küldve rendesen megfülledve ér
nek ide, miért is kérjük az igen tisztelt érdekelteket, szí
veskedjenek azokat lehetőleg rúdra aggatva vasútra tenni. 
Szarvas és őzvad nem érkezik annyi, mely a keresletet 
kielégítené. Nyúlból nagyobb a behozatal s e miatt az 
árak csökkentek is. Szarvas 60—80 fill., őz 140— 160 
filh, vadsertés 50—70 fill. kg.-ónként, nyúl 200—280 
fill. drb.-ónként, fogoly 180—220 fill. páronként.

Sajtóhibák.
Lapunk 12. számának 215. lapján a Mycorhiza-képződés okait tár

gyaló közleménybe egy értelemzavaró hiba csúszott be, amennyiben 
alulról a 2-ik sorban 4 lényeges szó kimaradt. E helyen „televényes 
talajban egyáltalán nem“ helyett „televényes talajban talált my
co rhiza mívelt talajban egyáltalán nem“ olvasandó.

A 13. számban: a 235. oldal I. hasábján alulról a 4-ik sorban 
„községeihez“ helyett olv. közegeihez ; a 237. oldal II. hasábján alul
ról a 11-ik sorban „amig ennek bizonyságául“ helyett olv. amíg azt 
megkedveli és ennek bizonyságául; a 238. oldal II. hasábján a 6-ik 
bekezdés első sorában „Bovista nigreserus“ helyett olv. Bovista 
nigrescens; a 245. oldal II. hasábjának 5. bekezdésénél az utolsó 
sorban „emlékének szomorú“ helyett olv. szomorú emlékének ; a 246. 
oldal II. hasábján a 2-ik bekezdés 9-ik sorában „heveder recseg“ 
helyett olv. hevedere recseg.
«A. J, JL ,t. ,X X  X X X X  a . . 5*. ± <■ t  ± ■>*<: ± ±

LEVÉLSZEKRÉNY.
i.

Igen tisztelt Szerkesztő úr!
Ugy-e nem gondolta, hogy midőn önzetlen jóakarattal 

adott helyet becses lapjában a tőlem eredt riadónak, a 
következő számban már Önre bizonyítják, hogy rém
módon be van ugratva. Hjah ! bizony le lettünk sajnálva. 
Ön is, a jóhiszemű becsapott s én is, az avatatlan 
trombitás.

Hogy Karcsi példáján madárhasonlattal éljek, különben 
csak az történt, hogy: egy kis kakas elkukorékolta, hogy 
reggel van, lett erre nagy riadalom s a nagy kakasok 
alaposan megkopogtatták viharedzett csőrükkel a vak
merő fejét, mert hiszen ők jobban tudják, hogy nincs 
reggel, vagyis nem hajnalodik még.

Egyébként Karcsinak igen sok igaza van, de azon 
feltevésében mégis tévedt, mintha Ön tisztelt Szerkesztő 
úr tényleg abban a hitben élt volna, hogy a „Magyar 
Erdész“ hasábjai elegendők volnának az állami erdőtisz
tek testületét felrázni vagy csekélységem pedig azt vin
dikálta volna magának, hogy a megeresztett riadóra egy
szerre talpra ugrik minden állami erdész s együttesen 
kiáltják, hogy: „csatlakozunk!“ Nem! ennyire optimis
ták, úgy-e Szerkesztő úr, hogy nem vagyunk!

Mit szólt volna azonban Karcsi ahhoz, ha pár hét múlva 
a szükséges tapogatózások után egy a mozgalom élén 
látni óhajtott „népszerű nagyság“ oly fényes környezet
ben, hogy még a Karcsi Ízlését is kielégíthette volna, ta
lán nem is a „Magyar Erdész-“ben, hanem külön röp- 
iratban, sokkal szebb ékesszólással, súlyosabb argumen
tumokkal hívja fel csatlakozásra az erdőtiszti kart ?

Feltéve, hogy Karcsi volna ez a „népszerű nagyság“, 
ugyan merné-e koczkáztatni minden tapogatózás nélkül 
népszerűségét és nagyságának nimbuszát egy oly vállal
kozással, aminek útjából mindazt a sok nehézséget, mit 
szellemes és találó megjegyzésekkel fűszerezett levelében 
felsorolt, előbb elhárítani kellene?

Velünk ez egészen másként áll. Nemde Szerkesztő 
úr? Ön mit sem koczkáztatott, mert csak a közvetítésre
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kéretett fel s azt az igazán lekötelező szívességet vállalta 
magára, hogy becses lapjában pro et contra helyt 
ad minden érdemes közleménynek ez ügygyei kapcsolatban.

Hát én ! Édes istenem mit koczkáztathattam én ? Hi
szen oly kicsike kis emberke vagyok, hogy lejebb nem 
bukhatom, kisebb már nem is lehetek!

Szeretném Karcsitól megkérdezni, ha látott-e már olyan 
színdarabot, amelyik mindjárt a hős leghatásosabb jele
netével kezdődik.

Ha már nemtetszésének akart kifejezést adni, miért 
nem várta be a fejleményeket, a bonyodalmat, a csatta
nót? miért fütyült és pisszeget mindjárt az első jelenet
nél? Ha türelmesebb, talán akadhatott volna nálam kü- 
lömb legényre, ki méltóbb ellenfele lehetett volna a szel
lemi harczban.

Az eredménye az ily korai kifütyülésnek az, hogy a 
publikum eltávozik s a szereplők visszavonulnak. Mint
hogy pedig a fütty engem illetett, akarva, nem akarva, 
fel kell vegyem a harczot, bár tudom, hogy hátrá
nyomra, egyenlőtlen fegyverekkel küzdünk, de végre is 
Karcsi által legyőzetni, az rám nézve nem lehet szégyen.

Az hát a kérdés, kinek van igaza? Kívánatos volna-e 
az államerdészeti tisztviselők külön testületi mozgalma, 
vagy nem ?

Megkísérlem védelmezni álláspontomat, de nem mintha 
erőnek erejével diadalra juttatni akarnám a felvetett eszmét. 
Erről már szó sem eshet, minthogy egy testületi moz
galom csak úgy fejlődhetett volna ki, ha mindnyájan 
egy akaraton volnánk. Mihelyt azonban ellenzői is van
nak az ügynek, megszűnt a mozgalom melletti kardos
kodás minden jogosultsága. Kár volna meddő harczért 
koczkáztatni a már úgyis gyenge lábon álló testületi 
szellemet; a viszálkodás és egyenetlenség magvát szórni 
szét a békében szunnyadozó államerdészeti tisztikar ke
belében.

Meggyőződésem, hogy az állami tisztviselők országos 
mozgalma nem viszi előbbre egy lépéssel sem a mi 
ügyünket, idegenszerü az ránk nézve.

Czélja a jobb javadalmazás s eredménye lesz az igé
nyek formulázása.

Egy erdészeti tisztviselői mozgalom czélja elsősorban 
nem a fizetésemelés, hanem a többi tisztviselőkkel 
való egyenlőség kiküzdése és a szervezetek és rend
szer hibáiból eredő hátrányok kiküszöbölése ; eredménye 
volna pedig egy hatalmas reformjavaslat.

Bizony csak sajnálhatjuk, hogy nem élünk az alkalom
mal akkor, midőn az isteni gondviselés jóvoltából olyan 
szakministerünk van, kiben jóakarat és erély, munkasze
retet és igazságérzet párosulnak, kinek kormányzása óta 
egyik reform a másikat éri, kinek minden gondolata a 
közjó előmozdítása.

Micsoda lendületet nyerhetett volna az államerdészet 
ügye, ha most a tisztviselői kar segítségére siet elöljárói
nak az alkotásban s hasonlóképpen mint az államvasiiti 
tisztviselők tettek, megalkotja reformjavaslatát, mely vilá-
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gitja a szolgálat és rendszer viszonyait és nehézségeit a
gyakorlati kivitel szempontjából.

Ki tagadhatja az államvasuti tisztviselők mozgalmának 
üdvös hatását az ő szolgálati viszonyaikra ? Mennyi be
cses anyagot és átnézetet nyújthat az a memorandum. 
Mily hatalmas fegyverré válhat a jóakaratú elöljárók 
kezében.

Kishitűség arra az álláspontra helyezkedni, hogy ily 
irányú mozgalom a feljebbvalókat és a kormányt műkö
désében gátolja s hogy az intéző köröknek kellemetlen
ségeket okozna

Mennyivel inkább érhetné ez a vád az országos moz
galmat, mert hiszen ez csak nagy általánosságban mo
zoghat, így alig várható tőle valami maradandóbb alko
tás, hacsak nem a szolgálati pragmatika tervezetének 
kidolgozása. Én azonban azt hiszem, hogy ez a mozga
lom a követelmények általános formulázásán kívül más 
eredményt felmutatni nem fog. Azt meg lehetetlennek 
tartom, hogy Márton Sándor úr szerint a szaktársak ott 
specziális bajainkkal előhozakodhatnának, mert így elő
állna a második bábeli zűrzavar.

Ezek alapján nem lehetek egy véleményen Karcsival 
abban, hogy az erdészeti tisztviselők külön testületi moz
galma „csupán csak ismétlésre volna utalva . "

De nem látom biztosítottnak azt sem, hogy az 1893. 
évi IV. t.-cz. kedvezményeiből kiközösített tisztviselők a 
majdan megalkotandó új törvény és szolgálati pragmatika 
áldásaiban a többi tisztviselőkkel egyformán fognak osz
tozni ha még csatlakoztak is az országos mozgalomhoz. 
Inkább elhiszem, hogy később, idővel helyzetük amazo- 
kéhoz hasonlóan fokozatosan fog javíttatni, csakhogy, ha 
így lesz, megint csak ott vagyunk, hogy mi maradtunk 
a saroglyábán.

Elhihetik nekem akár Karcsi, akár Márton Sándor, 
hogy főnökeink jóakaratában vetett bizalmam legalább 
is van olyan erős, mint az övék, mindamellett is ott, ahol 
annyi befolyás érvényesül, annyi témérdek különféle kö
rülmény és érdek mérlegelendő, ott szokszor kevés lehet 
egy igazságszerető főnöknek a legmesszebbmenő jóaka
rata is. Azt hiszem, hogy a tisztviselői kar reformjavas
latával kezében s általuk támogatva mégis több ered
ménynyel léphet akczióba, mintha csak saját egyéniségé
nek súlyára támaszkodhatik.

Erre talán az lehetne az ellenvetés, minek vágjunk mi 
nagyjaink elé reformtervekkel ? Várjuk türelemmel, mig ők 
cselekesznek és alkotnak.

Éppen ez a felfogás az, amely minden egészséges fej
lődést és haladást csirájában elfolyt. Ez az, melynek 
gyilkos légkörében haldoklik a szabad szellem.

Mert ha egy magamforma kis emberke szolgálata lelki- 
ismeretes teljesítése közben arra a szomorú felfedezésre 
jut, hogy bár reggeltől estig nehéz munkában tölti idejét, 
—  érdemleges munkát — mivel az államnak, a köz
társadalomnak, a hazának igazán szolgálatot tesz, alig- 
alig végez; ellenben egy szerencsétlen rendszer s már-

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



272 14. szám.M A G Y A R  E R D É S Z

már megcsontosodott szellem kényszernyomása alatt lelki 
és testi erejét hiábavalóságok végzésével emészti, sőt még 
a közjó ártalmára is lehet, belátja azt is, hogy ő maga 
többi társaival együtt tulajdonképpen nem az állam hasz
nos szerve, hanem inkább a köztársadalom nyűge: hát 
azt kérdem, ez a kis emberke nem tárhatja fel őszinte 
bizalommal tapasztalatait az intéző nagyok előtt? És ha 
sok ilyen tapasztalata egybevegyül, nem volna becses 
ajándék az a nagyok részére? Ha a hangyák királynéjá
nak magára hagyatva össze kellene hordani a hangyabolyt, 
ugyan sikerülne az neki ?

Mi tulajdonképpen a képzelődés világában élünk. Azt 
hisszük, hogyha lehetetlen közállapotainkat amúgy mez
telen valóságában feltárnók, elöljáróinkat illetnők méltat
lan sérelmekkel, mert közállapotaink előidéző okait ben
nük látjuk.

Ez téves felfogás! A közállapotok és közszellem meg
teremtői nem lehetnek egyes emberek. Annyi tényező és 
érdek mozgatja a kormányzat gépezetét, hogy nincs olyan 
egy ember, ki az alakulásokért a valódi felelősséget ma
gára vállalhatná. Sokszor kicsinyes okok dönthetnek el 
fontos kérdéseket, máskor történhetnek dolgok éppen 
akarata ellen annak, kinek a látszólagos felelősség egész 
súlyát viselni kell.

Egy köztörvény, egy adminisztráczió nem egy ember
nek az alkotása. Ha hát a köz- vagy egyéni jó érdekéből 
megtámadom az általam helytelennek tartott intézkedése
ket, harczot kezdek egy rendszer ellen, kimutatom köz
törvényeink és adminisztrácziónk hibás voltát, ki foghatja 
rám a személyes támadás czélzatát? Nem sértő-e az a 
feltevés nagyjainkra, hogy ők ezt, mint személyük ellen 
irányuló támadást, meg fogják torolni ?

Bizony megérdemelnék, hogy jobb véleménynyel le
gyünk róluk. Beláthatnók, hogy nekik tág látkörrel, bölcs 
élettapasztalatokkal s éles Ítélőképességgel kell birniok 
— már csak azért is, hogy azt a polczot elérhessék — 
s tevékenységük iránya is csak a közjó előmozdítása le
het : hogy riaszthatnák hát vissza ők a közérdek harczo- 
sát összevont szemöldökkel, még akkor is, ha annak nézetei 
ki nem forrtak vagy ellentétes irányú az övékkel ? Hiszen 
még a legtisztább s legtökéletesebb felfogást is tökélete
sebbé tehetik az idegen szempontból kiindult nézetek, 
még a legtágabb látkört is tágíthatja az ellentétes meg
világítás.

Ezek alapján úgy gondolkodom, hogy a milyen bosz- 
szantó és kicsinyes, mikor egynémely kollegám, mert 
őszintén szóltam, merészségemhez s bátorságomhoz gra
tulált, épp oly bosszantó lehet, ha Márton Sándor úrra, 
mert felszólalási modoromért megdorgált, azt mondják, 
hogy a nagyok kegyeit hajhássza.

Éretlen felfogás! Mert nem lehet a kegyeket sem 
amazzal elveszíteni, sem emezzel kiérdemelni. Tessék 
dolgozzon mindenki a közjóért s feleljen meg hivatásának 
pontosan és lelkiismeretesen, akkor érdemekre tett szert 
s nem fog elmaradni az elismerés sem.

Még egy megmondani valóm volna Karcsinak. Vélemé
nye szerint, ha bizonyos körülmények között a testületi szer
vezkedés jogosult volna is, „nem kívülről, hanem belül
ről kellene elhangzani a riadónak„Vessék fel az 
eszmét az országos erdészeti egyesületben, vagy ve
gyék kezükbe a vezetést a népszerű nagyok

Tényleg igaza van, hogy ezidőszerint egységes moz
galmat, hogy még például Karcsi is csatlakozott volna, 
csakis ily utakon lehetne elérni. De nem szomorú jelen
ség ez, hogy az államerdészeti tisztviselők között ilyen 
a közszellem?!

A köztársadalom természetszerű fejlődésében ősidők 
óta arra tört, hogy az abszolutisztikus törekvéseket meg
fékezze vagy legalább enyhítse s a kormányzatban minél 
nagyobb befolyást biztosítson a kis egyének összességé
nek, a népnek.

Ebből látszik, hogy a magyar államerdészet, mint tes
tület, mennyire gyermekkorát éli s mily szánalmas függő 
helyzetben van ma is.

Nekünk okvetlen népszerű nagyságokra van szüksé
günk, hogy vezessenek; minden alkotást, minden intést 
arra, hogy dolgozzunk, csak felülről várunk. Még nem 
volt elég a sok szomorú példa, hogy az alsóbb rétegek 
befolyása nélkül felülről jött alkotások mennyire irányu
kat tévesztik, mire hozzánk, a kicsikhez érnek? Piczi 
páracseppecskékből alulról gyűl össze a felülről áldást 
hozó eső.

Hát az állami tisztviselők országos mozgalmát szintén 
valamelyik exministerelnök vezeti ? Vagy a tordai állami 
tisztviselők mind népszerű nagyságok voltak?

Készséggel elismerem, hogy az „Országos Erdészeti 
Egyesület“ már ezelőtt is eredményesen fogta pártját az 
állami erdészeti tisztviselők ügyének, de ez csak a tiszti
kar kiskorúságára vall, arra, hogy nem tudunk a magunk 
lábán járni s hogy igaz ügyünkért Urunkhoz fordulhas
sunk, ahhoz nem kisebb embernek, mint az Országos 
Erdészeti Egyesület elnökének nagy neve szükséges.

Ez hát a „bizalom és kollegialitás“ viszonya a mi
nister és a tisztviselők között, hogy csak úgy merünk 
színe elé járulni, ha egy excellenciás úrnak a háta mögé 
bújhatunk.

Végezetül engedje meg Szerkesztő úr, hogy Márton 
Sándor urnák Sz. úrhoz intézett levele 4-ik pontjában 
kifejezett személyes intelmére tegyek egy rövid meg
jegyzést.

Egyetlen egy polgári szolgálati ágnál sem olyan erős 
az abszolutisztikus irányzat, mint az államerdészetnél. 
Értünk mi ahhoz alaposan, hogy kell a fegyelmet ke
zelni. Csakhogy ennek a katonai rendszernek megvan az 
a komikus eredménye, hogy akinek egy csillaggal többje 
van, az feljogosítva érzi magát, hogy a nálánál kisebb 
distinctióval ékeskedőt bármikor lehordja és leintse.

Hát ebben is megcsontosodott rendszerünknek egy szo
morú jelenségét vélem látni s ezért nem is veszem rossz 
néven Márton Sándor úrtól, hogy velem szemben vélt
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jogával élt, mert messze élünk még nagyon az időtől, 
mikor majd úgy fogunk distingválni, hogy bár szolgálat
ban egyikünk erdőmester, másikunk csak erdész, ott a 
szellemi érintkezés mezején, ahol közczélra Írunk, ott 
nem lévén rang vagy korkülönbség — ott egy szebb jö
vőben erdőmester úr Ön egyszerűen Márton Sándor, én 
meg Elek István leszek.

Most pedig, miután máris visszaéltem Szerkesztő úr 
szives türelmével, kinyilatkoztatom, hogy Karcsival egyet
értve, magam sem szeretném és óhajtanám, ha indítvá
nyom ezek után is testet öltene. Nem szeretném pedig, 
mert — mint fentebb is kifejeztem — sajnos, nem ért
hetünk mindnyájan egyet. Isten óvjon bennünket parti
kuláris törekvésektől, inkább csendesség honoljon, mint 
dúljon a testvérharcz és fészkelődés.

Tehát béke velünk! Ez okokból indítványomat tiszte
letteljesen visszavonom. Kérem egyúttal Szerkesztő urat, 
hogy azon számos szaktársaknak, akik siettek a felvetett 
eszme jóakaratú támogatására, amennyiben tőlem ezt el
fogadják, köszönetemet tolmácsolni szíveskedjék. Nagy 
vigaszomra szolgál, hogy ime még sem állok egyedül, 
de oly sokan vagyunk, kik egy szebb jövő ábrándjaiért 
élünk.

Ön pedig tisztelt Szerkesztő úr, kitüntető barátságáért 
és szives türelméért fogadja nagyrabecsülésem őszinte 
nyilvánítását.*

Eger, 1901. augusztus 26.
Elek István,
m. kir. erdész.

II.

Tekintetes Szerkesztő úr!
. Szíveskedjék becses lapjában az alanti soroknak helyt 

adni. Igaz, hogy e felszólalás nem általánosan erdészeti 
jellegű, de tekintve, hogy a „Magyar Erdészének sok 
állami erdész olvasója van, valamint az állami tisztviselők 
helyzete országos érdek, remélem kérelmem szives telje
sítését.**

Körmöczi reflexiók.
Lukács László pénzügyminister úr körmöczbányai be

szédében az állami tisztviselőket mozgalmuk miatt alapo
san megleczkéztette. Azt hiszem, hogy beszédére minden 
szakma részéről meg fognak felelni. Álljon itt az erdészet 
részéről az alábbi reflexió.

Hogy az állami tisztviselők országos mozgalma közön
séges sztrájkszem szövetkezés, ez súlyos és méltatlan 
vád. A mozgalom nem úgy indult meg s valószinüleg 
ezután sem lesz úgy irányítva, hogy azáltal a kormány

* Miután Elek István kartárs úr eme levelével indítványát vissza
vonta, az időközben többektől beérkezett s az ő javaslatához való 
hozzájárulást bejelentő sorokat most már nem tartjuk helyén közölni.

Szerkesztő.
** E levél tartalmával ugyan nem értünk mindenben egyet, de mi

vel több oldalról érkezett szerkesztőségünkbe hasonló irányú tiltako
zás, közöljük kuriózumképpen ezt mutatóul. Szerk.

és a tisztviselői kar közé a bizalmatlanság magva elhin- 
tessék. Azt méltóztatott mondani a pénzügyminister 
úrnak, hogy azok, akik követelésüket mint sürgősen 
megvalósitandókat állítják föl, anélkül, hogy még 
csak leghalványabb sejtelmével bírnának is annak, 
hogy a kitűzött czélok mily módon volnának elérhe
tők, azok vagy önmagukat ámítják, vagy ami ennél 
sokkal rosszabb, ámítanak másokat s hogy a tiszt
viselők helyzetének javítása elviselhetlen terheket 
róna az adózó polgárokra.

Mikor ágyúkra, a katonatisztek és közösügyi tiszt
viselők fizetésére s most legutóbb a kínai háborúra 
pénzt kértek, még egy Ízben sem olvastunk soha a 
minister úr erélyes fellépéséről! Miért nem kívánta 
akkor is az adózó polgárok elviselhetlen terhére 
való hivatkozással, hogy szállíttassák le a tényleges 
szolgálati idő s a tényleges állomány s keresse a 
monarchia védképességének nagyobb biztosítékát a 
tartalék czélszerii és olcsóbb kiképzésében! ?

A kormánynak kell megtalálni a helyes módot, miként 
lehetne az adózó polgárok túlterheltetése nélkül tisztvise
lőit a kor igényeihez mérten illő javadalmazásban része
síteni, mert hogy arra van mód és alkalom, tudja min
denki, aki a dolgok menetének nem csupán felületes 
szemlélője.

Ott, ahol lehet, az állami igazgatást és ügyvitelt egy
szerűsíteni kellene s az ilyen módon elért megtakarítá
sokkal az alkalmazott tisztviselői kart jobban kellene 
honorálni. De nálunk egyik törvényjavaslat a másik után 
készül lázas sietséggel, mindenik új terhet ró az adózó 
polgárok nyakába s új administratióval sújtja vergődő 
államiságunkat.

Én csak a saját szakmámból idézek példát, tegye más 
is azt, mert elvégre is a sok üres panasznak haszna 
sohasem volt, így legalább e példából előző állításomat 
bebizonyítva látja az igazságos Ítélő.

Az 1879. évi XXXI. t.-cz. intézkedik az erdők fentartá- 
sáról s végrehajtásának biztosításául megteremti a kir. erdő
felügyelői intézményt. Később születik az 1898. évi XIX. 
t.-cz., mely megteremti az állami erdőhivatalok szerve
zetét. Az csak önámitás, hogy az egyik erdőfelügyeleti, 
a másik erdőkezelési szempontból alkottatott, — az igaz
ság az, hogy az egyik egy táqabb, a másik egy szoro
sabb állami erdőfelügyeleti szervezet. Igazolja ezt az 
a tény, hogy a két szervezet munkaköre sok dologban 
teljesen összevág.

Ugyan milyen véleménye lehet magas kormányunk és 
törvényhozásunk bölcseségéről annak az együgyü paraszt 
bírónak, ki a község bikája részére erdejüknek egyik tisz
tásán fűkaszálást kér, ha a következő dolgokat tapasz
talja :

Elmegy kérelmével az erdőgondnokhoz. Ott azt az 
utasítást nyeri, hogy adja be Írásban a közigazgatási 
erdészeti bizottsághoz (minthogy ez a használat nem áll az 
üzemtervben). A jó tanácscsal hazaballag, megiratja a
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kérvényt a szokott taksa lefizetése mellett a községi jegy
zővel s beküldi. A bizottság előadója a kérvényt véle
ményezés végett átteszi a kir. erdőfelügyelőséghez. A kir. 
erdőfelügyelő szives véleményadás végett átküldi a m. 
kir. erdőhivatalhoz. Az erdőhivatal felhívja a járási erdő
gondnokságot jelentéstételre. Ez jelentést tesz. Az erdő
hivatal a jelentést átteszi a kir. erdőfelügyelőhöz. A kir. 
erdőfelügyelő ennek alapján megküldi véleményét a köz- 
igazgatási bizottsághoz. így születik meg végre az elő
adói javaslat s határozatot hoz a bizottság. Csak az a 
hiba, hogy akkorra vagy éhen döglött a bika, vagy mé
teres hóréteg takarja az elszáradt fűszálakat.

Avagy ha valamivel fontosabb ügy merül fel, pld. a 
a vágássorrend megváltoztatása. Először kiszáll helyszíni 
szemlére az erdőgondnok, szaladgál, mércsigél és jegyez, 
azzal odébb áll. Vagy egy hónap múlva jön az erdő
mester, ugyanúgy cselekszik. Megint egy hónap múlva 
kiszáll az erdőfelügyelő. Szegény paraszt biró, aki mind
ezt látja, ugyan mit gondolhat magában?

Vagy még egy példa: a kopárok és vízmosások be- 
fásitásáról eddigelé 4 külön törvény intézkedik négyféle
képpen, u. m. : az 1879. évi XXXI., az 1885. évi XXIII., 
az 1894. évi XII. és az 1898. évi XIX. t.-czikkek. Ezen 
törvények mind teljes önállósággal intézkednek, de egyik 
sem tud s nem akar tudni az előző törvény rendelke
zéseiről, de valamennyinek a végrehajtása külön-külön 
pénzbe, költségbe kerül.

Ezek azok a dolgok, amik az adózó polgárok terheit 
elviselhetlenül magasra fokozzák s nem a tisztviselők túl- 
csigázott követelései.

Azért kár volt az állami tisztviselőket megróni, kik 
helyzetük javításáért a mozgalom terére léptek. A tiszt
viselői kar nem sztrájkol, csak kér s ha a kérelem 
méltányos, a magas kormány feladata gondoskodni a 
kérés teljesítése esetén a kormányzat egyszerűsítéséről és 
a bürokraczia túltengésének a megakadályozásáról. Az is 
igaz e mellett, hogy a mostani nehéz helyzetből való 
kibontakozásnál a kormánynak segítségére csakis a 
tisztviselői kar lehet s csak ez lehet a czélja a jelen 
mozgalomnak is.

Szükséges azonban ehhez, a pénzügyminister úr sza
vaival élve, hogy a minister és a tisztviselők közötti vi
szony a bizalom és a kollegialitás viszonya legyen.

Azzal zárom tehát szavaimat, hogy mikor mi, állami 
tisztviselők kérünk, ezzel sem függelem-, sem jogsértést 
el nem követünk, mert hiszen még mindig a kormánytól 
függ a kérelem teljesítése vagy megtagadása.

Egy m. kir. erdőtiszt.

III.
Tekintetes Szerkesztő úr!

Engedje meg igen tisztelt Szerkesztő úr, hogy becses 
lapjában én is hozzászóljak az állami, de különösen a 
községi stb. erdők kezelésénél alkalmazott erdőtisztek 
helyzetéhez. Teszem azt annál nagyobb bizalommal, mert

a „Magyar Erdész“ már eddig is több Ízben hozott ha
sonló irányú közleményt, ami által méltán kiérdemelte 
az állami erdőtisztek háláját.

Ezen közlemények egyike a napidíjak kérdésével fog
lalkozik és szerzője méltán kiált fel: „ugyan miért az 
erdészeti kar a hazának legmostohább gyermeke? Miért 
nem élvezhet más tisztviselőkével hasonló jogokat?“

Talán azért, mert — mint ugyanazon czikk Írója el
mondja — az erdész végzett tanulmányainál fogva egyút
tal mérnök, kultúrmérnök, utász, építész, hajós stb. is 
egy személyben? Vagy talán azért, mert az erdészek 
legnagyobb része az idegen ajkú vidéken a magyarosítás 
terén oly hazafias missiót teljesít? Avagy mert az erdész 
élete oly gyakran szolgál a fatolvajok és vadorzók fegy
vereinek czélpontjául ? Aligha ezek közül bármelyik is 
vagy ehhez hasonló körülmény oka mostohaságunknak.

Jobban megközelítené talán a valóságot, ha azt mon
danék, hogy mostohaságunknak oka a vezető férfiaknak, 
nagyjainknak nemtörődömsége. Ők kisebb-nagyobb, rövi- 
debb vagy hosszabb küzdelmek után eljutottak odáig, hol 
már a gondnélkül való megélhetés — annyira amennyire 
biztositva van részükre s nem gondolva többé vissza az 
általuk is átélt küzdelmekre, sanyarú napjaikra, mitsem 
törődnek azzal, hogy utódaik helyzetén valamit javítsa
nak, gondolván : küzdjenek ők is mint mi, hogy a nyu
galmasabb és gondnélkülibb életet kiérdemeljék és így 
annak értékét annálinkább megbecsüljék.

Ezt kell legalább mostohaságunk okának tekinteni, 
mert ha megnézzük pl. a katonaságot, ezt a minden 
anyagi előnyben részesülő testületet, azt látjuk, hogy az 
minden kívánságát eléri. És vájjon miért? Egyszerűen 
azért, mert ezen kívánságok felülről indúlnak ki és ott 
részesülnek a leghathatósabb támogatásban.

Melyik magasabb végzettségeit és képesítést igénylő 
pályán van még oly igazán elszomorító állapot, hogy a 
felsőbb iskolát — akadémiát vagy egyetemet — végzett 
fiatalember tanúlmányai befejezése után csak 8—10 év 
múlva érje el az 1600 koronás fizetést? Sehol, csak az 
állami erdészetnél! A katonai pályán ezt már 20—22 
éves korában eléri a boldog halandó. A mérnöki pályán 
a segédmérnök — akinek csak négy év kell oklevele meg
szerzésére — 1600 K kezdő fizetést kap. A jogvégzett 
állami tisztviselők előhaladására felhozom egyik érdem
dús szaktársunknak a 6-ik számban elkesergett panaszát, 
ki csak 25 évi hű s odaadó szolgálat után jutott azon 
fizetési fokozatba, melyet egy aljárásbiró 5 év alatt már 
elérhet. De így van ez a többi pályánál is !

Hol van már most itt a jog és igazság?
De nemcsak a fizetéssel vagyunk ily szégyenletes sa

nyarú viszonyok között, hanem így vagyunk a napidíjak 
és a kilométerpénzek fölszámitásával is.

Minden más állami tisztviselő kiküldetéseknél a rang 
szerint járó teljes napidíjat és 40 fillér kilométerpénzt 
számit föl; az állami erdész — mintha talán nem volna 
képes minden magasabb mathematicai képesítése mellett
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sem nagyobb mennyiségekkel számítani — csak V2 és XU 
napidíjakkal és 32 fillér kilométerpénzzel állítja össze 
utazási naplóját.

Hogy a napidíjaknál csak felét és negyedét számít
hatja föl, mint más hasonló rangban levő tisztviselő, 
még egy kis jóakarattal csak megmagyarázható. A böl
csek t. i., kik annak idején ezen megkülönböztetést 
tették erdész és nem erdész között, bizonyára úgy fogták 
föl, hogyha az erdész kimegy az erdőre, ott gazdag terí
ték várja őt; az évszakok és ízlése szerint ugyanis válo
gathat a különböző erdei termékek, u. m. szamócza, 
földi eper, szeder, málna, gomba, mogyoró, tölgy- ésbükk- 
makk, fakéreg, illatos erdei füvek stb. stb. között, mely- 
lyel kitűnő étvágyát csillapíthatja, ihatik reá kristálytiszta 
forrásvizet és élvezhet melléje ózondús friss levegőt! így 
kész a mibe sem kerülő pompás ebéd (kivéve midőn a 
járási erdőtiszt kopárokban utazik, hol már többé sem a 
fenti étlap, sem a jó friss víz, de még csak a jónak ne
vezhető levegő sincs meg) és meg van ezáltal a nagy 
megtakarítás, ami pedig más tisztviselőnek — kivált a 
jó étvágygyal bírónak — legalább a fél napidíjba kerül, 
így lenne azután kiegyenlítve a különbség, hogy a meg
takarított tiszta haszon egyenlő legyen itt is, ott is!

Ez tehát még csak érthető volna.
De már azt, hogy az erdészt miért viszik kiküldetése 

színhelyére olcsóbban a fuvarosok, mint más hasonlórangű 
és súlyú állami tisztviselőt? azt hiszem, a legzseniálisabb 
tagokból álló, mindenttudó káptalan sem tudná meg
magyarázni !

Avagy talán ebben a rebusban rejlik a fentebb kere
sett jog és igazság?

De nemcsak más tisztviselőkkel összehasonlítva ily in
dokolásánál méltánytalan az állami erdőtisztek helyzete, 
hanem a különböző csoportoknál lévő állami erdőtisztek 
helyzete sem felel meg a jog, törvény és igazság fennen 
hangoztatott elvének. Eltekintve az erdőfelügyelőségeknél 
és a horvátországi kincstári erdőknél alkalmazottaktól, 
más a kincstári erdőknél lévő erdőtisztek helyzete és 
más a községi stb. erdők kezelésénél alkalmazottaké. Hogy 
miért részesülnek ugyanazon képzettséggel biró állami 
erdct'sztek más és más elbánásban, ezt megmondani és 
megokolni megint csak nem lehet. Vájjon van-e joga egy 
atyának gyermekei között különbséget tenni, ha azok egy
formán jók?

Jelenleg ugyanis a kincstári erdőknél alkalmazott erdő
tisztek előléptetési viszonyai sokkal kedvezőbbek, mint a 
községi stb. erdők kezelésénél lévőké. Ha megfordítva 
volna a dolog, még csak lehetne indokolni azzal, hogy 
emezeknek a helyzete sokkal rosszabb, megélhetési vi
szonyai nehezebbek, munkaereje jóval nagyobb mérték
ben van igénybevéve, sokkal terhesebb és lélekölőbb 
munkát van hivatva végezni, mint amazok.

A kincstári erdőgondnok, ha pagonyába kimegyen, bár
mennyire is elfárad, bármennyire átázik és átfázik, este 
mégis csak — legtöbbször — saját otthonába, vagy leg
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alábbis kellőképp berendezett tiszti-szállóba tér vissza, ahol 
fáradtságát kényelmesen kipihenheti, éhségét dúsan csilla
píthatja.

A járási erdőgondnok, ha egyszer hazáiról elindúl, od a 
csak napok, sőt hetek múltán kerül újra vissza. Utazik 
faluról-falura rossz parasztszekeren még rosszabb utakon, 
sőt nagyon sokszor — az apostolok módjára — csak 
saját kettős fogatán, elperelhetetlen apai örökségén. A 
rendeletileg megállapított tiszta, egészséges, meghálásra 
alkalmas, téli időben fűtött szoba helyett azután meghúz
hatja magát éjjelre padozatlan, agyagos, sohasem szellőz
tetett s még ritkábban fűtött odúkban és agyonrafáradt, 
elcsigázott tagjait megpihentetheti az ott talált dohos ágyban, 
— ha ugyan nem húzódik szívesebben valami szénapad
lásra — mert jobb szállást nagyon sok helyen nem kap
hat, mivel az egész községben nincs. Ha pedig tud főzni 
és van miből, akkor még éhségét is csillapíthatja; ellen
kező esetben válogathat a falusi zsidó korcsmárosné vagy 
a biróné asszonyom nem éppen ínycsiklandozó kotyvasz
tása között. A testi sanyarusághoz járul azután a birtoko
soknak rosszakaratú, ellenszenves magatartása, mely saj
nos a legtöbb helyen még mindig föllelhető. Itt szedd 
azután össze magad járási erdőgondnok, hogy hivatásod
nak lelkiismeretesen és ha már béketűrésed elhagyott is, 
legalább kötelességszerüen megfelelj ! Micsoda lélekölő 
munka ez!

Szóval a községi stb. erdőknél alkalmazott erdőtisztek 
helyzete sokkal inkább testet és lelketölő, mint a kincs
táriaké s ennélfogva méltányos volna, hogy ezen nagyobb 
munkásság némileg meg is legyen jutalmazva. Igen ám, 
de a dolog egészen megfordítva áll! Ahol könnyebb a 
megélhetés és kevesebb a munka, ott jobb a haladás; 
ahol pedig nehezebb a megélhetés, több és súlyosabb a 
munka, ott jutalmul lassúbb az előmenetel.

Ismét csak eljutottunk a jog és igazság kérdéséhez, 
keressük azt, de meg nem találjuk.

Hogy pedig az előléptetésre vonatkozó állításom nem 
a légből kapott, azt bizonyítják az utóbbi kinevezések. 
Míg ugyanis a kincstári erdőtisztek sorából már az 1898. 
évben állami szolgálatba lépettek közül is sokan ki lettek 
nevezve erdészekké, addig a községi stb. erdők kezelé
sénél alkalmazott erdőtisztek közül még az 1897. évben 
állami szolgálatba lépettek közül sem lett erdészszé ki
nevezve egyetlen egy sem. Miért éri el ugyanazon ran
got és fizetést csak két évvel később az a szerencsétlen 
flótás, akit balvégzete arra kárhoztatott, hogy a községi 
erdőkhöz kerüljön, ahol egyébként hivatásának éppen úgy, 
esetleg még jobban megfelel, mint az a másik szerencsé
sebb, kit jó sorsa a kincstári erdőkhöz vezérelt.

Vagy talán jogos és igazságos az, hogy a járási erdő
gondnokságok egy részét erdészjelöltek és gyakornokok 
kezelik, kik 1000 kor. fizetésért, illetőleg segélydíjért kény
telenek ugyanazon munkát végezni, mit máshol erdész 
vagy főerdész végez? Már pedig szerintem egy járási 
erdőgondnoknak, mint egy állami hivatal vezetőjének, né-
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mileg representálni is kell, annál is inkább, mivel ezen 
szak, sajnos, még mai napság is csak kevéssé ismert, 
sőt sok helyen — lehet mondani — megvetett és ki
gúnyolt. De miből representáljon az az erdészjelölt vagy 
gyakornok, aki erdőgondnokságot vezet? Talán 1000 kor. 
fizetésből vagy a fél napidíjából és a lópénzből ? Ha az 
erdészjelölt vagy gyakornok mint erdőgondnok képes fel
adatának megfelelni, akkor tessék őt a végzett munka 
arányában, érdeme szerint jobban dotálni; ha pedig nem 
képes, akkor nem kell őt erejét túlhaladó munka elvég
zésével megbízni!

Ha már nem találhatjuk fel az állami erdészetnél a 
jog és igazság szép elvét, legalább tartanák be a tör
vényt azáltal, hogy a szervezett állásokat a megfelelő 
rangú tisztviselőkkel töltenék be ! A rosszúl alkalmazott 
takarékosságnak ezt az erőltetett módját csakis az erdé
szetnél találjuk meg. Vagy talán a bíróságoknál is alkal
maznak az albirói teendők ellátására, önálló hatáskörrel, 
aljegyzőket is? Vagy a katonaságnál a századparancsnoki 
állásra hadnagyokat? Tudtommal nem.

Még nagyon sok dolgot lehetne felhozni az állami er
dészek mostoha helyzetének ecsetelésére, de nem akarom 
már a tek. Szerkesztő úrnak nagyon is igénybe vett szi
ves türelmét továbbra is kierőszakolni s azon óhajommal 
fejezem be panasztelt levelemet, hogy bárcsak valameny- 
nyien csatlakoznánk Elek István szaktársunk felhívásához; 
mert éppen most volna itt a legalkalmasabb idő arra, 
hogy valamennyien egyesülve, nyilt, őszinte szívvel, hűen 
és bizalommal tárjuk fel bajainkat és sérelmeinket „az 
erdészeti kar édes, jótevő apja s az erdészeti ág leglel
kesebb mívelője s Magyarország erdészeti viszonyainak 
legőszintébb és fáradhatlanabb felkarolója“ előtt, együtte
sen kérve őt jogos panaszunk meghallgatására és bajaink 
orvoslására valamennnyien, nehogy: Parturiunt montes,
nascitur ridiculus mus — és mi erdészek az általános 
orsz. tisztviselői mozgalom közepette megint csak kimarad
junk a credóból, mint az már egyszer megesett velünk!

Legyen tehát már egyszer a „jog, törvény és igazság“ 
szép, nemes elve nálunk is érvényre jutva.

Ignotus.

IV.

Igen tisztelt Szerkesztő úr!
Én szívesen elismerem Kolossy Imre ak. tanársegéd 

úr azon állítását, hogy azt a fatömegbecslési módot, 
melyet a „Magyar Erdész“ 10-ik számában közzétett, 
még eddig nem ismertették.

Elismerem, pedig „Ardai“ állításait megczáfolni nincs 
módomban s nem is szándékom e végből komoly polé
miába keveredni.

„Inter duos litigantes, tertius gaudet“, mondja a latin 
közmondás.

Sietek azonban kijelenteni, hogy nem én vagyok az a

bizonyos „tertius“, aki most a „litigantes“-eken mulat, 
hanem az én tisztelt Józsi barátom, akiről tudom, hogy 
járatja a „Magyar Erdész“-t és figyelemmel szokta ol
vasni annak czikkeit. (Ugylátszik, ezzel akarja a régi 
csorbákat kiköszörülni.)

Mulat pedig azért, mert kétségkívül eszébe fog jutni 
az ő hajdani fatömegbecslési módja is, amely amily 
egyszerű, épp oly mulatságos is, mert tetszik tudni: 
nóta mellett történik.

Arról pedig már én állok jót, hogy azt ugyan eddigelé 
semmiféle szaklapban nem ismertették!

De „Ad medias res“ fogom a dolgot.
Éppen az „erdészettan“-ból vizsgáznak a m.-óvári gazd. 

akadémián, mely tantárgyból az akadémia igazgatója: 
nagys. sipeki Balás Árpád kir. tanácsos úr examinálja 
a „kozák“-ot, vagyis a Il-od éves hallgatót, mert az I-ső 
évest még nem eresztik az erdőre, mert az még csak: 
„balek.“

Eltévedne ott, csak a búzaföldeken tud még eligazodni.
Az öreg urat, kiváló szakértelme és áldott jó szíve 

mellett, nagyrabecsűlöm még kitűnő humora miatt is.
Tőle tanúltam, hogy a diófából sok mindent lehet ké

szíteni, csak diós-kiflit nem.
Elég az hozzá, hogy éppen az én Józsi barátom került 

a „gyep“-re.
„Drukkol“ is iszonyúan, mert hát szegénynek 

amint nekem bevallotta — „dunszt“-ja sincs az erdé- 
szettani ismeretekről.

— No hát, kérem, legyen szíves nekem megmondani, 
vájjon egy erdőt fatömegre hogy’ becsülne fel uraságod ?

Az én Józsi barátom lelki szemei előtt mindjárt egy 
egész amerikai őserdő tünedezik fel; s éppen azért a 
sok fától — úgylátszik — ő még sem látja azt, mert 
csak némán bámúl maga elé.

— No, hát nem megy? — biztatja jóakarólag az 
igazgató. — Józsi fölriad; végre is kinyitja a száját, éppen 
csak azért, hogy mondjon valamit.

— Először is . . . Először is körüljárom az erdőt . . . 
körüljárom az erdőt . . .  és aztán . . .  és aztán . . .

— No igen és aztán — mondja Balás az ő angol 
phlegmájával — és aztán, ugyebár hozzáénekli, hogy:

„Ezt a kerek erdőt járom én!“

Azt hiszem, hogy ilyen becslési módról még igen tisz
telt Szerkesztő úr sem hallott és tisztelt szaktársai sem, 
miért is voltam bátor pár soraimmal felkeresni.

Magamat jóindúlatába ajánlva, vagyok kitűnő tisztele
tem nyilvánítása mellett

Buják, 1901. aug. hó 12-én
igaz hive 

Fülessy Pál,
gazdatiszt.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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M A G YA R  E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FŐERDÉSZ 

B O R S O D -A P A T F A L V Á N ,
hova a lap szellemi részét illető közlemények 

(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI AR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. —  Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

M egjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ES ILLÉS UNGVÁRIT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

Ä legeltetés kérdéséhez.

A napokban egy vidéki hírlapot lapozgatva, 
szemünkbe ötlött egy közlemény, a melyik a 
székelyföldi állattenyésztés bajait fejtegetve, a 
legelőhiány okául a legnagyobb komolysággal 
kizárólag a túlhajtott erdei tilalmazásokat állítja 
elénk és ebből folyólag az állattenyésztés érde
kében a legelő-erdőgazdaságnak a lehető leg
nagyobb arányú kiterjesztését sürgeti.

Ismerve a székelyföldi viszonyokat, egyáltalán 
nem vesszük tagadásba, hogy ott a legelőerdő
üzemmód nagyobb arányú felkarolására tényleg 
szükség van ; de a szóvá tett közlemény fejte
getéseit olvasva, egyben el kell ismernünk, hogy 
a lapunk 6-ik számában „Egyesült erővel“ czim 
alatt megjelent czikk szerzőjének nagy igaza 
volt, amikor a legelőkérdés megoldásának leg
nagyobb nehézségét a segítőeszközök egyoldalú 
megítélésében és a legelőgazdaság fejlesztésének 
elhanyagolásában kereste, nyíltan kimondva, hogy 
a mezőgazdák részéről a legelőhiányt legnagyobb 
mértékben fokozó rabló legelőgazdaság figyelem
ben alig részesül.

Mert ím e: a székelyföldi állattenyésztés ha
nyatlásának legfőbb okául és kizárólag a rend
szeres erdőgazdaság érdekében elrendelt erdei 
tilalmak vannak odaállítva s a közlegelőkön és 
réteken folyó gazdaság hiányairól egyetlen szó 
sem esik, mintha ilyenek a legelőkérdés megíté
lésénél számottevő mértékben nem is léteznének. 
Pedig a tények egészen másként beszélnek.

Az erdőknek átlag körülbelől Vb részére al
kalmazott legeltetési tilalmak a legeltethető terü
leteket tényleg jelentékeny mértékben apasztották 
és egyes helyeken, a hol az erdők már nagyon 
tönkre voltak téve, az erdőgazgasági és köz

gazdasági érdekből feltétlenül szükséges erdei 
tilalmazások valóban pótolhatlan legelőhiányt 
is eredményeztek; de hogy a legelőhiány ál
talában  nagy arányokat öltött, abban szé
kelyföldön épp úgy, mint hazánk hegyvidékei
nek legnagyobb részén, az erdei tilalmazásokkal 
legalább is egyenértékű ok a takarmányter
mesztés elhanyagolása és a közlegelőkön folyó 
rabló gazdaság,  a mit a legelőhiány okainak 
és gyógyszereinek fejtegetésekor elhallgatni sem 
az erdőgazdaság, sem a mezőgazdaság érdeké
ben nem czélszerű, sőt ha a nyilvánosságra szánt 
közlemények hatását mérlegeljük, határozottan 
káros, mert az erdőgazdasággal szemben igen 
sok helyen amúgy is elég erős ellenszenvet fo
kozza s a helytelen rét- és legelőgazdaság lét- 
jogosultságát mintegy megerősíti.

Nézzük csak meg a székelyföldi és más hegy
vidéki közlegelőket: minő gazdaság foly azokon?

A közlegelők túlnyomó részén minden be
osztás és minden sorrend nélkül, összevissza 
legel a jószág igen száraz és tartósan esős idő
ben is egyaránt s azon a kevés helyen, a hol 
annyira jutottak, hogy a szarvasmarhákat nem 
legeltetik együtt a lovakkal, disznókkal, juhokkal 
és kecskékkel, ott is naponta bejárja a jószág a 
legelők mindazon részeit, a melyeket bejárni 
képes, miközben a fűtermésnek legalább is fele 
részét letapossa, úgy, hogy abból ugyanabban a 
legeltetési időszakban jó fű alig nőhet. A talaj 
mindenfelé felszakadozik; a kényesebb zsenge 
fűfélék lassanként kipusztulnak ; azokon a része
ken, a honnan a légköri csapadékok a talajt 
könnyebben lemossák, csakhamar kezdetét veszi 
az elkopárosodás és a vízmosásképződés s a 
még termőképességben maradó legelőfoltokon is 
elcsenevészedő, mohával sűrűn áthálózott, szá-
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ráz fűnövényzet mutatja a talaj elszegényedését. 
Nyár derekán üde zöld növényzet a legtöbb régi 
közlegelőn csak ott található, ahol az előbbi évek
ben a nyáj delelt vagy éjjelezett s a legelő jó
szág által egyáltalán nem kedvelt savanyu vagy 
mérges füvek és dudvák lepik el a talajt.

A trágyázással nem törődik senki.
Az elhulló trágya ott marad, úgy, a hogy le

hullott és elszárad a nélkül, hogy a talajt leg
alább a betakart apró foltokon javítaná, — vagy 
pedig (ami szintén igen gyakori) ősszel össze
gyűjtik és elhordják a szántókra, mintha a legelő 
talajának nem lenne épp olyan szüksége a javí
tásra. A kopárosodásnak indult foltok rohamo
san terjednek, mert tilalmazásukról, megtrágyá- 
zásukról és fűmaggal való bevetésükről épp úgy 
nem történik gondoskodás, mint az évről-évre 
növekvő vízmosások és talajcsuszamlások meg
kötéséről s e közben a termőtalajtól egészen 
még meg nem fosztott legelőrészeken a moh
félék válnak uralkodókká, mert felfsgasolásról 
és jó fűmagvak vetéséről talán még álmodni 
sem szeretnek a gazdák. Csoda-e tehát, ha 
ilyen gazdálkodás mellett hegyvidékeinken min
den évben a holdak ezreivel fogy a jó fűvet 
termő legelő? És a legelőhiányon való segítés 
eszközeit kereső gazdáknak szabad-e egyszerűen 
hallgatni erről a megdöbbentő legelőgazdaság
ról s szabad-e a segítés eszközeit kizárólag az 
erdőgazdaságtól követelni?

Gondolják csak e l: hová vezetne, ha a kizsa
rolt legelők helyébe folyton az erdőterületből 
hasítanánk ki új legelőket — és e közben ők 
a legelőgazdaság javítását továbbra is elodáz- | 
nák? Vagy talán olyanszerü váltógazdaságra 
gondolnak, hogy a tönkretett legelőkre telepít
sünk erdőt és az ilyen új erdőknek megfelelő 
erdőterületeken változtassuk a gazdaságot legelő
gazdaságra ?

A feleletet mind a két kérdésre megadja az erdő- 
és legelőterületek jelenlegi térfoglalása. Hegy
vidékeinken már elődeink kiirtották csaknem 
mindazokat az erdőrészeket, a melyek kedve
zőbb fekvésüek és erőteljesebb talajuknál fogva 
szántónak, rétnek vagy állandó legelőnek alkal
masok. Ahol ma erdő van, onnan állandó lege
lőket vagy legelő-erdőket kihasítani alig lehet és
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arról, hogy a tönkretett legelőket egészben a 
jelenlegi erdőkből pótoljuk, józan megfontolással 
nem is gondolkozhatunk, mert tagadásba nem 
vehető tény, hogy feltétlen erdőtalajon, a minőn 
hegyvidéki erdőségeink túlnyomó nagyrésze áll, 
még a legelő-erdők is csak részben óvhatják 
meg a talajt a teljes elszegényedéstől, az egészen 
kiirtott vagy a csak gyéren fás legelők pedig 
néhány év alatt teljesen elkopárosodnak. Ezért 
nyilvánvaló, hogy a legelőhiány orvoslásának 
eszközei csak a közgazdasági érdekek köny- 
nyelmű feláldozása árán lehetne kizárólag a mai 
erdőkből való új legelő-irtásokban és a legelő
erdőgazdaság fokozottabb kiterjesztésében keresni.

Amíg a legelőgazdaság a régi szokásokat 
folytató rendszertelen rablógazdaság marad 
és nem lép helyébe a kíméletes használat és 
a talajjavítás követelményeit szigorúan be
tartó rendszeres legelő-gazdaság, addig az új 
legelőkihasitásokkal, valamint a legelő-erdő
gazdaság kiterjesztésével a legelőhiányt csak 
a közgazdasági érdekekkel össze nem egyez
hető módon pótolhatjuk.

Megszüntetjük ideig-óráig a legelőhiányt, de 
ennek az ára a már amúgy is igen nagy ter
jedelmű kopárságok tetemes kibővítése lesz, a 
mi a mai legelőhiányt teljesen pótolhatlan ará
nyokra fokozza és állattenyésztésünket a legna
gyobb válságba fogja dönteni.

A szükség kényszere miatt legelővé vagy le
gelő-erdővé alakított erdőterületek talaja a rend- 
szertelen legeltetés folytán rövid idő alatt tönkre 
megy és ez az idő a legtöbb helyen előrelátha
tólag rövidebb lesz annál az időnél, a mely alatt 
az elkopárosodott régi legelőkre telepitett erdők 
legeltethetőkké válnak. Mi lesz aztán akkor? 
Honnan fogják pótolni az ismét jelentkező le
gelőhiányt, a mikor minden jobb talajú és ked
vezőbb fekvésű földön elkopárosodott legelő és 
legelő-erdő vagy beerdősitett és meg nem legel
tethető kopár lesz?

A legelőhiány pótlásának lehetősége megszű
nik és a régi mulasztások egész gazdasági éle
tünkre kiható csapással sújtják az unokákat.

A legelőgazdaságnak az erdőgazdaság rová
sára való mértéktelen kiterjesztéséből származ
ható még igen sok, nagyjelentőségű hátránytól
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eltekintve, már ezek az itt vázolt körülmények 
is elég okot nyújthatnak arra, hogy mezőgaz
dáink az erdészeknek az erdők rovására történő 
legelőkiterjesztésekkel szemben elfoglalt óvatos, 
tartózkodó álláspontját megértsék, hogy amig a 
legelők használata nem tér a rendszeres gazda
ság útjára, addig az erdészeknek az erdőkből 
való legelőpótlásokat nyugodt lélekkel támogatni 
a legtöbb helyen lehetetlen, a mezőgazdáknak 
pedig a legelőgazdaság rendezését elhanyagolnia 
és a legelőhiányért egyszerűen az erdészetet 
okolni, valóságos könnyelműség, a minek pótol- 
hatlanul káros következményei a legérzékenyeb
ben főleg éppen a mezőgazdákat fogják sújtani.

Ne csak panaszoljanak és kérjenek tehát, 
hanem egyben számoljanak is mezőgazdáink 
saját mulasztásaikkal és teendőikkel fogjanak  
hozzá komolyan a legelő-gazdaság rendezé
séhez.

Nem sok, nem nehéz és nem kíván nagy 
áldozatot, a mivel a legelőket nemcsak meg
menthetnék az elkopárosodástól, hanem termé
kenyebbekké is tehetnék.

Szabályozzák a legeltetést úgy, a miként azt 
a mezőrendőrségről és mezőgazdaságról szóló 
1894. évi XII. t.-cz. előírja és mindazt, amit a 
törvény a birtokosok belátására utal, saját érde
kükben, komoly megfontolással, kizárólag a 
köz érdekeit szolgáló rendszeres gazdaság köve
telményei szerint oldják meg.

Hagyjanak fel a marhalétszám folytonos fo
kozásával, ami a végtelenségig minduntalan újabb 
és újabb legelőhiányra vezet ; helyezzenek in
kább arra súlyt, hogy jó fajú, értékes jószágot 
tenyészszenek s a legelőt a talajnak és a jószág
nak egyaránt káros túlterheléstől, valamint az 
időjárásra való tekintet nélküli folytonos legelte
téstől lelkiismeretes gonddal óvják.

Osszák be a legelőterületeket úgy, hogy min- 
denik állatfaj azokon a legelőrészeken legeljen, 
a melyik neki leginkább megfelel, vagy ha erre 
a berendezésre a legelőterület nem elég nagy, 
akkor legalább a sertéseket és a libákat szorítsák 
külön legelőre és a közös legelőn előbb a szé
les, puha füveket kedvelő szarvasmarhákat, az
után pedig a rövidebb és keményebb füvet kereső 
lovakat legeltessék s csak utoljára bocsássák oda

a juhokat, a melyek az előbbi állatfajok után is 
találnak még elég legelni valót.

De sem az egyik, sem a másik mód mellett 
ne engedjék meg, hogy a jószág a pásztorok 
tetszése szerint össze-vissza járja az egész le
gelőt, hanem legeltessenek pásztánként és hogy 
ennek érdekében a nyájat ne kelljen túlságosan 
összetartani (a mi a talajóvás szempontjából nem 
tanácsos) osszák be a legelőterületet 3—5 táb
lára s ezeket egymásután vegyék legeltetés alá, 
úgy, hogy 1 — 1 táblán addig legeljen a jószág, 
amig elegendő táplálékot talál és csak azután té
tessék át a másik táblára; az összes táblák le- 
legelése után pedig kezdjék a legeltetést ismét 
az első táblán, ahol a fű időközben leginkább 
megújulhatott.

A legeltetés kezdetét tegyék arra az időre, 
amikor a fű már jó hajtásban van, mert a még 
csak hajtani kezdő, igen zsenge füvek legelte
tésével a legértékesebb fűfélék csakhamar ki
pusztulnak. Ősszel, mikor az első fagyok a füvet 
leforrázzák, szüntessék be azonnal a legeltetést, 
hogy a jó táplálékot már amúgy sem találó jó
szág a talajt hiába ne rongálja.

Mindezek mellett fordítsanak gondot a talaj 
javítására és védelmére is. A fűnövést akadá
lyozó sűrű bokrosokat a legelőkben gyérítsék, 
de a gyéren álló bokrokat, fákat és facsoporto
kat, amelyek a talajt kitűnően védik, a fűnö
vésre jótékonyan hatnak és nyári hőségben 
vagy zivatarok idején a legelő jószágnak mene
dékhelyet nyújtanak, védjék, még a sík lege
lőkön is ; ahol pedig a legelőn fák egyáltalán 
nincsenek, ott legalább a lejtősebb helyekre ne 
késsenek ültetni s addig, amíg az elültetett su- 
hángok a marha szája alól kinőnek, azokat be
kerítés vagy tövissel való körűlrakás által véd
jék. A pásztoroknak adjanak a kezükbe tilinkó 
meg bot helyett gereblyét és kapát s tegyék kö
telességükké, hogy a trágyát naponta teregessék 
e l; a haszontalan vagy éppen mérges gyomo
kat állandóan irtsák és a mohásodó helyeken a 
mohát a gereblyével szakgassák meg. A delelő 
helyeken a trágyát gyűjtsék össze halmokba; 
keverjék földdel és őszkor trágyázzák meg vele 
jól a legelőt (elsősorban a legsilányabb részeket), 
ahonnan a csapadékok a trágya egyrészét le-
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mossák, több trágya jusson. A trágyaszéthor- 
dás megkönnyítése érdekében a delelő helyeket 
úgy osszák be, hogy a trágyázást leginkább kí
vánó legelőrészektől ne essenek távol. Ha pedig 
a trágya széthordása valami okból egyes legelő
részeken igen költséges volna, akkor ezeken 
ősszel a delelő helyeket 2—3 naponként vál
toztassák, úgy, mintha kosaraznának és a trá
gyát gereblyéljék szét egyenletesen.

Ugyanekkor gondoskodjanak a gazdák a le
gelőterületen esetleg mutatkozó vízmosásoknak 
alkalmas gátakkal való megkötéséről és ha ko- 
párosodó foltok is mutatkoznának, azokat kora 
tavaszszal — amikor a vízmosásoknak cseme
tékkel vagy dugványokkal történhető beültetésé
ről s begyepesítéséről is gondoskodni kell — ne 
felejtsék a termőhelyi viszonyoknak megfelelő 
jó fűmaggal bevetni vagy másként begyepesíteni. 
Ezzel egyidejűleg az elnyomorodott legelőré
szekről a gyomot irtsák ki és helyébe vessenek 
jó fűmagot. A megkötött és illetőleg bevetett 
részleteket aztán kerítsék körűi tövissel vagy más 
alkalmas anyaggal, hogy a jószág mindaddig ne 
tapossa, amíg a tilalmazás szükséges. Az elmo- 
hosodott legelőrészeket kötött talajon őszszel, 
laza talajon pedig tavaszszal fogasolják meg jól, 
mert a moha a fűnövést nagyon akadályozza.

A talajvédelmi intézkedéseket alkalmazzák kö
vetkezetesen a legelőt átszelő utakra, valamint 
a csorda fel- és lejárása czéljából kihasított csa
pásokra is. Úgy' az utakat, mint a marhacsa
pásokat vezessék oly módon, hogy azok víz
mosások keletkezésének a lehető legkisebb mér
tékben legyenek kitéve és ha a nagyobb lejtős- 
ségű helyeket elkerülni nem lehet, ott a talajba 
fektetett keresztárkokkal, vízelvezető árkokkal 
és faültetéssel vagy dugványozással igyekezze
nek megakadályozni a kimosást.

A csorda fel- és lejárására hasítsanak ki le
hetőleg 2—3 csapást, -azért, hogy ha valame
lyiken kopárságok vagy vízmosások keletkez
nének, a nyájat más csapásra lehessen terelni 
és a romlásnak indúlt csapás talaját haladékta
lan begyepesítés és illetőleg megkötés által gyor
san meg lehessen menteni a további pusztulástól.

Mindehhez első sorban nem anyagi áldozat, 
hanem komoly jóakarat kell és ha ez meg

lesz s ott, ahol a közlegelők már pusztúlófélben 
vannak, a gazdák a jövő érdekében nem riad
nak el a legelőre hajtható állatmennyiség meg
felelő leszállításától sem, akkor az állattenyész
tés bajait könnyelmű áldozatok nélkül is orvo
solhatjuk. Akkor majd könnyebb lesz az erdé
szeknek is a mezőgazdaság segítése, mert nem 
kell attól félniök, hogy az erdőből kihasított új 
legelők és legelő-erdők rövid időn tönkremennek 
s a mai legelőhiány pótolhatlan arányokat ölt.

De van még egy körülmény, amit a legelő
hiány megszüntetése érdekében szintén lelkűkre 
kéne venni a gazdáknak. Ez a már előbb is 
jelzett helyes rétgazdaság, amit a gazdák szin
tén túlságos mértékben elhanyagoltak és nem 
méltatnak kellő figyelemre még ma sem, ami
kor az állattenyésztés bajai s a gyenge termé
sek daczára is nyomott gabonaárak, egyaránt 
aggodalmat keltő módon igazolják, hogy az 
utóbbi időben szinte általánossá vált túlhajtott 
szemtermelés a gazdaság helyes egyensúlyát 
megbontva, válságra vezet.

Tekintsünk csak körűi, különösen a hegy
vidéki gazdaságokban . . . Hol vannak azok az 
üde, kövér kaszálók, amelyekről hajdan kitűnő 
szénával és sarjuval telt kazlakat raktak a gaz
dák? . . . Feltörték, szántókká alakították át csak
nem valamennyit és a kaszálók visszaszorúltak 
a felszántásra nem alkalmas, távol fekvő, kes
keny völgyekbe s a száraz hegyoldalakra, ahol 
össze-vissza alig terem annyi fű, hogy a hava
zások idején megérje vele az istállóra szőrűit 
jószág.

Amikor a tavaszi nap első sugarai elolvaszt
ják a rétek hótakaróját, akkor a jószágnak ott
hon már nincsen ennivalója. Kihajtják tehát a 
határra, „hadd keressen magának ennivalót.“

A rétek zsenge fűnövényzete alig dugja ki 
sziklevélkéit, amikor már rágja és tapossa a 
marha. Bokrosodnék, de a rágás és taposás ál
tal okozott sebeken elvérzik ; életereje meggyen
gül s tömött, zamatos pázsit helyett csak gyér, 
sovány, nyurga fű lesz belőle, amelynek közeit 
a sokszor 6—8 hétig is eltartó legeltetés után ke
vésbé értékes száraz fűvek és értéktelen gyomok 
foglalják el. A gazda bosszankodik a rossz széna
termésen, szidja a rossz időt, de azzal, hogy rétjét
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helyesebben kezelje, éppoly kevéssé gondol, 
mint a rét trágyázására vagy öntözésére. Ta- 
vaszszal úgy ahogy megtakarítja és ezzel be
fejezi az egész gondozást. Az elhatalmasodó 
mohok és gyomok kiirtása és a megromlott ré
szek bevetése a réteken is éppúgy mellőzve 
van, mint a legelőkön. Sarjut alig kaszálnak, 
mert a hanyag gazdálkodás miatt erre csak az 
áradásos helyek érdemesek. Őszszel jön ismét 
a legelő jószág és ott barangol az átázott réte
ken heteken át, amíg a hó hazaszorítja. Addig 
természetesen felszakgatja vagy kőkeménységre 
tapossa a talajt és kipusztítja ismét egyrészét a 
jó fűnek. Ha aztán ezután az alapos megdol
gozás után a rét teljesen elszegényedik, kopá- 
rosodni kezd és a szénahordáskor vágott kerék
nyomokon megindúl a vizmosásképződés is, 
akkor a gazda abbanhagyja a kaszálást és csi
nál a rétből legelőt.

Ez a hegyvidéki rétgazdaság nagyolt képe!
Helyes-e vájjon ezt is elhallgatni, amikor a 

legelőhiány okainak és segítő eszközeinek kuta
tásáról van szó?

Nem lenne-e sokkal czélszerűbb, ha a mező
gazdák — akik nagyon jól tudják, hogy a le
gelőre hajtandó jószág számának apasztását 
lehetővé tevő istállózás, ami az állattenyésztés 
bajainak egyik legfőbb gyógyszerét képezhetné, 
a takarmánytermelés jelentékeny apadása miatt 
nem honosúlhat meg úgy, amint kellene — tel
jes őszintességgel feltárnák a rét- és legelőgaz
daság helytelenségeit és a legelők kiterjesztésé
nek sürgetéséhez hasonló energiával keresnék 
azokat a módozatokat is, amelyekkel a réteken 
és a legelőkön helyes alapokon nyugvó, rend
szeres gazdaságot lehetne meghonosítani?

Gondolják meg mezőgazdáink a legelőkérdés 
közgazdasági fontosságához mért komolysággal, 
hogy az erdőgazdaság — amint azt az „ Egye
sült erővel“ czímű közlemény okadatolva kifej
tette — csak segítője lehet a mezőgazdaság
nak és nem áldozata; segítő szerepének pedig 
az erdészet helyes közgazdasági alapon mind
addig nem felelhet meg, amíg a segítségre sző
rűit mezőgazdák saját gazdaságaikban egyrészt 
be nem igazolják, hogy az, amivel az erdőgaz
daság rajtuk segít, nem pusztúl el néhány év

alatt rendszertelen használat miatt és az erdő- 
gazdaság vesztesége nem válik a gazdasági ba
jokat csak fokozó áldozattá, másrészt pedig a 
legelők kímélését lehetővé tevő belterjesebb ta
karmánytermeléssel nem csökkentik tőlük telhe- 
tőleg a legelőtúlterhelés okait és illetőleg az is
tállózás fokozottabb meghonosításának akadályait.

Tárgyalják tehát a legelőkérdést mezőgaz
dáink is minden alkalommal azzal az elfogú- 
latlan őszinteséggel, amelylyel „Egyesült erővel“ 
czímű közleményünk a kérdést lapunk 6. szá
mában szőnyegre hozta és legyenek meggyő
ződve, hogy ha ők szintén saját hibáik megszün
tetésével kezdik a megoldást s — az erdőgaz
daságtól csak annyi segítséget kívánva, amennyi 
a helyes alapokra helyezett állattenyésztés érde
kében rendszeres legelő- és létgazdaság és 
okszerű takarmánytermesztés mellett tényleg 
szükséges — kívánságaikkal a közgazdasági 
követelmények korlátáit át nem lépik: akkor az 
erdészet mindig készséggel lesz támogatásukra 
és nem fog elrettenni attól sem, hogy a bel
terjes gazdálkodás berendezhetéséig az állat- 
tenyésztés érdekeiért ideiglenesen nagyobb ál
dozatokat is szolgáltasson.

Maradjon meg mind a két fé l a kimondott 
jelszó m ellett: dolgozzunk a legelőkérdés meg
oldásán egyesült, erővel és hogy a helyes 
irányt biztosítsuk, haladjunk azon az úton, 
amelyet az elfogulatlaniil értelmezett közgaz
dasági érdekek jelölnek ki. T.

A m etrograf.
(Utak felmérésére és felrajzolására szolgáló készülék.

F. 869. számú magyar szabadalom.)

Az a sok nehézség s fáradságos és hosszadalmas testi 
és szellemi munka, ami a területek felvételével és a tér
képeléssel jár, rávezetett engem a metrograf szerkesz
tésére. Gondolom, hogy rávezetett oly mérnöki műszer 
megszerkesztésére, amely a mérnök által meghaladott 
útnak nemcsak hosszát és irányát méri föl, de az útvo
nalat vízszintesre is átszámítja és egyidejűleg le is raj
zolja önműködően, a mi általunk elkövetni szokott számí
tási hibák kizárásával, pontosan, ugyanazon idő alatt, 
amely alatt a fölmérni és lerajzolni kívánt hegy-völgyes 
útat bejártuk. Házi teendőkűl tehát eddigi roppant mun
kámból csupán a térkép díszítése marad.

E műszer helyes volta három főbb és több mellék
feladat megoldásának sikerétől függ.
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Főbb feladatunk: 1. a természetbeli vonalaknak a 
műszer által tetszés szerinti kisebbítésben való megraj
zolása ; 2. a ferde, lejtős vonalaknak vízszintesekké való 
átszámítása; 3. a szögeknek helyes fölvétele.

E három feladat így oldható meg:
Bármely utat czélunknak megfelelő kisebbített alakban 

géppel is könnyen lerajzolhatunk, ha azt valamely módon, 
legkönnyebben meglehetős nagy körkerűlettel Wittmann- 
féle kerék mód
jára fölfejtjük, a 

fölfejtett vonal
hosszúságot pedig 
— az útfejtőkerék 
körforgásának kis
csavar magasságú 
csavarorsóra való 
átvitele által az 
irónnak e csavar
orsóhoz kapcso

lása által és egy 
rajzlapnak ez irón 
alá való helyezése 
által — megkis- 
sebbítjük és meg
jelenítjük.

Vagyis ha az 
útfejtőkeréknek V 
sebességgel ha

ladó mozgását át
ruházzuk tetszés
szerinti 5 lassított 
mozgással haladó 
irónra, ez az alája 
tett rajzlapra saját 
súlya következté
ben vagy más erő: 
nehezék, rúgó be
hatása folytán is 
a fölfejtett útnak 
a mozgáslassítás 

szerint való kiseb
bített hosszát fogja 
rányomni.

Ez a papírra írt 
út csak azon esetben felel meg a térkép természetének, 
ha a természetben meghaladt út vízszintes. Ellenkező 
esetben hamis, mert a közönségesen használt térképek 
a terep összes vonalainak csupán vízszintes vetületét 
adják.

Hogy a lassított mozgással haladó irón a terep vona
lainak ugyancsak vízszintes vetületét adhassa, azt egy 
függősúly és egy ezzel kapcsolt bikonkáv hosszmetszetű 
dob segélyével tehetjük meg.

E dob működése ez : Valamely vízszintes síknak egy 
szakaszát meghaladva, az útfejtőkerék a homorú do-

J J 6

bot legkarcsúbb részénél — tegyük fel — éppen egy
szer forgathatja meg hossztengelye körűi. Ennek folytán 
a dobbal kapcsolt előrehaladó x-szer lassított mozgásra 
képesített irón a fölfejtett vízszintes útnak x-szer kiseb
bített képét, egyszersmind vízszintes vetületét adja. Ha 
azonban e szakasz lejtős, úgy az irónnak x+y-szor kis- 
sebbített képét kell adnia, (y  alatt értvén azt a külömb- 
séget, amelylyel rövidebb a meghaladott lejtős útnál en

nek a vízszintes 
vetülete.) Ezért 
lejtős pályán a 

mindig függő súly 
az útfejtőkereket a 
dobnak kevésbé 

karcsú, a lejtő fo
kainak megfelelő 
részével kapcsolja 

ÍO' össze, hogy a dob 
már ne fordúlhas- 
son meg teljesen 
egyszer a tengelye 
körűi és így az 
irón se írhasson 
csupán x-szer kis- 
sebbített képet, de 
a lejtnek megfe

lelő rövidebbet, 
x+y-szor kiseb
bítettek

A dob görbéjé
nek rendszálait a 
következőkép kap
juk : Mivel az egy
ségűi vett vízszin
tesnek a lejtősség, 
az x szög válto

zása szerint, 
0°—5U— lO—15 
—20°— 25ü— 30° 
—35°—40°—45"- 
nak megfelelőleg, 
egyenként: l'oooo,
1 '0038, 1'0154, 1'0353,

1 '0641, 1 '1033, 1 '1547,
1 '2208, 1 '3054, 1'4306 egység felel meg (^ -  képlet szerint) 
ezért a közbecsatolt dobnak ugyancsak ez értékváltozás
nak megfelelőleg kell mind kevesebbszer és kevesebb- 
szer fordúlnia, tehát a dob alapúi vett r  sugarának is a 
0°—5°— 10°— 15°— 20°— 25° — 30 35°— 40°— 45°-nak
megfelelőleg: l'oooo, l*oo38, l'oi54, I 0353, 1 *064i, l'i033, 1 *1547,
1 '2208, 1 *3054, 1 '4306 részszel kell emelkednie. A vízszintes 
szögek felvétele úgy történik, hogy a vonalak törési pontján, 
az eredeti — például a csillagászati déllőhöz viszonyított 
változatlan — helyzetéből el nem mozdított rajzlap alatt 
az útfejtőkereket egyszerűen az új irányba állítjuk.
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Egyéb feladatunk: az éppen a mérés alatt álló termé
szetbeli pontoknak az irón hegye alá való helyezése, 
mit úgy érünk el, hogy a már előbb említett csavarorsó 
segélyével nem az irónt mozgatjuk előre, de a rajztáblát 
hátrafelé, ami végeredményében éppen egyre megy.

A kisebbítés fokának tetszés szerinti megváltoztatását 
az útfejtőkerék és csavarorsó közé szerelt és különféle 
nagyságúval kicserélhető tranzmissziós 5 kerék segélyével 
vihetjük keresztül. Az alapkisebbítés nagysága az út
fejtőkerék kerületének a csavarorsó egy csavarfordúlatának 
magasságához való 

viszonyától függ. Ha 
2500 az útfejtő 
kerülete, 1 ^  a
csavarúlat magas

sága, úgy az alap- 
kissebbítés: 1/2500- A 
további kisebbítés 

ismét a közbenálló 
5 és 7 tranzmissziós 
kerekeknek egymás
hoz viszonyló nagy
ságától függ:
V2500 kisebbítés ese
tén 5-nek sugara=

2500r5= 2500* r7,
V2880 kisebbítés ese
tén 5-nek sugara^

2500rs= 2880Xr7,
V5ooo kisebbítés ese
tén 5-nek sugara

2500v,
r 5 ~  5 0 0 0 ^ r 7 ’

V5760 kisebbítés ese
tén 5-nek sugara =  

stb-
Hogy az útfejtőke

rék állékony legyen, 
ezért beékelt tenge
lyének másik vége 
hasonló nagyságú ke-

szintes vetületét, henem adná egy éppen oly hosszú, de 
oly lejtős vonalnak a vetületét, amely vonalnak lejtős
ségét az útfejtő- és a hátsókerék talpa, nyoma közötti 
szintkülömbség módosítja.

A hátsókerék az elsőnek, az útfejtőnek nyomába, irá
nyába lépvén, ezzel egyszersmind merev kapcsolatba is 
lép. E helyzetéből csak a mi akaratunk folytán lévén 
kimozdítható, a térképre írt egyenes a természetben is 
valóban egyenesen meghaladott vonal méretét és képét 
fogja adni.

Az útfejtőkerék  
számláló-készülékkel 
van felszerelve, hogy 
az általa felmért út
nak tényleges hosz- 
szát is leolvashassuk» 
mint a Wittmann- 
kerékről.

A függősúly, mely 
az átszámítást végző 
dobot igazgatja, az 
irón hegyén át kép
zelt függélyesbe esik 
és a belőle lebo- 

csájtható kis füg- 
gélyző által lehetsé
gessé teszi a termé
szetbeli pontok pon
tos jelölését. Alkal
mas védőkosár meg 

a függősúlynak a 
melléje és eléje ke
rülhető rögökkel, bok
rokkal s más efféle 

akadályokkal való 
összeütközését aka
dályozván meg, e füg
gőnek szabad moz
gását biztosítja.

A függősúly len
gésétől, ami a rajz-rék agyában forog. E

kerék azonban csak támasztékúl szolgálván, kisebbre bán zavart okozhatna, nem tarthatunk. Mert az útegye- 
vagy nagyobbra is készíthető, mint aminő az útfejtőkerék netlenségek által okozható lökések, a függő lengésének
és nem szabad a tengelyén mereven kapcsoknak lennie, 
mert különben az útfejtőt az új irányba nem lehetne 
szabatosan, kényelmesen beállítani.

Ez egy kerék tárcsával együtt fékezhető vagy rögzít
hető is.

Az útfejtőkeréknek az új irányba való szabatos és köny- 
nyű beállítása kedvéért a műszer hátsó kis kereke is 
rögzíthető, mintegy földhöz szegezhető, hogy az új irányba 
való állításakor helyéből el ne mozdúlhasson.

E hátsó kerék mindig az útfejtő nyomában jár (az új 
irányba való indításkor ebbe önmagától belelép), különben 
a rajzolt vonal nem a fölfejtett útnyomnak adná a víz

szülői, erejöket veszítik a dob és a yele kapcsolatban 
álló frikciós kerék szoros tapadásán, ami mellett e frik- 
ciós kerék a dobbal kapcsolatosan könnyen foroghat 
ugyan, de egymáson való elcsuszamlásuk csak rendkí
vüli erőszakos ráhatás következtében történhetik meg. 
Másrészt azonban az útegyenetlenség okozta lökéseket 
pneumatikus abroncsnak a kerékre való szerelése a rúgós-, 
toló- vagy húzókészűlék alkalmazása által is ellensúlyoz
hatjuk.

A műszer magassági körrel is felszerelhető, hogy az út 
lejtős voltát, ha éppen tudni akarnánk, bármikor leolvas
hassuk és végül a könnyű járás és pontos működés ked-
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véért, minden tengely golyós csapágyban fekszik és le
hetőleg nem tömören, de hengeresen, belül üresen készül.

Ezek után könnyű megérteni a műszerrel való elbá
nást és a műszer működését.

Megindítván a vízszintes síkon álló tricikliformájú mű
szert, az 1 útfejtőkerék a beékelt tengelyére erősített 5 
kerék lánczáttétele segélyével forgatni kezdi a 6  kúp
kereket, mely ismét a fogas kapaszkodás által kapcsolt 
8  kereket s az ezzel frikciósan kapcsolt 11 dobot kezdi 
forgatni. A dobnak e forgása átszármazik a dobtengely- 
lyel kapcsolt 18 csavarorsóra, e csavarorsóról a (19) ke
reken nyugvó 3  rajzlapra, melyre kisebbített képet rajzol 
a felette függő irón vagy kaucsuktoll (26).

Ha lejtőre értünk, a 28 függő, a 27 szegmens, 29 fo- 
gasrúd és 31 peczek segélyével a lejtnek megfelelőleg 
tovább tolja tengelyén, 12-őn a 11 dobot (ez eltolás a 
dobnak és a 8 frikciós keréknek forgása következtében 
nem csuszamlásképpen, de egymásnak csavarvonalszerű 
megkerülésében jelent
kezik), miáltal a kiseb
bítés a lejtőnek arányá
ban még kisebbé lesz.

Az út törési pontjain 
megállunk, a rajzlapot 
egy fogással felemeljük, 
az útfejtőkereket az új 
irányba állítjuk, majd 
visszahelyezvén a rajz
lapot, a műszert tovább
toljuk.

A műszer szerfelett 
könnyű járású lévén, a 
a vele való munkálko
dás a járáson kivűl úgy
szólván semmi fáradságunkba sem kerül. Segédszemély
zet alkalmazása is csak úgy lehet szükséges, ha a mű
szernek magunk előtt való tolása csorbítaná, sőt le is 
ronthatná tekintélyünket . . . Tudvalevő dolog lévén, hogy 
tekintély nélkül az élet egy hajítófát sem ér . . .

Mint új műszer, eddigelé Magyar- és Németországban 
nyert szabadalmat és részletesebb leírása az illető sza
badalmi közlönyökben olvasható.

Többet érne azonban, ha e leírások helyett maga a 
műszer megtestesítve, használatra készen állana előttünk, 
hogy tanúbizonyságot tegyen hasznavehetőségéről és életre
valóságáról, ami azonban egy, de mindeneket éltető fel
tétel : pénzhiány miatt, a jó Isten tudja, mikor fog be
következni. F ankovics Imre.

J L  J L  A  J L  r4 , A  «4» r h  A  r h  «*» « f . J L  A  r h  r L  J ,  A

Rovarirtás.
Irta: Schauschek Gábor.

ség volt, mindamellett, hogy az 1883. évi XX. és az 
1894. évi XII. t. ez. hathatós büntetésekkel fenyegetik a 
hasznos madarak pusztítóit.

Szemtanúja voltam, hogy egy városban, mely igen 
szeret értelmi fejlettségével kérkedni, a piaczon minden 
vásárkor 50—60 kalitka szerencsétlen énekessel kufárko- 
dott egy ember, kivel az ott állomásozó rendőr a legszi- 
vélyesebben társalgóit. Bejelentésem természetesen ered
ménytelen volt.

S eredménytelen lesz országszerte az új rendelet is, 
ha már a gyerm ekek gondos o k ta tá sá va l a jövő nem
zedékből ki nem irtják a fészekszedés, a fiókák kínzásá
nak és pusztításának ocsmány és rögzött szokását.

Mert a házi neveléstől — legalább a nép alsó rétegei
ben — nincs mit várnunk ; ismeretes, hogy az erdőn- 
mezőn lelt aoró nyúl vagy madárfióka az apróságok 
irgalmat nem ismerő körmei közé kerül, nemkülönben 
a sok szép, piczi tarka tojás.

Világos, hogy az ily 
gyermekek in anima vili 
megtanulván az állat
kínzást, ezt folytatják 

macskán, kutyán, lovon 
és a többi háziállaton 
s a gazda dühét legtöbb
ször csak az fékezi, hogy 
ő károsodnék. A lélek 
ilyen elvadulásának ter
mészetes következmé
nye az, hogy végtére 
az ember élete vagy 
legalább testi épsége 

sem sokat nyom a lat
ban.

Ezért szükségesnek tartanám, hogy necsak, mint a 
rendelet mondja, a mezőőri, erdőőri és útfentartó sze
mélyzet gondoskodjék a hasznos madarak pusztítói elleni 
megtorlásról (amennyiben ezt a mezőőrök és útkaparók 
értelmi foka megengedi !), hanem szigorúan utasíttasék a 
csendőrség és főkép p en  a városok rendőrsége, hogy 
ez ügyre különös figyelmet fordítsanak ; hiszen a madár- 
fogdosás nemcsak kedvtelésből történik, hanem azért fő
leg, mert akadnak érzelmes (!) emberek, kiket szegény 
rabmadár dala gyönyörködtet s akik megfizetik. Akinek 
ez szükséglet, tartson kanárit, de ne rovarpusztító hasz
nos madarat!

Azonkívül — s ez a jövőre legfontosabb — kéressenek 
fel országszerte az illetékes egyházi és iskolai főbb ható
ságok, hogy a le lkészek  és tanítók  egyértelmüleg uta- 
sitta ssanak , hogy ezen közerkölcsiségi, népnevelési 
és közgazdasági szempontból fontos kérdést híveik és 

; tanítványaik előtt, főleg tavasszal, a fészekrakás és költés
Földmivelési ministerünk üdvös rendeletéi közt méltó idején ne csak úgy, „ha ráérnek“, alkalm ilag , hanem

helyet foglal el a hasznos állatok védelmére kiadott is. behatóan fejtegessék.
Sajnos azonban, hogy erre a rendeletre egyáltalában szűk- És necsak arra utaljanak, mily hasznosak kis szárnyas
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barátaink, hanem iparkodjanak kigyomlálni azon számos 
balvéleményt, mely most is bőven burjánzik. így nem
csak Muszkaországban hiszik rendületlenül, hogy a kakuk 
veszedelmes, mert „ha megnő, kánya lesz belőle“ ; sze
gény lappantyút meg lebotozzák, mert meg vannak győ
ződve, hogy kifeji a kecske tejét, arról meg szólni is kár, 
hogy a szerencsétlen denevér mily babonának köszönheti 
kifeszitését stb.

Szükségesnek tartom ilyennemü u tasítá s  kieszközlé
sét, mert bármily olcsó is az ez ügyben kibocsátott jeles 
könyv, még lelkészek és tanítók körében sem észleltem 
nagyobb elterjedését, bár nekik tudtommal csak egy 4 
filléres levelező-lapjokba kerül.

Feltétlenül szükséges azonkívül a legnagyobb szigorú
sá g  a büntetések kiszabásánál.* Ez irányban a szülék, 
gyámok, cselédtartó gazdák okvetlenül bevonandók, mert 
a cseperedő nemzedék nagyobbrészt koránál és körül
ményeinél fogva nem büntethető, mig a családnak vagy 
háznak megbüntetett feje gondoskodni fog, hogy a házi 
fenyítéknek (sokszor elmulasztott) alkalmazásával helyes 
útra vezesse a garázda fiatalságot.

Ezek mellett nem mulaszthatok el egy-két megjegyzést 
arra a névsorra, mely rovarpusztítóinkat foglalja magában.

A síin hasznossága rovarirtás mellett még a patkány 
és egér elfogásában is nyilvánul, de ott, hol baromfi- és 
fáczántenyésztést űznek, ott a to jás és — mint újabban 
kiderült — a csibék védelm e  rákényszeritette eddig a 
gazdát ezen különben hasznos grotesk állat pusztítására.

A sárga rigó erős rovarpusztító, de vájjon a nagy 
mennyiségben elfogyasztott mindenféle gyümölcs nem 
képvisel-e magasabb értéket, mint rovarirtó képessége?

Azt meg nyílt kérdésnek hagyja a rendelet, hogy a 
seregély egyáltalában védelem alá kerül-e, vagy fennma
rad a szőlő és gyümölcsös gazdájának a vadászati tör
vényben biztosított joga, hogy közéjök durrantson, ha töme
gesen lepik el területét, annál is inkább, mert az új 
telepítés mind a gyümölcsösnél, mind a szőlőnél nagyobb 
értéket képvisel az eddiginél.

Üdvösnek vélem, hogy ez ügyben szaktársaink közül 
többen nyilatkoznának s erre felhívnók az illetékes kö
rök figyelmét, hogy az ily dolgok azon mód frissiben 
tisztáztassanak főleg az ilyen — civilisált embertől öröm
mel üdvözölt, művelt elemektől nem sokra tartott és 
sokszor ellenséges szemmel nézett intézkedéseknél.

TÁRCZA.
I t t  az ő s z . /

— A „Magyar Erdész“ eredeti tárczája. —
Irta : Glück István.

Szerelmes lett a halál megint a szép természetbe, 
jegyben jár vele; de mi lesz a vége újra? Nem adhat 
mást a halál, csak maga magát. A mi után ő nyújtja ki

* De különösen annak behajtásánál. S zerk .

kezét, elpusztul, meghal az. Akit ő megcsókol, magába 
szívta már az enyészet lassan ölő, de biztosan pusztító 
csiráját. Nyomában is már megdermed az élet s azért 
pusztulás kiséri mindenütt lépteit. S lám, te szépséges 
természet, mégis karjaiba veted magad, mert ez megrázó 
végzeted. Élsz, hogy meghalj, avagy meghalsz, hogy 
újra élj ? Az első lever, megöli az életkedvet, belopja az 
unalmat, a búskomorságot s a kétségbeesés, a rideg Pessi
mismus örvényébe taszít; a másik megnyugtat, a remény 
örökzöld ágát imbolygatja felém s bár búsit, szomorít, 
mégis fölemel s az édes vigasztalás balzsamcseppjeit hul
latja bánatos szivemre. Meghalni, hogy újra éljünk, igen, 
ez az igaz!

Ezen gondolaton töprengve járom temetői magányodat, 
te nagy természet kicsiny darabja, te gyönyörűséges erdő 
s olvasom a szebbnél-szebb gondolatokat, melyek felírva 
minden galyadra, minden piczi leveledre. Te kincses 
bányája vagy a nagy eszméknek, melyeken ősidőktől 
fogva töpreng az emberi lélek. Te kínálod a megoldást 
a nagy problémákhoz s nem tudja, nem akarja megérteni 
senkisem. Szavad elhangzik, mint a pusztában kiáltóé, 
mert nem akarja befogadni senki. De nekem beszélj, 
beszélj, én szent áhítattal hallgatom minden szavadat, 
lesve, lelkendezve várom legkisebb intésedet. Beszélj! . . .

Te a szépség ősforrása vagy, maga a megtestesült 
szépség s ezt nálad, benned oly kevés keresi. Ellátogat
nak hozzád, mig duzzadó erődben szembe tudsz szállni 
a nap égető sugaraival; megpihennek hűvös árnyékodban 
s magasztalják, de szépséged oly kevésnek tűnik föl. S 
azért, mikor legszebb mennyegződet ülöd jegyeseddel, a 
könyörtelen enyészettel; mikor már megfogyatkozott a 
nap melege s nem kívánatos árnyékod : akkor magadra 
maradsz, nem jön bámulni senki, nem jön szeretni senki.

De én most százszor jobban szeretlek s volna bár ezer 
szívem, hogy mindannyival szerethetnélek, te csendes, 
néma, haldokló erdő! Ki is az, ki egy szívvel, bilincsbe 
vert lélekkel elegendőképpen élvezni tudná azt a nagy 
szépséget, melyet a haldokló erdő elénk tár? Megtörpült, 
békóba vert, örökös homályban vergődő lelkünk nem ké
pes behatolni teljesen a fönséges titokszerü megnyilat
kozásaiba. Örök szépségek forrása pedig ránk nézve az 
erdő; a mit azonban mi belőle felfogunk, porszem a 
nagy mindenséghez képest. Többet sejtünk, mint felfo
gunk : innen ered a meghatottság, az öröm karöltve a 
mélabúval, mikor a nagy természet szépségeit szemléljük. 
Örülünk, mert tiszta az élvezet és. hatalmas; szomorko- 
dunk, mert csak sejteni, de felfogni, bírni nem tudjuk a 
Végtelent, kinek ereje abban megnyilatkozik.

S nem most vagy-e a legszebb, te haldokló, csendes, 
néma erdő ?!

 ̂ %
Künn bolyongok a ligetben, hol először sivít át az 

enyészet fuvalma, hova először jő háztűznézni a pusztu
lás szelleme.

Mikor a rengeteg még duzzad az őserőtől, a liget hal-
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doklik már javában, mert gyengébb s érzékenyebb a 
külbehatásokra; mikor az erdő még suttog, a liget már 
zizeg, sóhajtozik; s mikor az erdő hangulata még vidám, 
a liget már búbánattal, édes melancholiával van telve.

S én szeretem a búbánatos hangulatot, azért keresem 
a ligetet. Nézem, bámulom mindennap, hallgatom sóha
ját s nem unom meg soha.

S mikor a ligetnek már vége ; mikor letarolt már min
dent ott az enyészet szellemének irtó hazája : akkor az 
erdőt bújom, hogy csak meg ne kelljen válnom ettől az 
édes-bús hangulattól, melylyel betölti lelkemet a haldok
lásnak látása . . . 0, nem olyan ez a haldoklás, mint az 
élő lényeké; itt nincs semmi abból a félelemből, rettegés
ből, mely borzadálylyal tölti el a szemlélő lelkét; nincs 
semmi abból az óriási ragaszkodásból, melylyel az élő , 
az élethez ragaszkodik ; nincs semmi azokból a jajjokból, 
melyek szünet nélkül röpködnek a haldoklónak lázas, 
kicserepesedett, kéklő ajkairól. Itt csak nyugodtság, béke, 
megadás, türelem látható.

Engem ez a csend, ez a temetői magány csalogat s 
boldog vagyok, ha fölkereshetem. Ilyenkor aztán ne há
borgasson senkisem. Hadd legyek én így egyes-egyedül, 
hadd bolyongjak e temetőben saját álmaim fényébe te
metkezve, nem gondolva semmi másra, csak a mit a 
pusztuló erdő, liget hervadása, haldoklása ébreszt fel lel
kemben. Ez a boldogság! Miért keressem kívülem azt? 
— megtalálhatja azt kiki a saját lelkében.

Sokat bizony úntatna ez az egyhangúság, ez az altató 
csendesség, menekülnének a síri magányból, hol csak 
kopott, megszokott dolgokat láthatnak; de engem vonz 
ez a temetői magány, nekem itt minden új, semmi sem 
megszokott, untató. Gyönyörű világ tárul szemeim elé, 
mely ezernyi gondolatot kelt életre bennem, melyek kü
lönben talán sohsem ébredtek volna föl lelkemben.

Őszi, hűvös szellő csapong a liget hervadó csalitjai 
közt, simogatja a haldokló levélkéket, mintha kedvesked
nék nekik, pedig lopva megaszalja, megérleli őket a tel
jes enyészetre. Egyik-másik már megérett a halálra, telve 
van piros, sárga, barna nedvességgel, ezt a szint nem 
tudja már megváltoztatni a meggyöngült nedváramlás. 
Mikor aztán megczirógatja jobbról is, balról is a hűvös 
szél, megbillen a levél, elválik a galytól a kocsán s pergő 
lebegéssel hull alá az avarra a többi halott testvérkéhez.
A viszontlátás ölelése nyomán halk sóhaj kél a bokor 
alján s azzal kiröppen az élet az újonnan sírjába tért 
levélkékből.

Egygyel kevesebb fent, egygyel több alant. S ez így 
megy folyton-folyvást szünet, megszakítás nélkül, a mig 
csak le nem hullt mind, valamennyi. Szerencsére még 
nem hozza meg az éj hűvössége az életölő dér zúzma
ráját, mert attól egy éjen át lehullana minden ékessége 
a ligetnek.

Enyészetnek indult itt minden pedig az égről még 
fényes melegség áradt szét a hervadt világra. Csupa fény, 
ragyogás mindenfelé, mintha a tavasz verőfénye volna.

Ez éltet, az öl, pedig egyforma teljesen. Lengő ökörnyál 
úszik a levegőégben, csillog-billog, mintha megannyi 
ezüstfonál volna. Rajta teszi a pók vándorútját más vi
dékre, más tájakra. Ez az ő légi hajója, melynek egyik 
végén gomolyba verődött, puha selyemszéken kapaszko
dik a vándorló vakmerő léghajós. Viszi a szellő, a merre

Egyik-másik alacsonyan szálldoz, hamar fönnakad a czicz- 
kóró ernyőjén; sok fenn úszik magasan, bele nem akad 
az a jegenye sudarába sem. Elkísérem sokszor egyiket- 
másikat messze-messze, mig el nem tűnik a távolban, 
akkor megyek csak tovább.

A csalitból olyan szinpompa kaczérkodik felém, hogy 
meg nem állhatom, hogy oda ne menjek.

Vörösbarna a som hosszúkás levele, szinte feketébe 
csap át a puha gyümölcse. Vörös a vadrózsa, feketés- 
sárga az iszalag, vörös-sárga-zöld színben tarkái a czi- 
gánycseresnye nagy, szőrös levélserege, a vadegres meg 
éppen a szivárványszinek tarkaságába öltözött. Nem ma
radt meg semmi abból az üde zöldből, mely pedig még 
egy hónappal ezelőtt örökkévalónak Ígérkezett. Az ákácz 
megsárgul, a juhar pirosló foltokkal teleszórt sárgászöld 
szint öltött magára; a hárs megsárgult szinte, a kőris 
nekivörösödött, a platán meghalványodott. Semmi a 
régi, minden új. Egy fán, egy bokron nincs két egyforma 
szinü levél, mind hasonlít is, különbözik is a másiktól 
s ezenfelül ma még ilyen, holnap talán már más, hol
napután meg már ott fonnyad az alom többi levelei 
között.

S engem mindez leköt s annyi élvezettel, boldogsággal 
tölt el, hogy nehezemre esik tőle megválnom.

Megrázok egy ákáczot, majd eltemet a sok szállongó- 
libegő levél. Néhányat elfog a szellő s felviszi a 
magasba, ott aztán magára hagyja, hadd hulljék ab
ból a toronymagasságból lefelé. Mig leér, betelik más
fél perczbe, csak pörög-pörög, a mig megcsókolja a 
földet.

Tele van hangulattal az egész liget; akarva, nem
akarva rárakódik az ember lelkére. Nagy művész dolgo
zik itt. Tizián földhöz verné ecsetjét tehetetlenségében, 
ha e szintengert akarná megörökíteni vásznán. Én csak 
bámulom, gyönyörködök benne s nem tudok betelni vele. 
Mit tehetek én róla, hogy a szépség lebilincsel, leköt, 
hogy mérhetetlen élvezettel tölti be lelkemet, hogy édes
bús hangulatba ringat, melyet keresnem kell, mert ösz
tönöz, űz-hajt rá a belső világom! A hol másnak még 
figyelme sem kél föl, én már élvezek annyit, hogy alig 
tudom elviselni.

Nem is olyan régen még hangos volt e liget. Sárga
rigó szidta a birót a fák sűrű koronájában ; erdei pinty 
trillázott az útmenti fákon, sordély cserregett a cziczkó- 
rón, fürge füzike sipongott a gályákról. Tele volt ez ara
nyos kis jószágokkal a liget; szarka csörgött, galamb 
búgott a fenyvesekben . . . s most?
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Varjú károg a száradó jegenye sudarán, mintha siratná 
velem a nyár elmúltát, a liget fonnyadását. Kár! Kár!

Nincs egy csepp vidámság e hangulatban. A kik a 
vidámságot varázsolták bele, nincsenek itt. Elkergették 
őket a meleg napokra jövő hűvös éjjelek. S jó is volt 
menniök; ma-holnap itt érték volna őket azok a hűvös 
szelek, melyek átjárják az élőnek még a csontját is. Mi 
lett volna akkor abból a kis apró-cseprő madárfajzat- 
ból? Beléjük fagyott volna a vidámság dala, mely annyi 
gyönyörűséggel szállt ki mélyenérző szivükből. De nem 
néznek ők se jobbra, se balra: szép-e még az idő, csú
nyára fordult-e; hanem mikor megsúgja nekik egy titkos 
szózat, hogy menjenek, akkor mennek s nem engedik 
magukat téves útra vezettetni a verőfény, a ragyogás 
által, mely nyarat színlel, mig a nap az égen úszik s 
telet ad, mikor besötétül. Nem olyan szívósak, mint a 
vízi madarak, melyek bizony itt maradnak akár novem
berig is, ha az idő kedvező.

Igaz, hogy ők is maradhatnának sokszor, hisz olyan 
szépséges a mi őszünk gyakran, hogy nem akarjuk hinni 
a tél közeledését, hanem a virágos tavasz megérkezését 
várjuk. Ám a csalódás hamar bekövetkezik. Egy jó erős 
északi fuvalom meghozza a verőfényre, langymelegre 
rögtön, átmenet nélkül a telet fagyával, csillogó havával 
s akkor egyszerre vége az ősznek, beköszönt a tél. Sok
szor már októberben kezdődik, néha meg belenyulik még 
deczemberbe is az ősz. így is, úgy is tolvaj bizony ő 
kelme, a télapó; mindig lopkod, hol az őszből, hol a 
tavaszból, sokszor mindakettőből, pedig gyakran megso- 
kalja a dühöngést a neki szánt időben is, mert olyan 
tavaszt fakaszt januárban, februárban, hogy kipattan a 
rügy. Neki a tilalmasban jobban esik. Deczember és már- 
czius az ő dühöngésének ideje. Meglepetést szeret csi
nálni. Egyszerre jön, egyszerre megy. Madaraink mintha 
tudnák ezt. Ki súgja meg nekik?

Az ősz a mi legkedvesebb időszakunk, nincs annak 
párja széles e világon. Tavaszunk alig van, mindjárt kez
dődik a nyár a lombfakadás után s a nyár rekkenő hő
sége nem nyújt elegendő gyönyörűséget, de az ősz, mely 
belopja magát az augusztus verőfényébe s tart november 
késő szakáig, ez a gyönyörűség maga! Igaz, hogy a mai 
kényes világ inkább bezárkózik ilyenkor a városok ház
tömbjeibe, de a természet barátjának ekkor jő meg az 
élvezet ideje.

Én csak azon csodálkozom, hogyis nem lehet szeretni 
az őszt, mikor annyi bánattal, lemondással telik meg a 
természet szabad világa!

Hát nem a lemondás, bánat, múlandóság lovagjai va
gyunk egy élten át? Hát nem ez a mi végzetünk? Pedig 
megnyugvás a boldogság alapja.

Légy hát üdvözölve, te megtestesült költészet, te bá
natos őszi nagyvilág! ! ! . . .

IRODAL/ni SZE/ALE.
Milyen elvek szerint elegyítsünk a bükkösök 

közé lúczfeayőt?
Ezt a kérdést részletesen tárgyalja Burckhardt főerdész 

a „Deutsche Forstzeutung“ ez évi első számaiban s mi
vel okoskodásai éppen hazánk két legelterjedtebb fane
mére vonatkoznak: azt hiszem, lapunk olvasóit is érde
kelni fogja értekezésének tartalma, melyet rövidítve, aláb
biakban közlünk.

Általánosan el van ismerve, hogy a bükkösök minden
felé aránylag keveset jövedelmeznek. így pl. kiszámította 
Bauer tanár, hogy míg egy 100 éves bükkös 2848 márka 
tiszta jövedelmet adott, egy ugyanakkora területű, hasonló 
tenyészviszonyok között levő 100 eves lúczfenyves 7360 
márkát jövedelmezett. A tisz ta , vagyis elegyetlen bükkö
sök csekély jövedelmezősége már rég tudva van s azért 
sokan foglalkoznak avval az eszmével, azokat más jö
vedelmezőbb fanemmel bíró erdőkkel felváltani. Legin
kább a lúczerdők volnának hivatva a bükkösök helyét 
elfoglalni. Általános szabály, hogy jö v e d e lm e ző  lom b- 
fa erd ö n ek  csak jó  term őhelyi v iszo n yo k  között van 
jogosultsága s ahol a bükkösök jövedelmezősége már 
kétséges, ott a lúczállabok még jól prosperálhatnak, mert 
tudvalevőleg a lúcz szerényebb igényű a bükknél. Az ok
szerű erdőgazdálkodás azonban nem pusztán a talaj leg
nagyobb fokú jövedelmezőségén alapszik, melynek követ
kezménye a talajerőnek időelőtti végkimerűlése, hánem a 
fanem megválasztásánál még főleg arra kell figyelni, 
hogy  a ta la j term őképessége á llandó  jő ka rb a n  legyen  
ta r tva .

T iszta  lúczosok telepítésével ez nem válik mindenkor 
be. Általánosságban kilehet mondani, hogy a bükk a 
mészkőtalaj, a lúcz pedig a homokkőtalaj fája,* e kettő 
között pedig számos olyan átmeneti talaj van, mely majd 
az egyik, majd a másik fanem igényeinek felel meg job
ban. A kevésbé erőteljes talajban rendszerint a lúcz veszi 
át a vezérszerepet s a bükköt mindinkább kiszorítja. A 
Harzhegységben különösen azokat a termőhelyeket fog
lalja el, melyekben a bükk már a magas fekvés mellett 
sem díszük. Egyes helyeken a lúcz már korán lesz vö
rös, redves, miáltal az állab zárlata sokat szenved s az 
erdő a remélt hozamot nem adhatja meg. Még komolyabb 
az aggodalom amiatt, hogy a tis z ta  lúczosokban a talaj 
termőereje egyre csökken. Szélvihar, hótörés, rovarkárok, 
gombabetegség, tűz stb. is mind nagyobb károkat okoz
nak a tiszta lúczosokban, mint elegyesekben. Gyakran 
keletkezik egyes termőhelyeken az úgynevezett nyers — 
vagy álhumusföld, mely a talaj elsoványosodását fokozza. 
A száraz, meleg, meredek mészkővel borított hegyolda
lakat a lúcz még szárazabbá teszi, úgy, hogy könnyen 
elkopárosodnak; tiszta lúczosokban a vörös redő gyakori

*) Ez a tétel ugyan Magyarországon ilyen határozott alakban fel 
nem állítható.
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s általában a Harzhegység mésztalaju részeiben az ele- 
gyetlen lúczosok nem képesek a kívánalmakat kielégíteni. 
Az ásványilag gyengébb homokkőtalajban a tiszta lúczo
sok megint a rovarkárok által szenvednek nagyobb mér
tékben.

Mindezek a felsorolt kalamitások folytán kénytelenek 
voltak — írja Bauer — a bükkösöket vagy egész válto
zatlanul meghagyni, vagy a tiszta lúczfenyveseket elegye
sekkel felcserélni.

Némely termőhelyen a bükköt nélkülözni lehetetlen; 
mészkőtalajban éppen ott tenyészik legszebben, ahol a 
lúcz magában nem diszlik. A mészköves, a jura és kréta
korszaki márgatalajokról a lúcz a bükkött kiszorítani — 
mivel az ott tenyészik legjobban — úgy sem fogja. A z  
erdő tápanyja  a b ükk; ő tartja fenn annak állandó 
termőképességét, gazdag lombhullásával és teljes beár- 
nyalásával ő képes a talajt leginkább a szükséges tele- 
vényréteggel ellátni, azt üdén tartani s ezen okoknál fogva 
némely termőhelyen a bükknek fentartása nélkülözhet- 
len kelléke a helyes erdőtenyésztésnek. így péld. a so
ványabb homoktalajon a termőképesség fokozása miatt 
is kénytelenek vagyunk a bükkhöz visszatérni. A bükkö- I 
söknek természetes úton való felújulása sem megvetendő 
jó tulajdonság; a bükköt rovarkár alig éri, magas fordát 
kibír s öreg korban is többnyire egészséges fát szolgál
tat. Gyakoribb, szakszerűen keresztülvitt áterdőlések által 
olyan fatömeggyarapodást érhetünk el a bükknél, a mi
lyent más fanemnél képesek nem volnánk. Ahol tehát 
a bükkösök felcserélésére elegendő ok nincsen, tartsuk 
azokat jövőben is meg. Jobb talajon kezeljük a bükköst 
hosszabb, gyengébb minőségű talajon pedig rövidebb for
dában.

Németország sok helyein — Írja Bauer — a bükk- 
haszonfa értéke emelkedőben van s hasonlóan a bükktüzifa 
ára is. A mind sikeresebb telítési módok folytán a bükkfa 
ipari czélokra, vasúti talpfákra, bányafákra mind nagyobb 
mennyiségben lesz használva, de a kőszéndrágulás egy
úttal a tüzifaárak emelkedését is eredményezi.

Ma már mindinkább kezd a német erdőgazdaságban 
az a nézet elterjedni, hogy a bükkösöket, mint főállabot, 
ott a hol lehet, meg kell tartani a talaj termőerejének 
lehető fokozása vagy legalább is megtartása czéljából, de 
olcsó természetes felújítás szempontjából is s közéje olyan 
más fanemeket kell telepíteni, melyek lehetőleg jól te
nyésznek, haszonfát adnak s a talajt is javítják. Termé
keny m észtalajban, ha egyéb körülm ények is engedik, 
legnagyobb jö ved e lm e t akkor érünk el, ha a bükkö
sök kö zö tt tö lgyet ten yésztü n k;  a kőris, szil hasonlóan 
alkalmas fanemek az elegyítésre. Ahol a viszonyok nem 
engedik a nemesebb lombfanemeket megtelepiteni, ott a 
lúczfenyőt is tenyészthetjük, mert még ahol tiszta lúczo
sok megtelepítése iránt aggodalmaink vannak, bükkösök 
közé elegyítve a lúcz szép haszonfává növekedhetik. 
Általában e tekintetben szabályonként kimondhatjuk, hogy 
jó erőteljes talajon a bükk közé tölgy, kőris, szil, juhar, ,

vörösfenyő és jegenyefenyő, gyengébb minőségű talajban 
pedig a lúcz lenne telepítendő.

Mivel a bükk az említett fanemek közül a legkevesebb 
pénzjövedelmet adja s annak fölösleges számban való 
előfordulása pénzügyi veszteséget jelent, csak annyi bük
köt kell megtartani, mennyi a többi fanemek táplálására 
elegendő. Erőteljes, mély üde talajon az elegyítés úgy 
eszközöltessék, hogy a bükk a területnek felét foglalja el, 
középjó talajon háromnegyed részét, televényszegény, 
száraz homokkőtalajon pedig 4/s-ét képezze a bükk a 
faállománynak.

Ez alkalommal csupán a bükk és a lúczfenyő elegyí
tésének kérdésével akarunk foglalkozni.

Kevés az oly talaj, melyben a lúcz a bükk között jól 
nem tenyészne. Nagyon üde, erőteljes talajban az ele
gyítést más értékeseb lombfanemekkel végezzük. Ilyen  
ta la jban  bizonytalan a lúcznak jövője; a vörös redv  
miatt a magas vágásforgást nem bírja meg és pénzügyi 
tekintetekből sem adja meg a kívánt hozamot, mert vas
tagsági növekvésében hátramarad. Minden fanem csak 
az esetben tenyészik jól a bükkösben, ha az a bükköt 
korban megelőzi s ez áll a lúczra is.

A bükk és a lúcz elegyítésére nézve következő esetek 
fordulhatnak elő:

1. H ézagos bükkfia ta los pó tlása  liiczfenyővel. Gyen
gébb talajú kisebb tisztásokat sokszor kénytelenek vagyunk 
lúczczal beerdősiteni különösen elszegényedett talajon. 
Talajjavítás okából azonban tiszta lúczost telepíteni nem 
volna tanácsos s a bükkhöz kell fordulni, bár előre tud
juk, hogy attól valami nagy jövedelmet később sem le
het remélni. Ilyen esetek nap-nap után kínálkoznak a 
gyakorlatban. A vörös redv és a lúcz gyors növése miatt 
magas vágásforgást ne válasszunk s a bükkcsoportokat 
se telepítsük igen nagy foltokban, nehogy azok később 
a lúczot teljesen elnyomják, a mi könnyen és sok eset
ben megszokott történni.

2. N agyobb jövedelm ezőség  szem pontjából a meg
levő bükk (főálláb) közé  haszonfaterm elés végett 
lúczfenyő t elegyíteni. Sokan ellenzik azt, hogy a bük
kös közé lúcz telepíttessék, mivel az gyors növésénél, szé
les és sűrű koronájánál fogva más fanemet könnyen 
túlszárnyal. Imecs Béla.

(Folytatása Következik.)

E g y  m a g y a r  e r d é s z  i r o d a l m i  s i k e r e .  Talán későn 
jövök, talán már más előzött meg e becses lapoknál 
azzal, hogy egy fiatal tehetséges szaktársunk irodalmi 
sikeréről, amit a Nemzeti Színház f. évi szeptember hó 
6-án megtartott bemutató előadásán elért — megemlé
kezni. Ha valaki megelőzött, annak nagyon örvendek, 
mert részben ékesebb szavakban fogja fiatal szaktársunk 
fényes tehetségét, sikerét méltatni, mint csekélységem, 
másrészt, hogy együttérzünk. Ha pedig ez nem történt 
volna meg, akkor csak egy kötelességet vélek teljesíteni, 
ha a t. pályatársak figyelmét Zivuska Jenő „A becsület-
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bíró“ czimű szomorújáték 4 felvonásos darabjára fel
hívom. E szomorújáték köztudomásúlag a Teleki-jutalmat 
nyerte el, színre hozva nagy sikert aratott és ennek szer
zője a mienk, egy magyar erdész ! A színdarab sikeréről, 
a pályanyertes mű kritikájáról itt szólani nem tartom e 
lap keretébe valónak, hanem igenis megemlitésre méltó
nak tartom azt, hogy nemcsak a földmivelésügyi mi
nisterium főtisztjeit láttuk a bemutató előadáson, hanem 
Darányi I. minister urat is, aki e fiatal költőben a mint 
a tehetséget felfedezte, a vidékről azonnal a ministerimba 
rendelte Ezen magas pártfogás oly nem mindennapi 
jelenség, a mi büszkeséggel tölt el minden magyar er
dészt és e lapok útján valamennyien őszintén gratulálunk 
Zivuska Jenő kollegának.

Garamrév, 1901. szeptember 8.
D ív á id  Béla.

VADÁSZAT.

A fővad megtelepítése 
gr. Károlyi L. szatmármegyei erdőbirtokán.

Irta: Szimon Béla urad. főerdész.

Talán nem lesz érdektelen a vadászattal is foglalkozó 
szaktársaimnak s a „M. E.“ más olvasóinak is, ha el
mondom a fővad megtelepítésének történetét a kezelésem 
alatti erdőgcndnokságban, annyival is inkább, mert ebből 
már némi tanúságok is vonhatók le, melyeknek hasznát 
vehetik mindazok, kik a szarvasok megtelepítése iránt 
érdeklődnek.

A már betelepített erdőterület Károlyi Lajos gróf úr 
Öméltósága szatmármegyei erdődi uradalmához, kezelési- 
leg pedig a misztótfalusi uradalmi erdőgondnoksághoz 
tartozik. — Fekszik az északkeleti kárpátok trachit hegy- 
lánczolatának egyik délkeleti csoportjában Iloba község 
határában s tartozik közigazgatásilag a szinérváraljai szolga- 
birói járáshoz. A hegylánczolatnak remek külső alakulá
sától eltekintve, festői szépsége abban is nyrlvánul, hogy 
egyrészről a számos völgy rónaságában, minden előhegy 
nélkül kiemelkedő kisebb-nagyobb meredek hegykúpok 
és mély völgyek a szemlélőnek festői képet, a vadnak 
pedig biztos és kellemes otthont nyújtanak. Daczára an
nak, hogy itt egy összefüggésben, több nagyobb és kisebb 
erdőbirtokos birtokában mintegy 100 ezer kát. hold ily 
kedvező fekvésű bérezi erdő van: ez a vidék vadban 
igen szegény, úgy, hogy a fővadnak környékünkön való 
megtelepítése közgazdasági jelentőséggel bir.

1899. év április 2-án érkezett az első szállítmány fő
vad a stomfai vadaskertből a sikárlói vasúti állomásra 
és pedig:

14 darab ellőképes suta
5 „ üsző
6 „ bika

vagyis összesen 25 darab fővad.

Elképzelhető volt a falu népének kíváncsisága, látni 
akarták a még soha nem látott vadteheneket és vad
bikákat, azt gondolva, hogy kötélen és lánczon fognak 
bevezettetni az ilobai vadaskertbe. Nagy volt azonban 
csudálkozásuk, a midőn látták, hogy a vadtehenek és 
bikák zárt ládákban vannak.

A kiváncsiak nagy serege kisérte a 26 szekérből álló 
állatsereglet vonulását, útközben megszaporodva Iloba 
község lakosaival, az Iloba község határában uradalmi 
területen bekerített 60 holdas vadaskertig.

A Stomfáról küldött 25 darab fővad 4 napi kimerítő 
vasúti utazás után Hirsch uradalmi vadász gondos ápo
lása mellett igen jó állapotban érkezett meg uj ottho
nába.

A vadaskertben levő tisztáson a 25 láda egy vonalban 
fölállittatott s a ládák ajtai egyszerre ki lettek nyitva. 
Kezdetben egy jó ideig egyetlen egy fővad sem ugrott 
ki, pedig nyitva volt előttük a szabadság ajtaja, nem 
képzelték, hogy most már nekik szabad lesz az út, egy
előre csak egy kis zárt területen, de egy év után, sza
badba jutva, kerítést sehol sem találva, szabadon, tetszé
sük szerint bejárhatják az északkeleti kárpátok összes 
bérczeit. Egy pár perez elteltével, egy kis biztatásra egy 
öreg suta megpróbálta a magánzárkából kiugrani, ezt 
követték a többiek is, egyik a másik után.

A bekerített 60 holdas területet, ahová a szarvasok ki 
lettek eresztve, 3 patak szeli át, hegygerinczek által min
den oldalról védve van. Van benne északi és déli oldal, 
szálas és fiatal erdő. — A vadaskertben egy etetőszín, 
e mellett a tengeri és zab adagolására etetőválúk és 
sózóválúk lettek felállítva. Itt kaptak a szarvasok a szé
nán kívül naponkint átlag 40 liter zabot és 20 liter ten
gerit vagy e helyett 100 liter vadgesztenyét vagy tölgy
makkot.

Az említett év október havában a 60 hold bekerített 
területhez csatoltatok még 2 hold terület s ezen egy 
másik nagyobb méretű etetőszín állíttatott fel, a mikor is 
a belső etetőnél az etetés be lett szüntetve.

Ez az első 25 darabból álló csapat az 1900. évben 
lett szabadon bocsátva oly formán, hogy miután a va
dak a körülkerített 60 holdas területről kizavartattak, az 
utólagosan a vadaskerthez csatolt két holdnak a kerítése, 
amelyen az etetőszín állott, szétszedetett. Ez által az 
etetőszín a szabad területhez lett csatolva s a sza
badba jutott szarvasok tudták már, hogy hol találják fel 
etető helyüket.

A kieresztés után nehány drb. igen nagy területet be
járva, ismét visszatért, pedig nyitva volt neki az út, de 
úgy látszik, hogy a szabadságnál többre becsülték a biz
tos és jó éléskamarát, hol azután is folyton tápláltalak.

Ennek az első szállítmánynak az első évi szaporulata volt 
6 darab, elhullott 2 darab, ki lett eresztve tehát 29 
darab.

Az 1900. év márczius havában már a második csapat 
fővad érkezett Stomfáról szállítva és pedig:
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12 darab ellőképes
4 „ üsző
4 „ borjú
5 „ bika

vétetett 1 „ üsző
összesen 26 darab.

Ennek a csapatnak az 1900. évi szaporulata volt 6 
darab, elhullott 1 darab, visszahagyatott 1 darab, 1901. 
január hónapban tehát ebből szabadba eresztetett 30 drb.

A harmadik szállítmány 1901. január hónapban érke
zett és pedig: 12 darab ellőképes suta

1 „ üsző
4 „ borjú
8 „ bika

összesen 25 darab fővad.
A negyedik és utolsó szállítmány 1901. márczius hó 

18-án érkezett és pedig:
14 darab öreg suta 
6 „ borjú
5 „ bika

összesen 25 darab fővad.
E két utóbbi szállítmány jelenleg még a bekerített va

daskertben tápláltatik.
Ezek szerint tehát a szabadba ki lett eresztve:
1900. márczius havában 29 darab; 1901. január havá

ban 30 darab ; az első szállítmány másodszori szaporu
lata 5 darab, de ebből elhullott 1 darab; az összes sza
badban levő fővadállomány tehát 63 darab. A bekerített 
vadaskertben tartatik még ezidőszerint 51 drb. Összes 
állomány 114 drb.

A szabadba kibocsátott szarvasok az etetőnél éppen úgy 
tápláltattak, mint a vadaskertben, azzal a különbséggel, 
hogy a napi adag tengeri és zabban kevesebb volt kint, 
mint bent. A f. évben azonban a nagy hó és nagy hi
deg miatt a külső etetőnél is ugyanannyi zabot és ten
gerit kaptak, mint a belső vadaskerti etetőnél, a belsők 
naponkint 40 liter zabot, 20 liter tengerit, a szabadban 
levők 90 liter zabot, 30 liter tengerit. Vadgesztenyét és 
tölgymakkot ez évben nem tudtunk beszerezni.

A fővadak a nyár folyamán is megtartották otthonukat, 
alig távoztak e helytől 6—8 kim. távolságra, télen pedig 
állandóan 500 k. hold területen tartózkodtak.

E körülmény is igazolja azt, hogy a vad a megszokott 
helyét nem szereti felcserélni, ha zaklatottságnak nincs 
kitéve és ápolásban részesül; nem szükséges annak ke
rítés, csak gondozás, nyugalom és védelem. Egynéhány 
elégedetlen és háládatlan kalandvágyó elhagyja ugyan a 
megszokott helyet, de ezeknek is legnagyobb része újból 
visszatér s ha útközben el nem pusztul, még magával 
is hoz társakat a jobb hazába, hol nincsen szükségük a ki
vándorlásra, mert az édes haza is nyújt kellemes megélhetést.

De tovább menve a következtetésben eddigi tapaszta
latomból kifolyólag, nem hogy attól lehetne tartani, hogy 
az idehozott és megtelepitett szarvasaink elszélednek, sőt 
inkább az lesz hátrányos, hogy ha minden évben továbbra

is mindig egy helyen telepittetnek, igen nagy állomány 
fog egy igen kis helyen tartózkodni s ez a körülmény 
fejlődésükre hátrányos lesz, különösen pedig a fővadak 
által okozott károk tetemesekké válhatnak.

Az idehozott fővadakon már a vadaskertben is, de fő
leg a szabadban észlelhető volt a jó fejlődés, de annál 
nagyobb mértékben volt tapasztalható az itt született 
borjúkon. Ebből kifolyólag nemcsak a szabad tér, de az 
éghajlat változtatása is befolyással lehet a fővad fejlődé
sére. Nem kell felednünk azonban, hogy a fővadak elő
nyös fejlődésére legnagyobb befolyással mégis a vérfel
frissítés van. A vérfrissítés itt idővel könnyen lesz elérhető, 
mert a szomszéd vármegyében, Máramarosban a szarvas 
már állandó vad,* s idővel úgy a máramarosiak, mint 
a mieink szaporodván, hovatovább nagyobb és nagyobb 
tért foglalnak el, néhány év múlva feltétlen összetalálkoznak.

Ezenkívül lesz egy korábbi találkozás — rövid egy-két 
év múlva — a Vécsey báró úr sárközujlaki és már pár 
év előtt kibontott vadaskerti fővadállományával, de mind
két ismerkedni akaró félnek nagyon kell a bőrére vi
gyázni, hogy útközben végzetes baleset ne érje őket.

Az elmondottak alapján tehát a fővadnak itteni meg
telepítése immár bevégzett ténynek mondható, csak az 
volna kívánatos, hogy a szomszéd birtokosok részéről ez 
az alapállomány megfelelő kíméletben részesittetnék.

A m. kir. kincstár és Nagybánya város részéről a jó 
akaratú támogatás nem hiányzik s ezen a területeken a 
fővad egyelőre háborgatva nem lesz. Szükségesnek tar
tanám azonban, ha a községi vadászterületek is oly kor
látozással adatnának bérbe, hogy ott is fővadat még 
legalább 10 évig, tehát mig stabilissá nem válik, senki 
se vadászná, zavarná.

Ezekben kívántam elmondani a kezelésem alatti pa
gonyban a fővad megtelepitésének rövid történetét s azzal 
az óhajjal búcsúzom szaktársaimtól, hogy az ebből levon
ható tanúságok közhasznunkra váljanak.

Az erdei bagoly, vércse és menyét hasznos 
és káros tulajdonságainak kérdéséhez.

A múlt 1900. esztendőben oly nagymérvű egérjárás 
volt vidékünkön, a minőre öreg emberek sem emlékeznek. 
Erdőn, mezőn nyüzsögve kóborolt e rágcsáló had s nyo
mukat pusztulás jelölte széliében. Ugyanekkor, nyár után 
vadászatot tartottam egy 300 k. holdas erdei fiatalosban 
s hajtás közben mindnyájunk bámulatára több mint 100 
darab erdei bagoly repült fel előttünk a sűrű bokrokból, 
melyek egy darabig felettünk kóvályogva, csakhamar 
ismét vissza szállottak. Az idén az egereknek nyoma 
veszett; utolsó darabig elpusztította őket a hosszú hideg 
tél. És ezzel kapcsolatban mit tapasztaltunk ? Azt, hogy a 
hol tavaly százával volt az erdei bagoly, most pénzért 
sem lehetne egyet is találni! Nagy időbe telik, mig a

* Nemcsak 
való.

állandó ott a fővad, hanem az még az ősanyagból
Szerkesztő.
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közeli öregerdő odvas fáiból egy-egy előkerül, de a fia
talosban s pláne a bokrok rejtekében, hire sincs többé. 
Ez az én tapasztalatom, melyhez aligha kell bővebb 
kommentár. Vitatkozzanak felette, a kik kételkednek az 
erdei bagoly hasznos voltában.

Ugyancsak a múlt év folyamán győződtem meg kétség
telenül a tekintetben is, hogy a vércsefajok fő táplálékát 
egerek és rovarok képezik s csak ha ezekben hiányt 
szenvednek vagy esetleg csábitó alkalomkor ragadnak el 
egy-egy kis madárkát. A karvalyról ellenben bizton állít
hatom, hogy csakis madarakra vadászik.

Végül ítéljünk a fürge kis menyét felett, mely kedve
sen ügyes mozdulataival, fáradhatatlan elevenségével 
sokszor meglepi a figyelőt. Ez a kis imposztor olyan, 
mint a rosszul nevelt gyermek, ki nevelésének hiányait 
sokszor természetes érzékével korrigálja s midőn olykor 
a főbenjáró csínyek miatt már-már pálczát törne felette az 
ember, akkor olyan jelenséget produkál, mely dicséretes 
véleményt szerez részére. De lássuk, mit is csinál hát a 
menyét az ő kétséges életmódja folyamán? Hogy az egeret 
mily különös előszeretettel vadássza, annak szemtanúja vol
tam a múlt évben is igen gyakran. Sőt tapasztaltam egy 
ízben, hogy a havon futkosva többször befurta magát, majd 
rövid távolságra ismét eltűnt, mígnem egyszerre éppen köze
lemben hallottam az egér vészes czinczogását s a másik 
pillanatban már néma zsákmányával osont tovább a kis 
ragadozó. S ez időben, midőn t. i. oly sok egér lepte 
határunkat, minden igyekezetem daczára sem bírtam 
rajtakapni a menyéteket bűnös manipuláczión, minek 
folytán eddigi tapasztalataimban gyökeredző ítélkezésem
ben kezdtem engedékenyebb lenni. Ugyanis lőttem fá- 
czántyúkot röptében, melylyel együtt a begyén csimpesz- 
’kedő menyét is lepottyant! S fáczánosomban találtam 
olyan üres tojásokat, melyekből oly ügyesen volt kiszíva 
a belsejök, hogy a praeparátorok sem teszik különben. 
S még néhány ilyen hunczutság volt már rovásukra 
jegyezve, miért is egykönnyen nem voltam hajlandó fel
adni az ellenségeskedést. De viszont igazságtalan sem 
akartam lenni s az egerekért mindannyiszor kegyelem
mel fizettem, sőt ugyanezt megköveteltem erdőőreimtől 
is. Azonban mi történt?

Elmúlt az egeres szezon s az én menyétjeim egyre- 
másra tetőzik gonoszságaikat. Ez évben már kora tavasz- 
szal találtam ökölnyi nyulacskákat a vaczkok közelében 
dögölve. Nem volt rajtuk semmi külerőszak nyoma; azt 
hittem, megfagytak. Nemrégiben ismét találtam egymás
után két kis szopós nyulat, szintén ép állapotban és a 
bonczolásnál sem láttam bennök semmi különöset, de 
a nyakán mindkettőnek ott volt a bűnös jel, mely kétség
telenné tette, hogy a kis vérszopónak estek áldozatul. 
Ettől kezdve fokozott éberségre intettem az erdőőröket s 
különösen meghagytam, hogy az olyan helyeket tartsák 
figyelemmel, a hol menyétek tartózkodnak. Egy ideig 
nem volt semmi újság, de a múlt napokban aztán csor
dultig telt a pohár! Töitént ugyanis, hogy az egyik erdőőr,

a mint egy gazos mellett elhaladt, nyúlsirásra lett figyel
messé, mely a közeli gabonából hallatszott. Azt hitte, 
hogy rókával lesz dolga, azért kellő óvatossággal köze
ledett a gyanús hely felé s csakhamar szemtanúja is 
lett a gyilkos jelenetnek; egy szép kis süldő vonaglott 
ott, miközben a kis vérszopó menyét torkát marczangolta ! 
Ámbár őkelme is otthagyta a fogát, de ezzel nem értem 
be; megfogadtam, hogy egész fajzatát leleplezem. Tehát 
ítéljünk felette, de azért csak igazságosan. Ugyebár nem 
leszek méltánytalan, ha azt ajánlom, hogy midőn az 
egerek túlszaporaságát tapasztaljuk, akkor ne bántsuk a 
menyéteket, mert olyankor kétségtelenül sok hasznot 
hajtanak. De viszont ahol egerek egyáltalán nincsenek 
vagy csak a minimális mennyiségben jelentkeznek, ott 
és különösen ilyen vadászterületeken, fáczánosokban csak 
vadállományunk érzékeny rovására tűrhetnők meg a me
nyéteket. ^  jj
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Két sikerte len kísérlet.

A nap már lepihent, beállt az alkony. Az egész látó
határ alján körben hosszú réteges felhők úsznak, aljuk 
még tüzes a búcsúzó nap csókjától. Mozdulatlan lebeg
nek a látóhatáron; az ember gyanítani sem merné, hogy 
méhökben megszámlálhatatlan villámot rejtenek. Még 
minden oly néma, csendes, csak az alkonyi szellő játszik 
kalapom tollbokrétájával.

— Mit gondol, Mihály — szóltam a mellettem lépkedő 
csőszhöz — kapunk-e ma esőt?

— Egy idő óta mögszoktam má, hogy mindennap 
mögázzam, alig hiszöm hát tekintetös uram, hogy e’ma- 
radjon. De azért megpróbáhatjuk, hátha béüt.

Fölnéztem az egyre halványodó égre s fejemet ráztam, 
mint aki kételkedik a mondottak igazságában; de igazán 
kétségbevonni szavait, annyi volt volna, mint síkraszállni 
egy hosszú élet tapasztalataival, éles megfigyeléseivel. 
Nem is tettem, csak annyit mondtam rá: lehet s ezzel 
megindúltunk a „v—i fasor“ széles útján lefelé. Az óriás 
ezüstlevelü nyárfák susogtak fejünk fölött, mint Dodoná- 
nak jós fái. Egyszerre jobbra fordúltunk a k.-erdői zab
táblák közé. Balra tőlünk keskeny nádszalag húzódott le
felé, jobbra zöldűlő zabvetemény hajlongott a még mindig 
czéltalanúl csapongó szellő lebbenésére. A nád bolyhos 
üstöké néha erősen susogott, szinte zúgott, amint erő
sebben markolt bele a játszó fuvalom.

Mehettünk már vagy jó negyedóráig, mikor az égre 
tekintve, nyomát sem láttam az előbbi réteges felhőknek. 
Összegomolyogtak és fantasztikus formában törtek az ég 
központja felé minden irányból. Kezdődött az égzengés. 
Sűrű villámok czikkáztak felülről le-, alúlról fölfelé; 
egyik-másik messze szaladt vízszintes irányban, lilasávot 
vonva az ég boltozatján. A dörgés távoli moraja, zúgó 
dübörgése, majd csattanása egy perezre sem szűnt meg. 
Úgy tetszett, mintha ég föld ellen, észak dél, kelet nyu
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gat ellen készülne irtó háborúra. Mintha most fújnák a 
végítélet harsonáját, úgy zeng az ég, úgy dübörög a 
föld . . . Nem tágítok mégsem, ma vaddisznót akarok 
lőni; pedig úgy susog ez a nád, mintha egyre azt mon
daná: nem lesz abból semmisem, semmisem!

A szellőből, abból a játszi fuvalomból, hatalmas szél
vész támadt, mely vadúl tépte, rázta, czibálta a nádast, 
földre teperte az érett zabot s eszeveszetten csapkodta 
a hatalmas nyárfa gályáit. Harsogó lárma, villámczikká- 
zás, égzengés rettenetes keveréke volt az 1 Eles recse
géssel szakadt le olykor-olykor egy-egy hatalmas ág a 
széles fasorban s a villám fényénél láttam hullását a 
magasból. Rettenetes egy alkony volt, de gyönyörű, mi
nőt nem igen láttam még életemben.

Mi ketten azért csak ballagunk, meg-megállva, hall- 
gatódzva. Ránczos képű vezetőm egy-egy komoly, jelen
tőséggel teljes pillantást vet rám, mutatva a nádban tört 
csapásra, melyen a vaddisznók kijártak a zabba. Hatal- j 
más területeket gázoltak össze ez állatok a szegény bérlők 
tábláiban; a zab letaposva, kitúrva mindenfelé. Néma 
rosszalással és csodálkozással csóváltam fejemet.

Már régóta ballagunk a zsombékos talajon, de még 
semmi olyas nesz, mely feltüzelné lelkünket. Túl a fa
soron „Eblényfok“ táján eldördült egy lövés . . . Mentünk 
tovább az öreg Biró kunyhója felé. A czikkázó, sistergő 
villámok fénye majd megvakítá az embert. Fény és sö
tétség váltakozott egymással szüntelen. Valójában nem 
volt oly sötétség, minőt láttam ; de a két szélsőség: az 
óriási fényé és óriási sötétségé, növelte az utóbbit az 
ember szemében. Megeredt az eső is. Néha-néha egy-egy 
hatalmas esőcsepp hullott kalapom peremére, azt gon
doltam, rögtön lebillen miatta.

A szélvész iránya nagyon kedvező volt cserkészetemre, 
hatalmas ereje pedig elvitte a döngicsélő szúnyogokat is 
s így nyugodtabban figyelgethettünk minden gyanús neszre. 
Megállunk . . . Mintha csobogna valami benn a nádas
ban ! . . . „Nem hallja, Mihály?“ „De hallom, erre tart.“ 
„Nem szarvas?“ „Nem. Itt mögállunk. Ide kő kijönnie a 
tisztásra.“

Szinte éreztem, mint gyúlnak ki szemeim. Lázas iz
gatottsággal vontam fel fegyverem ravaszát s néztem, bá- 
múltam tágra nyílt szemekkel, előrenyújtott fejjel a nád 
sűrűjébe, mintha erőnek-erejével megakarnám pillantani 
a sötétség ellenére a vadat. Csakugyan jött. Egyre kisebb 
lett a távolság közöttünk. Alig lehetett a csobogás után 
ítélve 30 lépésre . . . Egyszerre elnémúl minden pocso- 
gás, csak az ég robaja bömböl bele a nádas kísérteties 
zúgásába.

Jobbra tőlem — nem is nagyon messze — néhány 
lövés tompa dörgése száll fülembe. Az orvvadászok hasz
nálják ki az időt, hogy egy kis aratói áldomásra valót 
kerítsenek maguknak.

Az én vadam most szimatol. Kissé bosszant már, hogy 
ily sokáig tart. Végre megújúl a csobogás, a nádtörés.

Meg sem moczczanok helyemen, pedig csizmám bele

nyomódott a televényes talajba, de nem mertem kihúzni, 
mert féltem a szortyogástól, mely ilyenkor támad. A vad 
egyre közelgett. Most megállt a nádas karélyán . . . Csak 
legalább a fejét láthatnám, de semmit még mindig, pe
dig eltelik öt, majd tiz perez s mégsem hagyja el helyét. 
Megfoghatatlan ! A vad nem szokott ily sokáig kémlelni. 
Megvizsgálom a szél járását . . .  óh, itt a baj ! A szél 
megfordúlt. Ilyen hamar még nem láttam két légáram
latot diadalmaskodni egymás fölött. Mint az őrült, mely 
letépte lánczát, tört, rohant, zúgott az északi szélvész a 
délinek. Dulakodásuk egyre hevesebb Ion. Mindegyik 
támaszt keresve, belekapaszkodott mindenbe, mi útjába 
állt, hogy megállja helyét. Az északi sivított, a déli böm
bölt, mint két fenevad.

Vége volt a cserkészetnek; a disznó megszimatolt bennün
ket és beljebb húzódott a nádasba, hova mi nem mehettünk.

— Jó lesz úgy-e Mihály, ha mi is megyünk? — súg
tam vezetőmnek.

— Én is a’mondó vónék, mert máma aligha csiná- 
hatunk má valamit . . . S ezzel bosszúsan vállamra vetve 
fegyverem, gyors lépésben megindúltunk a fasorban vá
rakozó kocsinkhoz. Vezetőm „nyugodalmas jójezakát“ kí
vánt s ezzel megindúltam hazafelé. Még nem lehettem 
messze tőle, mikor visszafordúlva, tele torokkal kiáltottam 
utánna: „Holnap este megint megpróbáljuk.“

Ezen héten már négyszer voltam künn vaddisznóra, 
de egyszer sem lőhettem semmit. Hol a szél vitte el 
szerencsémet, hol a szélcsend, mikor nagyon szimatot 
kap a jószaglású vad. Nagyon bosszantott, de izgatott is 
a dolog. Valamin törtem a fejemet.

Többször tapasztaltam, hogy a vad nem fél a házi
állattól. Sokszor mentem lóháton a pázsitot csipkedő vad- 
ludakra s mindig jobban tartottak ki, mint mikor gyalog 
akartam őket megközelíteni. Néha éppen tehéncsorda kö
zött férkőztem közelükbe. Barkácsolásnál nem egyszer 
esett meg, hogy néhány lépésről néztünk farkasszemet 
az őzikével, sőt vaddisznóval is. Az a gondolatom tá
madt, hogy lóháton kisértem meg a vadászatot holnap, 
mint ahogy valamikor régen tették eleink.

Kikocsiztam a tegnapi helyre. Hamarosan hozzáfogtunk 
az érdekes vadászathoz. Képzeletemben felújúltak azok 
az amerikai indiánokról szóló, nagyított elbeszélések, me
lyeket gyermekkoromban oly mohón olvastam. Ha e 
hely vadregényes, elmondhattam volna, hogy amerikai 
vadászaton voltam itthon. De sajnálatomra nem volt va
lami ritka természeti szépséggel megáldva, mert a csa
tornázás következtében a mocsaras terűlet legnagyobb
részt már elveszté vad szépségét, természetességét és 
termékeny szántófölddé alakult át. Ekevasa túrta már föl 
a televényes földet s aranykalászt ringatott a szellő. 
Csak a laposokban és a fasor két oldalán húzódott végig 
a bolyhos nád és buzogányos sás. Mégis mindezek el
lenére is fölötte regényes volt e vadászat.

Szinte ismétlődött a tegnapi ezudar idő. Már mutat
koztak a közelgő égiháború előjelei, ez azonban résiben
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csak örömömet keltette föl, mert a vad esős időben ko 
rábban elhagyja nappali tartózkodó helyét. Lassú lépés
ben haladtam délről északnak a széllel szemközt . . . 
Sokáig semmi neszt sem hallottam, miért is balra vág
tam az útra, hogy megkerülve a zabtáblát, még alább 
kezdhessem a cserkészést. Amint így az úton haladok, 
úgy tetszik, mintha mozogna valami a zabban. Megál
lók, nézem erősen, de nem tudok megbizonyosodni, hogy 
mi lehet, olyan sötét van már. Kerülgetem egy kicsit, 
hogy közelébe férkőzhessek, de még mindig nem tudom 
mi az ott, ami még mindig mozog. Mintha disznó túrna 
a letiprott zabban. Még néhány lépés és szégyenkezve 
vagyok kénytelen tovább lolytatni útamat, mert bizony 
az a mozgó sötétebb pont nem más, mint egy jókora 
túrás, melyet a szél a zabszalak lengetesével hol kisebbé, 
hol nagyobbá változtat s ezt a csapongó képzelet játéka 
vaddá egészítette ki. Alapos felsülés, annyi tény, de még 
rettentőbb lesz, ha izgatottságomban lőni találtam volna 
reá. No, de menjünk tovább!

A nádkarély szélén gyanús csobogás üti meg fülemet. 
Talán csak nem képzelődöm megint. Visszafojtott lélek- 
zettel figyelek. Biz ez vaddisznó, nem lehet más. Most 
csobog, most meg hirtelen megállhatott; most újra meg- 
indúl, töri a nádat, mos túr, csakúgy csobban a viz, 
amint belehúll a földtömeg. Eltelik egy negyed, majd 
félóra ilyen izgalmak között s még mindig ugyanazon he
lyen állok s várakozom, mikor lép ki a nádból a vad, 
de úgylátszik hiába várok, mert nem szándékozik kijönni 
ma a zabtáblába csemegézni.

Türelmetlenkedem, de nem tehetek semmit. A nádba 
nem mehetek lóháton, mert aligha benn nem ragadnék 
a süppedékes, zsombikos talajban. Itt csak türelem te
remheti meg gyümölcsét. Hát várjunk még egy ideig!

Nem lehet kibírni sokáig. A lovam is türelmetlenkedik, 
bántják a mocsárvilág apró banditái, az éhes szúnyogok. 
Zörög a zablavas, a ló farkával csapkod jobbra-balra, 
ami bizony aligha bátorítja a vadat, hogy kimerjen jönni. 
Megered az eső is, hamarjában már csak úgy szakad. 
Kalapomról csurog már, akár kannából öntenék. E h ! 
gyerünk haza! Megbabonázott engem a szegedi vagy 
melyik boszorkány! . . .

t p T i i  M I M

A  h ű v ö s  s z e p t e m b e r  eleje az idén korábban szó
laltatta meg a szarvasbikákat, mint a múlt év rendkívül 
meleg napjai. Szeben- és Máramarosmegyében, a mint 
lapunknak írják, már e hó 3-án kezdetét vette a bőgés; 
a borsodi Bükkben 5-én és 6-án'szintén lehetett rigyető 
szarvasokat hallani. A szilvási uradalom új gazdája már 
10-én egy középerős tízágast hozott terítékre.

KÜLÖNFÉLÉK
*  J ó z s e f  [ Á g o s t '  f ő h e r c z e g  Auguszta főherczeg- 

asszonynyal és György bajor királyi herczeggel e hó 
13-án d. e. 9 óra 48 perczkor érkezett Máramaros-Szi- 
getre s a rendes személyvonattal utaztak tovább Nagy-

bocskóra, onnan pedig kocsin a gyertyánligeti vadász- 
területre. Máramaros-Szigeten Szabó  Sándor alispán és 
Tom csányi Gusztáv erdőigazgató tisztelegtek a főherczeg 
előtt, aki ez utóbbitól a vadászat felől tudakozódott s 
megnyugvással vette az értesítést, hogy sikeres vadá
szatra van kilátás. — A nagy-bocskói felső állomásnál 
szálltak le a fenséges vendégek s a főherczegi pár, 
György bajor királyi herczeg s a kiséret négy kocsin 
utaztak Gyertyánligetre, mivel József Ágost főherczeg és 
György bajor királyi herczeg még a megérkezés napján 
cserkészésre kívántak indúlni. József Ágost főherczeg há
rom évvel ezelőtt volt Máramarosban s Auguszta főher- 
czegasszony is több napot töltött már Gyertyánligeten s 
az erdészvölgyi vadászkastélyban. György bajor királyi 
herczeget Láticzy Antal főerdész kiséri a vadászatokra s 
a vadászat ideje alatt Tomcsányi Gusztáv erdőigazgató, 
Steinhausz József erdőmester és Czékus György főerdész 
is állandóan Gyertyánligeten lesznek. (Amint értesülünk, 
az előkelő vadászok már három szarvast lőttek, köztük 
egy hatost.)

*  G y ü m ö l c s f á i n k  m a g a s a b b  k o r b a n  s o k a t  s z e n 
v e d n e k  a  h é j r e p e d é s t ő l .  Ezek a repedések termé
szetes búvóhelyül szolgálnak a különböző kártékony ro
varoknak, nedves időjárás alkalmával pedig elősegítik a 
mohafélék képződését a törzsön. Ezen okoknál fogva 
szükséges minden 2 —3 évben a már leváló kérget tel
jesen eltávolítani. Erre legalkalmasabb idő a nedves ta
vaszi vagy őszi napok, mert akkor a kéreg legkönyebben 
leválik. Lehet erre a czélra egy nem nagyon éles vas- 
kaparót, egy közönséges drótkefét vagy egy kemény nyír
faseprőt használni. Az igy lekapart kérget — mivel az 
rendesen tele van rovartojásokkal és álczákkal — el kell 
égetni, hogy azok megsemmisüljenek. Magától értetődik, 
hogy a kéreghántáskor óvatosan kell eljárni, nehogy a 
fa testének belseje sérülést szenvedjen. Czélszerű, az igy 
letisztított fákat a földtől számítva 3 m. magasságig 
frissen oltott mészszel bekenni, ami a rovaroknak pete
lerakását és az elmohásodást megakadályozza. /.

* T e j - ,  v a j -  é s  s a j t k e r e s k e d e l m ü n k r ő l .  Hazánkból 
1891.  évben több mint 23 millió liter tej szállíttatott ki, 
körülbelül 3 millió korona értékben. Friss és olvasztott 
vajból mintegy 3 millió 700,000 korona értéket képviselt 
az az évi kivitelünk. Ezzel szemben azonban a behozott 
vaj értéke kereken 260,000 korona. Kedvezőtlenebb volt 
a forgalom, illetve kivitelünk a sajtban, mert míg a be
hozott sajt értéke 2 millió 650 korona értéket képviselt, 
kivitelünk alig haladta meg a 670,000 koronát, vagyis 
2 millió koronával többet adtunk idegen sajtért, mint 
amennyit külföldön értékesíthettünk. A vajforgalom is csak 
látszólagos, ha összehasonlítást teszünk a franczia keres
kedelemmel, hol pl. 1897. évben a vajkivitel a 72  m i l l i ó
600,000 frankot meghaladta, a kiszállított sajt értéke pe
dig 17.640,868 frankot képviselt. Igaz, hogy Francziaor- 
szág területe mintegy 200.000 négyzet kilométerrel na
gyobb Magyarországénál, de hogy mikor fog va j -  és sajt
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kereskedelmünk arányban állani a franczia államéval, 
az főleg állattenyésztésünk fellendülésétől és az ezzel 
kapcsolatos legeltetési kérdés rendezésétől függ, ami előre
láthatólag csak hosszú évek múltával fog bekövetkezni. /.

*  K ö v e k  a  m a d a r a k  g y o m r á b a n .  Ismeretes, hogy
sok madárfajnak a gyomrában találni köveket, igy pld. 
a tyúkokéban, a galambokéban stb. A vadászemberek 
által oly becsben tartott kövek súlya, melyek a siketfajd 
gyomrában találtatnak, sokszor eléri a 62 grammot. Né
mely madár különös előszeretettel szedi fel a szines kö
veket, mit különösen a szajkóról lehet elmondani. Az e te
kintetben folytatott megfigyelésekből az a végkövetkeztetés 
vonandó le, hogy a madarak által felszedett kövek meny- 
nyisége a táplálék minőségével szoros összefüggésben 
áll. Beigazodott, hogy pl. a varjak növényi táplálék mel
lett sokkal több követ vesznek fel, mint mikor az állat
világból táplálkoznak. Valószínű, hogy a köveknek a 
gyomorban a kemény magvak emésztésénél mechanikai 
szerep jut, a mire a puha húsféle eledel fölvételénél szük
ség egyáltalában nincsen. Akármi legyen azonban az 
indító ok, annyi bizonyos, hogy azon madarak gyomrá- | 
bán találtatik a legtöbb kő, melyek szemes élettel, bo
gyókkal, fű- és famagvakkal táplálkoznak. Diezel-Mika 
„Az apró vad vadászata“ czimü munka 522-ik oldalán 
említés van téve arról, hogy egy császármadár zúzájában 
egy 27 gramm súlyú kavicsot találtak. Előfordul állítólag 
az is, hogy az ilyen madarak, ha kőhöz nem jutnak, ét
ien pusztulnak el. Az is bebizonyosodott, hogy a varjak 
télnek idején sokkal több követ fogyasztanak, mint nyá
ron. Az is lehet azonban, hogy a táplálékhiányból eredő 
éhség készteti rá a kőnek nagyobb mennyiségben való 
fölszedésére. Élő madarokon végzett megfigyelések továbbá 
arra is tanítanak, hogy a madarak a köveket (üveg- és 
porczellángolyócskákat is) gyakran igen külömböző idő
szakokban veszik fel s hogy azok sokszor igen hosszú 
ideig maradnak a madarak gyomrában, mielőtt azokat a 
madár a csőrén át vagy az ürülékkel együtt kiejti. Mióta 
az emberek rájöttek annak a megtudására, hogy a ma
darak táplálékul követ is vesznek fel, azt a hasznos ma
darak tenyésztésénél most már fel is használják. így 
közismert tény, hogy a gondos gazdasszony a bezárt 
helyiségben tartott pulykáknak, tyúkoknak durva szem
csés homokot is tálal föl, mig a fogoly- és fáczántenyész- 
téssel bíbelődő vadászember télen a kamrákban szintén 
azt cselekszi a dédelgetésre nagyon is rászoruló mada
raival. (Fricks Rundschau.) /.

*  V í z ö z ö n  e l ő t t i  á l l a t  A f r i k á b a n .  A Times Afrika 
belsejéből azt a hirt hozza, hogy a Viktória-Nyanza, a 
sötét földrész legnagyobb belvizei egyikének közelében 
egy emlős állat él, melyről a tudományos kutatás azt 
állapította meg, hogy a tertiär-korszak helladothermin 
nevű állatfajtájának leszármazottja. A bennszülöttek okapi- 
nak nevezik az állatot, melyből egy belga szolgálatban 
álló svéd tiszt több példányt lőtt és azokat a londoni 
múzeumnak ajándékozta. Az okapinak alakja olyan, mint

egy karcsúvá lett szarvasmarháé, nyaka olyan, mint egy 
lóé, feje pedig a tapirhoz hasonlít. Hosszú fülei vannak. 
A különös állat a kérődzők osztályához tartozik. Fogazata 
tökéletlen; felső állkapcsában az első fogak teljesen hiány
zanak. Levelekkel táplálkozik és ezeket hosszú, mozgékony 
nyelvével ragadja meg. Színezete nagyon szép: feje élénk 
vörös szinü, fekete sávokkal, melyek fülétől ormányáig 
húzódnak. Nyakán és fülein karmazsin színű foltok van
nak, lábain és csülkéin, melyeknek az alapszíne narancs- 
sárga, a zebráéhoz hasonló csikók láthatók. Az okapi a 
Viktória-tó körüli erdőkben párosán él. Hasonló állatról 
már Stanley is beszél utazásairól Írott nagy munkájában. 
A brit-tugandai kormányzó a területén levő törpe nége
rek közt is kérdezősködött, hogy láttak-e ilyen állatot, de 
tagadó választ kapott. Az okapi érzékei kétségtelenül na
gyon élesek és igen gyorslábú állat lehet, mert különben 
mithogy se fogai, se karmai, sem egyéb védelmi eszközei 
nincsenek, a többi vadállatok már rég kipusztitották volna.

*  A  g y ü m ö l c s  g y ó g y í t ó  h a t á s a .  A szőlő, különösen 
a kék, nagyon tápláló és vértisztító; ezt követi jó hatás 
tekintetében a reggel éhgyomorra evett, nem túlérett 
őszi baraczk. Naponkint reggel éhgyomorra együnk egy 
narancsot, mely hosszabb használat után kigyógyít az 
étvágytalanságból. Főtt alma a gyermekeknek jó. A pa
radicsom leve kitűnő bél- és májbajoknál. A görögdinnye 
lázas állapotban és vesebajban. A czitrom leve egy csé
sze forró kávéban pompás szer fejfájás ellen. Czukorba 
főtt földi szeder jó csillapítószer köhögés ellen. Görvély- 
kór ellen nagyon dicsérik a kökényből főtt és hidegen 
ivott téát; a fagydaganatokat a beteg testbőrre kent friss 
szamócza oszlatja el.

*  L é d n e r  é s  G u t w i l l i g  é l e l m i s z e r  é s  v a d b i z o 
m á n y o s o k  ü z l e t i  j e l e n t é s e .  Budapest, Központi vásár- 
csarnok. A vadakban a forgalom kielégítő, különösen a 
hűvösebb idő beálltával a vadaknak felszállítása nagyobb 
arányokat ölt. Az árak is emelkednek, különösen a nyúl 
és foglyot illetőleg, ami ismét a hűvösebb idő következ
ménye. A szállítás most már bátran történhetik, ameny- 
nyiben a beérkezett árúk kitűnő, friss állapotban jöttek 
meg. A következő árakat jelzük: Szarvasban 70—80 
fillér kg.-ként, őz 140—160 fillér kg.-ja, nyúl 300—320 
fillér drb.-ként, fogoly 240 fillér páronként, fdczátl 
400—450 fillér páronként, fúrj 30—50 fillér páronként. 
Mindezen utóbbiakban nagy a kereslet, miért is ezek be
küldését ajánljuk. Halakban a forgalom változatlan.

*$7 <ßT 1&T

LEVÉLSZEKRÉNY.

Tekintetes Szerkesztő úr!
Igen sajnálom, hogy lapjában személyes dolgokat kell 

tárgyalni, de erre kényszeríti Elek István Márton Sándort.
Hogy jó akaratú tanácsomat Elek István félremagya

rázta, most már meg kell azt is Írnom, hogy megjegy-
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zésem egyik kifejezésére vonatkozott, t. i. „kaptafázást“ 
említett; a kaptafa pedig tudtommal ha fa is, nem illik 
az erdész kezébe, kivált ha irodalmi téren lép is fel, mert 
nem szerszáma.

Arra a nézetre, hogy úgy fogják fel a dplgot, hogy én 
a nagyok kegyét hajhászom : önmaga mondja a bírálatot, 
hogy „éretlen felfogás“. Bizony az az! A többi személyes 
megjegyzéseire csak annyit mondok : ha egyszer az élet 
mezején akár hivatalosan is találkozunk, lesz alkalmam 
meggyőzni Elek István szaktársamat arról, hogy aki ellen
kező véleményen van, az még nem ellensége, valamint 
én sem.

Kifakadásait ellenem csak azért tehette, mert nem 
ismer és amennyire nem illenek rám azok, éppúgy nem 
is érintenek.

Azért azonban, hogy sangvinicus, nem török pálczát el
járása felett, mert fiatal ember s tisztelem az ambitiót 
benne ; ez az ambitió azonban legyen eszközeiben is ne
mes. Az arany tűzben tisztul, ezt kívánom ambitiójára 
is, de arra szükséges a higgadtabb megfontolás.*

Márton Sándor.

* Elek István levelének azon részét, melyek személyes sérel
mekre vezethettek, pár nap múlva hozzám küldött soraiban korrigál
tatni kérte, de távollétem miatt azt leadni nem volt módomban s igy 
avval megkésett, a mely sajnálatos körülmény ha elő nem áll, nem 
lett volna ok a személyes reflexióra.

Szerkesztő.

KITÜNTETÉSEK:
BRÜNN 1894. * TROPPAU 1895.

Jíciöer V. és p a
peuöenthal (Osztr. S z iléz ia ).

Vadás za t i . . . .  
ékszerkülönlegességek

(H ubertus-Schm uck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiálli- 
........................  tásban............................

É k s z e r e k ,  a r a n y -  é s  e z ü s t 
á r u k ,  C h i n a e z ü s t - c z i k k e k  é s  
m ü ö n t v é n y - t á r g y a k  g y á r a  é s  
....................  r a k t á r a ..........................
K ép es á r je g y z é k e t  k ív á n a tr a  in g y e n  

és b é r m e n tv e  k ü ld ü n k .

A czím pontos megadását kérjük.
S zarvas- és ró ka fo g a k  e lő z e te s  b e kü l
dés m e lle tt a le gm ag asa bb  árakban  

m e g vé te tne k .
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Á rverezési hirdetmény.
Alólirott által ezennel közhírré tétetik, hogy a földmivelésügyi m. kir. minister 

ur ő nagyméltóságának 1900. évi 65.681. 1/3—b. számú magas rendeletével és N.- 
Küküllő vármegye közigazgatási Erdészeti bizottságának 106 900. számú határozatával 
kihasználásra engedélyezett, Zsiberk község tulajdonát képező erdőből 184.77 holdon 
fenálló 14.967 drb. kiszámlált, műszaki czélokra alkalmas tölgytörzs

a jolyó évi szeptember hó 27-ik napján Délelőtt 9 érakor
Zsiberk község házánál tartandó nyilvános, zárt ajánlatokkal egybekötött szóbeli árve
rezésen el fog adatni. — Kikiáltási ár 112,458 korona.

Árverezni szándékozók kötelesek a kikiáltási ár 10°/oát bánatpénzül az árve
rezési elnök kezehez letenni. írásbeli zárt ajánlatok a szóbeli árverés kezdete előtt 
elfogadtatnak. Ilyenek 1 koronás bélyeggel látandók el. Tartalmazniok kell a szüksé
ges bánatpénzt és azon kijelentést, hogy ajánlattevő az árverezési féltételeket ismeri 
s magát azoknak mindenben aláveti.

Az eladandó erdő Homoród vasúti állomástól mintegy 14 km. távolságra fek
szik. Az árverezési feltételek megtekinthetők Zsiber község hivatalos helyiségében.

Kőhalom, 1901. évi augusztus hó 28-án.

A  já r á s i fő s z o lg a b ír ó .
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Pályázat erdőőri állásokra.
A Máramaros vármegye területén állami kezelésben levő erdőbirtokok őrize

tére a nagyméltóságu Földművelésügyi m. kir. Miniszter úr 50654— 1901. sz. rende
letével jóváhagyott szabályzatban szervezett összes

erdó'ó'ri és erdőszolgai állásokra
a vármegye tekintetes közigazgatási erdészeti bizottságának 891 — 1901. sz. határozata 
folytán ezennel pályázatot hirdetek.

Betöltendő állások a szabályzat függelékében felsorolt székhelyekkel:
1. 4 1. osztályú főerdőőri állás évi . . . .  840 korona bérrel,
2 .

3.
4.
5.

4 II. 
12 I. 
20 II. 
31 I.

6. 37 II.

erdőőri

erdőszolgai

760
680
600
400
240

és a rendszeresített mellékilletményekkel javadalmazva.
Főerdőőri és erdőszolgai állásokra csakis az 1879. évi XXXI. t.-cz. 37. §-ban, 

illetőleg a fent hivatkozott szabályzat 6. §-ban körülirt kellékekkel biró, szakvizsgát 
tett egyének pályázhatnak.

Erdőszolgákul is csak a szabályzat ugyanazon §-ban körülírt minősítéssel biró 
egyének alkalmazhatók. I. oszt. erdőszolgai állásokra pályázóktól ezenkívül a magyar 
nyelv ismerete szóban és Írásban megkivántatik ; II. oszt. erdőszolgai állásokra pályá
zók közül is előnyben részesülnek, akik ily nyelvismerettel bírnak.

A már ezen erdőbirtokoknál alkalmazásban levő, de fent hivatkozott közigaz
gatási erdészeti bizottsági határozattal rendelkezés alatti állapotba helyezett erdőőri 
személyzet tagjai szintén kötelesek pályázni; kérvényeik, ha a feltételeknek egyébként 
megfelelnek, elsősorban fognak figyelembe vétetni.

Az állások 1902. évi január hó 1-én foglalandók el.
Egyéb feltételek alulírott erdőhivatalnál és az alárendelt m. kir. járási erdő

gondnokságnál tudakolhatok meg.
A kellő bizonyítványokkal felszerelt, sajátkezüleg irt kérvényeket, amelyek

ben az itt kívánatos (orosz, román) nyelvismeretek is megemlitendők, alulirt erdőhi
vatalhoz vagy az illetékes m. kir. jár. erdőgondnoksághoz f. év i október hó 10-ig 
kell benyújtani; későbben érkező vagy kellőképpen fel nem szerelt kérvények nem 
fognak figyelembe vétetni.

Erdőszolgai állásokra pályázók helyesen teszik, ha teljesen felszerelt kérvényei
ket a lakóhelyükre illetékes, illetőleg lakóhelyükhöz legközelebb eső m. kir. járási 
erdőgondnokság vezetőjénél személyesen nyújtják be.

Erdőőri szakvizsgával biró egyének jelentsék ki kérvényükben határozottan, 
hogy kizárólag csak erdőőri állásra reflektálnak-e — avagy elfogadnak-e esetleg I. 
oszt. erdőszolgai állást is.

Máramaros-Szigeten, 1901. szeptember hó 4-én.

M. kir. állami erdőhivatal.
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M A G Y A R  E R D É SZ
ERD ÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI ÁR
IMECSFALVI IMECS BÉLA föerdész 

B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,
Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. —  Egyes szám ára 40 fillér, 

o o
hova a lap szellemi részét illető közlemények 

(kéziratok) küldendők. M egjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRIT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

Erdőgazdasági üzem terveink és azok  
végrehajtása.

Szentimrey Dániel kir. erdőfelügyelő fenti czím 
alatt az „Erdészeti Lapok“ junius havi füzeté
ben sok megszivlelni való dolgot mondott el. 
Az ott olvasottak inditanak arra, hogy a felve
tett kérdéshez hozzászóljak.

Bund Károly az „Erdészeti Lapok“ julius 
havi számában nagy körültekintéssel, lelkiisme
retes tanúlmány alapján, helyes következteté
sekkel megírt czikkében üzemterveinkről ezeket 
mondja:

„Az állam felügyeleti jogát az erre felha
talmazott hatóságok részéről elfogadott üzem
tervek alapján gyakorolja, melyek ilykép az 
erdőfelügyeleti szolgálat hathatós és fontos 
segédeszközeivé válnak. “

Előbb pedig felemlíti, hogy lehetnek oly üzem
tervek is: „melyeknek egyéb hivatása nincs, 
mint a gazdaságot az erdőbirtokos czéljainak 
megfelelően szabályozni. “

Mit jelentenek ezek a szavak? Azt, hogy a 
mi üzemterveink nem is gazdasági üzemtervek, 
mert akkor más hivatásuk nem is volna, mint 
a gazdaságot az erdőbirtokos czéljainak megfe
lelően szabályozni, hanem röviden definiálva: 
erdőfelügyeleti kényszerzubbonyok, megjegyez
vén, hogy mig más boldogabb államokban a 
gazdasági üzemtervek szabályozzák az erdők 
használatát, addig nálunk kizárólag csak az erdő
felügyeleti kényszerzubbonyok jönnek alkal
mazásba.

Nem az tehát a baj, hogy üzemterveinket 
lázas sietséggel és rosszul készítettük s azokat 
pontatlanul hajtjuk végre, mert hiszen a zub
bonyméretek és azok használata pontosan meg

vannak adva a ministeri utasításokban és rende
letekben, hanem az, hogy nálunk a jog, törvény 
és igazság hazájában az állami omnipotentia hajt 
igába minden intézményt, megakasztja azt ter
mészetes s üdvös fejlődésében.

Kalapot kell emeljek Bund Károly kollegám, 
mint első előtt a magyar erdészek közt, ki a 
szabadabb szellem érdekében szót emel s rej
tetten bár, de egy gondolkozó erős fő nyugodt, 
higgadt kritikájával tárja fel közállapotaink rend
szertelenségét.

Egy helyes gazdasági üzemterv czélja sze
rintem az volna: „hogy az erdőt jövedelme
zőség tekintetében biztos alapra állítsa , a hol 
a mellett, hogy az erdőnek, mint tökének ér
téke csökkentve nem lesz, a birtokos a lehető 
legkényelmesebb módon jusson a lehető leg
nagyobb jövedelemhez. "

Ezzel szemben a mi üzemterveink czélja a 
törvény szövege szerint, de Szentimrey erdő
felügyelő szavai szerint is : az erdők jókarban  
tartása és használatuk tartamosságának biz
tosítása.

De hát hol nyer ebben a definitióban helyet 
a gazdaság , a jövedelmezőség  érdeke? Hogy 
lehet hát egy ily alapokon nyugvó tervezetet 
joggal gazdasági üzemtervnek nevezni.

Szentimrey Dániel elment odáig czikkében, 
hogy ennek a kényszerzubbonynak kibővítését, 
tatarozását s kényelmesebben elviselhetővé téte
lét óhajtja. Maga mondja, hogy: tisztában va 
gyunk t. i. azzal is, hogy a mostani üzem
tervek tulajdonképen nyilt parancsok, melyek
ben a birtokosnak még jogos és az okszerű 
erdőgazdasággal teljesen megférő kívánsága  
sem nyer kifejezést, — joggal kiált fel, hogy: 
„ezzel a rendszerrel és hibáival tehát alapo-
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san szakítani kell. “ Csak éppen az iránt hagy 
bennünket kétségben, hogy hát tulajdonképpen 
hogy is kellene ezekkel a kényszerzubbonyokkal 
radikálisan végezni.

Mert ha mindazon óhaja teljesedésbe menne 
is, hogy az ötéves használati és felújítási idő
szak betartása nem kivántatnák, hogy a fane
mek helyesen választatnának meg, hogy a forda 
mindenkor alaposan indokolt volna, hogy az 
erdő alakok (szálerdő, középerdő, sarjerdő) a 
birtokos igényeinek megfelelőbben állapíttatnának 
meg, hogy az erdőfelügyelői intézmény fontos 
feladatához mérten kifejlesztetnék is, még akkor 
is csak ott volnánk, ahol elkezdtük, hogy t. i. 
„üzemterveinkben a birtokosnak még jogos 
és az okszerű erdőgazdasággal megférő kí
vánságai sem nyernének k i f e j e z é s tmert akkor 
is csak megmaradna a sablon, a zubbonymé
ret, sőt az erdőfelügyeleti intézmény kiterjesztése 
még jobban elfojtana minden szabadabb moz
gást.

Szokatlan nálunk erdészeknél, hogy megalko
tott törvényeink, azok. végrehajtása, a felsőbb 
rendelkezések, intézményeink felett kritikát gya
koroljunk.

Mi ahhoz voltunk szokva, úgy neveltek ben
nünket, hogy csak dicshimnuszokat zengeni va
gyunk képesek a nagy megalkotók dicsőítésére.

Pedig hát a köd foszlik s a képzeletünkben 
megalkotott fényes palota helyén elszomorodva 
látjuk, hogy rozzant kis kunyhócska áll.

Távol áll tőlem a megalkotók érdemeit kisebbí
teni, mert hiszen akkor kunyhót építeni talán 
nehezebb lehetett, mint most palotát, de végre 
is be kell látnánk, hogy a kor igényeinek ez 
a düledező épület nem felel már meg, nem 
tatarozásra, nem bővítésre van itt szükség, 
hanem el kell rombolni a régit s újat emelni 
a helyén, mert az ideje immár rég elérkezett!

Visszatérve üzemterveink bevallott czéljára, 
ha erdőtörvényünk jó volna, mint a milyen nem 
jó, akkor már ott biztosíttatnék az erdők jókar
ban tartása és azok használatának tartóssága 
kategorikus kijelentésekben.

Miért kellett a törvénynek misztikusan az üzem
tervek háta megé rejtőzködni? Ki tudna ma már 
erre megfelelni ?

Messzi vagyunk még az új szellem győzel
métől ! Sok ott az ósdiság, a hol még felsőbb 
állami kényszerrel elrendelt egyenlő, sőt sza
bályos hozamokról, szabályos állapotról és vá
gássorrendről, az ezekért hozott áldozatokról 
beszélünk. Vagy, hogy még mást is mondjak, 
a hol még a re kom pénz átló elmélete is do
minál.

Ugyan méltóztassanak engem felvilágosítani, 
hogy egyeztethető mindez össze a birtokos ér
dekeivel?

Azt mondja Bund K. közleménye végén: „úgy 
hiszem, hogy mihelyt erdőgazdaságunk konszoli- 
dácziója egy bizonyos fokot elért, nem külön
ben pedig közigazgatásunk előnyös átalakúláson 
ment át, akkor előállott az időpont, a midőn 
nálunk is az erdőfelügyeleti érdekek csorbítása 
nélkül és az erdőbirtokosok nagy megköny- 
nyitésére az üzemtervek hatósági felülvizsgá
lását egyszerűbb alapokra lehet majdan fek 
tetni.“ De hát szükséges-e nekünk bevárnunk, 
mig elérkezett az a bizonyos időpont? Ha fe l
ismertük hibás rendszerünket, miért nem sie
tünk szakítani azzal?  Útjában állana az újí
tásnak a közigazgatás avult rendszere? Én ezt 
nem hiszem!

Uc erdőtörvény 17. §-a igazságtalan és jog 
talan. Igazságtalan, mert az erdők birtokokosait 
jogi minőségük szerint osztályozza. Már pedig 
azt az elvet, hogy — erdők fentartása közér
dek — vagy el kell fogadnunk alapul vagy nem. 
Előrehaladottabb társadalmi viszonyok között élő 
államokban az el nem fogadás esete szóba sem 
jöhet, mert hiszen akkor az erdőtörvény alko
tásának szükségessége sem forogna fenn. Ha 
tehát igaz, hogy az erdők fentartása közérdek, 
akkor az isigaz, hogy amennyiben ezen közérdek
ből az egyéni érdekek és magánjogok korláto
zása szükséges, ennek a korlátozásnak általá
nosnak s minden erdőbirtokosra egyformán 
kötelezőnek kell lennie. Jogtalan az a paragrafus, 
mert a hatálya alá vont erdőbirtokosokkal szem
ben nemcsak a szükséges felügyeleti jogot biz
tosítja az államnak, hanem az állami jóváha
gyástól függővé tett gazdasági üzemterv kény
szere által jogtalan beavatkozást enged a birtokos 
teljesen magánjogaiba.
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Nem tudom, sikerülni fog-e magamat szak
társaim előtt teljesen megértetni, vagy akad-e 
közöttük, ki velem az elmondottak és elmon- 
dandókra nézve egy véleményen lesz, mindamel
lett is oly erős bennem a hit és meggyőződés, 
hogy ezen jogérzékem diktálta felfogásommal 
nem állhatok elszigetelten, hogy ki merem mon
dani, hogy csak azt csodálom, hogy huszonkét 
hosszú esztendő óta nem akadt ember, ki rámu
tatott volna ezen törvény sarkalatos hibáira, 
annyival is inkább, mert hiszen a gyakorlati 
életben lépten-nyomon találkozunk ezen hibák 
szülte szomorú következményekkel.

Jelen értekezésem nem engedi meg, hogy az 
erdőtörvény hibáival részletesen foglalkozzam, 
csak a tárgyammal összefüggésben levő leg
szükségesebbre fogok szorítkozni, azon remény
ben, hogy annak is megjön majd a maga ideje.

Hogy az erdők fentartása közérdek, az elvi- 
tázhatlan közgazdasági jelentőségéből önként fo
lyik.* De ennél tovább is mehetünk, kimond
hatjuk, hogy az erdő az ország közvagyona!

Az erdő közvagyoni természete kitetszik abból, 
hogy az erdő tőkeértéke a talaj értékéből és az 
azon éveken át képződött állab értékéből áll. A talaj 
termőerejének tehát több évi hozama szükséges 
ahhoz, hogy az erdő produktiv gazdasági tőkévé 
váljék. Ez a felhalmozott több évi hozam, a 
mi a termelési képességhez feltétlen szükséges, 
közvagyont képez, mert ez a produktivitás alapja 
s ahhoz, hogy produktiv gazdasági tőkékhez jus
son, a következő nemzedéknek is igénye van.

Ha most ebből az alapból indulunk ki, hogy 
az erdő az ország közvagyona, következik, hogy 
a közvagyont senki sem rongálhatja; nem lehet 
jogosult a produktivitáshoz szükségelt tőke érté
kének apasztására; az egyéni jog nem terjed
het ki másra, mint a haszonélvezeti jogra, így 
az erdők birtokosainak tekintet nélkül jogi minő
ségükre, csakis az erdők oly mérvű haszonélve
zetére van joguk, hogy a termélési képességhez 
szükségelt tőke állandóan meglegyen, vagy más
szóval, hogy az erdők használatának tartamos
sága biztosittassék.

Sajnos, törvényhozásunk az erdőtörvény meg-

* Lásd 1901. évi „Erdészeti Lapok“ VII. füzet Kaán Károly 
„A hegyvidéki erdőgazdaság szerepe a nemzet háztartásában.“

alkotásával nem helyezkedett ezen álláspontra, 
mert vagy nem ismerte fel a közérdek jelentő
ségét, vagy nem érezte magát elég erősnek a 
magánjogok szükséges igazságos és egyenértékű 
korlátozására.

Mindkettő szomorú jelenség, még szomorúbb 
azonban, hogy köztársadalmunk nagy többségé
nél az erdők közvagyoni természete ismeretlen 
fogalom s jogászainkban még ma is nagy a 
hajlandóság az erdők magántulajdoni jellegének 
fentartására, sőt kiterjesztésére. A szakemberek 
vannak hivatva az erdőért felvenni a harczot. 
Ha az összetartás és egyértelem meglesz, nem 
is volna ez oly nehéz, mint hisszük.

Mig azonban egyrészről az erdők birtoklásá
ban a magánjogoknak egymértékü korlátozása 
véleményem szerint szükséges, másrészről az 
államnak a gazdálkodás menetébe való oly mér
tékű beleavatkozását, mint azt az erdőtörvény 
alapján 1 kifejlesztett igazán autokratikus rendsze
rével a 17. §. hatálya alá vont erdőbirtokosok
kal szemben teszi, nem tarthatom czélszerünek 
és szerencsésnek. A magánbirtokosok pedig e 
minta után bizony aligha kivánják a törvény 
hatályának rájuk való kiterjesztését.

A kérdés szerencsétlen megoldásának tekin
tem az erdőtörvény azt az intézkedését, hogy az 
erdőbirtokosoktól rendszeres gazdasági üzemter
vek bemutatását s azok szerint való gazdálko
dást követel, mert először nincs is joga az állam
nak a gazdaság ügymenetébe oly aprólékos 
részletezéssel beavatkozni, mint azt az üzemter
vek alapján megteszi; másodszor, mert ahhoz, 
hogy az erdők jókarban tartása és a használat 
tartamossága biztosittassék, sem ahhoz, hogy az 
állami erdőfelügyelet sikeresen legyen gyakorol
ható, nem feltétlen szükséges a gazdasági üzem
terv kényszere.

El tehát a kényszerzubbonyokkal s adjunk 
helyet a természetes állapotnak, a hol majd a 
birtokosok saját jól felfogott gazdasági érdekük
ből kifolyólag karolják fel az üzemszabályozást 
s alkotnak mindenesetre a mostaniaknál helye
sebb s jobb gazdasági üzemterveket.

Visszatérve az alapra, hogy az erdő az ország 
közvagyona, világos, miszerint az erdők fentar- 
tásáról alkotandó törvénynek valami úton-módon
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a birtokosok használati jogát korlátozni kell. Ha Magyarország törvényhozásának — melynek ezer 
egy erdőtörvény azonban kimondaná, hogy a fel- éves jogfejlődés nyújthat a mérlegelésre bő ala- 
tétlen erdők birtokosai évenkint erdejüknek csakis pót — az erdőtörvény, úgy ahogy megalkotva 
a jelen állapotokhoz mért bizonyos hányadát lett, örök szégyene.
használhatják ki s ezen hányadnak mondjuk 10 Mit szóljak ezek után az 1898. évi XIX. t.- 
évről 10 évre való kötelező megállapítását vala- czikkről, ahol oly erdőbirtokosok, kik helyes jogi 
mely hatóságra — talán a közigazgatási érdé- felfogás szerint szintén magánbirtokosok, teljes 
szeti bizottságra — bízná; kimondaná továbbá állami gyámság alá helyeztetnek? Engedtessék 
az újraerdősítés és a fiatal állab ápolásának köte- meg, hogy ez alkalommal elkerüljem ennek tár- 
lezettségét; szabályozná a legeltetés kérdését gyalását s megmaradjak szigorúan felvett tár
talán az elő és utó tilalmi időszakok megjelölé- gyámnál, nehogy kelleténél hosszabbra nyúljon 
sével; fentartván emellett valamely hatóság ré- fejtegetésem.
szére egyes kivételes intézkedések (túlélt legelők Azt állítottam, hogy: „nem jogszerű törvény- 
betiltása, egyes területek határidő alatti beültető- hozás útján a birtokosokat erdejök költséges 
sének elrendelése stb.) jogát; ezekkel máris tel- felmérésére, térképek beterjesztésére kénysze- 
jesen biztosíthatná az erdők jókarban tartását és r í t e n i Hz erdők használatának tartamossá- 
használatuk tartamosságát. ságát biztosítani elsősorban állami feladat.

De ennél aztán egy alkotmányos, tehát önkor- Az csak természetes, hogy a jogélvező birtokos 
mányzati rendszerre alapított törvényhozás tovább minél nagyobb jövedelmet akar húzni az erdő
nem mehet. Nem engedhet az államnak a magán- bői s így nem igen csinál lelkiismereti kérdést 
jogok gyakorlásába oly mérvű beavatkozásokat, az erdők túlhasználatából. Ha már most magán
melyekből feltétlenül az állami felsőbbség túl- jogainak korlátozását kívánja a közérdek, joggal 
súlya, az állam kényuralmi rendszere fejlődik ki. nem kényszeríthető arra, hogy gazdálkodásának 

így nem jogszerű törvényhozás útján a birto- | ellenőrizhetésére maga hordja össze az alapot 
kosokat erdejük költséges felmérésére, térképek és annak terheit. Nem pedig, mert nem fogja  
beterjesztésére kényszeríteni. elismerni azt, hogy ez az ő érdeke s tényleg

Nem korlátozhatók abban, hogy a nekik meg- nem is az; talán jogutódaié igen, de nem az 
engedhető és megengedett területhányadot hol övé. Különös volna, ha az állam azon közczél- 
mikor és hogy használják ki. bői, hogy biztos jogállapotokat teremtsen, a bir-

Nem szoríthatók a vágásterületek sorrendjének tokosokat terhelné a kataszteri felmérésekkel, 
betartására, annál kevésbé szabályos erdőalakok betétszerkesztésekkel s hitel-telekkönyvek fel
képzésére s ezekért való áldozatok hozatalára. 1 fektetésével. Ugyanaz az eset áll fenn itt is. Ha 

Nem kényszeríthetők már közgazdasági szem- az államnak közérdekből feladatává vált az erdők- 
pontból sem a nem feltétlen erdők fentartására, 1 ben való gazdálkodásoknak az ellenőrizése s 
más gazdasági használatra is alkalmas erdőtisz- ezen ellenőrizést csakis állabtérkHpek s hiteles 
tásaik befásítására s a rekompenzáció elméleté- erdőtörzskönyvek alapján gyakorolhatja, akkor 
nek tiszteletben tartására. az államnak kell saját közegei által a szükséges

Azonképpen nem követelhető tőlük, hogy nyíl- felvételeket megtenni, az adatokat beszerezni, a 
vántartásokat vezessenek s az üzem eredmé- nyilvántartásokat felfektetni. A birtokosok pedig 
nyéről beszámolókat tartsanak. ezek tűrésére igen, de végrehajtására nem

Mert mind szép eszmék ezek, ha az erdő- kötelezhetők. 
birtokos saját akaratából erdőgazdaságában útat Említettem azt is, hogy: „a birtokosok nem 
nyit nekik, de törvényerővel az erdőbirtokosokra korlátozhatók abban, hogy a nekik megenged- 
kényszeríteni nem alkotmányos törvényhozáshoz hető és megengedett területhányadot hol mikor 
méltó. Helyet foglalhatnak egy czári ukázban és hogy használják ki." Remélem, igazat ad 
vagy otthona lehet e felfogásnak Németország, abban nekem minden szaktársam, hogy az évi 
ahol ma is suprema lex voluntas regis, de vágásterületnek bizonyos helyhez való kötése a
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birtokosra nézve a legoktalanabb kényszer. Miért 
ne adhatnék meg nekik a jogot, hogy vágásukat 
ott állítsák be, ahol nekik legkedvezőbb s legtöbb 
tiszta jövedelmet remélhetik. Ne gondoljuk azt, 
hogy ebből az erdőgazdálkodás teljes rendszer
telensége fog bekövetkezni. Dehogy, hiszen a 
birtokost is kötik bizonyos szempontok, főleg a 
kiszállítás lehetősége s olcsósága. Ha kiépített 
egy utat, csak nem fogja előbb otthagyni az 
onnan elérhető erdőrészeket, mig teljesen ki nem 
használta. De viszont, hogy ha például egy bizo
nyos faválasztéknak vagy mondjuk cserkéregnek 
olyan kedvező kereslete van, hogy ebből több 
tiszta jövedelmet remél a birtokos, mintha pél
dául műfára alkalmas erdejét ontja le s paza
rolja el s mégis arra kényszeríttetik, hogy a rá 
nézve kedvezőtlenebbet válassza, ez csak nem 
lehet jogos állapot? Valamint az sem, ha pél
dául egy erdőrész közút vagy vasút kiépítése 
által, vagy éppen Kaán Károly eszméihez híven 
az erdő rendszeres feltárása által kedvező kihasz
nálási viszonyok közé került s akkor egy már 
életben levő s hatóságilag jóváhagyott üzemterv 
arra kényszeríti a birtokost, hogy ne innen, ha
nem a még ezidőszerint hozzáférhetetlen harma
dik völgyből szedje ki az őt megillető jövedelmet. 
Ha pedig ez az állapot neki sehogysem tetszik, 
akkor tessék Pontiustól Pilátusig kérvényezni, 
erdejét új üzemrendezés alá vetni, új térképeket, 
új üzemtervet beterjeszteni.

Nemcsak a vágás helyének hatósági korláto
zása jogtalan, hanem az időt s a kihasználás 
módját sem írhatjuk elő a birtokosnak. Miért ne 
használhatna ki valaki két vagy bizonyos határig 
több évi már esedékes vágásterületet egyszerre ? 
(Azért mondom, hogy bizonyos határig, mert vég
letekig vive, ez az erdők használatának tarta
mosságát veszélyeztetné.) Ha a birtokos arra 
köteleztetik, hogy a vágásterületet ismét az erdő- 
kulturának adja át, azt jókarba hozza, tehát ha 
szükséges ültesse ki, a termőtalaj rongálásáért 
felelős: lehet-e beleszólási joga az államnak abba, 
hogy tarra vágjon-e vagy fokozatos felújító vágás
sal dolgozzon, magfákat hagyjon vagy a követ
kező kihasználásra tartson vissza szálfákat, télen 
vagy nyáron vágjon-e, mikor szállítson stb?

(Vége következik.) (E .)

K övetésre  méltó példa.

A „Magyar Erdész“ augusztus 20-iki füzetét lapoz
gatva, abban egy „Melléklet a „Magyar Erdész“ 1901. 
évi augusztus hó 5-iki 12. számához“ czimü bükkfa ela
dási hirdetményt találtam. Ebben a földmivelésügyi m. 
kir. minister ür a bustyaházai erdőhivatal kerületében eladás 
alá kerülő faanyagot hirdeti.

Az államerdészetnél eladás alákerülő faanyagoknak ezen 
kisebb részletekben, osztagonként való értékesítését 
tartom követésre méltónak; de nemcsak a törvényha
tóságok, községek, egyházi testületek és személyek, az 
alapítványok, a hitbizomány és közbirtosok tulajdonát 
képező erdők faanyagainak eladásánál, hanem a magán 
uradalmaknál is, mert ha erdei terményeiket jól akarják 
értékesíteni, csak úgy fognak eredményhez jutni, ha az 
eladandó faanyagok mennyiségét és minőségét úgy a 
szaklapokban, mint a napi lapokban is közhírré téve bo- 
csájtják árverés alá.

Egy évtizeddel előbb az állam a hirdetések költségei
vel nagyon takarékoskodott, pedig hát ne sajnálják azt az 
összeget, a mibe az kerül, mert az ez által kifejlődött 
verseny kamatok-kamatjával megtéríti, a mit az alábbiak
ban leszek elmondandó.

Mostani földmivelésügyi m. kir. Ministerünk a régi fa 
monopolium rendszerrel szakítva kimondotta, hogy a 
kincstári erdőknél kisebb famennyiségeket bocsássanak 
árverelésre, hogy a kisebb pénzű embereknek is módjuk 
legyen árverelni. És hogy ezek is tudomást szerezzenek 
az eladásról, az árverési hirdetmények nemcsak a szak
lapokban és a nagyobb napi lapokban, hanem az illető 
vidéki lapokbani közzétételt engedélyezte.

Ezen újítás a faárak emelkedésére annyira kedvező 
volt, hogy az államerdészetnél a bevétel holdanként egy 
koronával emelkedett. — A múlt évi tiszta jövedelem 
7.592,808 kor. volt, jó lehet, hogy a kincstári erdők 82,279 
katasztrális holddal apasztattak.

A tiszta jövedelem ezen értékesitési rendszer által 
23,2°/0-al emelkedett.

Ehhez kommentár nem kell, hanem kövessük a jó példát 1
Garamrév, 1901. évi szeptember hó 23.

Divald Béla.
<0<8> <8><̂<̂<̂><8><8><8><$><$><8><S><S><8><§><8> <$><$><$><$><$> <$><̂><$><$><$><§> <$>

Állami tisztv ise lők kongressusa és 
memoranduma.

Múlt hó 21. és 22-én folyt le az állami tisztviselők 
kongressusa méltóságteljes komolysággal és kellő mér
séklettel. A száztagú küldöttséget Vörös László nyug. 
államtitkár vezette 23-án d. e. Széli Kálmán minister- 
elnök elé s a memorandum átnyujtása mellett lelkes sza
vakban kérte a ministerelnököt az állami tisztviselők ügyé
nek lelkes felkarolására.

Széli Kálmán kitüntető szívességgel fogadta a küldöttsé
get s igazi liberális elveihez méltó módon férfias őszinte
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séggel jelentette ki, hogy a tisztviselők helyzetén segíteni 
feladatának tekintette és tekintenék A memorandumot 
azzal veszi át, hogy azt az abban foglalt jogosult és 
méltányos igények számba vétele iránt, meleg és elő
zékeny érzéssel, jóakaratű megfontolás tárgyává fogja tenni 
s ennek alapján keresni fog egy megoldást, a mely al
kalmas lesz arra, hogy a tisztviselők anyagi helyzetét, 
amennyire az állam anyagi ereje engedi és a mint és a 
mikor engedi, lehetőleg javítsa.

Azt hisszük, hogy Széli Kálmán ministerelnöknek eme 
nyilatkozata, bár a vérmes reményeket lohasztotta is, 
minden tisztviselőt és állampolgárt méltán kielégíthet.

IRODALAI SZE/ALE.
Milyen elvek szerint elegyítsünk a bükkösök

közé lúczfenyőt? (Folyt, és vége.)

Czéltudatos és szakszerű elegyítésnél kétséget nem 
szenved, hogy a bükk és lúczból álló elegyes erdő a 
tiszta bükkösnél többet jövedelmez. Hiszen beismert tény, 
hogy a legvastagabb törzsű iúczfenyők bükkösökben ta
lálhatók, mart a lűcz a bükktelevényt kiválóan szereti. 
Olyan méretű lűcz-rönkőket, milyenek bükkösökben nőnek, 
a forda meghosszabbítása nélkül tiszta lúczosban te
nyészteni képesek nem volnánk. De már a bükkösben 
csoportosan nőtt lúcz sem éri el azt a vastagsági 
méretet, milyennel a szálanként előforduló lúczfenyö 
ott dicsekedhetik, ha a csoportfák ágainak egyoldalú 
beárnyalásától mindjárt el is tekintenénk. A lúcz az egy
korú bükknél vastagságban rendesen jobban gyarapodik 
s értékesebb haszonfát ad annál. A mig a tiszta lúczo- 
sokban a vörös redvesedés majd mindenhol állandóan 
constatálható, addig a bükkösben szórványosan, vagyis 
jobban mondva szálanként előforduló 80 —100 éves lúcz- 
példányok is mind jó egészséges haszonfát adnak. Az 
ilyen példányok a széldöntésnek is jobban ellent állanak 
s fájuk is jól hasad. Ha a bükk oly magas, mint a 
lúcz, akkor az utóbbi vastagsági növekvésében elma
rad. Kraft már ezelőtt 20 évvel hangoztatta, hogy az 
egyedül álló lúczok a bükkösökben mindig előre telepí
tendők meg, nehogy túlszárnyaltassanak. Lapályos vidé
ken is sikerrel lehet a lúczot bükkös közé telepíteni, 
közép- és magas-hegységekben az északnak kitett hegy
oldalakon gyakran akadunk e két fanemből álló szép 
elegyítésekre, különösen nedves, üde talajon. A lúcz a 
bükktelevényben feltűnően diszlik s az üde talajban se
kély gyökérzeténél fogva tömeggyarapodása jóval nagyobb, 
mint az elegyetlen lúczállabban.

A két fanem elegyítésénél a talajerő jobban ki lesz 
használva, mint elegyetlen állabokban, mert míg a bükk- 
nek mélyre ható gyökerei többnyire az altalajból táplál
koznak, addig a talaj felszínén szétágazó lúczgyökerek 
onnan szedik a törzs fejlesztésére szükséges táperőt. Erő
teljes talajban a törzs növése rendszerint szép hengerded,

mig gyenge, sovány talajban értéktelen kúpalaku törzse
ket növeszt.

A lúczot a bükkös között mésztalajban is találjuk, a 
hol a tiszta lúczosok rendesen nem jól fejlődnek, mig 
elegyesen a lúcz is szép növekvést ér el s a fenyő- 
ormánykák ellen is biztosítva van. 300—500 mtr. tenger
feletti magasságban gyakran kénytelen az ember széltö
résnek kitett helyeken a tiszta lúczosokat elegyes álla- 
bokkal felcserélni s a Harzhegységben ez már több he
lyen be is vált. A bükk és lúcz elegyítésénél legtöbb 
aggodalmat a forda helyes megválasztása adhat. Hogy 
meddig képes a lúcz egészséges törzset nevelni, azt 
leginkább a termőhelyi jóság befolyásolja. Ha a bükk 
vágásforgása 80 év, akkor a közé a lúczot nagyobb cso
portokban is lehet egész bátran elegyíteni, mert a vörös 
redv miatt ennél korábban a lúczot aligha lesz szükség 
kiszedni. 100 éves vágásforgás mellett már a lúczot 
ajánlatos csak egyenként és nem csoportonként meg- 
telepíteni, 120 év mellett az üledékes képződményekben 
a lúcz már nem életképes többé s számolni kell avval 
a körülménynyel, hogy azt a forda vége előtt a bükkös
ből eltávolitsuk. Egyes vidéken szokásban van magasbb 
fordában kezelt bükkösök szekérútjait lúczfenyővel sze
gélyezni. A törzsek aztán később bármily időben kihasz
nálhatók, mert eltávolítások miatt az állab maga megtá
madva nem lesz, egyébként a tiszta lúczfenyősorok 
messze lecsüngő ágaikkal igen nagy nőteret foglalnak el 
s az esetleges alserdényt szinte elölik, elfojtják. Hogy 
hectáronként mennyi lúczot elegyítsünk a bükkös közé, 
azt határozottan megállapítani nem lehet, mert az a ta
laj- és termőhelyi viszonyoktól függ s igy igen változó. 
Mivel a lúczot pénzügyi szempontból telepitjük a bükkös 
közé, a bükköt pedig a talaj jó karban való fentartása 
miatt, — csak annyi lúczpéldányt telepítsünk, amennyi erdő
tenyésztési szempontokból megengedhető. ■— Burckhardt 
15—16 db.-ot ajánl egy hectárra, Kraft 70—100 db.-ot.

Ott, ahol a lúcz telepítése megelőzi a bükk fiatalost, 
70 —100 db. mindenesetre túlsóknak látszik s az alatta 
levő bükkös a biztos elnyomásnak lenne később kitéve. 
Általánosságban kimondhatjuk, hogy m'nél jobb a talaj, 
melyen e két fanem együtt, egyformán fejlődik, annál 
kisebb lehet a távolság a lúczegyedek között (14—17 
mtr.) s minél kedvezőtlenebbek a tenyésztési feltételek a 
bükkre nézve, annál ritkább közökben történjen a lúcz 
telepítése (18—22 mtr.) E szerint egy hectárra 30—40 
db. lúczot számíthatunk s ekkor a bükkös az elnyomás 
veszélyének kitéve soha sem lesz. A Harzhegységben 
nem vált be az az eljárás, mely mellett 3 sor bükk és 
1 sor lúcz felváltva lett megtelepitve, mert a bükköt a 
lúcz a 45-ik évben már teljesen túlszárnyalta.

Helyenként czélszerü lehet a lúczot csoportokban te
lepíteni, különösen ott, ahol azt a bükk elnyomja, mi 
jó bükk talajon nem éppen ritka eset. De itt is szem 
előtt tartandó, hogy áterdőlések alkalmával a csoportok 
szélső példányai kihasználandók, mi által a későbbi kor
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bán a lúcz egyenként s nem csoportosítva marad meg 
a bükkösben. A lúczcsoportositásnak az a hátránya, hogy 
a szélső fák ágai egyoldalulag nőnek s a törzsek e miatt 
nem kapják meg a szép hengerded alakú fejlődést, de a 
vörös redv is inkább árt nekik. Ezért a lűczot bükkö
sök között mindig csak egyenként telepítsük s ne cso
portonként. Ha a talaj kitűnő bükktalaj, akkor a lűczot 
még a vetővágás befejezése elolt aláültetéssel telepítsük 
be, nehogy megkéssünk vele, mig a kevésbé jó bükkta- 
lajon ez a végvágás után is megtörténhet. A lúcznak a 
hivatása szép, értékes haszonfát szolgáltatni, de ha a 
bükknek esetleges magas fordáját, 100 —120 év, a vörös 
redv miatt ki nem bírná, kénytelenek vagyunk azt idő
közben kihasználni. Az ez által támadt hézagok arány
lag gyorsan záródnak, ha a lúcz nem csoportokban fordul 
elő. Alacsonyabb (80 éves) fordánál azonban a lűczot 
csoportokban is meglehet hagyni, mert az igy is többet 
jövedelmez a tiszta bükkösnél.

A lűcz a felnyesést, különösen ha az ágak még zöl
dek — nem tűri, mert igen nagymérvű gyantafolyás szo
kott beállani, azért a gályák nyesése csak a legalsó 
ágakra szorítkozzék. A száraz ágaknak a lenyesése nem
csak hogy tűldrága költekezés, de fölösleges is, mert 
azok jó záródás mellett a bükkösben rendesen ügy is 
lehullanak.

Ott azonban, hol a lűcz korán lett betelepítve s az 
aljfát képező bükk az elnyomás veszélyének ki van téve, 
tekintet nélkül arra, hogy ez a beavatkozás pénzügyi 
haszonnal nem jár, kénytelenek leszünk a lűczot a szük
séghez mérten legalyazni.

Taroláskor szabály az, hogy bükk- és lűczáilabokban 
a lűcz lehetőleg az előkészítő vágás alkalmával szedes
sék ki, nehogy később a szabaddá vált terület a lűcz 
szárnyas magja folytán tűlsűrűn vetényüljön, ami aztán 
később okvetlen a bükk kiszorítását eredményezné.

E két fanem termőhelyeire vonatkozólag a Harzhegy- 
séget értve, következő megfigyelés észleltetett: a bükk 
rendesen a jó és középjó talajt uralja, mig a gyengébb 
talaj a lűcznak biztosítja a megélhetést. Egyik fanemből 
a másikba az átmenetet rendesen elegyes állabok köz
vetítik. A völgyekben s a hegységek alját elfoglalja a 
bükk, a közép részeket a két fanem elegyelesen, mig a 
tetőkön a tiszta lűczosok dominálnak. A mészkőtalaj, 
mint jó erőteljes, a bükknek felel meg inkább, mig a 
lúcz a soványabb homokkőtalajjal is megelégszik. A 
Harzhegységben a bükk 650 mtr.-nél magasabban már 
nem igen tenyészik, mig a lúcz összefüggő állabokat 
csak 900 mtr. magasságon túl kezd alkotni. Kedvező fek
vés mellett mély, üde talajon a bükk a homokkő fölött is 
elég jól tenyészik, de a szegényebb homoktalajon a lúcz 
/eszi át a vezérszerepet. A homokkőtalaj mészben és 
kálioan szegény, a mellett kevésbe üde, a miért is ott a 
bükk kevésbé diszlik és sok helyen eltörpül, elcsenevé- 
szedik s azért mégis, ahol a magasság s más tenyészeti 
viszonyok engedik, ajánlatos talajjavitási tekintetekből a

bükköt megtartani, mire a homoktalaj úgyszólván rá
szorul.

Tiszta lűczosok bükktalajon az üdeség és nem ele
gendő lombtakaró miatt gyakran visszafejlődnek, de a 
mészszegény s jobbára száraz homoktalaj sem való a 
tiszta lúczosoknak, mert a homoktalaj megkívánja, hogy 
az folytonosan jó zárlatban, árnyékban tartassék, külön
ben csökken termő erejében. Zordabb kiima épp oly ke
vésbé felel meg a bükknek, mint a délnek és nyugatnak hajló 
exponált oldalak, mig a lúcz szárazabb talajban is egész 
jól tenyészik a magas hegységben, ha különben a levegő 
a kellő nedvességgel bir. A mély üde erőteljes talajon 
nincs okunk talajjavitási tekintetekből tiszta bökkösöket 
nevelni, ott helyén van értékesebb fanemeket közébe 
elegyíteni az erdő jövedelmének emelése czéljából is. 
Ilyen helyeken azonban a lúcz nem alkalmas fanem az 
elegyítésre, mert a mint már fentebb is többször érintve 
lett, hasonló tenyésztési viszonyok mellett könnyen esik 
vörös redvesedésbe. Erőteljes mésztalajon alkalmas elegyí
tésre a tölgy, a juhar, szil és a jegenyefenyő, valamennyi 
csoportos telepítés mellett. A vörösfenyő és a kőris egyes 
példányokban is elegyíthető. A bazalttalaj a bükkösöknek 
nagyon alkalmas, a lúcz azonban, a mint látszik nem igen 
fejlődik valami különösen rajta, azért ilyen talajon a lúcz 
helyett más fanemet kell választani az elegyítésre. Mészkő
talajon a mész elegyülve a televénysavval az úgyneve
zett vad humust jó termőfölddé assimilálja és gyorsan 
megjavítja. Erőteljes mésztalajban a bükknek természetes 
felújítása rendszerint jól sikerül, mig a tiszta lúczos nem 
mindig vezet eredményre, elegyítve azonban kevés pót
lással szép sikert lehet elérni, megjegyzendő azonban, 
hogy száraz, különösen déli hajlású mésztartalmú hegy
oldalakon a lűczot csak nagyon alárendelt mennyiségben 
telepítsük a bükkös közé.

Tiszta lűczosok, a mint a tapasztalatok igazolják s már 
említettük is, a meszes talajon nem elégítik ki az okszerű 
erdőgazdaság követelményeit, a talaj ereje idővel gyen
gül, a lúcz vörös redves lesz, minek folytán az állabok 
meggyérülnek, ezért a mésztalajon álló bükkösöket ne 
változtassuk át tiszta lúczosokká, hanem törekedjünk a 
helyi viszonyokkal számolva e két fanemet elegyíteni.

Egyáltalában ha csak valami különös ok az ellenke
zőre nem kényszerit, a tiszta bükkösöknek átváltoztatását 
melegen ajánljuk. A legjobb bükktalajon elegyítsünk a 
bükkös közé tölgyet, szilt, juhart, kőrist, vörös- és jegenye
fenyőt mig a középerős talajon a lűczot s a kocsánytalan 
tölgyet. /mécs Béla.

—  A  „ M a g y a r o r s z á g “  czimü politikai napilap szep
tember 29-iki száma „Magyar Vadász“ czimen következe 
czikket közöl: „Magyar Vadász.“ Pozsonyban, a magyar
ság egyik végvárában csúnya merénylet készül ellenünk. 
Az ősi koronázó városban, ahol valamikor az ország 
szine-virága, a „tekintetes karok és rendek“ gyűltek össze 
a diétára, nem tud veszteg maradni a pressburger burger.
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A germanizáczió legveszedelmesebb fészke lett ez a ma
gyar históriában oly nevezetes szerepet játszó város. Nem 
volt elég a pirulásból ama „kétnyelvű“ név alatt ismeretes 
felemás színház miatt, a színpadi dikczió mellett a nyomda- 
festék útján is terjeszkedni kíván a germán nyelv és 
germán szellem. „Magyar Vadász“ ez. alatt új lap van 
alakulóban Pozsonyban. E lapnak — amely, mint a czime 
is mutatja, magyar vadászati szaklap akar lenni, -— de 
csak a czime magyar, egyébként azonban ékes német 
nyelven fog szerkesztődé és sült német a lap prospek
tusa is, amelyet ma küldött be hozzánk egyik olvasónk. 
Hogy miféle hézagot óhajt pótolni ez a német Magyar 
Vadász, ahhoz semmi közünk, de ahhoz már igenis van, 
hogy ez a vállalat elárasztja a maga német felhívásaival 
az országot és a külföldet is, hirdetvén az idegenben, 
hogy a magyar vadászoknak német nyelvű újság készül. 
Semmi kedvünk holmi hazafiatlan vállalkozók kedvéért 
pirulni a külföld előtt, mert ha csak idehaza forogna e 
prospektus a hazában, hagyján volna. Mert inkább németül 
legyen Írva, mint olyan bicskanyitó magyarsággal, aminő 
az előfizetési ivén készteti ökölbe szorítani a kezünket. ! 
Az előfizetési íven ugyanis a következő magyar szöveg 
olvasható :

Ahol egy helyben, egy hatóságnál stb. többen az 
urak közül szívesek lapunknál az I-ső évnegyedre elő
fizetni, azokat kérjük a fenti jegyzéket kitölteni és nekünk 
elküldeni. A másik oldalt „Vadászati czimek“ kérjük 
az önök előtt ismerős magánerdőhivatalok, erdészek, 
végül vadászurak, vadászati bérlők, vadászkedvelők stb. 
czimével, legyenek azok akár bel-, akár külföldiek, 
kiket lapunk érdekelhetne, annak elterjedése czéljából 
kitölteni és nekünk elküldeni.
A magyar vadászokat nem féltjük és alig hisszük, hogy 

akadna egy is, aki garasaival előmozdítaná a germani- 
zácziót. — Eddig a „Magyarország.“ Teljesen egyetértünk 
mi is e sorokkal, egyúttal pedig tagadjuk azt, mintha a 
német nyelvű „Magyar Vadász“ csakugyan valami nagy 
hézagot pótolna. A „Vadászlap“, a „Természet“, a „Zooló
giái Lapok“, az „Állatvédelem“, a „Magyar Erdész“ s 
más hasonirányu folyóirat hazánk vadászati viszonyait 
elég bőven ismertetik. A külföldi lapok a felsorolt magyar 
újságok révén tehát szintén kellőleg informálhatják olvasó 
közönségüket, hazánk vadászközönségéről pedig azt hi
szem senki jóhiszemüleg nem állíthatja, hogy német 
vadászujságra szüksége lenne. Egy szavunk sem volna 
hozzá, ha a lap Bécsben, Gráczban, Berlinben vagy szó
val hazánk határain túl levő helyen jelenne meg, az ellen 
azonban tiltakozunk, hogy a magyar szakirodalom rová
sára itt belföldön idegen nyelvű lapokat támogassunk 
akkor, midőn a mieink is csak alig tengődnek. /.

—  G a s t r o p a c h a  (v.  L a s i o c a m p a )  p i n i  a  D o u g l a s  
f e n y ő n .  A Gastropacha pini tudvalevőleg az erdei fenyő 
kedvelője, de a mint Téglás „Erdővédelemtan"-ában is 
le van írva, a jegenyefenyő kivételével a többi tűlevelűin
ket is megtámadja. És úgy látszik, hogy a honi tűleve

lűek mellett a külföldieket sem veti meg, mert Darmstadt 
mellett, a Grabenstück nevű erdőrészben Wilbrand mi
nisten tanácsos jelentése szerint az erdei fenyő alá tele
pített douglas fenyő pásztákat is megtámadta s szembe
tűnően megkopasztotta. Ez a tapasztalat egy okkal több 
arra, hogy a Gastropacha pini-t tűlevelű erdeink vesze
delmes ellenségének tekintsük és tekintettel arra, hogy 
a hernyók erdei fenyő közé telepitett douglas fenyőket 
támadtak meg : egyben megerősíteni látszik azt az „Erdő- 
védelemtan“-ban is kifejezett feltevést, hogy a Gastropacha 
pini az erdei fenyőn kívül más tűlevelűeket csak akkor 
veszélyeztet, ha az utóbbiak erdei fenyővel vannak ele
gyítve vagy erdei fenyvesek szomszédságában állanak. 
(Alg. F. u. J. Zeit.) —ly.

VADÁSZAT.
A z  a n g o l  p o r .

Irta : Teklényi E.

Mikor még a vadászat terén az elöltöltő puska játszotta 
a főszerepet s a kopók mint kardalosok segédkeztek, az 
eredmény nem volt oly fényes mint manapság, de a 
vadászok annál kellemesebben töltötték az időt, mert a 
legnagyobb érdeklődések között feszült figyelemmel hall
gatták a kopók kedves zenéjét s ennek elnémulta után 
pedig a szalonnacsurditás mellett egymás mulattatására 
tréfásnál tréfásabb dolgokat eszeltek ki.

A Mátra egyik völgyében elterülő Miklósfalva községben 
— melynek lakói arról nevezetesek, hogy az esküdtön 
és az árendás zsidón kívül a főszolgabírótól kezdve a 
kanászig mind Miklósyak — lakott egy úri család, mely 
hat testvérből állott. Mind a hat legényember, mind szen
vedélyes vadász s közöttük a legöregebbnek — ki fő
szolgabíró volt — az esküdtje, Varnyú, kitűnő lövő s 
hozzájuk számítva a koczapuskás kántort, Miklósy Jancsit, 
nyolezan egy víg vadásztársaságot képeztek, melynek a 
főczélpontja a Jancsi kalapja volt.

Szegény Jancsi hiába fogadkozott, hogy többé a kalapját 
senkinek sem dobja fel, mégis minden egyes vadászat 
vége az lett, hogy Varnyú úgy szétlőtte a Jancsi kalapját, 
hogy az inkább hasonlított sündisznóhoz, mint kalaphoz 
s igy minden egyes vadászat után — pedig gyakran 
vadásztak — Jancsinak új kalapot kellett venni.

Ebből kifolyólag a pálvásári egyetlen kalaposnak a leg
jobb vevője lett Jancsi, ki minden kalapvételnél részle
tesen elbeszélte, hogy a múltkor vett kalapját minő fur- 
fanggal lőtte keresztül az az istentelen Varnyú, a kalapos 
pedig oly nagy tisztelettel viseltetett az ő iparágának hala
dását előmozdító Varnyú iránt, hogy tisztelete jeléül kará
csonyra egy új .kalappal ajándékozta meg.

No de sok ami sok; Jancsi is ezt tartotta, azért Var- 
nyúnak egy remek kalaplövése után szent fogadást tett, 
hogy többé az ő kalapját halandó ember nem lövi szét 
soha. ■
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Ezen nagy fogadalom kissé lehangolta a vadásztársa
ságot, mert oly ünnepélyesen és komolyan volt elmondva, 
hogy a Varnyú kivételével a többiek kizártnak tekintették 
azt az esetet, hogy egy újabb kalaplövésben gyönyörköd
hessenek.

Azonban Varnyút nem hagyta el a remény, hanem 
addig főzte a tervet a kalap ellen, mig a főszolgabíróval 
-— ki mellesleg mondva igen titoktartó ember—  kieszel
tek valamit.

A legközelebbi vadászaton a Miklósyak ingerkedtek Var- 
nyúval, hogy vége a kalaplövésnek, Varnyú azonban mind
egyikkel külön-külön titokban fogadott, hogy a szokásos 
kalaplövés ma is sikerülni fog.

Amint a hajtás után a tűznél összegyülekeztek s le
rakták puskájukat, hozzáfogtak a hagyományos szalonna- 
csurditáshoz, de Varnyúnak sehogysem tetszett a kopó
vezető czigány által készített nyárs, elment egy jó nyársnak 
valót keresni. Alig hogy a tűztől távozott, odaszólt a fő
szolgabíró Jancsinak:

— No Jancsi, itt az alkalom, most állj bosszút a Varnyún.
—• Hogy-hogy bátya?
— Hát csak úgy öcsém, hogy húzd ki a puskájából 

a sörétet, tedd vissza a helyére szépen a puskát s ha 
majd visszajön, ingerkedj vele, hogy nem tudja a kala
podat kilőni s ő nem tudva azt, hogy a puskájában nincs 
sörét, reá lő a kalapodra s nem talál, mink meg majd 
kinevetjük, neked pedig elégtétel lesz az eddigiekért.

Jancsi igen megörült ennek a pompás eszmének, hamar 
kikapta a körömvasat, húzta ki a fojtást és siettében úgy 
szétszórta a sörétet az avarba, hogy azt emberfia többet 
össze nem szedhette, azután mint aki jól végezte dolgát, 
leült és sütötte nyugodtan szalonnáját.

.Nemsokára megérkezett Varnyú is egy remek egyenes 
nyárssal, de még a szalonnáját sem érkezett nyársra húzni, 
midőn már Jancsi belekötött s emlegetett olyan hibázga- 
tásokat, amik Varnyúval nem történtek meg soha. Ez 
úgy felingerelte Varnyút, kinek különben is lobbanékony 
a vére, hogy már a nyárssal akart Jancsinak menni, de 
egyszerre lecsillapodott, amint Jancsi igy szólt hozzá:

— No, ha olyan híres puskás vagy, hát lődd szét a 
kalapomat, hadd lássuk!

Erre Varnyú szó nélkül a puskája után nyúlt s midőn 
a kalapácsot felhúzta, csak annyit mondott:

— Vesd fel.
— Nem addig van az testvér, felelte Jancsi, hanem 

hát fogadjunk.
Erre a szóra mind az öt fiatal Miklósy mosolygott magá

ban, gondolva azt, hogy az előbbi fogadást ők is meqnyerik.
— Mibe?
— Két forintba.
— Tartom, de csak úgy, ha a pénzt letétbe helyezzük 

a bátya kezébe.
— Jól van, mondá Jancsi s mindketten két-két forintot 

tettek le a főszolgabíró kezébe.
Ezután mi történt? . . . .

Egy durranás s a Jancsi kalapja a levegőben egyet 
fordúlt és leesett olyan lyukasan, mint egy rosta.

Szegény Jancsi! halálsápadtan veszi fel a kalapot s a 
főszolgabiróra mereven nézve azt kérdi:

— Mi ez bátya?
— Hát csak az öcsém, hogy az a hunczut Varnyú 

bizonyosan angol lőporral lő s annak van ilyen erős ha
tása, hogy még a kalapot is kilyukasztja.

Az általános elbámulás között Varnyú kiveti a mellét 
és szedi be a fogadást, Jancsi pedig térdre ereszkedve 
az Isten szabad ege alatt esküszik, hogy többet soha, 
még a kapanyélnek sem veti fel a kalapját.

** *
A történeti igazság kedvéért ide jegyzem, hogy Varnyú 

nem angol porral lőtt, hanem a szabályszerűen megtöltött 
csövekbe még egy-egy löveg sörétet nyomott.

Szarvasbőgés.

Azt tartják, hogy ott, ahol sok a szarvastehén, vagyis 
az arány bika és tehén között olyan, hogy minden agan
csárra 6—8 drb. suta jut: a bikák a rigyetési főidényben 
is alig, vagyis jobban mondva rosszá/ bőgnek. Az igaz, 
hogy ilyen területen egygyel kevesebb az ok a bőgősre, 
mert nyilvánvaló, hogy ha az üzekedési idő elérkezett s 
a bika tehénre nem talál, vadásznyelven mondva jobban 
kitartóbban bőg. Különben minden tapasztaltabb szarvas
vadász tudja, hogy a szarvasbikánál launésabb teremt
ménye az állatvilágnak nincsen. Rendes körülmények 
között — mivel fővadunk éjjeli állat — az esti, éjjeli és 
hajnali órákban szokott bőgni, de akárhányszor megesik, 
hogy a nappalt éjjellé tévé, éppen déltájban hallatja leg
sűrűbb rithmusokban szerelmi, vagy ha úgy tetszik har- 
czias hangját. Az időváltozás is befolyásolja a bőgést, 
mert mig száraz meleg napok alatt alig szólal meg éjje
lenként egy vagy két drb. agancsár s az ember már-már 
elkeseredik s azt hiszi, hogy valamennyi bőgő bika a 
szomszédba vándorolt: egy félnapos hűvös eső után nap
közben is majd minden bérczben felhangzik a vadász 
fülének oly örömet okozó jól ismert muzsika s tart aztán 
2—3 napon át száraz melegben is gyakran szakadatlanul 
éjjel-nappal, hogy egyszerre megszűnve, megint napokon 
át teljesen elnémuljon. Ma megszólal a bika, ha magában 
van s ha a szerelemvágy gyötri, de holnap is épp oly 
mély tüdőből fújja, ha 8—10 drbból álló háremmel lép 
ki a kopasz vágás területére és nemi ösztönének kielé
gítésében ellenfél nem háborgatja. Különben annyi áll, 
hogy az európai fővad viselkedése a bőgési idényben nem 
mindenhol egyforma s azt bizonyos körülmények befolyá
solják. A Bükkhegységben — ahol jelenleg minden bikára 
átlag 5—6 suta jut, ott, hol a még fejletlenebb fiatal sela- 
donok is minden bántódás nélkül egész vigan csapják a 
szelet — ritkán fordulnak elő komolyabb kimenetelű pár
bajok s átlag eltelik 5—6 év, mig ilyen viadalban egy 
bajnok elvérzik. Itt a szarvasok a legjobban utánzott hívásra

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



306 16. szám.M A G Y A R  E R D É S Z

sem reagálnak s ugyancsak verekedő hajlamú bikának 
kell lenni, melyet az ember lőtávolba csalhat. Magam 
mintegy 15 éve minden idényben megpróbálom a szarvas
hívást s egy s más olyan vadász is megkisérlette, kinek 
hívására Slavoniában és Stájerországban a legtöbbször 
kiugrott a bika, itt azonban egyáltalában nem válaszol a 
bőgésre se az öreg, sem a fiatal agancsár. Mi lehet az 
oka? Talán a tehenek túlszaporulata vagy a kevésbé heves 
természet, mely a bükkhegységi szarvasok sajátja? Való
színű az első, mert ahol sok a suta, ott a féltékenységre 
nincsen ok, pedig nyilvánvaló, hogy ebből erednek a 
gyakran halálos kimenetelű párviadalok. Stájerországban 
a liesingaui területen, ahol a bőgés rendesen csak október 
elején kezdődik, a jól utánzóit hívásra nemcsak az öreg 
bikák felelnek, hanem a hatos s nyolczas agancsosok is 
gyakran ész nélkül törnek elő a sűrűből s rohannak a 
veszedelembe. Báró Baich, ki ott már sok éven át vadá
szott, beszéli, hogy múlt őszön a hívásra egyszerre három 
bika ugrott ki a sűrű fenyvesből a tisztás szélére s azok 
közül egy 12-őst leterítve, a többiek elmenekültek, de a 
hívásra már néhány perez múlva egy gyöngébb nyolczas 
megint kíváncsian lépett ki a tisztás szélére.

Washington György báróval pedig Slavoniában a valpói 
erdőben megtörtént az a mulatságos eset, hogy amint a 
szarvascsaló tülköt megfújta s az agancsár neki felelve 
közeledni kezdett, az őt kisérő űjoncz-erdőőr, akinek idő
közben a báró a tülköt átadta, látva, hogy a bika még 
nem ért kellő lőtávolba, abban a hitben, hogy minden 
halandó, tehát ő is tudja a csalogatót kezelni, belekürtölt, 
de a hang mindenre emlékeztetett, csak szarvasbőgésre 
nem s a gyanakvó bika megállt, neszelni kezdett s lassan 
távozni készült. A báró bosszúságában vagy elkeseredé
sében, hogy fáradsága kárba veszett, hirtelen kikapja 
kísérőjének kezéből a csalogatót, mérgesen belefúj, mire 
a bika nagy csörtetéssel megfordul, feléje rohan — s 
Washington biztos golyójától le is téríttetett.

Ilyen vagy hasonló esetek nálunk elő nem fordulnak s 
nekem a Bükkhegységben 15 év alatt csupán kétszer 
sikerült a bőgő bikát csalogatóval lövésre hozni, legtöbb
ször a hívásom eredménynélküli maradt. Irnecs Béla.

A z  i d e i  s z a r v a s b ő g é s  alatt, amint múlt hó 25-éig 
lapunkat értesítették, több kiválóbb vadászunknak kedve
zett a szerencse. Már a „Vadászlap“ szeptember 15-iki 
számában olvastuk, hogy Frigyes főherczeg ő fensége egy 
kapitális 22-őst hozott terítékre a béllyei erdőben, József 
Ágost főherczeg ő fensége pedig máramarosi vadászterü
letén 18-án két hatalmas 12-ős szarvasbikát ejtett el, 
melyek közül egyiknek agancsa 9 és 3A kiló súlyú. — 
Washington György báró Slavoniában szintén két igen 
erős szarvasbikát lőtt, egyik egy 14-es 8 kilós agancscsal. 
Báró Baich Milán a borsodi Bükkben ez idényben 5 drb. 
agancsárt hozott terítékre, köztük két 12-őst és három 
10-est. Az eddig beérkezett hírek szerint az idei agancs- 
kiállitás igen jónak Ígérkezik.

KÜLÖNFÉLÉK.
* J ó z s e f  Á g o s t  f ő h e r c z e g  m. hó 19-én délután 

utazott vissza a gyertyánligeti vadászatokról. A főher
czeg és György herczeg összesen 6 szarvast lőttek, me
lyek közül egy a legritkább példányok közé tartozik: 340 
kiló a súlya és 100 czenti a magassága. Ezt József 
Ágost főherczeg lőtte. Az előkelő vadászok környezeté
ben a vadászatok alatt Tomcsányi Gusztáv erdőigazgató, 
Steinhausz erdőmester és Czékus György főerdészek 
voltak. Az idő mindvégig kedvezett a vadászatoknak. M. 
hó 20-án érkezett meg az Orleánsi herczeg szintén 
szarvasvadászatra.

*  K i t ü n t e t é s .  A király őfelsége Pfenningberger Jó
zsef főherczegi uradalmi erdőmesternek hű és buzgó 
szolgálatai elismeréséül a Ferencz József-rend lovagke
resztjét adományozta.

*  E l ő l é p t e t é s .  Gróf Andrássy Géza hitbiz. uradalmá
nak erdésze, Gintner Bálint főerdészszé lépett elő.

*  H a l á l o z á s .  Szeptember 20-án Ungvárhoz közel 
szerencsétlen baleset folytán elhalt Egan Ede, a hegyvi
déki kirendeltség min. megbízottja. Halálával a nemzet 
egyik legjobb, legönzetlenebb fiát veszítette el, ki bár 
idegenből szakadt hozzánk, fáradhatatlan buzgósággal s 
lázas munkásságával a földmivelési miniszter támogatá
sával roppant tevékenységet fejtett ki az elszegényedett 
felvidéki ruthén nép érdekében. De nemcsak mint min. 
megbízott szerzett soha el nem múló érdemeket, hanem 
számos magyar és német nyelven irt érdekes és hasznos 
értekezéseivel a marhatenyésztésünk, tej- és sajtgazdasá
gunkról, tett fontos szolgálatot a közjónak. Béke poraira!

*  E r d ő s í t é s  a  k i n c s t á r i  t e l e p í t v é n y e k e n .  Darányi 
földmivelési miniszter elhatározta, hogy a telepítési ezé- 
lokra Andrássy Gyula gróftól megvett marosludasi és 
Eczken Sándor által ugyanily czélra ajándékozott birto
kon összesen 215 hold területet beerdősít. Az elhatározás 
oka az, hogy a jelzett terület vízmosásos és szakadásos 
s igy csak erdei műveléssel hasznosítható. Az erdősítési 
munkálatokat még az őszszel foganatosítják.

*  N e m e s  f ű z t e l e p e k  l é t e s í t é s e .  Darányi földmű
velésügyi miniszter, tekintettel a kosárkötés mindjobban 
való térfoglalására, mely újabb nemes fűztelepek létesí
tésére serkent, megbízta Molnár István min. osztályta
nácsost, orsz. gyümölcsészeti kormánybiztost, hogy a ne
mes fűztelepek ültetéséről, kezeléséről népies munkát 
írjon, melyet nagyobb számban fog a miniszter szétosz
tatni, egyúttal Molnárt néhány nagyobb németországi 
fűztelep megszemlélésére hívta föl s azonban megbízta, 
hogy a hazai kertészetekben ismeretlen és fonásra czél- 
szerűen fölhasználható nemes fűzfajokból kellő mennyi
séget vásároljon be, hogy azok a létesítendő új telepeken 
szaporíthatok legyenek.

*  M a g y a r  a l m a  k ü l f ö l d ö n .  Darányi földművelésügyi 
miniszter az értékesítési viszonyok javítására akként intéz
kedett, hogy minisztériumának illetékes osztályai a ma-
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gyár termelő közönséggel és a külföldi nagyobb vásár
lókkal kontaktusban legyenek. Ennek lehet köszönni, hogy 
a földmivelésügyi minisztérium gyümölcsészeti osztályá
ban nap-nap mellett nagyobb külföldi gyümölcskeres
kedőknek és főleg Németországiaknak vaggonszámra 
való megrendelése érkezik almára. Ezt a körülményt a 
termelők figyelmébe azzal ajánljuk, hogy akinek nagyobb 
mennyiségű eladó almája van, egyszerű levelező-lapon 
jelentse be ezt a földmivelésügyi minisztérium gyümöl
csészeti osztályának, amely minden esetben közrehat, hogy 
a magyar alma külföldön vevőkre találjon.

*  F e l h í v á s  a „gr. Tisza Lajos“, a „Wagner Ká
roly“ és az „Erzsébet alapítvány“-ból kiosztandó se
gélyek ügyében. Az Országos Erdészeti Egyesület fenn 
megnevezett három jótékony alapítványából a folyó évi 
segélyek ez évi deczember hóban osztatnak ki. Az első
nek a kamataiból az olyan önhibájukon kívül szorult 
helyzetbe jutott magyar erdőtisztek és erdészeti altisztek 
nyerhetnek anyagi támogatást, kik az Országos Erdészeti 
Egyesületnek első belépésüktől kezdve mostanáig legalább 
öt éven át tagjai voltak s mint ilyenek, tagsági köte
lezettségeiknek eleget tettek. A második alapítványból 
pedig az olyan erdőtiszti és érd. altiszti özvegyek és ár
vák nyerhetnek segélyt, kiknek férjük, illetőleq atyjuk az 
Országos Erdészeti Egyesületnek állandóan és szintén 
legalább öt éven át tagjaik voltak és tagsági kötelezettsé
geiket teljesítették. Végül a harmadik alapítvány segélyé
ért olyan elhalt magyar erdőtisztek árvaleányai folyamod
hatnak, kik az egyesületnek halálukig s szintén legalább 
5 évig tagjai voltak és tagsági kötelezettségeiknek eleget 
tettek. A segélyek mindhárom alapból a segélyre szo
rultság mértéke szerint szabatnak meg. Egy folyamodó
nak azonban a gróf Tisza Lajos-alapitványból 40 kor.-nál 
kisebb és 200 koronánál nagyobb, a másik két alapból 
pedig 40 koronánál kisebb és 100 koronánál nagyobb 
összeg nem adatik s csak kivételesen nyerhetnek 400, 
200, illetve 160 koronáig terjedhető segélyt az olyan 
erdőtisztek és erdészeti altisztek, kik állomásukat elve
szítvén, vagyon és kereset nélkül maradtak, vagy kik be
tegség és munkaképtelenség miatt önfentartásukról nem 
gondoskodhatnak, illetőleg az olyan özvegyek, kik férjüket 
ez évben veszítették el és vagyon vagy másnemű segély 
nélkül, legalább két kiskorú gyermekkel maradtak vissza, 
vagy végül az olyan árvák, kik atyjukat és anyjukat 
elveszítvén, minden vagyon és segély nélkül maradtak 
hátra. Ezen feltételekhez képest felhívjuk tehát az érde
kelteket, hogy hiteles okmányokkal felszerelt folyamod
ványaikat legkésőbb f. évi november hó 10-ig az „Or
szágos Erdészeti Egyesület titkári hivatalához (Budapest,
V., Alkotmány-utcza 10. sz. II. em.) nyújtsák be. Buda
pest, 1901. szeptember 10-én. A titkári hivatal.

*  M i é r t  n e m  n y í l n a k  r ó z s á i m ?  kérdi nem egy 
rózsakedvelő dilettáns, mikor egy szakszerűen kezelt kert
ben virággal dúsan megrakott, szebbnél-szebb rózsatőket 
lát. A kertész, ha e kérdés következtében az illetőnek

rózsáit megnézi, többnyire csak azt adhatja feleletül, hogy 
azért nem nyílnak, mert nincs táplálékuk. Az ilyen rózsá
tok hajtásai soványak, dróthoz hasonlók s ha van rajtuk 
egy-két virág, ez apró és színtelen, a levelek satnyák, 
úgyszólván színtelenek és lisztharmatosak. Mindennek oka 
az, hogy a talaj nagyon ki van merülve. Azok a rózsa
tők, a melyek sokáig ugyan egy helyen, különösen pedig 
azok, a melyek falak vagy oszlopok mellett állanak, a 
talajt kiszívták és csak úgy tengődnek. Ha szilárd istálló
trágyával meg is trágyázzuk, ezzel keveset segítünk a 
bajon, gyorsan és alaposan csak folyós trágyával segít
hetünk. Tagadhatlan, hogy a guanó, csontliszt vagy más 
mesterséges trágyaszerek, száraz állapotban szintén erős- 
bitik a kimerült rózsatőket, de a mélyebben fekvő gyö
kerekre csak lassan hatnak. A kimerült talajra annyi fo
lyós trágyát kell önteni, hogy tökéletesen telítse; kevéssel 
nem sokat segítünk rajta és csak időt és anyagot pazar- 
lünk. Öntözés előtt a földet a rózsatő körül vasgereblyé- 
vel vagy más alkalmas eszközzel felporhanyitjuk és mind
addig folyós trágyát öntünk rá, a mig csak beveszi. Ily 
módon a trágya a legtávolabbi gyökérvégekhez is eljut s 
hatását nemsokára megláthatjuk. Milyen trágyát használ
junk rózsatőink megtrágyázására ? Olyat, a milyen éppen 
van, példáúl: öblögető vizet, trágyalét félig vízzel hígítva, 
kormot, a melyet zsákba összegyűjtve néhány napig csö- 
börvizben áztatunk. Az ilyen kormos viz egyike a legjobb 
növényerősitő szereknek. Egy kanna vízben feloldott ma
roknyi guanóval szintén vidám növekedésre serkentjük a 
rózsákat; vízben feloldott tiszta tehén- és lóganaj, ha 
használat előtt néhány napig állani hagyjuk, szintén igen 
jó trágyának bizonyult. A trágyalével és más büdös anya
gokkal tavaszi olvadás idején vagy havazáskor kell a 
talajt megtrágyázni ; a többiekkel tavaszkor, mielőtt a 
hajtás megindul.

*  R o v a r s z u r á s o k  e l l e n  igen olcsó, egyszerű és biz
tos szer a hagyma nedve. Ha például egy méh szúrt 
meg, huzzuk ki a fulánkot s dörzsöljük meg a sebet a 
kettévágott hagymával. A fájdalom csakhamar megszűnik 
s a daganat elmúlik. Hagyma helyett aloe-nedvet is hasz
nálhatunk a rovarszurások ellen. Minthogy a szúrásoknak 
néha veszélyes következményeik vannak, tanácsos mindig 
kéznél tartani ilyen egyszerű szert.

*  A  c s e r e s z n y e - l é g y .  (Tripeta signata Meig.) Min
denki, aki ez évben cseresznyét evett, csodálkozhatott 
azon, hogy majdnem minden második szem férges volt. 
A kis állatka, melyet az érett cseresznyében találni lehe
tett, a cseresznye-légy álczája volt. E kis légy 4 mm. 
hosszú, fényes, fekete, derekán barnássárga sávok van
nak, paizsa, feje és lábai sárgák, szárnyain három barna 
sáv s ugyanolyan szinü szegély van. E csinos kis állat 
májustól julius végéig röpköd. A nőstény, midőn a cse
resznyék érni kezdenek, egy-egy petét rak a megfúrt 
cseresznyébe, kettőnél többet ritkán rak egybe. A peté
ből egy kis kukacz bújik ki, melyet mint cseresznye-nyűt 
mindenki ismer. Mire a cseresznye egészen megérik, ez
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a kukacz is teljesen kifejlődik, kibújik belőle s a földbe 
veszi magát, a hol a telet tölti s tavaszszal mint kész 
légy jelenik meg. A kár, melyet minden évben tenni 
szokott, igen nagy, néha a cseresznyetermés 75 százalé
kát elrontja, mert az általa megtámadott cseresznyék 
hamar meglágyulnak és értéküket vesztik. Minden gyü
mölcskertésznek érdekében van tehát, hogy ezt a legyet 
pusztítja. Ha őszszel a cseresznyefák körül a földet föl
ássuk, igen sok álcza kerül a felszínre vagy a talaj 
mélyébe, a hol megfagy, illetőleg a honnan tavaszszal 
elő nem jöhet. A fákon pedig semmi esetre sem kellene 
érett cseresznyét hagyni, mert a megfagyott gyümölcsben 
a kukaczok zavartalanul kifejlődhetnek.

*  C s e r e b o g á r  m i n t  b a r o m f i t a k a r m á n y .  A külföl
dön s már a szomszédos Ausztriában is szokás az, hogy 
a cserebogarak összefogására dijakat tűznek ki. így pél
dául Stockerauban, a híres borsó hazájában, a község 
minden hl. cserebogárért 2 frtot fizet, minden hl. csere
bogár-pajorért 10 frtot. Ily helyeken eddig a cserebogarat 
a komposzthalomra szokták kiönteni, ami annyiban czél- 
szerű eljárás, mert az állatokban igen sok a fehérjeféle 
anyag. Csakhogy újabban rájöttek, hogy ezt a fehérjét 
sokkal jobban is lehet értékesíteni azáltal, ha azt a ba
romfinak adjuk, mintsem ha azt a komposztban elrot
hasztjuk. A baromfi főtakarmányát rendszerint a szemes 
élet és részben növényi részek képezik, de a nekik s fő
leg a tojóknak okvetlenül szükséges fehérjét más anya
gokban olcsóbban megkaphatjuk, mint a gabonában. Ily 
anyagok: a húshulladékok, vér a vágóhidakról, rovarok, 
férgek stb. között a cserebogár is. Ezen rovar az idén 
megint nagy mennyiségben lép fel sok helyen, itt volna 
tehát az alkalom a baromfit ezen neki annyira megfelelő ta
karmánynyal huzamosabb időre ellátni olyformán, hogy az 
öszszefogoit cserebogarakat leforrázva megöljük s aztán a 
a napon vagy kemenczében megszárítjuk. Ilymódon egy 
csapással nemcsak két, de három legyet is üthetünk 
egyszerre. Először a mindkét nembeli fiatalságnak szer
zünk kedves és egyúttal hasznos mulatságot, ha velők 
üres időben a cserebogarakat összefogdostatjuk s ezért 
nekik egy pár krajczárt adunk. Másodszor a baromfi kap 
olyan takarmányt, amely neki nagyon jól esik s amelytől 
a tyúkok pompásan tojnak. Harmadszor pedig s ezt, ha 
utolján említjük is, mégse utolsó dolog, megszabadulunk 
megint egy pár esztendőre a cserebogarak okozta ká
roktól.

*  L é d n e r  é s  G u t w i l l i g  é l e l m i s z e r -  é s  v a d b i z o 
m á n y o s o k  ü z l e t i  h e t i j e l e n t é s e .  Budapest, Központi 
vásárcsarnok. A vadak behozatala az elmúlt héten kielé
gítő arányokat öltött. Az árak a szarvas kivételével eléggé 
szilárdak, mely utóbbi oly mennyiségben özönlött a piaczra, 
hogy 20 fillér árcsökkenés állott be. Még mindig erősen 
keresett az őz és a vadkan. Nem elégíti ki a keresletet 
a fáczán behozatala. Felemlítjük még, hogy előfordult 
néhány elkobzás, melyet elkerülendő, gondosabb szállítás 
igényeltetik. Halakban változatlanul továbbra is gyenge

a fogyasztás. — A következő árakat jelzük: szarvas 
44—50 fillér, őzben élénk a kereslet, 150—160 fillér, 
vadsertés 60—70 fillér, nyúl 200—250 fillér darabja. 
Fáczán 4—5 kor., fogoly 180—240 fillér páronként. A 
^yV//?zcto-behozatal kissé megcsappant, ami áremelke
dést eredményezett. A szőlő 4 fillérrel emelkedett. Né
hány kocsirakomány sajtolni való alma könnyen el
helyezhető. Dió elkelt 26—30 kor. ™^-ként.

LEVÉLSZEKRÉNY.

Igen tisztelt Szerkesztő lir!

Ignotus a „M. E.“ egyik utóbbi számában röviden és 
hűen ecsetelte a kincstári, de különösen a járási erdő
tisztek nem éppen irigylendő helyzetét és főbb vonásaiban 
elzokogta panaszait, összehasonlításokat téve a más pályá
kon lévő, hasonló képzettséggel biró állami tisztviselők 
sokkal előnyösebb helyzetével.

Valóban elszomorító állapot, hogy Ignotus állításai 
tényleg egytől-egyig mind megfelelnek a valóságnak és 
azokat megczáfolni vagy redukálni nem is lehet; sőt 
inkább Ignotus még el sem mondott mindent, mert pl. 
ő a helyettesítéseknél előforduló visszás állapotokat fel 
sem említi, pedig a helyettesítéseknél követett eljárás, 
illetőleg az erre vonatkozó rendeletek sem állanak leg
kevésbé sem a jog, törvény és igazság alapján.

Megkísérlem állításom igazolására egy ilyen helyettesí
tésnek a lefolyását elmondani :

A gondnoksághoz beosztott erdészjelölt vagy erdőgya
kornok a nagy rajzasztalon végigdőlve, közbe nagyokat 
fújva és a külvilágról teljesen megfeledkezve görnyed 
munkája felett, midőn az ajtón kopogtatnak; erre való
ságos salto-mortaleval ugrik az asztalról talpra, hogy a 
jövevényt megfelelő poziturában, illendően fogadhassa. 
Benyit az ajánlott levelek kihordozója és átadja az erdő
hivatal pecsétes levelét, melynek láttára hősünk szíve 
— kivált a kinevezések és előléptetések idején — nagyot 
dobban és lázas izgatottságában a saját neve sem jut 
hirtelen eszébe, hogy az átvételt elismerhesse. Végre 
valahogyan elkészül ez is; a levélhordozó elmegy és a 
jelölt úr — főnöke nem lévén honn ■— szívdobogva, re
megő kézzel bontja fel a drága levelet, a mely az ő 
szilárd meggyőződése szerint kinevezését rejti magában; 
belepillant végre s ott tényleg először is a saját neve 
ötlik szemébe.

Tehát végre mégis csak itt van a várvavárt és oly 
soká késett kinevezés, a melynek boldog tudata egészen 
sápadttá teszi. Mikor azután egy kissé magához tér, 
végig olvassa az ukázt, azután neki fog újra és elolvassa 
még egyszer, mert nem akar hinni a saját szemeinek 
sem ; lassanként fülig pirul önmaga előtt és a csalódás 
tói, mert a remélt kinevezés helyett azt olvassa ki onnan,
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hogy ŐNmga az „X“ . . . -i erdőgondnokság ideiglenes 
vezetésével — az ottani erdőgondnok szabadságidejére 
— őt kegyeskedett megbízni, a miért is a szükséges 
útbaigazítások vétele czéljából az erdőgondnokság veze
tőjénél harmadnapra jelentkezzék.

Lassanként azután megvigasztalódik, hogy ha már 
nincs kinevezés, majd lesz legalább jó útiszámla. Mind
járt elő is keresi az idevágó rendeleteket, hogy hirtele- 
nében hozzávetőleg kiszámíthassa, hogy mennyi útielőle
get kérjen az útra. Csak akkor nyúlik meg aztán az orra 
igazán, mikor ezeket elolvassa.

Bármily tágra is nyitja szemeit és akárhányszor ol
vassa is el a rendeletet, csak az a keserű valóság tárul 
fel mindjobban előtte, hogy bizony az ő kiküldetése csak 
pünkösdi királyság, a melyhez a civillistát neki magának 
kell adni. Megkapja ugyan az útiköltséget és az utazás 
napjára a rengeteg napidijat, de ezt busásan el is költi 
mind az úton és továbbra számit úgy, mint egyébként, 
ha t. i. külső munkát teljesít. A helyettesítésért magáért 
pedig — ha a praxis hiánya és az ottani viszonyokban 
való tájékozatlansága folytán esetleg valami bakot lő — 
kap egy kis dorgatoriumot, a melytől már amúgy is hosz- 
szura nyúlt orra valóságos ormánynyá válhatik.

A nagym. földm. m. kir. miniszter urnák az 1899. évi 
76.679. szám alatt kiadott, az utazási illetményekre vo
natkozó rendelete ugyanis azt mondja: „Az erdészjelöltek 
és gyakornok állandó állomása az erdőhivatal székhelye; 
ha pedig szolgálattétel végett valamely állomás ellátására 
vagy pedig kisegítésül valamely erdőgondnoksághoz kül
detnek ki és ott 14 napnál tovább működnek (ez a leg
gyakoribb eset), a helyettesített állomás, illetve az erdő
gondnokság székhelye, mint változó állomáshely tekin
tendő és pedig azon naptól kezdve, midőn ezen állo
máshelyre érkeztek. Ezen utóbbi állomásukon napidíj 
nem jár, ha arról 8 kilométernél (újabban 4 kim.) na
gyobb távolságra nem utaznak.

Midőn azonban kiküldetésük esetén egy helyen 14 nap
nál tovább nem működnek (az csak ritka eset), a kikül
detés minden napjára a fél napidíj illeti meg.“

Hogy ezen rendelet jogos-e ? — nem tudom; hogy tör
vényes — azt el kell ismerni, mert hiszen az ilyen ma
gas rendeletek az alantas tisztviselőkre nézve a törvény 
erejével bírnak.

Lehet tehát jogos és törvényes is, de igazságosnak 
semmiesetre sem mondható, mert egyrészt a nemzetnek 
éppen azokat a legszerencsétlenebb napszámosait sújtja, 
a kiket már a régebbi időkben is szükségesnek láttak, 
székhelyükön kívül, táppénzzel támogatni, hogy maguk
nak abrakot vehessenek és csizmájukra patkót veret
hessenek.

Szerencsének lehet nevezni, hogy a műszaki díjnoki 
magas intézményt — egy beteges elme lázas fantáziájá
nak ezt a rémszülöttét — már eltörülték, mert a fenti 
rendelet hatálya bizonyára a nemzetnek ezekre a napi 
1 írton tengődött koldusaira is kiterjedt volna.

E R D É S Z

Nem igazságos még azért sem, mert ilyen vagy ehhez 
hasonló rendelet más tisztviselői karnál nem létezik és 
itt ismét csak m i: a legmostohább gyermekek vagyunk 
érzékenyen sújtva. Sőt más állami tisztviselők éppen az 
ily helyettesítéseknél igen szépen számítanak föl a he
lyettesítés tartama alatt, a mi körülbelül a fizetésük 
75%-ának felel meg.

Távol áll tőlünk, hogy az ily kiküldetésekből üzlet
szerű hasznot reméljünk, de mégis csak méltánytalan 
dolog, hogy az a szegény erdészjelölt vagy gyakornok 
arra kényszeríttessék, hogy a szerény megélhetésre sem 
elegendő fizetéséből, illetve segélydíjából, az ilyen kikül
detésekre még rá is fizessen. Ez pedig minden egyes 
esetben bekövetkezik, mert eredeti állomáshelyén lakását 
arra az 1, ritkán 2 hónapra, míg eltávozik, fel nem mond
hatja; új kiküldetési székhelyén pedig természetesen la
kást kell felvenni, a melyet — miután csak rövidebb 
időre van reá szüksége — rendesen jó busásan kell 
megfizetnie, de hol van erre a fedezet ? Az erdőgondnok, 
kit helyettesít, csak ritkán van abban a kedvező helyzet
ben, hogy neki lakást adhasson.

Hozzá még, mint a helyi viszonyokkal és az olcsóbb 
forrásokkal ismeretlent, az étkezési és a fuvardíjakkal is 
rendesen becsapják úgy, hogy nincs reá eset, miként az 
egyébként is nagyon szerény felszámításokból és fizeté
séből ily körülmények között kijöhessen és arra rá ne 
fizessen.

Ha az állam tisztviselőit oly megbízatással látja el, 
mely a megbízott részéről anyagi áldozatot is követel, 
méltányos dolog volna talán az illetőt megfelelő kárpót
lásban részesíteni.

Csakis jó kedvvel végzett munkából lehet jó sikert re
mélni, míg a kedvetlenül kezdett munkában ritkán van 
köszönet! Jó kedvvel pedig csak az oly esetben kezd
heti és végezi munkáját bárki is, midőn tudja, hogy ha 
anyagi haszna nincs is mellette, de neki sem kerül anyagi 
áldozatába.

Ezeket óhajtottam Ignotus kollegám panaszára kiegé
szítésül megjegyezni, kérve a tek. Szerkesztő urat, hogy 
ennek kedvelt lapunkban helyet adni szíveskedjék.

Sorex.

Többször díjazott, direkte Lawerack tenyész
téséből leszármazott angol setter kantól s öt 

I-ső, két Il-ik s három tiszteletdíjat (úgyis mint 
a kiállítás legszebb settere) nyert, •— eredetileg 
hg. Sohn-féle tenyésztésű setter nősténytől —
4 drb. 2 hónapos, erős, pompás kölyök ä  6 0  f r t  
á r b a n  e l a d ó .  Páratlan pedigreejök velők ada- ( j )  
tik. C r a u s  G é z a  N a g y - S i n k .  Erdély.
Ugyanitt jó tacskók is kaphatók. —
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Pályázati hirdetmény.
A klosterneuburgi kanonokrend suúri uradalmánál Nagy-Gyón-puszta (Fejérmegye) 

lakhelylyel egy
n  77 * 7 7 / 7  * *  *  *  JTfoerdoori  al iasra

következő javadalmazás mellett pályázat hirdettetik:
Készpénzfizetés évenként: 160 korona; búza 6 hl.; rozs 12 hl.; árpa 6 hl.; zab 42 hl.; 

bab 40 liter; kemény dorong tűzifa 24 m:i; 2 tehén és 12 sertés nyári legelője; 120 korona 
széna- és 20 korona tavaszi szalmaváltság; 4 kát. hold szántóföld megszántva; 800 D-öl kert; 
szabad lakás; mezei termények és tűzifa házhoz szállítva. 20 korona csizmapénz; egyik évben 
egy nyári, másik évben egy téli öltöny; szokásos lődíj és az erdei kártételek utáni büntetés
pénz 40u/o-a.

Ezen javadalmazásból az alkalmazott egy lovat köteles tartani szolgálattételre; kocsit 
— ha szükséges — esetleg az uradalom ad.

Az állás 1902. évi január hó 1-én foglalandó el.
Megkivántatik a kinevezendő főerdőőrtől, hogy úgy a magyar, mint a német nyelvet 

szóban és Írásban tökéletesen bírja.
Egyéb tudnivalók az alulírott erdőhivatalnál tudhatok meg, a hová a bizonyítvány- 

másolatokkal felszerelt folyamodványok folyó évi november hó 15-éig beküldendők. Okmá
nyok vissza nem küldetnek.

Suúr (Veszprém m.), 1901. évi szeptember hó 27-én.

$ klosterneuburgi kanonokrend €rOőhivaiala Suúr.

o-K f

oKf•<sK?

31
31

Pályázat.
A devecseri uradalom erdészeténél 

két, esetleg három

napidíjas erdőőri állás
betöltendő.

Pályázhatnak erdőőri vizsgát tett pár 
évi gyakorlattal biró egyének, a kik 

*3 vadászati téren is jártassággal bírnak. 
Az alkalmazandók megfelelő próba

idő után mint erdőőrök véglegesittet- 
nek.

Sajátkezüleg Írott kérvények bizo- 
nyitványmásolatokkal ő méltósága gr. 
Esterházy Ferencz úrhoz czimezve f. 
évi ok tóbe r 15-ig a devecseri erdő
hivatalhoz nyújtandók be.

31

t t

K

- i

Az 1900 évi párisi nemzetközi kiállításon 
o o o o  arany eremmel kitüntetve, o o o o

gÓCS, I .  Kohlmarkt 8.
Az összes használatos műszerek, állan
dóan raktáron vannak és elküldés előtt 
o o a legpontosabban rectifikáltatnak. o o

Javítások  Pontosan és gyor-
_____________ saii végeztetnek .
^ é p e s  árjegyzék o o o o o o o o  

o o o o  ingyen és bérmentve.
Valamennyi műszereink czégünket viselik s

Calderoni és Társa
budapesti czégtő l is beszerezhetők.

Egyetemes busszolam űsze- 
r e k e t  t á v o l s á g m é r ő v e l ,  

e r d e i  b u s s z o l á k a t ,  b u s s z o -  
á s  t h e o d o l i t h o k a t ,  m é r ő 

a s z t a l o k a t ,  m é r ő s z a l a g o k a t  
és f a á t l a l ó k a t ,  nemkülönben 
mindennemű m é r ő m ű s z e r e 
k e t  a legjobb minőségben készit

ó e  a  cs' *̂r ' 0 0 0  6 S  4 *  l ä  uDvari műszerész
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Faeladás.
A nagy-szlatinai határban, a derenókai für

dővel szemben levő erdőben eladó

1045 drb. tölgyfa
úgyszintén bükk- és gyertyánfából termelendő 
3358 üm. í. oszt. hasábfa, vékony gyertyán- 
és bükkfából 600 üm. dorongfa, tölgy-, gyer
tyán- és bükkből maradt 1286 szekér galyfa, 
továbbá 129 drb. vén gyertyán és bükkfa 
tűzifának.

Becsár 13105 korona 60 fillér.
Venni szándékozók zárt ajánlataikat f. évi

október hó 20. napjáig
alulírotthoz nyújtsák be.

Ungvárott, 1901. évi október hó 3-án.

K arninszky Géza
ungvári lakos, lakik N agy-utcza 21. sz. a latt.

röei tobozokat
(Zapfen, Walözapfen)

minden mennyiségben veszünk. Kérdések intézendők:

Ungar 3gn. és F i a J ^ Ä
X 7Tő* O  TZ TZ~ n a p i árakon
V  i j O Z / ü a  A .  frissen lőtt

szarvast, vaddisznót, őzet.
Kérem az érdeklődőket hozzám fordulni 

ajánlattal.
Szolnok, 1901. október 1.

Stögermáyer Antal,
vármegyei kaszinó vendéglőse.

€gy betanított u h u m a D a r a t  is keresek megvételre.

78159. sz

A lippai m. kir. főerdőhivatal irodájában 1901. évi o k tó b e r hó 28-ikán
d. e. 10 ó rakor a valemárei erdőgondnokság pozsegai, bulzai 1900— 1909. évi 
1279-556 holdas vágásaiban tövön álló

tölgy-, cser- és bükkfa
készleteknek eladása iránt zárt Írásbeli ajánlatok tárgyalásával kapcsolatos nyilvá
nos szóbeli árverés fog tartatni.

Kikiáltási ár 245,973 korona és 10 fillér, bánatpénz 24600 korona.
Bővebb felvilágosítással a lippai m. kir. főerdőhivatal és a valemárei m. 

kir. erdőgondnokság szolgáld
Budapesten, 1901. évi szeptember hó.

jK. kir. fölömivelésiigyi minister.
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0 0 0 0 0X ettner ? „„* * = =  % ® =  o o o Kajna mellett.
Fegyvergyár: 
x c a  Kölnben

es

Suhlban
(T h ü r in g ia ).

Csakis első minőségű saját gyártmány!

H á rom csövű  fe g y v e r e k  sá rk á n y o k k a l, minden haszná
latos caliberben; záróemeltyü a sárkányok között, a zár baloldalán 

vagy a kengyelvason.
Legújabb szerkezetű h á ro m csö v ű  p u sk ák  ö n fe lh ú zá ssa l.
Anson és Deeley-féle szerkezetű ö n fe lh ú zá su  d u p lacsövű

pusk ák .
Ö n fe lh ú zásu  d u p la csö v ű  pusk ák  oldalt fekvő zárakkal. 
Ö n felh ú zásu  dupla g o ly ó s fe g y v e r e k  elől és hátul 

fekvő zárakkal.
Sárkányos és sárkánytalan dupla g o ly ó sfe g y v e r e k  ólom- és 
burkolt lövedékek számára, legújabban 11 mm. lövedék számára is. 
Kívánságra bérmentesen megküldöm a fentebbi fegyverekről szóló 
1. sz., valamint a 88., 97., 97/99. mintájú ó1/̂ , 7. és 8. mm. (leg
újabban 9 mm.) caliberü, burkolt lövegek számára való i m étlő -  
fe g y v e r e k r ő l, távcsövekrő l stb., Mauser-féle cserkésző- 
és óVa, 7, 8, 913, 91/-; és 111 /.2 mm. cal. czéllövő fegyverekről 

kiadott 1/a. sz. á r je g y z é k e t.
C zé lz ó tá v c s ö v e k  mindennemű go lyós  feg yv e re k re  sok évi ta p a s z 

ta la t  alapján, a legczé lszerübb  módon a lkalmaztatnak.
fegyvereimre nézve az ottani vadászkörökböl származó vélemények rendelke

zésre állanak.

KITÜNTETÉSEK :
BRÜNN 1894. * TR O PPA U  1895.

cT~

jtetöer V. és f ia
-  freuöenthal (Osztr. Szilézia).

Vadászati_ _ _
ékszerkülönlegességek

(H u b ertu s-S ch m u ck ) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiálli- 
........................ tásban...........................

É k s z e r e k ,  a r a n y -  é s  e z ü s t 
á r u k ,  C h i n a e z ü s t - c z i k k e k  é s  
m ü ö n t v é n y - t á r g y a k  g y á r a  é s  
...................  r a k t á r a .........................
K épes á r jeg y zék e t  k ív á n a tra  in g y en  

és b érm en tve  küldünk.

A czítn pontos megadását kérjük.
Szarvas- és róka fogak e lőzetes  bekül
dés m e l le t t  a legmagasabb árakban 

megvétetnek.
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107. sz.
érd. 1901. Pályázati hirdetmény. Zd

Zd
SS
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SS
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SS

B á c s - B o d r o g h  v á r m e g y é b e n  A lsó -K o v il  é s  P r ig l . -S z t . - ív á n  szé k h e ly e k k e l  két 
m á s o d o s z tá ly ú

, erdőért állás
tö l te n d ő  be . Az a ísó k o v i l i  ő r já r á s  k e rü le té h e z  ta r to z n a k :  C s u r o g h  k ö zség , a  kovili gör.  
kel. z á r d a  é s  K áty  k ö z s é g  5 6 6  kát. h o ld ;  a  p r ig l . - s z t . - iv á n i  ő r já rá s  k e rü le té h e z  p e d ig  
a  p r ig l . - s z t . - iv á n i  vo lt  ú r b é re s e k  é s  A p a t in  k ö z s é g  401 k. h o ld  á l la m i k eze lé s  a la t t  á lló  
e rd e i .  J a v a d a l m a z á s :  évi 7 0 0  (h é ts z á z )  k o ro n a  b é r  és  6 0  (h a tv a n )  kor. la k á s p é n z .  Az 
e rd ő ő r i  á l l á s o k r a  p á ly á z ó k  fe lh iv a tn a k ,  h o g y  az  1879. évi XXXI. t .-cz ik k  37. § - á b a n  
k ö rü l i r t  e rd ő ő r i  s z a k v iz sg a  le té te lé t ,  e d d ig i  s z o lg á la tu k a t ,  ép  é s  e rő s  te s ta lk a tu k a t ,  ez 
u tó b b i t ,  k ü lö n ö s e n  p e d ig  jó  lá tó - ,  h a l ló -  é s  b e s z é lő k é p e s s é g ü k e t  tö rv é n y h a tó sá g i  fő 
o rv o s  v a g y  h o n v é d  tö rz so rv o s  á l ta l  k iá l l í to tt  b izo n y i tv á n y n y a l ,  é le tk o ru k a t  és  i l le tő sé 
g ü k e t ,  t o v á b b á  e rk ö lc s i  m a g a v is e le tü k e t ,  n e m k ü lö n b e n  a  h iv a ta lo s  m a g y a r  n y e lv n ek  
s z ó b a n  é s  Í r á s b a n  v a ló  tö k é le te s  b í r á s á t  é s  e g y é b  n y e lv ism e re te ik e t  ig azo ló  o k m á n y o k 
kal fe lsz e re l t  é s  s a já tk e z ü le g  irt k é rv é n y e ik e t  fo lyó évi november hó 15-ig h o zzám
n y ú j ts á k  be. •

K elt Z o m b o r b a n ,  a  k ö z ig a z g a tá s i  e rd é sz e t i  b iz o t t s á g n a k  1901. évi s z e p te m b e r
h ó  2 1 - é n  ta r to t t  ü lé sé b ő l .

K a rá cson  s. k.,
alispán, mint az érd. albizottság elnöke.

Zd
£S
Zd

Zd
m
Zd
£8
Zd
£8
Zd
£8
£8
Zd
£9
Zd
U

8
£8
Zd

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvártt.
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MAGYAR E R D É S Z
ERD ÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALVI IMECS BÉLA FŐERDÉSZ 
B O R S O D -A P Á T F  A L V Á N ,

ELŐFIZETÉSI ÁR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

hova a lap szellemi részét illető közlemények 
(kéziratok) küldendők. M egjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRTT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

Erdőgazdasági üzem terveink és azok
V é g r e h a j t á s a »  (Folyt, és vége.)

Az az állításom következik bizonyításra, hogy: 
„a birtokosok nem szoríthatók a vágásterü
letek sorrendjének a betartására, annál ke
vésbé szabályos erdőalakok képzésére s eze
kért való áldozatok hozatalára." Ezen állítás 
mellett a fentebb mondottak már részben bizo
nyítanak, de ezenkívül nem látok semmi vesze
delmet abban, ha a kihasználás nem követ 
bizonyos sorrendet, mert ha minden éven az 
erdőbirtoknak csak bizonyos hányada, mondjuk 
80-ad része vágható s az egész erdőterület át 
lett használva, az 1—80 évig való korfokozat 
akkor is előáll, ha bármily rendszertelenséggel 
eszközöltem is a használatot s így az erdő szük
séges tőkeértéke fentartatik. A következő bir
tokosra nézve pedig az állapot nem rosszabbodott, 
mert neki is jogában áll majd mindég a legmeg
felelőbb helyen állítani be a vágást.

Ha előállna az az eset, hogy egyes silányabb 
vagy távolabb fekvő hozzáférhetlen erdőrészletek 
felett átugrana a kihasználás, ebben sincs semmi 
veszedelem, meú ha ezek az erdőrészletek ez 
időszerint silányak, hozzáférhetetlenek is, idővel 
értékesekké válhatnak s így a kihasználás vi
szonyai ezekre nézve lehetnek a legkedvezőb
bek. Ha mégis oly silány erdőrészletek volnának, 
melyeknél már sem érték-, sem tömegnövekvés 
nem várható s a birtokos eltávolításától húzó
dozik, ott volna az erdőfelügyelő kezében a tör
vény s a fentartott kivételes intézkedési jognál 
fogva az erre illetékes hatóság rendelhetné el 
újra ültetését.

Hogy végre egyes erre alkalmas állabokat 
kétszer, sőt háromszor is használok ki addig, mig

másokat visszatartok, ez az erdőgazdasági érté
ket nem csökkenti, sőt merem mondani, hogy 
emeli, mert így módjában van a birtokosnak 
egy ugyanazon vágásforduló alapul vétele mel
lett bármily faválasztékot is termelni s akkor 
nem kellene Szentimrey erdőfelügyelő úrnak a 
középerdő alakzatok után sóhajtozni. Mily óriási 
gazdasági előnyt rejt magában a szabad erdő- 
gazdálkodás, álljon bizonyítékul egy példa. Egy 
vegyes erdőben, mint rendesen szokott, tölgy a 
bükkel avagy bükk a fenyővel váltakozik. Az 
árnyék oldalakat elfoglalja a bükk, a verőket 
pedig átengedi a tölgynek; avagy meghúzódik 
szerényen alul a lápákban, a debrökben s az 
ormokat s kitettebb oldalakat örökzöld fenyves 
borítja. Szakember előtt nem igen kell bizonyít
gatnom, hogy a tűzifa leggazdaságosabb vága-' 
tási kora 40—60 év, mig a műfára alkalmas 
tölgyet és fenyőt kár leontani 100— 120 éves 
koránál előbb. Mostani üzemterveink nyomása 
folytán mondjuk 80 éves vágatási korral hala
dunk sorba, a hogy jön, ontjuk a bükköt vegyest 
a fenyővel, a tölgygyei, elveszítjük a tűzifa ala
csonyabb korban való nagyobb tömegnövekedé
sét s a műfa magasabb korral járó kedvezőbb 
értékgyarapodását. De ha nem vagyok helyhez 
kötve s onnan vehetem ki a vágást, a honnan 
nekem tetszik, vághatom a bükköt 40—60 éves 
korban, fentartom a tölgyet és fenyőt 100— 120 
éves korig, sőt még azt is megteszem, hogy 
egyes alkalmas helyeken hánthatom a tölgykér
get minden 20 esztendőben. Ha ezenkívül még 
figyelembe vesszük, hogy az ily apróbb vágá
sokkal megszaggatott erdőkben jelentékteleneb
bek a vadkárok, rovarpusztítás kizárva, felújítás 
mindég sikeres, kisebb gazdaságokban is a műfa 
nevelés kellő zárlatban történhetik, nem úgy,
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mint hagyásfákkal, a hol az elágasodás s ko
ronaképződés következik b e ; az elérhető na
gyobb gazdasági előnyöknél fogva a legeltetés 
lassan egészen kiszorul az erdőből stb. bizony 
be kell látnunk, hogy a mi mostani rendszerünk 
ehhez képest igen gyarló erdőgazdálkodást enged 
meg. Esztelenség a természetet arra akarni kény
szeríteni, hogy az erdőrendező kiczirkalmazcít 
szabályos állapotát respektálja. Egy elképzelt 
szabályos állapot örök nyűge marad az erdő- 
gazdaságnak s nemcsak az első forduló alatt, 
hanem örökkön-örökké áldozatokra kénysze
ríti a birtokost. Nem rendszerességre van szük
ségünk az erdők használatában, hanem oksze
rűségre.

Szólnom kell továbbá arról, hogy véleményem 
szerint: „nem kényszeríthetők a birtokosok 
már közgazdasági szempontból sem a nem 
feltétlen erdők fentartására, más gazdasági 
haszálatra is alkalmas tisztásaik befásitására 
s a rekompenzáczió elméletének tiszteletben 
tartására." Ezek a kijelentések oly világos iga
zak, hogy alig szükséges még valamit itt bizo
nyítani. Mert az talán csak természetes, hogy 
ha egy erdőbirtokosnak oly erdeje van, amit 
előnnyel alakíthat át jobban jövedelmező szán
tóvá vagy szőlővé, ebben őt meg nem gátolhat
juk, de nem is észszerű, mert egy birtokost arra 
kényszeríteni, hogy egy területet kisebb nyere
séggel használjon mint tehetné s lemondjon 
oktalanul nagyobb jövedelméről, nemcsak az ő 
megkárosítása, hanem az ország megkárosítása 
is, minthogy a föld produktiv képességének fo
kozása közgazdasági s így országos érdek. 
Ugyanez az eset áll fenn egyes kaszálható erdő
tisztásokra nézve is, mert mint kaszálók határo
zottan többet jövedelmezhetnek, mintha befásí - 
tatnának.

De hát mi is voltaképpen az a rekompenzá
czió elmélete? A be nem avatottak kedvéért meg
magyarázom. Ez egy csodaállat! Az erdőtörvény 
megalkotása után a 17. §. hatálya alá tartozni 
szerencsés birtokosok mindgyakrabban ostromol
ták a felsőbb hatóságokat egyes nem feltétlen 
erdőtalaju erdejüknek az obligóból való kibocsá
tása iránt, sőt tiltakoztak sokszor az erdőhöz tar
tozó szántók, rétek, tisztások befásítása ellen.

Bölcs törvénytudóink pedig kisütötték, hogy a 
törvény 17. §-a tekintet nélkül a feltétlen vagy  
nem feltétlen erdőtalajra, általában az erdők 
üzemterv szerinti kezelését írja elő. Ebből kö
vetkezett, hogy az osztályrészül jutott erdő terü
lete vétetett alapúi. Minthogy pedig a kataszteri, 
a birtokrendezési térképeken s a telekkönyvben 
a nem feltétlen erdők is mint erdők szerepel
tek, az erdőben fekvő szántók, rétek, tisztások 
gyakran elkülönítve az erdőtől nem voltak, vilá
gos, hogy az egész összterületre elrendeltetett 
az üzemterv szerinti kezelés s amennyiben egy 
része fásítva nem volt, az erdőrendező gondos
kodott az előírásokban arról, hogy ezek befásít- 
tassanak. Ezek történvén, a kérelmező birtoko
sokat — érezve, hogy azok jogos igényekkel 
lépnek fel — ridegen elutasítani mégsem lehe
tett. így született meg a rekompenzáczió elmé
lete, hogy t. i. megengedhető a birtokosoknak, 
hogy nem feltétlen erdejüket kiirthassák, felold
hatók szántóik, rétjeik befásításának kötelezettsége 
alól, de csak oly feltétellel, ha ugyanoly terü
letet, mint a melynek az erdőből való kike- 
belezését kérik, rekompenzáczió fejében az 
erdőhöz csatolnak, illetve üzemtervszerinti ke
zelésre felajánlanak. Ez az elmélet még ma is 
él és uralkodik, aki nem hiszi, próbálja meg, ké- 
relmeztessen. De hogy azután ez jogos állapot-e, 
az már megint más kérdés? Véleményem sze
rint nem az. Mert ha módjukba volna a birto
kosoknak cserébe feltétlen erdőket vagy csak 
feltétlen erdőtalajokat csatoltatni erdejükhöz, akkor 
ez érthető, mert így — bár nem éppen a leg
simább módon — az erdőtörvény rendelkezései 
alá oda való újabb területek vonatnak s a csere 
így közgazdaságilag előnyös lehet. Ellenben ha 
módjukban nem áll a feltételnek megfelelni s 
kérelmükkel így elutasíttatnak, akkor a törvény 
rendelkezései folytán nemcsak a magán va
gyon, hanem az ország közvagyona is káro
sodik, mert területek vonatnak el a produktí
vabb mív eléstől a kevésbé produktiv nuvelés 
javára. Ha az az állapot bekövetkeznék, melyért 
éppen harczolok, hogy az erdőtörvény az erdő
ket ne a birtokosok jogi minősége szerint, hanem 
a gazdasági mívelésre való alkalmasságuk sze
rint osztályozná s vonná hatálya alá, akkor áta-
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datnék minden feltétlen erdőtalaj az erdőgazda
ságnak s viszont minden nem feltétlen erdőtalaj 
a produktívabb művelésnek, így magától elesnék 
ez a képtelen elmélet, miből az országnak eddig- 
elé is igen sok kára, de igen kevés haszna volt.

Végezetül fentebb elősorolt állításaim utolsó
ját, hogy: „a birtokosok nem kötelezhetők 
nyilvántartások vezetésére és hogy az üzem 
eredményeiről beszámolókat tartsanak“, azt 
hiszem bővebben bizonyítgatnom nem is szük
séges, mert ha az államnak ezekre az adatokra 
szüksége van, csak saját közegei által végez
tetheti a teendőket, sőt a birtokos, ha saját érde
kéből feljegyzéseket tesz is, annak kiadására sem 
kényszeríthető.

Joggal vethetik fel ellenem ezek után a kér
dést, de hát a jelzett alapokon nyugvó erdőtör
vény miként volna végrehajtható? hogy történ
hetnék meg az állami ellenőrzés ? miként kény- 
szeríttetnének a birtokosok a törvény rendelke
zéseinek tiszteletben tartására?

A törvénynek magának kellene gondoskodni 
végrehajthatóságáról és ellenőrizéséról, helyes 
erdőfelügyeleti administratio megteremtésével; 
tiszteletben tartását pedig biztosítani az áthágok 
elleni sikeres jogorvoslatok alkalmazásával.

A megalkotott törvény végrehajtása s hatha
tóssá tétele tisztán állami feladat. Véleményem 
szerint elegendő volna a törvényből kifolyólag 
az erdőfelügyeleti intézményt megfelelően szer
vezni ; a feltétlen erdőket hatóságilag kijelöltetni, 
az erdőfelügyelőségek által vezetendő hiteles 
erdőtörzskönyveket felfektetni, melyekhez meg
felelő s államköltségen készített állabtérképek 
volnának melléklendők ; minden egyes erdőbir
tokra az évenkint vágható területeket 10 évi 
érvénynyel hatóságilag megállapítani a birtokos 
meghallgatásával ; esetleg a kivételes intézkedé
sek jogán a legeltetési tilalmakat s erdősítéseket 
elrendelni, a hatósági megállapításokat a telek
könyvben feljegyeztetni, végül a kir. erdőfelügyelő 
szemle vagy felmérés czéljából való kiszállási 
jogát biztosíttatni.

Az erdőfelügyeleti intézmény alapját képezi 
az állami felügyelet gyakorolhatásának. A mos
tani kir. erdőfelügyelőségek mai szervezetükkel 
természetesen elégtelenek volnának oly ellenőr

zés gyakorlására, mint milyen a fentebb előadot
tak szellemében alkotandó erdőtörvényből kifo
lyólag az állam feladata volna.

Érdekes jelensége közállapotaink rendszertelen
ségének, hogy minden újabbkori állami szerve
zet más és más alapon létesíttetik, de megegye
zik abban valamennyi, hogy czentralisztikus irány 
szülöttje. Mintha a szervezők szántszándékkal 
kerülnék az állami szervezeteknek a közigazga
tás szervezetével való helyes kapcsolatba hoza
talát. Nagy kár pedig, mert nem az elavúltnak 
tartott vármegyei rendszer oka rossz közigazga
tásunknak, hanem a számos ágú összekúszált 
állami szervezet, mely mind más fővel gondol
kozik, más kézzel cselekszik. Hogy például a 
mostani rendszer mellett a közigazgatási erdé
szeti bizottság, a kir erdőfelügyelőségek s az 
állami erdőhivatalok, felsőbb fokon a ministe
rium működése között micsoda lélekemelő össz
hang uralkodik, erről jobb nem is beszélni.

Szerintem az erdőfelügyelőségi intézmény csak 
úgy felelhetne meg fontos hivatásának, ha a 
végrehajtó bizottsággal szoros szervi kapcso
latba hozatik. Tehát az erdészeti bizottság- 
nak nem véleményező tagra, hanem szakelőa
dóra van szüksége, aki a bizottság határozataiért 
a személyi felelősségben osztozik. (Ezidőszerint 
csak a ministernek felelős, de a törvényhatósági 
bizottságnak nem.) A szervi kapcsolat lényege 
volna, hogy csak a bizottság útján érintkezhetne 
a birtokosokkal és felfelé a ministerrel. Oktalan 
rendszertelen az a központból ezerfelé való le- 
velezgetés.

Ha már most minden közigazgatási bizott
ság nyerne egy külön szakelőadót, ennek 
rendelkezésére állana megfelelő beosztott sze
mélyzet, máris meg volna oldva a hathatós állami 
felügyelet kérdése. Egy vármegye nem oly nagy, 
hogy egy ember ne ellenőrizhetne minden erdő- 
birtokost a gazdálkodásban. Ha pedig felmérési 
teendők, nyilvántartások vezetése, esetleg cse
metekertek gondozása is feladatává tétetnék, 
gondoskodjon az állam elegendő beosztandó 
munkaerőről.

Ha az erdőtörvény tisztán gazdasági alapon 
épülne fel, vagyis hogy az erdőket talajminő
ség szerint vonná hatálya alá, akkor természetes,
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hogy ebből a feltétlen erdők hatósági kijelölése 
fog bekövetkezni. A kir. erdőfelügyelő munka
körébe vág az egyes birtokosok tulajdonában 
levő feltétlen erdők területének hiteles megálla
pítása. Hogy így a szabadabb szellemben meg
engedett erdőgazdaságot az állam minden időben 
elenőrizhesse, szükséges, hegy ha nem is pon
tos felvételek alapján, de legalább a mindenkori 
tájékozódást elősegítő állabtérképek álljanak a 
szemléttevő erdőfelügyelő rendelkezésére. Úgy 
vélekedem, hogy valamint a tulajdonjogi állapo
tok nyilvántartását a hiteltelekkönyvek felfekte- 
lésével az állam vállalja magára, azonképpen az 
erdőgazdasági állapotok nyilvántartását megfelelő 
állabtérképekkel felszerelt erdőtörzskönyvek fel
fektetésével a királyi erdőfelügyelőségek útján 
hasonlóképpen az államnak kellene magára vál
lalni.

Ezeknek a törzskönyveknek közokmány hite
lességével kellene birniok. Ebből kifolyólag a 
bíróságok is köteleztetnének minden erdőbirtokra 
vonatkozó telekkönyvi végzést a kir. erdőfelügye
lőségeknek bevezetés végett megküldeni. Viszont 
hagyatéki vagy más pereknél, hol az erdőbirto
kok éi lékének kipuhatolása szükséges, a kir. 
erdőfelügyelőségek a bíróságok felhívására hite
les adatokat volnának kötelesek beszolgáltatni. 
A törzskönyvben területadatok helyesbítése csak 
rendes polgári bírói végzés alapján volna ke
resztülvezethető, mikor egyúttal az a hiteltelek- 
könyvekben is előterjesztetnék. A feltétlen erdő
területek változtatása iránti kérvények elintézése 
a rendes polgári bíróságra ruháztatnék. A hitel
telekkönyvek és erdőtörzskönyvek kölcsönösen 
kötelezve volnának a vonatkozási számok nyil
vántartására. Az erdőtörzskönyvben a kir. erdő
felügyelő szemléjének ideje s a tett észleletek 
ny i Ivánt art andók volnának. Ezekkel az intéz
kedésekkel lehetne alapját vetni az erdőbirtokok 
hitelképességének. Magánerdőbirtokaink pusztu
lásának egyik főoka éppen az, hogy kölcsön 
alapját nem képezhette.

Az erdőfelügyelő ellenőrizése ily adatok birto
kában könnyű. A helyszínén láthatja és felismer
heti a legközelebb évi vágásokat, félrevezetésektől 
nem tarthat, mert kezében az állabtérkép, a vá
gások területét egy-két próbaméréssel könnyen

megállapíthatja. Aprólékos részletekig itt menni 
igazán nevetséges, mert ha például a kevésbé 
pontos kimérések következtében 80 év helyeit 
79 vagy 81 év alatt lesz kihasználva az egész 
erdőbirtok, ez még nem veszélyezteti az erdők 
használatának tartamosságát. Az észlelt hiányok 
pótlására a hatóságnak jogában állna a birtokost 
bármikor felhívni s ha szava nem volna elég 
erős, élhetne a birtokossal szemben jogorvoslat
tal. Hogy a törvényellenes gazdálkodás felfedez
tessék, elég ha egy birtokot 10 évben egyszer 
szemlél is meg a kir. erdőfelügyelő.

Az iránt merülhetne még fel kétely, hogy az 
erdősítések az ily szabad erdőgazdálkodásban 
elhanyagoltatnának. Tagadhatlan, nem minden 
erdőbirtokos hajlandó jószántából az okszerű 
erdőgazdaságra, de az ily főleg kisebb erdőbir
tokosokat az állam ezidőszerint is áldozatkész
séggel gyámolítja s ez jövőben is lehetséges 
volna. Részemről sohasem tapasztaltam, hogy 
ha egy erdőbirtokos oly felhívással köteleztetik 
egyes területek kiültetésére, hogy a szükséges 
csemetéket itt meg itt ingyen átveheti, hogy ne 
készséggel felelt volna meg kötelességének. Az 
ily kisebb birtokosok támogatását szolgáló cse
metekerteket könnyen kezeltetheti az állam erdő
felügyelőivel. Hogy pedig minden termőhelyre 
megfelelő fanem jusson, erre egy szakbuzgó 
erdőfelügyelő mindég és minden erdőbirtokosnál 
döníő befolyást gyakorolhat.

Árra az ellenvetésre, hogy így az állami erdő
felügyelet tetemes költségébe kerülne az állam
nak, azt felelhetem, hogy ha ily fontos közgaz
dasági kérdés helyes megoldásáról van szó, arra 
az állam kell, hogy pénzzel rendelkezzék. Ha 
sokba kerül az erdőgazdálkodás ellenőrzése, 
tessék az erdők után fizetett adót emeltetni, még 
ez is igazságosabb eljárás a mostaninál, a mi
kor az állam éppen a legszegényebb erdőbirto
kosok nyakára épít oly állami szervezetet (allamí 
erdőhivatalok), melynek igazán semmi létjoga 
nincs s mely magában is felemészt annyi költ
séget, a mennyiből egy helyes erdőfelügyeleti 
rendszer költségei kitelnének.

Még arról kell megemlékeznem, ha valljon az 
erdőbirtokosok egy ily szabadabb erdőgazdálko
dás vezetésére így magukra hagyva képesek
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volnának-e? Hát bizony a nagy többség alig. 
Az erdőtörvény 36. §-ában van preczedens eset, 
hol az állam szakképzett kezelők tartását kény
szeríti a birtokosokra. Ez intézkedés igaz, hogy 
szintén sérti a magánjogot, de ennek legalább 
úgy közgazdasági, mint az egyéni birtokosra 
háramló előnye el nem vitatható. Ki lehetne 
azért a törvényben mondani, hogy minden 5000 
kát. holdnál nagyobb erdőbirtokban szakképzett 
erdötiszt, minden 1000—5000 k. holdig terjedő
ben pedig szakképzett erdóaltiszt alkalmazandó 
az erdőgazdálkodás okszerűségének biztosítására. 
Természetes, hogy altisztjeink képesítésére 
sokkalta nagyobb gondot kellene fordítanunk , 
mint most s nem engedni, hogy írni, olvasni alig 
tudó erdőcsőszök oly könnyen juthassanak ok
levélhez, mint jelenleg. Ez utóbbi állapot okai
nak tárgyalására ez értekezés keretében hely 
nincs, de megérdemli, hogy még majd egyszer 
visszatérjünk e témára.

Mi történnék azonban az 1000 kát. holdon 
aluli erdóbirtokokban ? Legyünk egész nyugod
tak. Itt már oly egyszerű feladat az okszerű 
erdőgazdálkodás követelményeinek eleget tenni, 
hogy bátran rábízhatjuk a birtokosokra. Az a 
paraszt biró azt a 2—3 hold évi vágást oly 
szépen kifogja magától is mérni, hogy az erdő- 
mérnök sem különben, de ha felakad is, ott a 
szomszédban alkalmazott altiszt vagy erdőh'szt, 
egy kérésre szívesen kisegíti a zavarból. Az 
ültetésekhez, hacsak nem valami különös termé
szetű, talán kopár talaj, nem kell magas szak- 
képzettség, elvégzik maguk is, különben ily ne
hezebb esetekben a kir. erdófelügyelő vagy 
alárendeltjeinek egyike is kifáradhatnak néha 
tanácsokat osztogatni. Ha eladó fájuk van, egész 
biztosak lehetünk, hogy egész helyesen megbe
csülik azt s már saját érdekükből kifolyólag olyan 
vevőt keresnek arra, ki a legmagasabb árt meg
adja.

Ha végre erdei kártételek vagy a törvény 
rendelkezéseinek áthágása miatt gyűlik meg a 
bajuk, elég egyszer rájuk olvasni a szigorú bün
tetést, okulnak jövőre. Az erdei kihágási esetek 
tárgyalása végett pedig nem érdemes külön 
erdőtisztet tartani, kisebb erdőbirtokokban kevés 
fordul elő, elvégezhetik a községi elöljáróságnál.

Vagy azt hiszi valaki, hogy most jobbak az álla
potok az állami kezelés alatt? Téved, mert a 
hányszor a kezelő erdőgondnok egyik-másik 
erdóbirtokot megnézheti, ugyanannyiszor, ha a 
fentebb leirt szervezet lép életbe, oda az erdő
felügyelő is eltévedhet.

Engedjek meg uraim, hogy őszintén szóljak, 
de meggyőződésem, hogy ily kis erdőtestek 
állami kezelése oly nevetséges móka, hogy ilyesmi 
nem is vihető keresztül másutt, vagy zsandár- 
államban, vagy a minden hóbortok hazájában, 
Magyarországon.

Eleget fárasztottam azokat az igazán türelmes 
lelkeket, kik fejtegetésemben egész idáig elkí
sértek, azért röviden immár csak annak kijelen
tésére szorítkozom, hogy égetően szükséges és 
sürgős volna, hogy az állam és az erdőbir
tokosok közötti jogviszony végre valahára 
egy alaposan átgondolt új törvény által czél- 
tudatosan szabályoztassék. A régit feledjük s 
adjuk át a kegyeletnek Az erdőbirtokosokra rá
oktrojált díszes, rendszeres gazdasági üzemter- 
veinket, keserves verejtékhullatással teljes mun
kálkodásunk büszke alkotásait küldjük ereklyéink 
közé !

Tért kell, hogy engedjen az állam az erdő
gazdaság önerejéből való fejlődésének, csakis 
az a haladás lehet egészséges, mikor az erdő- 
gazda gazdaságát erdeje különleges viszo
nyainak legmegfelelőbb s neki legalkalmasabb 
módon rendezi be, mikor tevékenységét az 
állam felsőbb kényszere nem bénítja meg. 
Azért azt se higyjük, hogy e rendszer mellett 
az üzemtervek hihalnának. Sőt az okszerű gazda 
ezután is csak terv szerint vezetné erdőgazda
ságát, de mindenesetre a mostaniaknál czélsze- 
rübb és jobb tervek szerint.

Haladjunk tehát s annyi tévelygés után tér
jünk végre az igazi útra s azon vigyük előbbre 
öntudatos munkálkodással erdőgazdaságunkat.*

* Olvasóink tájékozására kívánjuk megjegyezni, miszerint e czikk 
tartalmával egyet ugyan nem értünk, bár tagadhatatlanul van benne 
több olyan új eszme, me'y gondolkodásra int s hogy azt mégis vál
tozatlanul közöltük : tettük az egyéni nézetnyilvántartás tiszteletben 
tartása miatt abban a reményben, hogy a közlemény egyes részei
nek esetleges megvitatása által az ügynek hasznára lehetünk.

Szerkesztő.
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Sodronyköté l függőhíd.*
Nagyobb szélességű tutajozható folyók áthidlalására 

czélszerünek látszik a Garam folyón, először Garamréven 
85 méter és azután Zsarnóczán 70 méter nagyságú sza
bad nyílással épített, javított szerkezetű és a párisi ki
állításon bemutatott sodronykötél (vas- vagy aczélkábel) 
függőhíd gyalogátjáró.

Ennek szerkezete és elrendezése a következő:
A folyó két partján, két végoszlopon (Pilon) két, egy

mástól egy méterre, két vas- vagy aczélkábel hossztartó 
húzatik keresztül és oly módon horgonyoztatik le, hogy 
a közlekedés a lehorgonyzás és a pilonok között akadá
lyozva ne legyen.

A gyalogjáró két hossztartó sodronykötelére egy czenti- 
méter vastag függélyes vashuzalon lesz felakasztva.

A kihorgonyzás keresztmetszete M =  2 cm. 1 m.

1. ábra. A lap rajz .

Abból a czélból, hogy a hidpálya még a tartókötelek 
esetleges megereszkedése esetén se mutasson észrevehető 
lehajlást, a pálya nem vízszintesre, hanem a közepe felé 
csekély emelkedéssel készíttetik. Az összes emelkedés a 
pilontól a hid közepéig mintegy 30—50 cm. lehet s ez 
az emelkedés úgy osztatik be, hogy a pálya hossz-szel-

* Nem mulaszthatjuk el itt megemlíteni, hogy Divald Béla kolle
gánk e hid régi szerkezetén eszközölt elmés és czélszerü változtatá
sokért a párisi kiállítás alkalmával arany éremmel lett kitüntetve. '

Szerk.

vénye parabotikus. A pálya alsó éle és az árvíz színe 
felett 2 méter minimális távolság tartatik be.

A föntartó sodronyköteleinek parti lehorgonyzása meg
felelő erősségű és a rajzon látható kőtömbbe falazott 
24/‘24, illetve 3°/3o cm. tölgy négyzet gerendák, vagy a mint 
az a zsarnóczai függőhíd balparti lehorgonyzásánál lát
ható, 4 méter mélységre sziklába fúrt 8 cm. vastag hen
gerelt vaskampókra, a mik kénnel lettek körülöntve, 
vízszintesen fektetett 8 cm. vastag vasrúdra történik.

A kötelek feszültségének szabályozására a lehorgonyzó 
vízszintes két vaslemezen egy csavaros készülék alkal- 
maztatik, a minek kampós végére akasztatik a füllel el
látott kábel.

A köteleknek a végoszlopok süvegfájának tetején való 
elhelyezése megfelelően alakítou vassarukon vagy gör- 
gentyün történik.

A lehorgonyzás az idő viszontagsága és egyéb káro
sításoktól leendő megvédése czéljából egy deszkakunyhó
val láttatik el.

A pilonok terméskő falazásra fektetett fakereten nyug
szanak és nem csak a hídtengely irányában, hanem ferde 
oldaltámaszokkal, illetve keresztkötésekkel láttatnak el.

A pilonok teteje egy süvegfával láttatnak el, a mire a 
kötelek elrozsdásodásának megakadályozása czéljából egy 
a képen szemlélhetővé tett tetővel láttatik el. (2. ábra).

A hidra való feljárást egy fából készült 2 méter széles 
lépcső közvetíti.

A fenyődeszka pálya 1 '50 méter távolságban U alak
ban meghajlított és egy darabból álló 1 cm. vastag 
vashuzalra fektetett négy méter hosszú szakaszokból, 
szélrács alakjában összeállított 8/o cm. vastagra bárdolt 

; fenyőfa létrákon nyugszik. A szakaszok végei fogacsolva 
egymásba illesztetnek és a fogazás végei szalagvassal, 
a hid vízszintes síkban való lengései ellen köttetnek 
össze.

A hid függélyes lengései ellen a korlátok átlós rács 
alakjában 4 cm. vastag, 8 cm. szélesre fűrészelt fenyő 
palókból készíttetnek. A két oldali korlátok, mint mere
vítő tartók működnek. A korlátok az összeillesztés helyén 
vékony, 10 cm. hosszú vaslemezzel — karmantyúval — sze
reltetnek fel, amik a korlátra apró szegekkel lesznek 
reáerősitve.!

A korlát ama függőleges oszlopai, amik a felfüggesztő 
sodronyokhoz jönnek, szalagvassal lesznek a felfüggesztő 
sodrony tova tolásának megakadályozása végett megerő
sítve. A korlátoszlop a korláttal szalagvassal lesz össze
foglalva.

A pálya fenyődeszkája léczszegekkel lesznek a szél
rács létrára szegezve. A középső deszka futó és a két 
szélső oldaldeszkának neveztetik. A felfüggesztő sodro
nyok a kábelre, egy erre a czélra készített vaskulcscsal 
kétszer lesznek a hossztartó kötélre csavarva.

A fő tartó sodronykötelek és az egész gyalogjáró szél 
és járásközbeni oldalingás ellen a hid egy-egy harma
dában, a gyalogjáró szélességének megfelelő 3 cm.
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széles, 5 cm. vastag vas két végére alkalmazott marok 
vasakon áthúzott függőleges tengelyre aggatott 1 cm. 
vastag, a partba vert faczölöpre kifüggesztett vas huzal 
kötélen történik.

Ezen kifogó drótkötelek a feszültség szabályozása czél- 
jából szintén megfelelő csavarkészülékkel láttatnak el.

A hid teherbírása pályanégyszögméterenként 100 klg.- 
ban állapíttatik meg.

A fő tartó kötél egy 48 szálú vashuzal kötél. Vastagsága 
25*5 mm., súlya méterenként 2'46 klgr. Szilárd szelvénye 
235 mm.

A vas és faszerkezet minden évben vas-, illetve fakát- 
ránynyal lesz bevonva.

A kábel a lehorgonyzóhoz fülek segélyével lesz fel
aggasztva. A kötél végeken levő fülek akként készíttet
nek, hogy a kötél levágott része, a sodronyszálak meg- 
puhítása czéljából egy méterre a tüzbe lesz hevítve és 
azután lassan kihűtve. Ezután a kötélre reá lesz húzva a 
kötélgyűrű és ha ez fenn van, a sód ronyszálak két 
egyenlő részre lesznek osztva és a kettő közé lesz a 
vaslemezből készült kötélbélés helyezve és ezen áthajtva 
a sodronyszálak és vissza bujtatva a kötélgyűrűn és a 
kábelre reá csavarva.

A kötélbélés reá jő kalapálva a kétfelé osztott sod
ronyszálakra, 
mig a sod

ronyszál vé
gek egészen 
puha 22. szá
mú vashuzal
lal körülcsa
varva.

Ezen kötél
fülek készíté
sénél az épí
tést vezető
nek elejétől 

végéig jelen 
kell lennie, 

mert az a leg
kényesebb és 
legfontosabb 

része az egész
i x i * , 2 - ik  ábra

szerkezetnek. A kötélfül megrozsdásodás ellen faggyúval 
és kátránynyal lesz bevonva.

A kötélfül végére a könnyebb kezelés czéljából egy 
lánczszemet alkalmaznak.

van e vidéken, Garamréven és Zsarnóczán, a harmadik 
Rudnó községe által terveztetik felépíteni, úgy nem kü
lönben Breznobányán és Liptóban.

És végül talán nem végzek felesleges munkát, ha ide 
jegyzem a kötelek igénybevétele és méreteire vonatkozó 
számítást, a mi a következő képletek szerint történik, u. i. : 

A kötél szilárd szelvénye, vagyis az összes drótszálak 
keresztszelvényeinek területe

T =  n d *1L

n =  a drótok száma
d =  a drótok átmérője mm.-kben
7/4=3-1415

— r -----=0*7854
A kötél vastagsága D ad 

[(1-327 +  0.005 n) V n ] d 
A teher által előidézett feszültség

Q az öszszes teher h a fesztáv
A tiszta nyújtó feszültség 

f = ( ! - / . )  si, — 1O0. +  /S)

a vasköteleknél 
az aczélköteleknéf

f
0
T 

Sí 
60 

120

+  001 h

l
0 45 
0-56

ß
1-3
1-8—2. 

s, =  a huzat 
szakadásának 

súlya ?%i-ben 
l  - - állandó 
együttható 
ß  biztonsági 
együttható 
r =  a pilon 
támaszpontja 
görbülésének 
a sugara. Ez 
a leggyakrab
ban alkalma
zott 1.6—2— 
2.5 %  vas
tag drótoknál 
1 — 1.5 méter.

A kötél sú
lya méteren
ként:

K • 25 j-Qg X7.8 9-75 T 
" 103

A kábel vastagsága és teherbírása szerint egy vagy 
kettő-kettő hossztartó kötél alkalmaztatik.

Egy ilyen 70 fm. szabad nyílású függőhíd itt 2000 
koronába kerül. 100 klgr. új vaskábel 50, aczélkábel, a 
minek teherbírása még egyszer akkora, 82 koronába 
kerül. A horgonyzott aczélkötél 100 kgrja 94 kor.

A kábelek kifeszítése húzó géppel történik.
Függőhíd, a mint azt fennebb is említettem, kettő

vagy a kötélbeleket és a kátrányozást tekintetbe véve: 
9-75 helyett 10-t helyettesítve be

10. T T T 
102 ~

K
ío3 10- 100

Ezen kepletek alapján tehát egy kötél kiszámítása a 
következő: vegyük fel, hogy a hordozandó teher maként 
100 kgr., egy 70 fm. fentartású függőhidnál 7000 kgr. 
Hozzá a függőhíd szerkezetsúlya
m-kent 39 kgr. . . . . . . . . .  2730 kgr.

Összesen . . . " 9730 kgr.
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a fesztáv 70 fm
huzal vastagsága 2 ^  =  d. 

r — a pilon támaszpontja görbülésének sugara =  1-5 m 
A tiszta nyújtó feszültség a vaskötélnél :

2
0.55 X 60— 10 X 1-75 X P5 

~ 0’85
f - 11-44

s =  f — 0-01 h =  11-44 
Ebből a szilárd szelvény:

0 01 X 7 0 =  10-74

T =  Q _  9730 906 mnvs 10-74
és miután 4 hordkötelet alkalmazunk, esik egyre =  226 mnv 

2 drótvastagságnál:

226 nd- — =  n 2j — =  n ][  4 4
226 
3 14 72 szálból fog állani a kötél.

A kötél vastagsága továbbá :
D =  [(1-327 +  0-005 X 72) V72] 2 

[(1-327 +  0-360) 8-5] 2 28-2
És végre a kötél súlya méterenként:

T 226
K “  ÍÖÖ =  lpÖ" =  2-26k9r-

Garamréven, 1901. szeptember hava.
Díváid Béla.

IRODAL/ni SZE/ALE.
E l ü l t e t e t t  f á c s k á k  v é d e ' m e  c s e r e b o g á r  p a -  

j o d o k  e l l e n .  A. Milani, a mündeni erdészeti akadémia 
magántanára kísérletezéseket folytatott egy olyan ültetési 
mód megállapítására, a melynek segélyével a cserebogár 
pajodok kedvelt fészkelő helyét képező homoktalajban az 
erdei fenyőcsemetéket 8—10 éves korukig — a mikor a 
pajodrágástól már nem igen pusztulnak el — biztosít
hatná a pajodok károsításai ellen. Kísérletezéseihez azt 
a tapasztalatot vette alapul, hogy a kertészek az erdei 
fenyőnél nem kevésbé gyorsan növő fanemeket néha 
évtizedeken át cserép- vagy faedényekben tartanak és 
az ezek által korlátozott szűk gyökérnövekvési tér az 
illető növények fejlődését nem igen korlátozza. Ezen ta
pasztalatból kiindulva arra igyekezett, hogy olyan ültető 
edényeket állítson elő, a melyek:

1) a 2—3 éves korában kiültetett erdei fenyccsemete 
gyökérzetének 6—8 éven át elengendő fejlődési teret 
nyújtanak és a gyökérzetre semmi tekintetben nem lesz
nek káros hatással,

2) 6—8 éven át az edényen kívüli földből az edénybe 
igyekvő pajodok rágásának biztosan ellenállának, de a 
csapadéknak és a levegőnek a gyökerekhez való jutását 
meg nem akadályozzák,

3) könnyen szállíthatók, olcsók és könnyen kezelhe
tők s végre

4) 6—8 év múlva, a mikor az erdei fenyő az esetle

ges gyökérrágásokat kiheverni képes lesz, az edényfalak 
maguktól szétbomlanak s a gyökérzet szétterülését többé 
nem akadályozzák.

Ezt a törekvését A. Milani az „Allgemeine Forst- und 
Jagd-Zeitung“ 1901. augusztusi füzetében megjelent köz
leménye szerint elérte, amennyiben különféle anyagokkal 
végzett kísérletek után agyagból megfelelő előkészítés és 
kiégetés útján sikerült a fennebb elősorolt követelmé
nyeknek minden tekintetben megfelelő ültető edényeket 
készítenie.

Ültető edényei 5 egymáshoz kapcsolható és. egymás
sal egyenlő nagyságú lemezből állanak, a melyeket a 
munkások az ültetés alkalmával az előre kiásott gödörbe 
állítanak összezárt edénynyé. Az edény belürege 10 köb- 
decziméter. Annyira szűk tehát, hogy egy jól fejlődött 
gyökérzetü 3 éves erdeifenyő gyökérzetét temészetellenes 
állás nélkül, gyakran csak megnyesés után lehet bele
állítani. A. Milani azonban az edényt a megszabott czélra 
kísérletei alapján mégis elég nagynak tartja s a gyöke
rek megnyesésének sem tulajdonít semmi káros követ
kezményt. A fősúlyt nem az erőteljes növekvésre, hanem 
a pajodok elleni védelemre helyezi, mert ha ezektől a 
csemeték meglesznek mentve, akkor 6—8 év múlva az 
addig bekövetkező növedékveszteséget erőteljes fejlődés
sel pótolni fogják. A növekvésre káros hatású inkább az 
a körülmény lehetne, hogy az agyagfalak miatt a gyö
kérzet esetleg nem juthat elegendő ásványi tápanyaghoz. 
Ezen azonban az ültetőedények földjének szerves vagy 
szervetlen trágya-anyagokkal való keverése által lehet 
segíteni, ha esetleg szükségessé válnék.

A könnyen csomagolható és szállítható edényfalak 5 
darabonként 1-5—2 Pfgbe, (1*7—2‘3 f.) kerülnek, de na
gyobb arányú gyártás esetén valószínűleg 1 Pfg-ért (P17 
f.) is előállíthatok. Ha tehát 1 hektárra 5000 csemetét 
számítunk, akkor az edények ára az erdősítési költsége
ket ha.-ónként 58’5 koronával fokozná. Ehhez aztán 
hozzájárulna még az ültetési munka nagyobb költsége is, 
mert az ültető gödrök aljának és oldalainak az agyag
lemezek zárt összeillesztése érdekében szükséges egye
nes, sima kidolgozása s az agyaglemezek összekapcsolása 
és a mögöttük mutatkozó hézagok kitömése a munkát 
szintén lényegesen lassítja. Mindezeket számításba véve, 
az A. Milani által ajánlott ültetési mód költségei a kö
zönséges fészkes ültetés költségeinél, ha.-önkénként lega
lább 70 koronával nagyobbnak bizonyulnak. Ebben a 
körülményben jórészt benne van már az alkalmazható
ságát eldöntő bírálat is. Nagy területeken csak ott fize- 
tődnék, a hol a pajodrágás veszélye állandó és azt más
ként elkerülni nem lehet. Kisebb területeken s különösen 
parkerdőknél azonban inkább lehetne hasznát venni. De 
aki használja, az cserebogárrajzás idején a csemeték 
körül takartassa le a földet mulhatatlanúl gyeppel, mert 
különben a cserebogarak a felül nem zárt ültető edé
nyekbe is belerakják petéiket és az azokból kikelő pa
jodok — kizárólag az edényben levő tápanyagra lévén
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utalva — a csemetéket menthetetlenül elpusztítják. Ez 
a körülmény a Milani eljárásának egy második, igen 
lényeges hátrányát tünteti fel, a min a cserebogarak be
hatolását megakadályozó tömött gyep hiányában éppen 
az olyan laza szerkezetű homoktalajon, a hol ezt az 
ültetést a legkönnyebben foganatosíthatnék — egyáltalán 
nem, vagy csak az ültetési költségeknek tetemes védelmi 
költségekkel való megterheltetésével lehetne segíteni.

A. Milani ültetési módjának tehát nagy jövőt úgy sem 
lehet jósolnunk, ha eltekintünk attól a hátránytól, hogy 
köves talajra nem alkalmas, mert ilyenben az ültető edé
nyek elhelyezése sok nehézséggel jár s az edényfalak 
között könnyen rések maradhatnak, a melyeken a pajo- 
dok bemászhatnak az edényekbe. Mindazonáltal megem
lítjük, hogy Milani-féle ültető edények Dr. Fr. Mayer 
gyárosnál kaphatók Kalk-ban, Cöln mellett. T. K .

—  A  t ű h u l l á s s a l  ö s s z e t é v e s z t h e t ő  k ó r o s  j e l e n 
s é g e k .  Az után a közlemény után, a mely lapunk 8-ik 
számában az erdei fenyő tűhullásáról megjelent, Dr. 
Tubeuf-nek a tűhullásról irt legújabb tanulmánya alap
ján czélszerünek látjuk röviden ismertetni azon kóros 
jelenségeket is, amelyeket felületes megszemlélés után a 
tűhullással könnyen össze lehet téveszteni, bár egészen 
más betegségi okokból származnak.

Ezek között talán leggyakoribb a Diplosis brachyntera 
Schwgr. által előidézett tűhullás, a melyet azonban arról, 
hogy az őszfelé elsárguló s jobbára röviden maradt tűpá
rok töve össze van nőve és egy kemény göbded daga
nattal van övezve, elég könnyen felismerhetünk. Az ilyen 
jelenséget mutató tűk rendszerint egyenletesen sárgás
barnák és csak akkor vannak sötétebb pontokkal, foltok
kal vagy sávokkal tarkázva, ha rajtuk valamely gomba 
is élősködik.

Egy másik — szintén a tűhulláshoz hasonló tűbarnu- 
lást okozó rovar a Galeruca pinicola nevű levelész. Ez 
az erdei fenyőtűk felületébe apró, keskeny mélyedéseket 
rág, a melyeknek következtében a tűk sárgulni kezdenek 
és mielőtt lehullanának, sebhelyeiken a Hysterium-félék- 
hez hasonló kinézésű élősködő gombák ütnek tanyát, 
minek következtében a tűk elhalásának tulajdonképpeni 
oka csak gondos vizsgálattal ismerhető fel.

Kevésbé megtévesztő a Brachonyx pineti (Curculio 
indigena) rágása által okozott tűbarnulás, mert ezen 
rovar álczái szintén a tűpárok tövét rágják s a rágás 
helye körül a tűpárok zacskószerüleg kihasadoznak. Az 
ezen rovar álczája által megtámadott tűk lehullása ren
desen még az ősz beállta előtt megtörténik. Az elsárgult 
tűkön sötét pontok, foltok vagy sávok csak a Diplosis 
brachyntera-nál jelzett esetben láthatók.'

Könnyen tévedésbe ejthetnek még azok az 1'2—5 
mm. széles, aranysárga szinü övék is, a melyeket az 
erdei fenyő tűin valószínűleg valamelyik ormányos bo
gárkának szúráshoz hasonló rágása okoz. A parányi 
sebhely körül a levélparenchyma el van halva és gyanta- 
ömlés mutatkozik, a tűt pedig egy aranysárga öv futja

körül ; de myceliumnak nyoma sincsen. Ehhez igen ha
sonló, de kisebb és áttetsző sárgás foltokat hoznak az 
első- és másodéves tűkön a levéltetvek is.

Az itt jelzett rovarokon kívül a tűhullás gyanújának 
felkeltéséhez gyakran hozzájárul még a Cenangium abie
tis nevű kehelygomba, mely a fiatal hajtásokon szokott 
élősködni és ha elszaporodik, számos fiatal hajtást megöl, 
miközben természetesen az elhaló hajtások tűi is elsár
gulnak s lehullanak.

Nem egy esetben még a fiatal erdeifenyők tűinek té
len rendes elkékülését is a tűhullás kezdetének gondol
ják, de ez már csak a laikusoknál kelt aggodalmat, — 
épp úgy, mint a jégverés által okozott tűpusztulás, a mit 
szintén szoktak a Hysteryum rovására Írni.

A fennebb említett rovarok közül különösen a Diplosis 
brachyntera és Brachonyx pineti mutatkoznak veszélye
seknek, a melyek nekik kedvező években az erdei fenyők 
tűinek 50, sőt 80"/o-át elpusztíthatják s ezáltal egyrészt 
jelentékeny növedékveszteséget, másrészt igen nagy köz
vetett károkat okozhatnak. —s.

VADÁSZAT.

Őszi a lkonyat őserdőben.
Halk sóhajtások szállnak tova és semmisülnek meg az 

erdőn. Sóhaj sóhajt ér és nincsen nyugalom, pihenés egy 
pillanatra sem. Megbillen a levél a fán s hull lefelé a 
fonnyadó, kiszáradt, zördülő fűre, attól támad az erdőn 
a sóhajok egymásutánja, az erdők őszi siralma. Kimond
hatatlanul kedves az erdőnek emez őszi melódiáját 
hallgatni leheveredve valami fa alá, hol nem jár senki, 
hova nem hallatszik semmiféle nesz, hol egyedül tudjuk 
magunkat. Hallgatom most is. Köröttem egy remek ős
erdő, melyet nem rendezett senki, mely úgy áll, a hogy 
a véletlen megalkotta valamikor régen, mikor az ős-Duna 
eltakarodott e tájról. Hórihorgas vén fűzek, százados töl
gyek, ezüstös nyáróriások, szilfák ölelgetik egymást gályáik
kal, lombjaikkal. S nekem úgy tetszik most, mintha a 
közelgő pusztulás érzete hatná őket át s mintha az ellen 
védve magukat, kapaszkodnának össze, hogy győzedel
meskedni ne lehessen rajtuk. De az őszi szél, a hideg 
köd nem hagy érintetlenül semmit, belefurakodik min
denhová. Pusztulnia kell mindennek, ami zöld, ami éle
tet mutat. El kell hervadnia minden levélnek, el kell 
vesznie minden fűszálnak, sírjába kell szállnia minden 
virágnak. Itt az ősz. Megérkeztek vele a lassú enyészet 
napjai. A nyárnak vége, a vidámság napjai tovatűnnek 
s velők eltűnt mindaz, ami vidámságot varázsolt az erdők 
gyönyörűséges világába. Nincs már virág a kedves erdei 
tisztásokon, nincs már csapongó lepketáncz, elhalt a 
bogárzümmögés, a méhek dongó kara, nem zeng már a 
bokorban a madarak csengő dala. Mindennek nagysokáig 
vége, vége már!

Pedig mily szép még a világ! Körüljáríatom szemei
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met a „szarvasmező“ óriási térségén, a kanyargó gát 
bokros, komlóval, vadszőlővel befutott faóriásain s min
dent még oly kedvesnek látok ebben a verőfényben, 
melyet a bágyadt őszi nap ont el a világon kárpótlásul a 
szenvedett veszteségekért. Igaz, nem tánczol már a legelő 
fölölt a levegő hullámzása, mint az izzó nyár kiállhatat- 
lan napjain, de ez nem is kívánatos. Szebb, kedvesebb 
ez a szelíd fény azzal a villogó millió meg millió lengő 
ökörnyál szállal, mely úszik a levegőben, mely rágaba- 
lyodott a kicsinyded prairie magas fűszálaira; szebb, bi
zony százszorta szebb az a szinpompa, mely a levelek 
millióin kaczérkodik felém. Oh te szép, te kedves ősz, 
te vagy az én nyaram !

** *

Háttal nekitámaszkodva az emlékfaóriásnak, hol bol
dogult Rudolf trónörökösünk egy hatalmas szarvasbikát 
ejtett el s melyen ennek emlékére nickelszegekkel Ion 
kiverve a b. neve, a vadászszerencséje évével, napjával, 
—■ nézem, bámulom a nyugvóra hajló nap szinjátékát, a 
legelő elevenedni kezdő képét. Előttem, a töltés nyugoti 
oldalán óriási körben fátlan legelő, melynek túlsó végén 
a messzeségben elterülő erdő; félkörben a töltés'mellett 
közvetlenül keskeny nádszegély húzódik, mely délen egész 
náderdővé szélesedik ki. Hátam mögött a töltés másik 
oldalán a Dunáig terjedő őserdő nádasaival. Ez az a 
most már világhírű szarvasbirodalom, melyből ki nem 
fogy a szarvas soha, bár évente mintegy 300 kerül belőle 
terítékre ; ez az a szarvaseldorado, melyben azok a me
sés erősségű szarvasbikák tanyáznak, melyek méltó fel
tűnést keltenek mindenfelé; ez az a hírhedt tájék, hol 
úgy legelésznek a szarvasok, mint a gulya vagy a mé
nes, száz meg száz egy helyen.

S én szinte egykedvűséggel állok e helyen, hol tán 
más remegne a gyötrő kíváncsiságtól. Láttam elégszer 
már s így megszokottá, csaknem mindennapivá vált. De 
azért érdekel nagyon s a megfigyelés is vonz, mert 
mindenesetre fönséges egy jelenség annyi szarvast egy 
határban látni és fölötte kedves azokat figyelgetni.

Most még üres a legelő, csendes az erdő, még nem 
áldozott le a nap, de mire eléri a túlsó erdő fáinak 
koronáját, akkorra megkezdődik a remek felvonulás.

Megüti fülemet az első nesz, figyelmessé leszek reá, 
annál is inkább, mert a közelemben támadt. Ám hama
rosan nyilvánosságra jut, hogy nem szarvas nesz. Egy 
vörösfrakkos betyár töri kópéságon a hunczut fejét. A 
kerülő kotlósára fáj a foga, mert az erdei lak felé vette 
útját. Hamar elhal az általa okozott nesz.

Messziről a két puszta tájékáról ide száll a gulya méla 
kolompjának a hangja, mely a távolságban elveszti min
den kellemetlen mellékzöngéjét és csak kedves, bánatos, 
mélázó kongását tartja meg, mely a magán csendjében 
igazán lelket, szivet andalító.

A hátam mögött, messze-messze a b . . . i puszta tájá
ról több lövésnek pukkanása jelenti, hogy ott megint

valami vadorzó járkál a tilosban. Talán ruczázik, mert 
azon a vidéken ruczaeldorádó van.

Alkonyodik. A hátam mögött már homályba borult az 
erdő; előttem még tündöklik a nap bíboros fénye, de 
azért messze-messze már elhagyta a nádast néhány 
szarvastehén. A messzelátóm mutatja, hogy azok, szabad 
szemmel nem igen lehetne fölismerni őket. S aztán egyre 
jönnek innen is, onnan is.

Száll már a harmat. Ez a főindulás ideje. Most szökik 
ki odújából a hitvány éjjeli kalandor, a borz esti sétájára: 
most kezdi meg a vaddisznókonda csobogását a nádas
ban. Ezt az időt várta a vén szavarsbika is, hogy elhagy
hassa a nádas hozzáférhetetlen vadonát s a farsang bo
londját járni. Mert neki most jött el az ideje, mikor más 
állatokban pihenőre tért a fajfentartás ösztöne, mikor már 
lelohadt a vérök tüze.

Végig harsan az erdőn az első rezes hang, bömbölve 
járja be a nádasok rejtekét. Tele van szilajsággal, szen
vedélyes erővel, harczra kész vadsággal. Elnyújtja hosz- 
szúra, mig ki nem fogy a szuszsza. Aztán jön utánna 
bömbölve, zúgva-búgva egyre lassabban, lomhán, fárad
tan, kimerülve még néhány erős böffenés — és csend 
borúi a tájra, ijesztő, néma csend.

Mintha csak magam előtt látnám a vén basát, a mint 
előre nyújtott nyakkal, tátott szájjal fújja keservesen sze
relmi szózatát, harczias riadóját s a mint utánna vadul 
toporzékol a fűben. Talán meg is kezdődött már a rémes 
hajsza valamelyik tisztáson, hogy reng, dübörög a tele- 
vényes föld belé — de messze van tőlem, nem láthatok 
belőle semmit, zaja nem ér el hozzám. Ez aztán a fel
séges játék! Nem egyszer voltam néma szemlélője, de a 
lélekzetem is elállt. Akkor nincs akadály! Megy a hajsza 
keresztül árkon-bokron, recsegve-ropogva törik a galy, 
dübörög a föld, sugárban szökik a forró, tüzes lehellet 
az állat orrából, gőzölög a szarvas egész teste s megte
lik undok szagával az egész tájék. Mintha most látnám 
a játékot, mintha most is hallanám zaját, pedig köröttem 
még csend honol. De nem sokáig.

Megzördül a nád erre is, arra is ; töri a szarvas. És 
kibukkan itt is, ott is egy-egy tehén, karcsú üsző, gyenge 
bika s lassú léptekkel vonulnak beljebb a legelő színe 
felé. Hátam mögött is ropog az ágtörmelék a léptek 
alatt. Megjelenik hovahamar az első csapat szarvas a 
töltés tetején s megy lefelé a nádason át a legelőre. S 
ennek mintha nem akarna vége szakadni. Csapatonként 
jönnek, ötösével-tizesével. De majdnem valamennyi üsző 
és tehén. A bika kevés köztük, az is hitvány. Az erős 
bika nem szereti az ilyen nyílt helyeket, annak külön 
útjai vannak.

Nem egyszer közel hozzám, mellettem váltanak át a 
töltésen s én csak nyugodtan, mozdulatlanul állok a fa
törzs mellett. Elég volna a legcsekélyebb mozdulat, hogy 
hanyat-homlok rontsanak neki a legelőnek, de nincs 
érdekemben, én gyönyörködni akarok bennök . . .

Sötétedik. Az erdőben már este van, itt még alkonyat.
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A köd is emelkedik-emelkedik. S ez a köd itt rettenetes. 
Láthatatlanná tesz még nyár közepén is mindent a késő 
esti órákban. Mintha eső szitálna, megázik a fa koronája, 
a bokor, a növényzet és cseppekben hull le róla a lecsa
pódott köd. Átázik benne az ember, mint a szakadó 
esőben. A teli holdnak is erőlködésébe kerül, mig át tud 
rajta törni ezüstös fényével.

Most még látok. Tele van vörös foltokkal a legelő: 
az mind szarvas. Lehet vagy kétszáz. Remek egy gulya! 
S hány van még benn az erdei tisztásokon ? Nem ugyan 
ekkorák, mint ez, de nagyon sokszor láttam húszat, har- 
minczat benn az erdőben is a közeli tisztásokon minden
felé. Hiszen arra vannak az erős bikák, a féltékeny basák! 
S mennyi van a földeken, melyek az erdőszélhez közel 
vannak; van augusztusban dolguk az éjjeli csőszöknek, 
kik a földeket őrzik. Égnek olyankor a pattogó tüzek a 
földek szélén, szól a csősz kürtje, csattog az ostor, búg 
a kolomp, szálldos a hejje-hujja egész éjjel, hogy be ne 
törjön a szarvas a kukoricza táblába. S mégis betör és 
lakmározik az édes kukoriczából, mely olyan jól esik a 
bendőjének.

S mikor aztán benn éri őket a csősz, pokolivá erősbül 
a zaj, melyet csap. Az ide kerülő idegent az őrültség 
rohama kergeti, mert mást nem is mer gondolni, mint 
hogy legalább is átszakadt a gát vagy meggyűlt a 
világ.

Most már nincs ebből semmi. Csend van. Csak a 
rigyetés korszakának jellemző hangja zúg bele a néma 
éjszakába. Erre is szól, arra is lustán, fáradtan, kime
rültén.

Hallgatom s találgatom magamban a hang után, hogy 
ez egy hitvány tizes, amaz egy éretlen hatos, ez meg 
e.gy vén, izmos tizennyolczas. Elvonul képzeletemben egy 
dülekedés fönséges látványa, mely gyakorta megesik az 
őserdő titkos berkeiben.

A szarvasok legelésznek előttem nyugodtan, mig csak 
bele nem csap a szerelem tüze valalamelyik bolondos 
bikába s akkor vége a nyugalomnak egy időre.

Rám borul már az est sötét fátyola, eltűnnek a tájék 
körvonalai. Vissza kell mennem már a vadásziakba. 
Mintha búcsú gyanánt szólna, fölzendül megint egy bika 
harczias bőgése tompán, majd egyre erősödve s aztán 
egy-két pillanatra csend, utánna néhány rövid, szakgatott 
böffentés.

Beburkolódzom köpenyegembe. Hűvös van. Őszi este. 
Sűrűén hull a fáról az elfonnyadt levél; potyog a makk, 
koppan egyre-másra, a mint ágról-ágra esik. Rémesen 
kiált a kuvik bagoly valahol, szinte végig fut tőle háta
mon a hideg.

Menjünk pihenőre! . . .
G.

Az erdei szalonka védelm éről.

A szakképzett erdésznek nem csak az a hivatása, hogy 
erdőket irtson és újakat létesítsen, meg hogy a vadat 
terítékre hozza, hanem az is, hogy az erdészet és vadá
szat terén, mint szakember által ismert legczélszerübb 
útak és módok ismeretére lehetőleg tág körben másokat 
is rávezessen s a közjó érdekében elsajátított tudását 
minél inkább általánosítsa.

Eme kis praelectio kíséretében felhívom a t. szaktár
sak figyelmét a „Természet“ legutóbbi számában az erdei 
szalonka védelmére irányuló humánus közleményre. 
Ebben az író meggyőzőleg ismertetvén a szalonka érde
kes tulajdonságait, szokásait, egyszersmind ráutal azon 
veszedelemre, mely az emberek, illetve a pecsenye-vadá
szok kapzsisága folytán az erdők e kedves, szép madarát 
végpusztulással fenyegeti. A közlő ugyanis positiv adatok
kal igazolja, hogy mig az esti és hajnali húzásokon 
lőtt erdei szalonkák az anatómiai vizsgálat útján is mind 
hímeknek találtattak, addig a nappali búsirozás és 
hajtás közben aggatékra kerülő szalonkák legnagyobb 
része a fa j fentartására hivatott tojókból kerül ki. 
Ez azért természetes, mert piszszegve, korrogva alkonyai
kor éppen úgy, mint hajnalhasadtakor csak a hímek jár
nak; a tojók teljes sötétségben kelnek útra s akkor is 
nesztelenül, mint egy-egy szellem libegnek át a hűs légen, 
míg táplálkozásra alkalmas helyet találván, ismét elülnek 
az erdők sűrűjében. Tehát ha valaki húzáson tojót lő, 
azt a puszta véletlennek kell tulajdonítani, mert a húzás 
kizárólag a hímek szerelmi játéka, midőn t. i. párzás 
czéljából a tojókat keresik, melyek a bokrok tövében hall
gatják az epedő gavallérok szerelmi dalát. A tojó akkor 
sem repül fel, ha választ ad a hímnek, a miről meg
győz bennünket azon körülmény is, hogy ha húzáson a 
tojó hangját utánozzuk, a hím nyomban lecsap mellénk; 
tehát nem várja, hogy a tojó felrepüljön, hanem ő siet 
hozzá le a bokrok rejtekébe.

Ha ezen tények mellett még tekintetbe vesszük azt is, 
hogy az erdei szalonkánál a hímek vannak túlnyomó 
számban, akkor könnyen belátható, hogy azok a vadá
szok, a kik az esti és hajnali húzások élvezetei által ki
elégítve találják nemes érzülettel párosult szenvedélyüket, 
azok mindenkor nyugodtak lehetnek az iránt is, hogy az 
erdei szalonka kipusztításának vandalistikus bűnében soha
sem lesznek részesek. Ellenkező bírálás alá kerülnek azok, 
kik a szalonkák alkalomszerű kézrekerítésében módot és 
eszközt nem válogatva, csupán arra törekszenek, hogy 
zsákmányuk tömegével dicsekedhessenek. Ez nem v a 
dászat, hanem öldöklést mánia, vagy pedig vadász
hoz nem illő haszonlesés! Nemcsak az évről-évre ke- 
vesbedő erdei szalonkák kérdésében, de a legközönsé
gesebb hasznos vadakkal szemben is tartozó kötelessége 
minden igaz, humánus vadásznak arra gondolni és lehe
tőleg arról gondoskodni, hogy nemcsak a tenyészanyag 
biztosíttassák, de a körülmények korlátái között az iva
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dékok által szaporulatot is létesítsen. Ezen elvek szerint 
következésképpen meg nem engedhető, hogy az erdei 
szalonka lesen, Illetve húzáson kívül is vadásztassék, 
mert a bokrászás és kopogtatás egyenértékű eme 
nemes madárfajnak halálos ítéletével. Ugyanis már a 
madarak általános jellegeinél fogva tudjuk, hogy a hímek 
sokkal elevenebb, éberebb és óvatosabb állatok, mint a 
tojók, mely utóbbiak a fészkelés, — illetve költés rejté
lyes igényei folytán s az ezzel járó szervi jelenségek 
miatt nehézkesebbek és gyámoltalanabbak. így van ez a 
szalonkáknál is. Ebből pedig az következik, hogy midőn 
kutyával búsirozunk vagy hajtókkal vadászunk, fegyver 
elé többnyire a késedelmes tojók kerülnek, mig a hímek, 
melyek a húzások alkalmával szenvedett zaklatás követ
keztében is fokozott éberségre vannak ösztönözve, — 
gyakrabban menekülnek el vagy csak a legjobb lövőknek 
esnek zsákmányul. Hányszor történik, hogy ilyen vadászat 
közben csaknem a kutya szájából repül ki az a szegény 
kis jószág, mely a vándorlás nehéz fáradalmait aléltan 
pihente a bokor tövében, mig a halálos veszedelem, a 
telhetetlen ember kapzsisága ki nem zaklatta, hogy aztán 
puskavégről lőjje rongyokká! Vagy ki nem hallotta még 
a hajtógyerekek meséjéből, hogy „majd ráléptem, majd 
megfogtam.“ Ez a szalonkák nappali vadászatánál leg
gyakrabban ismétlődő jelenség s az ilyen vadászatok 
zsákmányának nagy része a tojókból kerül ki. De kérdem, 
van-e olyan igaz vadász, kiben tehát szív és lélek is 
lakik, — akinek e gyilkos zsákmányolásban öröme telle
nék? Nem hódolhat ily sportnak az, aki humánus érzü
lete mellett ismeri annak szomorú következményeit. E 
következmények pedig nagyban jelentkeznek. Általános 
ugyanis a panasz mindenfelől, hogy az erdei szalonkák 
mind gyérebben mutatkoznak, ami azt jelenti, hogy e 
madárfaj az észszerütlen irtás folytán pusztulóban van, 
vagy legalább is meg van gátolva a normális szaporu
latban.

És tudom bizonyosan, hogy e kérdésben igen sokan 
ártatlanul bűnösök, mert ismerek sok olyan kifogástalan, 
jeles vadászembert, a kik fáradságot és áldozatot nem 
kiméivé, úgyszólván éjjel-nappal és minden alkalmas 
módon űzik a szalonkázás izgató sportját, de nem azért, 
hogy belőle hasznot szerezzenek, csupán érthető szenve
délyük kielégítésére és hogy ezen úton a pusztítás bűnébe 
esnek, azt csakis annak lehet tulajdonítani, hogy az el
mondottakról nincsen tudomásuk. Ezek részére szól az 
ismertető közlemény s ezek részére kell a szakember 
tudásának és tapasztalatainak megnyilatkoznia, mert a kik 
a vadászfegyvert csak azért használták, hogy gyomruk 
kívánságára gyilkoljanak, azoknak úgyis hiába minden 
beszéd!

Tehát a mivel bevezettem e közvetítő ismertetést, a 
befejezésében ugyanarra hivatkozom. Tudniillik kérem a 
szaktársakat, hogy erdőségeink ezen egyik legnemesebb 
s legkedvesebb madarának pártfogásában ne sajnálják 
tudásukat érvényesíteni annális inkább, mert hisz alig

van közöttünk csak egy is, aki eme kis üldözöttek révén 
felejthetetlen örömöket, élvezeteket ne rejtegetne ifjúkori 
emlékei között.*

5 .  D.

A z  e z  é v i  a g a n c s k i á l l í t á s  folyó hó 20-dikán fog 
megnyílni a budapesti Royal-szálloda egyik első emeleti 
termében. A kiállítandó vadásztropheákért külön díjat 
fizetni nem kell s minden ez évben szerzett agancscsal 
lehet versenyre kelni. Belépti díj mint ezelőtt, személyen
ként két korona. Hogy a jövő évi agancskiállítás mikor 
lesz megtartva, azt e hó 21-én dönti el az azt rendező 
bizottság Eszterházy Mihály gróf elnökkel. Az „Országos 
m. vadászati védegylet“ idei közgyűlésén t. i. indítvány 
tétetett arra, hogy az agancskiállítás jövőre ne őszszel, 
hanem télen vagy tavasz elején tartassék meg. Hogy mit 
határoz erre nézve a bizottság, annak idején mi is közzé- 
tesszük.

O r o s z o r s z á g b a n  a  f ő v a d  k i v e s z ő b e n  v a n .  Évről - 
évre fogy a mindenható czár birodalmában a szarvas
állomány. A krimi félszigeten a nagyobb uradalmak sür
gős beadványt intéztek az orosz földmívelési miniszterhez, 
melyben több évre kiható általános és teljes tilalom el
rendelését kérték a fővadra, valamint azt is, hogy vér
felfrissítés végett a külföldi államokból szerezzen be apa
állatokat. Evvel a hírrel szemben egyúttal említést teszünk 
arról is, hogy daczára ennek a körülménynek, több orosz 
császári udvari erdőhivatal a külföldön eladásra kínálja 
élő szarvasait. így pld. a tomaschowi cs. udv. erdőhiva- 
taínál a szabadban befogott fővadnak darabja 40 rubelért 
kapható.

O r v v a d á s z o k  a  k a r a p á n c s a i  e r d ő b e n .  Úgylátszik, 
hogy az orvvadászok már annyira megkedvelték Frigyes 
főherczeg vaddús erdőségeit, hogy még akkor is űzik 
gonosz mesterségüket ott, mikor a fenséges úr maga is 
cserkészik. Múlt hó 17-én ugyanis a mint a főherczeg a 
karapáncsai erdőben délután szarvasbikára cserkelt, hirtelen 
egy orvvadászszal találta magát szemben. A főhcrczeget

a sűrűben gyorsan eltűnt s onnan az erdészre lőtt, go
lyója azonban szerencsére nem talált. Az erdész szintén 
lövéssel felelt, de egyúttal észrevette azt is, hogy a vad
orzók négyen vannak s czélszerünek látta meghátrálni. A ha
tósági nyomozás még mindig eredmény nélkül folyik. /.

A  f o g o l y m a d a r a k  b e f o g á s á r ó l .  A  sokféle mód
szer között a leggyakoribb és legkényelmesebb azon el
járás, mely mellett egy 100 cm. hosszú, 100 cm. széles 
és 35 cm. magas, hálóval bevont faállvány még egy
mással szemben álló befelé nyíló ajtócskával van ellátva. 
Hogy ha a foglyok az etető helyeken hozzászoktak ehhez

* Reméljük, hogy ez a kis megokolt figyelmeztetés a szegény 
agyonzaklatott „hosszúcsöriieku érdekében kellő visszhangra talál 
olvasóinkban s a hol alkalom kínálkozik, nem mulasztják el azoknak 
védelmére kelni.

Szerk.
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az alkotmányhoz, először nyitott ajtó mellett hintsük tele 
az alját buzaszemmel s ha már a madarak egy néhány 
napig így rájártak a szemes ételre, ereszszük az ajtócská
kat le, mert az éhes foglyok azt úgyis könnyen betaszít
ják s mivel az ajtó befelé nyíló, a bent levő madár fogva 
marad. Ilyenformán a napnak bármely szakában bemegy 
a fogoly önként a csapdába, sokszor 8— 10 darab egy
szerre s magától értetődik azonban, hogy azt gyakran 
kell megvizsgálni, nehogy a ragadozók prédává ejtsék a 
beszorult foglyokat. (Zwinger u. Feld.)

KÜLÖNFÉLÉK.

*  K i t ü n t e t é s .  Ő cs. és apóst. kir. felsége Pfennigberger 
J ó z s e fFrigyes főherczeg ő fensége erdőmesterének hű 
és buzgó szolgálatai elismeréséül a Ferencz József-rend 
lovagkeresztjét adományozta.

*  E l ő l é p t e t é s e k  é s  k i n e v e z é s e k .  A magyar kir. 
földmívelésügyi minister előléptette: A) a magyarországi 
kincstári erdők kezelésénél alkalmazott erdőtisztek lét
számában 1901. évi julius hó 1-ével a IX. fizetési osztály 
II. fokozatába a következő főerdészeket: Lonkay Antalt, 
Debreczy Ödönt, Kováts Bélát, Hubert Aladárt, Preisz- 
ner Nándort, Gabnay Ferenczet, Lehoczky Aladárt, 
Linszky Károlyt, Székely Istvánt, Gründi Gyulát, Kauf
mann Bélát, Kendefi Emilt, Gréger Gézát, Kovács 
Aladárt, Payer Sándort, Fekete Jánost, Balaton Antalt, 
Pálka Gyulát, Schlachta Lászlót, Láncii Antalt és 
Pollág Gézát;

a X. fizetési osztály I. fokozatába a következő erdé
szeket : Nyal Sándort, Várjon Gézát, Szvetelszky Gé
zát, Günther Józsefet, Tompa Ferenczet, Bíró Lajost, 
Bedő Lajost, Lányi Ernőt, Aschner Vilmost, Illés Vidort, 
Ambras Lajost, id. Belházy Gyulát, Konok Tamást, 
Mikolds Vinczét, Far herr Jánost, Dohnányi Bált, Saeti
ger Nándort, Ambras Gyulát, Bészler Kálmánt, Gregass 
Aladárt, ifj. Belházy Gyulát, Mardnszky Kálmánt, La
dányi Frigyest, Gara Károlyt, Barsy Richárdot, Kranze 
Károlyt, Szepesi Gusztávot, Medveczky Ernőt, Hoffmann 
Brúnót, Vaitzik Emilt, Basa Lajost és Bohanytzky Endrét;

a X. fizetési osztály II. fokozatába a következő erdé
szeket: Egyed Miklóst, Kolbenhayer Józsefet, Kolossy 
Imrét, Szabó Ignáczot, Batta Ferenczet, Bögözy Antalt, 
Ressel Istvánt, Dezsényi Jenőt, Hajdú Dezsőt, Heim 
Jánost, Vaitzik Edét, Szeleczky Jánost, Baheska Feren
czet, Tomasovszky Imrét, Sebők Ernőt, Seenger Lajost, 
Térfi Bélát, Iszapi Gyulát, Palkó Antalt, Ziegler Mi
hályt, Erdősi Bálintot, Haszár Kornélt, Pásztor Sándort 
és Schlosser Istvánt;

B) a horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelésénél 
alkalmazott erdőtisztek létszámában a VIII. fizetési osz
tály I. fokozatába Kolár János kir. erdőmestert; a VIII. 
fizetési osztály II. fokozatába Bokor Róbert kir. erdő- 
mestert, mindkettőt 1901. évi október hó 1-vel; továbbá

325

1901. évi julius hó l-vel a X. fizetési osztály I. fokoza
tába a következő erdészeket: Nyitray Ottót, Neviczky 
Miklóst, Barkoczay Ferenczet, Kmetónyi Emilt, Haján 
Rezsőt, Boór Károlyt, Schaszter Rezsőt, Bogsch Árpádot;

a X. fizetési osztály II. fokozatába Kacsanovszky Jó
zsef, Urbánszky István, Melcsiczky Fái és Steller Ede 
kir. erdészeket;

a XI. fizetési osztály I. fokozatába 1900. év ápril hó 
1-től Ott Károly kir. erdészjelöltet.

Ideiglenes minőségű erdőgyakornokokká kinevezte a kö
vetkező végzett erdészeti akadémiai hallgatókat:

1. a magyarországi kincstári erdők kezelésénél rend
szeresített erdőgyakornokok létszámába: Ziigll Nándoit 
a zsarnóczai m. kir erdőhivatalhoz, Schmid Ernőt a lugosi 
erdőhivatalhoz.

2. A horvát-szlavonországi kincstári erdők kezelésénei 
rendszeresített erdőgyakornokok létszámába: Korbély Sa
mut a vinkovezei erdőhivatalhoz és Stojanovics Illést 
az otocsáczi erdőhivatalhoz ; továbbá

Fekete Zoltán m. kir. erdészjelöltet a selmeczbányai 
bányászati és erdészeti akadémiához az erdőrendezéstani 
tanszék mellé tanársegéddé nevezte ki.

*  H a l á l o z á s o k .  Sőlcz Vilmos m. kir. főbányataná
csos f. hó 12-én Budapesten elhunyt. A megboldogult a 
vaskohászat terén kitűnő szakember volt s miután több 
kincstári vasműnél kitűnt sokoldalú szakismerete által, 
1833. évben a selmeczi m. kir. bányászati és erdészeti 
akadémia tanárává neveztetett ki. Kineveztetésétől 1892. 
évig a vaskohászati szak elnök-tanára volt; 1892-től 
1896. évig mint az akadémia helyettes igazgatója mű
ködött s 1896-tól 1901. jul. végéig — nyugdíjba vonu
lása napjáig ismét mint a vaskohászati szak elnöke, igen 
sok kitűnő szakférfiút nevelt, kik közül számos a külföl
dön is dicsőséget szerzett a magyar vaskohászati karnak 
a kiváló szakismeret által. A selmeczi m. kir. bányá
szati akadémia újjáépítése s mintaszerű felszerelése az 
ő érdemének tudandó be s valamint az ő érdeme a hazai 
vaskohászat és vasgyárak megmagyarosodása is. E szá
mos érdemek elismeréséül Őfelsége a III. oszt. vaskorona- 
renddel tüntette ki. Halálával súlyos veszteség érte az 
országos magyar bányászati és kohászati egyesületet, 
melynek a megalapítója ő volt. Ezen egyesület a meg
alapítója iránti háláját azzal rótta le, hogy alelnökének 
választotta meg s ezen tisztet nyugdíjba vonulása nap
jáig viselte, nyugdíjba vonulása után pedig az egyesület 
tiszteletbeli tagjává lett. A megboldogult kiváló szaktudós 
földi porait nagy részvét mellett október 14-én d. u. 1//24 
órakor helyezték örök nyugalomra a tisztviselő-telepi Delej- 
utczai lakásából. — Tharnói Kostyál Gyala m. kir. főerdész 
folyó évi október hó 15-én életének 32. évében hosszas 
szenvedés után Rimaszombatban elhunyt. A megboldogult 
hült tetemei folyó évi október hó 17-én helyeztettek örök 
nyugalomra. Béke hamvaikra!

*  H a l á l  a  v a d á s z a t o n .  Tragikus módon halt meg 
Halász Gyala, Krassó-Szörény, Temes és Torontál vár
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megyék állattenyésztési felügyelője. E hó 3-án kezdte 
meg 4 heti szabadságidejét s Temesvárról családjával 
együtt Bácsföldvárra sógorához ment látogatóba s ott 5-én 
kacsavadászat alkalmával egyik vadásztársa vigyázatlan
ságból agyonlőtte.

*  A z  é r e t t  g y ü m ö l c s  e l t a r t á s á r ó l  ugyan már lapunk 
14-ik számában is adtunk közre néhány tapasztalati adatot, 
mivel azonban az idevágó kísérletezések igen eltérő ered
ményre jutottak, nem mulaszthatjuk el a geissenheimi 
szőlészeti és gyümölcsészeti iskola újabban végzett ez- 
irányú kísérletezéseiről a „Stein der Weisen“ ez. folyó
irat nyomán alantiakban beszámolni. A kérdés a körül 
forog, hogy különösen a késön érő gyümölcsfajok milyen 
eljárás mellett tarthatók el legtovábbra. A különféle mód
szer mellett kitűnt, hogy a selyempapirba burkolt alma 
és körte hosszú ideig eláll a nélkül, hogy a gyümölcs 
színét veszítené vagy megránezosodna s később haszná
latkor a szoba melegének kitéve sem változtatta külső 
kinézését. Az úgynevezett utóérés kifogástalanéi folyt le 
s a gyümölcs megtartotta eredeti ízét, zamatját.

Fagyapot közé egy sor alma vagy körte s egy sor 
gyapot rakva, szintén igen jó módszernek bizonyéit, de 
a gyümölcs külseje még sem volt olyan friss és üde, 
mint a selyempapir használatánál, az almák íze azonban 
ugyanaz maradt s az érés is tökéletesen ment végbe.

Az árpaszalma közé való elrakást nem igen lehet 
ajánlani, mert a gyümölcs ugyan nem romlik benne 
nagyon, de szép kinézését elveszti s a mellett teljesen 
nem is érik be.

Sarjába elrakni gyümölcsöt éppen nem való, mert a 
körték már néhány nap múlva megfoltosodnak, rothadni 
kezdenek, ami pedig egészséges marad, kellemetlen széna
szagot vesz magába.

Fíírészporba takarva sem áll el a gyümölcs, mert a 
megejtett próbák is tanúsítják, az alma és körte rövid idő 
múlva fonnyadni kezd, megránezosodik, minden zamatját 
elveszti s kellemetlen fanyar ízű lesz.

Buzapolyvába eltett körte aránylag még elég jól állt 
el, az alma azonban gyorsan fonnyadt.

Száraz falevelek között az alma jól eltartható, de a 
körte korán foltosodik s romlik is.

Patak homokban a gyümölcs igen jól eláll, de az 
érés nagyon későn fejeződik be s ez a mód csupán ott 
alkalmazandó, ahol a gyümölcs a rendesnél hosszabb 
időn át lesz eltartva. A körte és alma eredeti ízét kitü
nően megtartja, ajánlatos azonban — magam is úgy 
tapasztaltam — a homokot lehető száraz állapotban hasz
nálatba venni, mely czélra az egy jól behevített sütő 
kemenezébe előzőleg szárítás alá veendő, nehogy a ho
mok nedvessége a gyümölcs rothadását elősegítse. Meg
jegyeztetik még, hogy az így eltartott gyümölcs szobában 
sokáig nem tartható, mert külseje hamar ránezosodik.

Mindezekből az következik, hogy legajánlatosabb a 
gyümölcsöt, különösen az almát és körtét, selyempapirba

göngyölve télre elrakni, még pedig úgy, hogy a közbe
eső réteget fagyapottal béleljük, így száraz hordóba, ha 
azt jól befenekeljük, a gyümölcs legjobban tartható el. E 
módszert tehát mindenkinek melegen ajánlhatjuk.

/.
*  G y ü m ö l c s f á k  n y e s é s e  a z  ü l t e t é s n é l .  Még min

dig sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a fiatal gyü
mölcsfákat, melyeket rendesen ősszel ültetnek át a 
faiskolából, miként kell megnyesni. Kérdés, hogy a fák
nak ágai már az első ősszel visszavágassanak, vagy a 
következő tavaszszal történjék ez meg? Általában azt 
lehet tanácsolni, hogy az ültetés által nedvkeringésében 
amúgy is megzavart fát ősszel ne nyessük meg s ne 
szaporítsuk a sebhelyeket már a küszöbön álló tél miatt 
sem s csak akkor nyessünk, ha a fa a telet minden 
veszély nélkül átélte. Mind többen térnek vissza azon 
elvhez, hogy az ültetés utáni első tavaszon átültetett 
gyümölcsfa megnyesendő, még pedig rövidebbre metszük, 
mintha a fa eredeti helyén maradt volna. Egyébiránt ha 
az ültetés kellő gonddal történt, a hajtások már az első 
évben annyira megerősödnek, hogy azok fejlődésével tel
jesen megelégedhetünk. (Zeitschrift d. k. k. Landw. Ges. 
Wien.)

*  A d a l é k  a  s é t a b o t  h i s t ó r i á j á h o z .  Minden férfi 
megfigyelhette már, mily kellemetlen érzés az, ha járva 
az utczán nem tart semmit a kezében. Alkalma
sint ez a megfigyelés vezetett a sétabot föltalálására, 
amelynek jelentőségét kezdetben aligha sejtették, ma 
azonban a bot már feltétlenül hozzátartozik az előkelő 
megjelenés teljességéhez. Azt lehetne mondani, hogy egy- 
része énünknek, amely nélkül egyszerűen nem tudjuk 
elképzelni magunkat. És minő átalakuláson ment keresztül. 
A bot első viselője bizonyára igen primitiv lélek volt, aki 
azt csupán védekezésre használta sí természetesen sej
telme sem volt róla, minő szerepet fog az játszani vala
mikor a czivilizált világban, azaz az elegáns úriemberek 
világában. Persze, nem mint bot többé, hanem mint 
sétabot. Hinné-e valaki, hogy a sétabotnak is megvolt a 
maga válsága. Tudvalevő, hogy a férfi e néma és hűsé
ges kísérőjét a divat forradalmai csaknem érintetlenül 
hagyták. Az arany- vagy ezüst-, zománcz- vagy porczellán- 
fejü botok oly régiek, mint a czivilizáczió maga. De mikor 
a kényelmesebb görbe fogantyúkat, amelyeket kézzel jól 
át lehet fogni vagy a karra lehet akasztani, kitalálták, 
akkor a fejesbotokat félredobták. A múlt évi párisi kiállí
táson azonban több régi divatú botot állítottak ki és akad
tak többen, akik a sétabotnak ezt a formáját újra fel
karolták. Ma olyan botokat is hordanak Párisban, ame
lyeknek egyáltalán nincs fogantyujok. A rózsafa-, ezédrus- 
vagy ébenfabotok nem oly értékesek, mint a finom 
amerikai vagy afrikai nád. Ez az előkelőségeknek, az 
arisztokrácziának a botja. Nem finom dolog mindig ugyan
azzal a bottal járni; az igazi világfinak épp úgy mint 
czipőkből és nyakkendőkből, egész gyűjteménye van botok
ból is.
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*  A  m e l e g v í z  h a t á s a  a  n ö v é n y e k  f e j l ő d é s é r e  
é s  g y ü m ö l c s ö k  é r l e l é s é r e .  Sok kísérlet eredménye 
alapján azt lehet állítani, hogy a melegvíz a növények 
fejlődését jelentékenyen előmozdítja. Ezt nagyon termé
szetesnek találjuk, tudván, hogy a hideg a földben levő 
gyökerek tevékenységét megszünteti s ennélfogva a nö
vény felső részeinek fejlődését is megakasztja, viszont 
a melegség a gyökerek tevékenységét újra fölébreszti s 
ugyanabban a mértékben az ágak, levelek, virágok s 
gyümölcs fejlődését előmozdítja Ezt a két megdönthetet
len igazságot figyelembe véve, minden virágkedvelőnek 
meleg vízzel kellene virágait öntözni. Meleg vízzel egyes 
virágkedvelők és kertészek valóságos csodákat míveltek- 
Ha észrevesszük, hogy valamely cserepes virágunk 
földje megfeketedett s dohos szagot terjeszt, a növény 
pedig betegeskedni kezd, piszkáljuk fel a földet hegyes 
fácskával, hegy a gyökerekhez friss levegő jusson s a 
felesleges nedvesség gyorsabban elpárologhasson. Magá
tól értetik, hogy a finom hajszál-gyökereket a piszkáló 
fácskával megsérteni nem szabad, minélfogva az olyan 
növények földjét, a melyek a föld szinéhez nagyon közel 
vannak, igen óvatosan kell meglazítani. Ha a föld meg
lehetősen kiszáradt, öntözzük meg 30—36 R. fokú vízzel, 
mely hőfokot a gyökerek igen jól elbírják, ellenben a 
földben levő férgek vagy elpusztulnak, vagy kibújnak. Ha 
a föld újra annyira kiszárad, hogy meg kell öntözni, az 
öntözést egyszer-kétszer ismételjük s a növény rövid idő 
múlva újra felelevenedik s gyors növésnek indul. A meleg 
vízzel való öntözés bizonyos fokig a talaj melegségét pó
tolja s a növekedést rendkívül előmozdítja. A datura ar
borea, magas törzsű heliotropium, lantana stb. sokkal 
gyorsabban virágoznak s feltűnően növekednek, ha a sza
badba kiültetve rendesen meleg vízzel öntözzük. Éppen 
így kellene a levélnövényeket, milyenek : Wigandia eara- 
catana, Nicotiana grandifolia, Ferdinandea chinensis, Sola
num robustum, Musa Ensete, Ricinus stb. csak meleg 
vízzel kellene a szabadban öntözni ; melytől rendkívül 
megerősödnek és gyorsan növekednek. A melegvíz a 
gyümölcs fejlődését is nagyon előmozdítja, a mit a Sola
num Melongene, Lycopersicum esculentum, Hibiscus 
Abelmoschus, Nectera Rininia, Solanum Capsicum és 
Capsicastrum legjobban bizonyítanak, a melyeken a ter
més sokkal gyorsabban megérik ha meleg, mint ha hideg 
vízzel öntözzük őket. A gyümölcsfák, cserjék meleg vízzel 
való öntözése szintén nagyon előnyös s megfelelő időben 
alkalmazva a cseresznye, szőlő és szilva fejlődését na
gyon gyorsítja.

*  H o g y a n  ö l i k  m e g  H o l l a n d i á b a n  a  h a l a t ?  Hol
landia joggal magáénak mondhatja azt a dicsőséget, hogy 
ott a halat nem kínozzák, hanem levágják, miáltal nem
csak a humanitásnak tesznek eleget, hanem a halétel is 
egészségesebb marad. A németalföldiek lassan elhalt ha
lat nem esznek, hanem minden halat leölnek oly módon, 
hogy a feje mögött éles késsel mély vágást ejtenek, mely 
az agyvelőt a gerinczagytól elválasztja és a halat rögtön

megöli. A hús a leölés által sokkal keményebb marad, 
íze jobb és tarthatósága is nagyobb, minélfogva élvezete 
is egészségesebb. A leölés után több harántvágást ejtenek 
a halon, a keletkezett nyílások tágra feszülnek s éppen 
erről ismerhető fel, hogy a halat megölték-e vagy lassan 
halt el,'mert ez esetben a bevágás nem tágul szét. Min
den halász-egyesület és állatvédő-egyesület feladatának 
tarthatná odahatni, hogy a nálunk divatozó embertelen 
megölése a halaknak megszűnjön.

*  E g y  ó r i á s t ö l g y  á t ü l t e t é s e .  Missouri állam ható
ságai elhatározták, hogy egy óriási tölgyfát, mely 49 méter 
magas s törzsének átmérője 6 méter s amely Arkansasban 
egy hegykúp tetején áll, átültetnek St. Louis városának 
parkjába, ahol az északamerikai flórának legszebb pél
dányai láthatók. A faóriás átültetése körülbelül 6 hónapot 
vesz igénybe s mintegy 15,000 koronába kerül.

*  Ü v e g p a l a c z k o k  t i s z t í t á s a .  Gyakran szoktak üveg
mosásnál apró sörétszemeket használni, pedig az ólom 
hatása az egészségre veszélyes is lehet, azért tanácso
sabb gyenge meleg marószódaoldattal porczellángolyócs- 
kákat erre a czélra az üvegek mosásához alkalmazni. 
Egyes üvegeket nyers burgonyaszelet és ujságpapiros 
darabkákkal gyenge meleg víz használatával öblögessük 
jól ki, miután a nyomdafesték még a zsíros és olajos 
üvegeket is gyorsan megtisztítja, de mivel az az egész
ségnek szintén ártalmas, utólagosan forró vízzel kell még 
azt az üveg falairól lemosni.

Szerkesztői üzenetek.

(E.) úrnak . . .  R . . .  n. Szives elnézését kell kérnem, hogy 
a 16. számban közölt vezérczikke megosztva jelent meg, de a kor
rektúrát, mivel több napon át hivatalos útban voltam elfoglalva, ez 
alkalommal nem végezhettem, a kiadóhivatal pedig egészen jóhisze- 
müleg követte el a hibát.

B. M. úrnak. B . . on. Köszönet a szives közleményért. Le
késve érkezett s így csak a jövő számunkban fog megjelenni.

H. K. úrnak. I\I . . on. Kérjük a beküldött czikkhez a képe
ket is.

CZAKL JÓZSEF TT
f egyverm ű ves  U flg V  d F tt

JXJ ajánlja sajátkezüleg készített és saját találmányu szaba-
♦ i'é ......... dalmazott  ----- =r♦ é
hí csösínnel ellátóit fegyvereit.
éné Az összes alkatrészek valódi svéd vert vasból és valódi
♦ 11 i  - -----keményített angol aczélból vannak készítve.:--------
♦  | | |  Bárminemű fegyverátalakitást a legjutányosabban elvállal.
♦ Szintúgy ajánlja saját szerkezetű, úgy az ezredéves orszá- 
T T  gos-, mint az 1900. évi párisi kiállításon is kitüntetett
í n l  f g ip |7 A  h a l f á i t  melyek eddig is már a legkiterjed- 
A A IÚJolLU’ Uü.llű.llj tebb használatnak örvendenek.
Levélbeli megrendelések a leggyorsabban foganatosíttatnak.
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Faeladási hirdetmény.
A v in k o v cze i  kir. fő e rd ő h iv a ta l  k e rü le té h e z  ta r to z ó  O r l ja k  é s  D e s z ic se v o  e r d ő 

r é s z e k b e n  ke ttő  évi k ih a s z n á lá s r a  te rv e z e t t  4 1 8  kát.  h o ld  k i te r je d é sű  te rü le te n  m in t 
eg y  48.120 m3 mű- és m integy 24 .493  m3 tűzifára becsült

tölgy, szil, kőris, gyertyán és egyéb törzsek p
f a k é sz le te  —  a  tö lg y  tű z ifa  k iv é te lév e l  —  a  v rb a n y e i  k in c s tá r i  f ű ré s z -  é s  ip a rv a sú t  
h a s z n á la tá v a l  e g y b e k a p c s o l t a n  1 .5 9 5 ,5 6 7  k o r o n a  k ik iá l tá s i  á r  m e l le t t  a  v in k o v cze i  kir. 
f ő e rd ő h iv a ta ln á l  1901. évi ok tóbe r hó 21-én d. e. 10 ó rakor í rá sb e l i  z á r t  a já n la to k  
ú t já n  el fo g  a d a tn i .

Jól l e p e c s é te l t  a j á n la to k  a  v in k o v cze i  kir. f ő e rd ő h iv a ta l  házi p é n z tá r á h o z  le g 
k é s ő b b  1901 . évi o k tó b e r  2 1 - ik i  d. e. 10 ó rá ig  a  m e g a já n lo t t  v é te lá r  5 s z á z a lé k á n a k  
m e g fe le lő  b á n a tp é n z  c s a to lá s á v a l  b e n y ú j ta n d ó k .

V e rse n y z ő  a j á n l a t á b a n  h a tá r o z o t ta n  k i je le n te n i  ta r to z ik ,  h o g y  a  fenti kir. f ő e rd ő 
h iv a ta ln á l  m e g te k in th e tő  r é sz le te s  e la d á s i  é s  s z e rz ő d é s i  fe l té te le k e t  ism eri  é s  h o g y  
a z o k a t  e l le n v e té s  n é lk ü l  e l fo g a d ja .  —  U tó a já n la to k  el n e m  fo g a d ta tn a k .

B u d a p e s t ,  1901. évi o k tó b e r  h ó b a n .

j t  kir. fölömivelésügyi minister.

*

J e r r y ő fa e la d á s i h ir d e tm é n y .
A k o lo z sv á r i  m a g y a r  k irá ly i e r d ő ig a z g a tó s á g  h iv a ta lo s  h e ly is é g é b e n  1901. 

évi ok tób e r hó 31-ikén d. e. 10 ó rakor a  b é le s i  e r d ő g o n d n o k s á g  d ib o rk a i  

1900. évi 3 7 7  h o ld a s  v á g á s a ib a n  tö v ö n  á lló  m in te g y  3 6 7 6  m 3

f e n y ő f á n a k
t e r ü le t  s ze r in t i  e l a d á s a  i rá n t  z á r t  Í rá sb e li  a já n la to k  tá rg y a lá s á v a l  ö s sz e k ö tö t t  ny il

v á n o s  sz ó b e l i  á rv e ré s t  fo g  ta r ta n i .

K ik iá l tá s i  á r  h o ld a n k in t  2 1 2  k o r o n a  15 fillér, b á n a tp é n z  8 0 0  k o ro n a .

Az á rv e ré s i  é s  s z e rz ő d é s i  fe l té te le k  te k in te té b e n  a  k o lo zsv á ri  m. kir. e r d ő 

ig a z g a tó s á g  a d  fe lv ilág o s ítá s t .

jW. kir. JölDmivelésügyi minister.

Ü
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvártt.
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M A G Y A R  ER D É S Z
ERD ÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI ÁR KIADJA

im ecsfalvi  IMECS BÉLA f ő e r d é s z  Egész évrel0kori i  féIévre 5 kor. _ Egyes szám ára4 0 fillér. SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRIT,
B O RSO D -APÁ TF A LV Á N , o q KAZINCZY-UTCZA 1. SZ.,

hova a lap szellemi részét illető közlemények .................................  hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési
(kéziratok) küldendők. Megjelenik minden ho 5-en es 20-án. dljak k ü l d e t .

A  gyüm ölcsfatenyésztés á llam osí
tásáról.

A „Magyar Erdész“ 2-ik számában megjelent 
„Egyesült erővel“ ez. közlemény sok oly dol
got tartalmaz, ami nagy feladatok megoldását 
tűzi a magyar erdész elé.

Először: „Ne dolgozzunk csak kizárólag 
szakembereknek, de igenis a nagyközönség
nek — mindenkinek.“

Másodszor: „Segítsünk világosságot g yú j
tani s az erdőgazdaságnak a társadalomban 
elvek alapján igaz barátokat szerezni.“

Harmadszor: hogy az erdőgazdaságot a 
fenyegető nagy veszélytől, hogy „A mező- 
gazdasággal szemben napról-napra tért vészit “ 
megmentsük s a kiélesedett ellentéteket elsi
mítsuk.

Hogy a nagy feladatokat megoldhassuk, egyesült 
erőre, minden egyes szaktárs közös munkássá
gára van szükségünk. Ez okból én is megpró
bálkozom fenti magasztos czélok eléréséhez sze
rény tehetségemmel hozzájárulni és egy oly 
eszközre reá mutatni, a mivel közös ügyünket, 
édes hazánk népeinek vagyonosodását hatható
san előmozdíthatjuk. Igaz, hogy az általam alább 
felsorolandó mód nem tartozik kizárólag sza
kunkhoz, hanem inkább az őstermelés legköz
vetlenebb és legtermészetesebb foglalkozásához 
a mezőgazdasághoz ; de miután a fás hegyvi
déken ennek csak mostoha gyermeke, fogadjuk 
a magunkénak és éppen úgy, mint a kopár erdő
területek befásítására kiszolgáltatandó csemeté
ket, úgy a gyümölcsfaalany és nemes gyümölcs
fák nevelését Magyarország és Erdély bérezés 
vidékén levő kincstári vagy állami erdőhivatalok 
székhelyén telepített központi csemetekertek mel

lett egy-két holdnak azokhoz leendő csatolásá
val, a központban levő erdőtisztre és segédsze
mélyzetre bízzuk.

Egy szóval, hogy a gyümölcsfaalany és 
nemes gyümölcsfa tenyésztését állami kezelés 
mellett az erdészetre kell bízni *

Mert mi tűrés, mi tagadás és tisztelet a kivé
teleknek, hanem bizony csak írott malaszt ma
rad a mezőgazdaságról és mezőrendőrségről 
szóló 1894. évi XII. törvényezikknek a faisko
lákra vonatkozó ama rendelkezése, hogy a köz
ségi faiskolák létesítéséről és kezeléséről a köz
ségi elöljáróság tartozik intézkedni. A faiskola 
kezelésével, ha arra külön szakértő közeg nem 
alkalmaztatik, méltányos díjazás mellett a nép
tanító bizható meg.

Már pedig hogy a gyümölcsfatenyésztés mily 
nagy fontossággal bir és mily áldás a népre és 
hogy mily nagy nemzeti vagyont képvisel, ékes 
szavakkal írja le a földmívelésügyi m. kir. mi
nister megbízásából Molnár István kir. tanácsos, 
országos gyümölcsészeti és fatenyésztési minis- 
téri biztos „A fatenyésztés, különös tekintettel a 
községi faiskolákra és befásitásokra“ ez. oly 
kitünően összeállított művében. E könyv többek 
között azt állítja: „Szerbia évenként 10—12 millió, 
Bosznia 7—9 millió forint áru aszalt szilvát állít 
elő és küld szét a világ minden részébe.“

„De ne menjünk ily példákért oly messzire, 
a külföldre! íme Kecskemét és Nagy-Kőrös
427.000 forint értékű kajszin baraczkot, megygyet 
és szőlőt szállított a vasúton ; Göncz, Abauj-Torna 
megyei kis városka cseresznyéből évenként

* A felvetett eszme úgy gondolom minden igaz tevékeny szak
társnál visszhangra talál s illetékes intéző köreink is belátják, hogy 
az 1894. évi XII. t.-czikknek nemes intentiója a gyömölcsfatenyész- 
tést illetőleg, úgy amint az említett törvény tervezi, valósulni aligha

Szerkesztő.
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8—9000 forintot stb.“ Továbbá így folytatja: 
„Hogy mily áldás ez gazdáinkra. éppen most, 
midőn a búza és egyáltalában a gabonaárak 
annyira hanyatlottak . . .  ezt azt hiszem mindenki 
könnyen be fogja látni.“

Miután tehát a ministeri biztos, aki országunk 
gyümölcstenyésztését annyira szivén hordja és 
oly nagy nemzeti vagyont lát benne, állítván, 
hogy „A mi hazai adataink a gyümölcstermelés 
és értékesítést illetőleg még ugyan igen hiányo
sak, de annyit tudunk mégis, hogy 1894. évi 
gyümölcskivitelünk értéke a 8 millió forintot meg
haladta. "

Miért kell tehát az ilyen közgazdaságilag fon
tos ügyet a községekre, a néptanítókra bízni, a 
kiknek nagy százaléka oly mostoha anyagi vi
szonyok között él, hogy bizony csak a létért 
küzd és nem nagyon lelkesedik a gyümölcsfa- 
tenyésztésért.

Kevés azoknak a tanítóknak a száma, a kik 
a gyümölcstenyésztés terén érdemeket szerez
tek, e vidéken tudtommal csak egy tüntette ki 
magát e téren és hogy mily áldásthozó volt az 
ő működése, azt az alábbiakban fogom elmon
dani.

A fentiekkel azonban nem akarom azt állítani, 
hogy a tanítók a faiskola létesítése és kezelé
séért járó méltányos eljárástól elvonassanak, sőt 
ellenkezőleg csak ők vannak a népnél a gyü
mölcsfatenyésztés hasznának megmagyarázására 
hivatva; csak végezzék azt továbbra is, mert 
én is azt tartom, ami a fentebb említett mű
ben oly lélekemelőén el van mondva: „Haza
fias feladatot teljesítenek, a midőn a fatenyész
tést tanítják és előmozdítják ; mert nézetem sze
rint a hazai földnek fákkal való ékesítése minden 
beszédnél többet érő hazafias cselekedet.“

A gyümölcsfatenyésztés tehát nemcsak köz
gazdaságilag fontos ágazata hazánknak— annak 
őstermelésének, hanem hazafias kötelességünk is.

És ki lehet leghivatottabb ezen fontos ágazat 
ügyeinek kifejlesztésére, mint az állam; és ki 
tartozik a hazafiui kötelesség teljesítésével elől
járni, ha nem az állam közegei? És kik e téren 
az államnak leghivatottabb közegei ? Nem-e az 
állam erdészei? Azok a magyar erdészek, a kik
nek legnagyobb része nemzetiségi vidéken lakva

a magyar nemzeti szellem fáklyavivői, a kultúra 
terjesztői, a szegény hegyvidéki nép tanácsadói.

Habár nem vagyok annak az elvnek a hó
dolója, hogy mindent csak az államtól várjunk, 
hanem ebben az esetben azért tartom szüksé
gesnek az állami kezelést, mert először az állam
nak és az állami kezelésbe vett birtokoknál szer
vezett erdőhivatalok és gondnokságoknál minde
nütt van egy 3—4, sőt ennél nagyobb területe, 
a min a kopár és egyéb területek befásítására 
csemetéket nevelnek, e mellé mily könnyen lehet 
egy 1—2 holdas gyümölcsfatenyésztésre szol
gáló faiskolát telepíteni, anélkül, hogy személy
szaporításra lenne szükség; vagy ha esetleg ott 
terület nem állana rendelkezésre, az sem lenne 
nagy baj, ha a gyümölcsfa rovására abból az 
idegenből ide áttelepített erdei fenyőből keve
sebbet nevelnének.

Másodszor azért kell az államnak a gyümölcsfa 
alany és nemes gyümölcsfa tenyésztésével elől
járni, mert az népünk közt nem terjed. Ennek 
különféle okai vannak. Először a köznépnek a 
fa nevelése iránt érzéke nincsen, mert vagy nem 
lát szép gyümölcsöt hozó fát, vagy ha lát is, 
nem igen jut hozzá. Másodszor ha van is egy- 
kettő, a kinek érzéke lenne a fa tenyésztéséhez, 
a nemesítéshez és hozzá is jut egy oltógalyhoz, 
a fa alanyát az erdő sűrűjéből szedve ki, amit 
ha kiültet és beolt és sokszor már gyümölcsöt 
is hoz — a gazda legnagyobb bosszúságára 
rövid idő múlva kiszárad.

Ha még harmadszor alvidékről hozatják a 
gyümölcsfát, az bizony egy kissé drága és azon
kívül az itteni égaljnak meg nem felelvén, kivész.

Ily sikertelenség azután bizony nemcsak a 
kisgazdát, hanem a jobb módú gazdát is el
kedvetleníti a gyümölcsfa tenyésztésétől. És innen 
van az, hogy a vidék kertjein és irtványain, a 
szilvafán és egy-két kevésbé jó alma vagy ritkán 
körtefán kívül egyebet nem látni.

Ez alól kivételt képez e vidéken Újbánya 
városa, a melynek k tványlakói azóta, hogy a kincs
tári bányászat üzemét ott beszüntette, a legna
gyobb szegénységnek néztek elébe, gabonaszük- 
ségletöket csere útján a gyümölcsből szerzik be. 
A gyümölcsöt ősszel kocsira rakják és cserébe 
hoznak gabonát.
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E kivételnek az okát abban kell keresnünk, 
hogy egykor volt a városnak egy jó tanítója, a 
ki a gyümölcstenyésztést szivén hordta.

Hátha még ezen fontos ügy az állam kezébe 
lenne letéve, nem lokális, hanem országos ered
ményt érnénk el.

A gyümölcsfa tenyésztésének államosítása nem 
annyira a gazdag arany búzakalászt termő al
föld lakóinak, hanem azon szegény hegyvidék né
pének képezi létkérdését, a kik a Kis-Kárpátok- 
tól északnak menve, Krassó-Szörény vármegye 
elő, közép és magas hegyei között laknak. Ha 
a gyümölcsfatenyésztés államilag lenne kezelve, 
nem egy szegény trencséni tót szállítaná le az 
ő Málna alma, Sándor czár, Angol téli arany 
parmen almáját, nem egy szegény elcsigázott 
ruthén vinné le az ő Casseli nagy renetjét, Eutz 
rozmaringját és végül nem egy román atyafi 
vinné lóháton alsóvidékre, Krassói-Massanszkyját, 
Hátszeganiáját, hogy cserébe aczélos búzát vagy 
fehér lisztet hozzon burgonyán vagy kukoricza- 
liszten elsatnyult gyermekeinek.

A gyümölcsfatenyésztés államosításával talán 
már nem is mondok újat, mert a kezdet meg 
van téve — csak általánosítani kellene.

Ugyanis a földmívelési minister három éve 
itt járt kiküldöttjének, Tavi Gusztáv főerdőtanácsos 
rendeletére a 10 holdas zsarnóczai központi cse
metekert mellett az erdőhivatal közvetlen fel
ügyelete és a központi erdész vezetése alatt egy 
négy holdas gyümölcsfaiskola telepíttetett.

Hogy a faiskola a telepítés nehézségeit le
küzdve, mily szép eredményt képes felmutatni,
legjobban kivehető abból, hogy ez év tavaszán 
a következő készlet állott rendelkezésre, u. p .: 

162432 db. egy éves almaalany
120500 „ „ „ körte „

7000 „ szelidgesztenye 
10000 „ fekete szeder 
12000 „ fehér
11000 „ 3 éves almaalany az erdőből
3300 „ 3 „ körte „

A már nemesített almafajokból:
1600 db. Angol téli arany parmen 
1100 „ Nagy kasseli renet
900 „ Parker peppin.

Nemesített körtefajokból :

90 db. Napoleon vajoncz
90 „ Liegel téli vajkörte
90 „ Harden pont téli vajoncz
90 „ Diel vajoncza.
Ilyen sikert az országban kísérletnek tudtom

mal kevés, e vidéken pedig egy községi faiskola 
sem fog tudni felmutatni.

Csak az állami gyümölcsfakezeléssel érhetjük 
el a gyümölcstenyésztés tekintetében a művelt 
nyugatot, csak állami faiskolákkal szaporíthatjuk 
a nemzeti vagyont.

Garamréven, 1901. augusztus havában.
D íváid Béla.

A községi stb. e rd őb irto koko n  
foganatosítandó e rdős ítések kérdéséhez.

Craus Géza kollegámnak az „Erdészeti Lapok“ ez évi 
VIII. füzetében megjelent ily tárgyú válaszát nem hagy
hatom szó nélkül, annál kevésbé, mivel abból azt ve
szem ki, mintha szerző reám neheztelne, talán azért, mert 
a községi stb. erdőknél az erdősítéseknek az általa aján
lott módon való keresztülvitelét nem minden viszonyok 
közt tartom lehetségesnek.

Azt hiszem a szóban forgó ügy érdeke és fontossága 
megkívánja, hogy minél többen szóljunk hozzá, de ha 
véletlenül t. kollegáim közül valaki más tapasztalatokat 
szerzett e téren mint én s azokat közzé meri tenni, nem 
fogom azonnal tapasztalatainak bőségét gúnyolva félre
magyarázásokkal vádolni.

Különben is engedje meg tisztelt kollega úr, a tapasz
talatok gyűjtése nem privilegium s nincs sem a hivatalos 
ranglétrán elfoglalt magasabb vagy alacsonyabb fokhoz, 
sem az életkorhoz kötve. Az egészen egyéni dolog!! 
Egyik ember végigfutja a siralomvölgyet anélkül, hogy 
egész életében csak egy valamire való tapasztalatot is 
szerzett volna, míg a másik — ki szemét nyitva tartja — 
már fiatal korában jut olyanok birtokába.

Különben is, ha tisztelt kollega úr figyelmesen elolvasta 
volna czikkemet, rájött volna arra, hogy én a t. kollega 
úr által ajánlott módot egyáltalán nem akartam „leczá- 
folni“, sőt inkább következőket írtam: „megengedem, 
hogy az ottani viszonyok között, melyeket egyáltalán 
nem ismerek, az általa ajánlott expediens a kellő ered
ményhez vezet..........“, továbbá hogy „oly községeknél
............ az erdősítendő területek beosztása — kivált ha
csak 6—8 községről van szó — nagy nehézségekbe 
nem ütközhetik“

Hogy pedig a t. kollega úr ajánlotta mód az itteni vi
szonyok között tényleg alkalmazható-e vagy sem, annak 
megítélését — engedje meg — bízza azokra, akik az 
itteni viszonyokat jobban ismerik, mint az ország másik 
végén lakók.
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Ne általánosítsunk mindenben — úgyis ez ami bajunk! 
Ami az ország egyik részében keresztülvihető, az a má
sikban nem az s viszont.

Legalább annyit, mióta gyakorlatban vagyok s mely 
idő alatt — kivéve Erdélyt — hazánk legkülönbözőbb 
részeiben voltam alkalmazva, már tapasztaltam.

Ezek előre bocsátása után áttérek tulajdonképpeni tár
gyamra !

Hát bizony mint azt már előbbi czikkemben is meg
jegyeztem, a t. kollegám által ajánlott mód az itteni vi
szonyok között teljesen keresztülvihetetlen.

Hogy miért, majd közelebbről is megmagyarázom !
A székesfehérvári m. kir. járási erdőgondnokság keze- : 

lése alá 52 erdőbirtok tartozik, melyek egy egész vár
megyében és egy másik vármegye egyik járásában van
nak szétszórva. Az 52 birtok közül 42 volt úrbéres köz
birtokosságok tulajdonát képezi, 10 pedig egyházi, testületi, 
községi stb. erdő. Utóbbi tíz birtokot figyelmen kívül 
hagyom, mert ezeken az erdősítés kivétel nélkül napszá
mosokkal történik. Fent jelzett v. úrbéres közbirtokossági 
erdők 32 község határában vannak szétszórva. Már most 
hoc; gondolja t. kollega úr, hogy a gondnokság vezetője 
egy erdősítési idény alatt, akár tavasszal, akár ősszel 
ezen birtokokat mind a kellő időben beutazza és ott talán 
még hosszadalmas számtani fejtegetésekbe is bocsátkozzon, 
kivált mikor épp ez időben más halaszthatatlan munkála
tokkal is el van foglalva? Hálát adhat az Istennek, ha 
legalább nagyjában adhatja meg a helyszínén az erdő
sítés sikeres keresztülviteléhez a szükséges utasításokat. 
Különösen áll ez a tavaszra, mikor az erdősítés ideje 
ezen a vidéken a legjobb esetben U/2 hónapra terjed; 
a hónapnak pedig itt is csak 30—31 napja van, de meg 
a kormányozható léghajó sincs még feltalálva.

Megjegyzem még, hogy a gondnokságnak Fehér vár
megye területén egyáltalán nem, Veszprém vármegye 
zirczi járásában pedig csak egy járási erdőőr áll rendel
kezésére, a ki meg 21 község határában fekvő erdőbirtok 
őrzését köteles ellátni.

Igaz ugyan, hogy t. kollega úr szerint nem is az erdő
tiszt kötelessége volna a beerdősítendő területeket a jogo
sultság arányában felosztani, de nem röstellem bevallani, 
hogy én nem rendelkezem oly erdőgazdákkal — egy volt 
utászőrmestert kivéve — kikre ezt a munkát nyugodt 
lelkiismerettel rá merném bízni, bár szerény véleményem 
szerint az itteni nép talán mégis csak valamivel intelli
gensebb mint az oláh, mely épp a nagy-sinki járás lakos
ságának az 1891. évi népszámlálás szerint 50u/o-át teszi.

Mert akármilyen nagyjából is kellene a beerdősítendő 
területeket felosztani, annak mégis csak a jogosultság 
arányában kellene történnie, ami pedig megint a mennyi
ségtan négy alapmíveleténél valamivel több számtani is
meretet tételez fel, kivált az itteni fölötte aránytalan nagy
ságú birtoktestek mellett.

Vannak ugyanis községek, a hol egy-két 6 egész telkes 
gazda mellett akárhány V32, de még */64 telekkel meg

áldott birtokos is létezik, jobban mondva lézeng! E két 
szélsőség között aztán az arányszámok lehető legnagyobb 
változata fordul elő!

Fent mondottak illusztrálására csak egy példát hozok 
fel. Van egy község — azt hiszem a név melléKes — 
ahol a 62 tényleges birtokos járandósága együttvéve 267/$ 
úrbéri telekjárandóságnak felel meg, de a jogosultak arány
része 5/4 és V24 -f Fog lelekjárandóság között váltakozik. 
Az évenként beerdősítendő vágásterület az üzemterv 
szerint pedig kitesz L825 k. holdat. Hogy már most ezt 
a területet a birtokos képviselője hogy tudná a jogosult
ság arányában felosztani, ha mindjárt csak „paraszthajszái 
pontosságig“ is, arra igazán magam is kiváncsi volnék! 
És ilyen viszonyok nem is egy községben uralkodnak.

Azt hiszem a vége mégis csak az volna, hogy a t. 
kollegám által ajánlott módnál a munka java részét, leg
alább nálunk, a gondnokság vezetőjének kellene elvé
geznie és erre állítottam én, hogy ez már csak fizikailag 
is kivihetetlen. Ezt talán az előadottak nyomán t. kolle
gám is megengedi, különben is én azt, hogy „az erdő
sítendő területeket a jogosultság arányában felosztani teljes 
lehetetlenség“ soha sem állítottam, hanem igenis azt, 
hogy „az erdősítendő területeket mind a jogosultság ará
nyában felosztani teljes lehetetlenség“. E két állítás között 
azt hiszem mégis csak van némi különbség!!

De föltéve, hogy valamennyi erdőgazda meg tudna 
felelni ebbeli feladatának, ki biztosít arról,, hogy a terület
felosztás tényleg a jogosultság arányában történne?!

Eddig legalább azt tapasztaltam ■— 5 ez is teljesen 
megfelel a valóságnak — hogy a módosabb birtokosok 
s ezek közül való majdnem kivétel nélkül az erdőgazda 
is, mindig ki akarják magukat vonni a közmunka rájuk 
eső részének teljesítése alól.

Az erdőszolgák ugyanis, kik valamennyien mezőőri 
teendőket is végeznek és mivel majdnem évenként, de 
néha többször is változnak, az erdőgazdaság legelemibb 
fogalmával sincsenek tisztában, tekintetbe nem jöhetnek, 
legalább nálunk.

Azt hiszem nagyon nehéz volna azt, hogy a terület 
tényleg a jogosultság arányában lett felosztva, nemcsak 
az erdőtisztnek, de még inkább maguknak az érdekeltek
nek ellenőrizni, ami csak az erdőtiszt fölösleges zaklatá
sára vezetne.

így volna ezután még csak igazán út nyitva a foly
tonos vádaskodásnak s nem hiszem, hogy idővel akadna 
ember a birtokosok közül, aki az elnöki vagy erdőgazdai 
tisztség elfogadására magát rászánná, minek közvetve 
megint csak az egész birtokosság vallaná kárát, de még 
az erdőtiszt helyzetét is szerfölött megnehezítené.

Szerény nézetem szerint egy erdőtisztnek első és egyik 
legfőbb feladatát az képezi, hogy a birtokosok bizalmát 
megnyerje, hogy azok intézkedésének feltétlen helyessé
géről és pártatlanságáról meg legyenek győződve, ami 
beismerem, hogy a kabátos emberek iránt általában táp
lált bizalmatlanság mellett nem valami könnyű feladat.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



18. szám 333M A G Y A R  E R D É S Z

De még kevésbé tartom czélszerűnek minden intézkedés 
óddiumát az erdőgazdákra hárítani, mert akkor előbb-utóbb 
bekövetkezik a fentebb említett kellemetlen helyzet.

De tegyük fel még azt is, hogy a beerdősítendő terület 
felosztása legalább a térfogatot illetőleg igazságosan tör
ténne, vájjon miképpen lehetne ezt az eljárást hogy az 
igazságosságnak legalább csak látszatával is bírjon — 
alkalmazni például egy sarjerdőben, melynek tuskóközei 
volnának a zárlat fokozása czéljából beültetendők vagy 
makkal bevetendők? Azt hiszem t. kartársaim közül min
denki tudja, hogy a tüskök a vágásterületeken cseppet sin
csenek egyenletesen elosztva s így megeshetne, hogy az 
egyik birtokosnak jutott részleten a tüskök kétszer vagy 
háromszor oly sűrűén állnának mint a másikon! Vájjon 
ily viszonyok között nem volna-e a panasz mindennapi ?

Vagy vegyünk egy más mindennapi esetet!
Vájjon szó lehet-e igazságosságról és arányosságról ezen 

eljárás mellett például egy hegyoldalon elterülő vágás
terület beerdősítésénél ?

Tudvalévő dolog, hogy a talaj minősége ily helyeken 
is nagyon váltakozó s a hegy lábától a gerincz felé ren
desen rosszabbodó, bár tudok esetet épp az ellenkezőre is. 
Vájjon meg lesz-e elégedve az a birtokos, kinek részlete 
a hegy gerinczén lett kijelölve? Azt hiszem nem igen! 
De meg nem lehet ám mindig az egyes jogosultaknak 
vagy terhelteknek a beültetendő területeket a hegy lábától 
a gerincz felé futó szalagokban kijelölni. Egyszerűen azért, 
mert akárhány esetben azok a czélszerűség követelmé
nyeinek megfelelő szélességgel nem bírnának!

Itt vannak azután még a pótlások is, mert ilyenek 
talán csak mindenhol előfordulnak?!

Úgy vélem fölösleges dolog erdészemberek előtt hosz- 
szasan fejtegetni, hogy a pótlás soha sem terjed ki nagy 
összefüggő területekre, mert akkor az már nem pótlás, 
hanem újraerdősítés.

Vájjon hogy lehetne az ilyen sűrübb-ritkább zárlatú 
területet a jogosultság arányában felosztani?

Megengedem, hogy ott, a hol az erdősítés keresztül
vitele t. kollegám által ajánlott mód szerint történt, az 
nem ütközik valami nagy nehézségekbe, föltéve, hogy a 
régebbi erdősítésekről vezetett kimutatások megvannak. 
De hisz ott is csak 4 év óta van ez az eljárás gyakor
latban s tán csak a régebbi időből is maradtak pótlandó 
állabok ?

Azon nézetemtől, hogy a t. kollegám által ajánlott mód 
mellett az erdősítés nem történhetik, legalább az itteni 
viszonyok között, de talán máshol sem oly sikerrel mint 
ezt ezen fontos, hanem legfontosabb erdőgazdasági mívelet 
megkívánja, most sem térhetek el.

Azt hiszem ugyanis, hogy az erdősítés sikerére nem
csak keresztülvitelének módja, hanem sok minden, de 
kivált az időjárás kellő felhasználása gyakorol óriási, talán 
döntő befolyást. Már most lehetséges-e a kedvező idő
járás felhasználása akkor, mikor mindig jogosult vagy 
terhelt ahogy tetszik — 2—3 héten belül akkor végez

heti az erdősítést a reája eső területen, a „mikor akarja“, 
ha ugyan egyáltalán akarja!? De a csemetékre sem gya- 

| korolhat valami kedvező befolyást az a körülmény, hogy 
2—3 hétig hevernek beföldelve !

Aztán meg az erdőőrzés is kárát vallhatja ennek az 
expediensnek!

Mert az erdősítésre kiszabott 2—3 hét alatt az illető 
erdőszolgának — mert valakinek csak ki kell a cseme
téket szolgáltatnia — mindig az erdősítendő területnek 
legalább közelében kell tartózkodnia, soha sem tudhatván, 
ki mikor érkezik a részére kimért területet beerdősíteni. 
Vagy talán jobb, ha az illetők a munkát minden fel
ügyelet nélkül teljesítik és utólag vannak mindenféle zak
latásnak kitéve ?

Előfordulhat azonban az is, hogy egyesek egyáltalán 
nem teljesítik a reájuk eső területek beerdősítését a ki
szabott időben ! Hát akkor mi történik? Az erdősítés sike
rének koczkáztatása nélkül csak nem lehet azt a termé
szet által erre a műveletre úgyis rövidre kiszabott időn túl 
is folytatni? Az erdősítés nem teljesítését ugyanis a kisza
bott időszaknak csak legutolsó napján lehet konstatálni 
— lévén a birtokosnak joga az erdősítést a kiszabott 
határidőn belül bármikor, tehát az utolsó napon is tel
jesíthetni.

Mindenesetre nem nyújthat azután valami lélekemelő 
látványt egy ilyen foltonként beerdősített terület, mert utó
végre bármennyire „a teljes valósághoz lehető hűen“ 
ecsetelte is t. kollegám az ő erdősítési módját, az ilyen 
eset sem tartozik a lehetetlenségek közé, mindenesetre 
kevésbé mint az, hogy a jogosult „kelleténél is lelkiis
meretesebben“ dolgozik.

De ha a község elöljárósága, jobban mondva a birtokos 
képviselője — mert előbbinek v. úrbéres erdőkben semmi 
rendelkezési joga nincs —: mégis teljesíteti az illető mu
lasztó költségén az erdősítési munkálatot — ha ugyan 
ahhoz is joga van — köszönet ebben az eljárásban akkor 
sem lesz. Mert amellett, hogy mint már fentebb is emlí
tettem, az erdősítési időszak meghosszabbítása nem áll a 
mi hatalmunkban, sok hercze-hurczára is alkalmat adhat. 
Hisz már magában véve a napszámosok bérének előlegezése 
is nehéz kérdés, lévén a birtokossági kassza többször üres 
mint teli, ami szintén a valóságnak teljesen megfelelő tény.

Igen tisztelt kollegám azt is felemlíti, hogy a közmunka 
tömeges alkalmazásának esetén sok meg nem felelő 
munkaerő is részt vesz abban. Hát erre vonatkozólag csak 
azt jegyzem meg, hogy részben ugyan igaza van neki, 
de ugyanaz a hátrány megvan az ő általa ajánlott mód
nál is. Hogy szerinte mindenki a reája eső területet „akkor 
és azzal munkálja, a hogy, a mikor s a kivel akarja.“

A tömeges közmunkánál, mely alkalmazásánál az erdő
sítési munkálat sohasem terjed oly hosszú időre, mint a 
t. kollegám által ajánlott módnál, mégis csak könnyebb 
e bajon is segíteni.

A munkálatok teljesítése alkalmával ugyanis az erdő
szolga, de meg az erdőgazda is kivétel nélkül mindig
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jelen van, de a hol csak lehet, a járási erdőőr és az erdő
tiszt is; mind ezeknek pedig jogukban áll a meg nem 
felelő munkaerőt visszautasítani.

Mindenesetre maga az erdősítési munkálat hátrányt 
nem szenved, ami pedig azt hiszem a fő. Mert tegyük 
fel, hogy az erdősítés keresztülvitelére 40 jogosult van 
kirendelve, de csak 20 jelenik meg, hát az a 20 fogja 
elvégezni a munkát, mely így legfeljebb még egyszer annyi 
ideig fog tartani. Az egyesek által ekként leszolgált munka- 
többlet a névjegyzékben javukra iratik, a hiányzók pedig 
vagy a legközelebbi alkalomkor szolgálják le hátralékukat, 
vagy pedig pénzben rójják le azt, ami a mellett, hogy 
egészen törvényes eljárás (lásd 1898. évi XIX. t.-cz. 33. 
§.) a birtokossági kasszába is hoz egy kis pénzt.

Hogy pedig a közmunka egyáltalán igénybe vehető-e 
vagy sem, ezt az oldalát a kérdésnek én azt hiszem t. 
kollega úr érintette legelőbb, mikor első e tárgyra vonat
kozó czikkében azt írta, hogy: „az erdősítendő területet
............  a község közmunkára kötelezett lakosai között
............  felosztja a helyszínén“, továbbá „Minden köz-
munkaköteles háznak a feje . . . .“ stb. Valami jogalap 
a közös munka kivetésére csak kell hogy legyen s ha 
meg is engedem, hogy az 1890. évi I. t.-cz. alapján a 
közös munkát az erdőre vonatkozólag kivetni a volt úr
béreseknél nem is lehet, de lehet az 1898. évi XIX. t.-cz. 
33. §-a alapján, mint az első e tárgyú az „Erdészeti 
Lapok“ ez évi VI. füzetében megjelent czikkemben is ki
fejtettem. Községeknél pedig, melyek mint erkölcsi testü
letek egyúttal erdőbirtokosok is, tényleg nem marad más 
hátra, mint a t. kollega úr által második közleményében 
említett szabályrendeleti eljárás. Mindenesetre azonban az 
első e tárgyú czikkében ajánlott mód, a közmunkának 
akár a földadó, akár a házszám arányában való kivetése, 
nemcsak hogy igazságtalan, mert a községnek sok lakosa 
lehet, kinek sem földje, sem háza nincs, hanem jogtalan
ság is, amit az erdőtisztnek, akármilyen hivatottnak is érzi 
magát holmi törvénykiegészítésekre és bármennyire is 
megtalálja mindig azt a mire szüksége van, a saját jól 
felfogott érdekében elkövetnie nemcsak hogy nem szabad, 
de nem is tanácsos, annyival is kevésbé, mivel feltételes 
törvény nem létezik, legfeljebb olyan, mely az egyéni fel
fogás érvényesülésének szűkebb vagy tágabb tért enged, 
ami azonban az illető törvénynek soha sem válik előnyére.

Ha már most tekintetbe vesszük a t. kollegám által 
ajánlott módnak az itteni, de talán más viszonyok között 
is felmerülő és fentebb csak részben előadott hátrányait, 
de viszont az időmennyiségre alapított kivetés könnyű
ségét s azt hogy ezen eljárás mellett úgy a kivetésnek a 
jogosultság arányában igazságosan való megtörténte mily 
könnyen ellenőrizhető, de maga az egyes jogosult által 
teljesített munkamennyiség is, cseppet sem lehetünk két
ségben a fölött, hogy miért törtem lándzsát a tömeges 
közmunkának legalább a volt úrbéres közbirtokosságok 
erdőbirtokain való egészen törvényszerű és jogos alkal
mazása mellett.

Az itteni viszonyok között legalább az általam követett 
eljárás, mely különben ha nem is mai alakjában, de már 
hosszabb idő óta van alkalmazásban, teljesen bevált, amit 
az eddig teljesített erdősítések is bizonyítanak, amennyi
ben ma már kivált a zirczi járásban, egy talpalatnyi erdő
sítési hátrálék sincs, amiről bárki bármikor is meggyőződ
hetik, pedig hát az istenben boldogult megyei kezeléstől 
eleget örököltünk.

Különben hogy melyik mód mellett van az erdősítés 
sikere legjobban biztosítva, arról hiábavaló a sok vitatkozás. 
Mindenhol azt a módot kell választani, mely ott 
azon a helyen a viszonyoknak megfelel és feltétlenül 
czélhoz vezet.

Ebben is mint sok másban, csak a gyakorlat és siker 
útmutatásait szabad és kell követnünk.

Végül még csak azt akarom megjegyezni, hogy eme 
reflexiómat már szeptemberben papírra tettem, de hogy 
az csak most láthatott nyomdafestéket, azt többféle aka
dályok okozták. „. , „Binder Béla,

m. kir. erdészjelölt, erdögondnok.

Darányi m inister a székelység érdekében.
A székelye'^ által lakta vidéken, úgymint Csik-, Há

romszék-, Maros-Torda- és Udvarhelymegyékben az erdé
szet máig sem birt egy parányi népszerűségre sem szert 
tenni, sőt az utolsó években elcsépelt frázissá vált a 
mezőgazdák részéről az a vád, hogy a nép elszegénye
désének s állattenyésztésének hanyatlása főoka az 
erdei legelők szigorú íilalmazására vezetendők vissza. 
Már lapunk 6. és 15-ik számában kifejtettük e tekintet
ben nézetünket, mikor kimondottuk, hogy gáncs e miatt 
az erdészetet nem érheti, mert ha a nemzet- és erdőgaz
dasági szempontból feltétlen szükséges erdei tilalmazáso- 
kon kívül itt-ott egyes más erdőrészekben az erdészek 
túlszigora a legeltetést meg is szüntette, egyedül még 
nem ok arra, hogy olyan kiterjedt vidék népessége hir
telen koldusbotra jusson s állattenyésztése visszafejlődjön. 
A baj régibb keletű és sok más ok mellett ered onnan, 
hogy a nép a mesterséges takarmánytermesztéssel nem 
gondol, a közlegelőkön pedig az országsierte divó rabló
gazdaságot folytatja.

A székelyek panaszait a képviselőházban is szóvá tet
ték s Darányi minister, ki közgazdasági életünknek min
den mozzanatát éber figyelemmel kiséri s a hol lehet, 
segít a bajon, már régebben megígérte, hogy az ottani 
specziális viszonyokat figyelembe veszi és amennyire lehet, 
az erdők legeltetési tilalmára vonatkozó üzemtervi intéz
kedéseket enyhíteni fogja.

A minister Ígéretét be is váltotta, mert a múlt hó folya
mán mind a négy megyébe egy-egy mezőgazdasági és 
erdészeti szakértőt küldött ki, kik a kérdést a helyszínen 
tanulmányozzák s javaslatot terjesztenek be az iránt, hogy 
jövőben mely területek lennének a legeltetési tilalom alól 
feloldandók.
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Ezt az intézkedését a ministernek, hogy vegyes bizott
ságot küldött ki az új erdei legelők megállapításánál, 
csak helyeselni tudjuk, mert így a mezőgazdasági szak
értő révén megtudja és belátja a gazdaközönség, misze
rint a nép elszegényedésének oka nem egyedül az erdő
törvényben keresendő s ha pillanatnyi haszon fejében a 
jelenlegi erdőkből tetemes terület lesz is legeltetési czélra 
átengedve, a mostani rendszer nélküli legelőgazdaság foly
tatása mellett a baj gyökeres orvoslást nem nyerhet. /.

Erdészeti rendeletek tárgym utató ja .

alatt 24 szarvasbika ejtetett el. A rendkívül havas szigorú 
tél miatt a bikák nem raktak olyan jól fel, mint más 
években.

A 24 agancsárból lőtt: 0  kir. fensége a vadászúr 2 db. 
14-est, 2 db. 12-őst, l db. 10-est, 3 db. 8-ast, összesen 
8 darabot.

0  kir. fensége Günther herczeg 2 db. 12-őst, l dbí 
10-est.

0  kir. fensége Ágoston herczeg 2 db. 12-őst, 2 db. 
10-est és l db. 8-ast.

Gróf Wurmbrandt l db. 10-est.
Gróf Szapáry Péter l db. 12-őst, l db. 10-est.

Az erdőtörvény életbelépte óta nagyon sok erdészeti 
rendeletet adott ki a földmivelési kormány, de nélkülöz
tük eddig annak tárgymutatóját s ha valamelyikünk egyik 
vagy másik rendeletet tanulmányozni akarta, sorra kellett 
nézni az összes 22 évi gyűjteményt, ami bizony sok 
időveszteséggel járt.

Lapunk egyik szorgalmas munkatársa összeállította az 
eddig megjelent rendeleteknek betüsoros tárgymutatóját s 
azt mi az ő szívességéből lapunkban közzétéve közhasz
nálatra bocsátjuk.

VADÁSZAT.

Az idei szarvascserkészetekrő l.

F r i g y e s  f ő h e r c z e g  szarvasállományáról híres béllyei 
erdeiben ez évben 36 db. szarvasbika került terítékre, 
ezek között ő fensége a főherczeg lőtt egy 22-őst, mely 
az agancskiállításon a második díjjal lett jutalmazva, azon
kívül 3 db. 16-ost és 3 db. 14-est.

Croy Rezső herczeg egy 14-est és 12-őst.
Croy Károly herczeg négy 14-est, két 12-öst és egy 

10-est, ezek közül két 14-es szintén díjazva lett az idei 
kiállításon.

Rampelt Adolf lovag egy 18-ast és egy 12-őst.
Pronay kapitány egy 10-est és egy 6-ost.

*
J ó z s e f  Á g o s t  f ő h e r c z e g  ő fensége kis-tapolcsányi 

uradalmában és máramarosmegyei bérelt területén ösz- 
szesen 34 agancsár hozatott terítékre, melyekből lőtt:

József Ágost főherczeg egy 18-ast, egy 16-ost, egy 
14-est, két 12-őst, hat 10-est, tíz 8-ast, két 6-ost, egy 
villást és egy nyársast.

György bajor herczeg lőtt egy 12-őst.
A máramarosmegyei Kabola-polyáni területen elejtett:
József Ágost főherczeg két 14-est, két 12-őst és egy 

10-est. A kiállításon a két 12-ős nyert dijat.
György bajor herczeg egy 6-ost, Fülöp orleánsi herczeg 

egy 14-est és egy 8-ast.
*

Z á v a d k a ,  Gömörmegye. Fülöp-Szász-Coburg-Gothai 
fejedelmi herczeg Ő kir. fensége a murányi vár körül 
fekvő 25 ezer k. hold nyílt vadászterületén 17 vadásznap

Beel Gyula,
föerdész.*

G r ó f  K á r o l y i  M i h á l y  parádi uradalmában elejtetett 
és pedig: l. a bodony-sasvávi nyilt vadászterületen: 

Apponyi Antal gróf l db. 14-est.
Dessewffy Aurél gróf 2 db. 8-ast.
Szapáry Iván gróf 2 db. 10-est.
2. a parádi vadaskertben lőtt :
Apponyi Antal gróf 2 db. 8-ast, l db. 10-est és l db. 

12-őst.
Károlyi László gróf 3 db. 8-ast, l db. 10-est.
Károlyi Mihály gróf l db. 8-ast.
Khuen-Héderwáry gróf l db. 6-ost.
Szapáry Iván gróf l db. 10-est.
Széchenyi László gróf l db. 6-ost, 2 db 8-ast, l db. 

10-est és 3 db. 12-őst.
Szarvasbikák által leszúrva találtatott l db. 8-as, l db: 

10-es.
A cserkészetek szeptember hó 20-tól október 6-ig a 

lehető legszebb időben folytak le, a bőgés azonban 
különösen nyilt területen — már jóval előbb kezdődött 
és különösen a vadaskertben igen kitartó volt; itt a te
henek számához képest kevés lévén a bika, a bőgés soká 
is tartott és különösen a főidényben éjjel-nappal hangzott 
tőle az erdő. A leszúrva talált 2 db. szarvasbika igazolni 
látszik azon feltevést, hogy ahol kevés a tehén, a bikák 
jól és kitartóan bőgnek és hogy ilyen helyeken közöttük 
igen erős küzdelmek folynak le.

Weinert Tivadar,
^ urad. erdész.

B u j á k ,  N ó g r á d m e g y e .  A szarvasbőgés az idén nálunk 
kedvezőtlen volt. A bikák csak szeptember 20-án kezdtek 
megszólalni. Itt is sok a tehén s nem egyszer láttunk 
gyönge 8-as vagy 10-es bikával 6-—8 tehenet együtt, be
bizonyosodva látszik a „Magyar Erdészében említett fel
tevés, hogy hol sok a tehén, rossz a bőgés is rendesen.

Beretvás Endre lőtt a bujáki vadászterületén szept. 
16—19-ig és 24—26-ig tartó időközben l db. 16-os, 4 
db. 12-ős, 2 db. 10-es és 2 db. 8-as, összesen 9 db. 
agancsárt. Az agancsok mind elég jók, kifejlettek. Érde
mesnek vélem még felemlíteni, hogy a bikák egynek ki
vételével mind távcsöves Mannlicher kurtálylyal lettek
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lőve, 2 db. 260 lépés távolról a lehető legszebb vállap- 
lövéssel; egyik reggeli, másik esti szürkületben. Vadász- 1 
üdvvel: Blahos Manó, urad. erdész.

*
S z i l v á s ,  B o r s o d m e g y e .  Wessely lovag szilvási és 

visnyói erdőségeiben az idén 26 db. agancsár hozatott 
terítékre. Tizenhárom darabot maga a vadászúr lőtt, míg 
a többit vendégei ejtették el. Az agancsképződés ez idén 
rossz volt, a rendes vastagságot sem érték el az agancs
szárak, súly tekintetében pedig feltűnő volt a hanyatlás.
A rendkívüli télnek tulajdonítható be ez az abnormis 
állapot.

*
A z  e g r i  é r s e k s é g  felső-tárkányi vadászterületén a 

lefolyt idényben 9 db. agancsár került terítékre. Vala
mennyi gyenge, rossz, kiselejtezett gubaszarvú bika volt. 
Mint a Bükkhegységben és vidékén általában, az agancs
képződés itt is igen hátramaradt.

*
W e n k h e i m  F r i g y e s  g r ó f  lébeny-szent-miklósi ura

dalmában ez idén 18 db. szarvasbika lövetett.
*

G r ó f  K e g l e v i c h  G y u l a  B o r s o d m e g y é b e n  má-
lyinkai területén 7 db. agancsárt lőtt. Ezek között egy 
14-es és egy 12-es jó középminőségű volt.

*
G r ó f  N á d a s d y  F e r e n c z  brusztura-mokrai kincstári 

vadászbérletén 27 db. szarvasbika lövetett. Maga a gróf 
elejtett két 16-ost, négy 14-est, két 12-őst, hat 10-est, 
két 8-ast, egy 6-ost és egy nyársast. Ezek közül egy 
erős 12-ős 8'3 kiló agancscsal a kiállításon ötödik helyet 
nyert.

A budapesti agancskiállítás.

A budapesti agancskiállítás ez évben is október 20-án 
nyílt meg s 25-én záródott. Számra nézve ugyan más 
években került fel több agancs a kiállításra, hanem olyan 
erőteljes s olyan súlyú szarvasagancsokat rég láttunk 
együtt, mint az idén. Mintha megakarta volna czáfolni 
a természet azt a hitet, hogy az erős hideg havas tél a 
mi ősszarvasunk szívós életerejét is megtöri s agancs
képződése nem éri el a normális határt, éppen hazánk 
legészakibb hegységeiből került ki a kiállítás legszebb 
dísze egy hatalmas 24-esnek tíz és fél kilót meghaladó 
súlyú agancsa, de a más díjazott 3 darab máramaros- 
megyei agancs kapitális volta is amellett bizonyít, mi
szerint a tiszta magyar erős ősszarvasok utódainak agancs
fejlődését magában a nagy, kedvezőtlen tél nem akadá
lyozza s az inkább az újonnan telepített fővadnál, hol a 
túlszaporulattal a degenerálás is lépést tart, tapasztalható.

Beküldetett a kiállításra nyílt vadászterületről 46 db. 
szarvasagancs, melyek között volt 2 db. 24-es, 1 db. 
22-ős, 2 db. 20-as, 2 db. 18-as, 6 db. 16-os, 16 db. 
14-es, 13 db. 12-ős, 2 db. 10-es és 2 db. 8-as.

Ezek között lehetett látni legalább 25 db. olyant, mely 
valóban rászolgált a kapitális névre. A hét db. vadaskerti 
szarvasagancs közül 1 db. 20-as, 2 db. 16-os, 2 db. 
12-ős és 2 db. 8-as. Azonkívül ki lett állítva 11 db. dám- 
lapát, 16 db. őzagancs és 4 db. zergekampó.

Amint ezekből a számokból is látható, őzagancs fel
tűnő kevés került a kiállításra, hasonlóan zergekampó is, 
de az ott levők is többnyire mind igen közönséges pél
dányok voltak, kivéve azt a zergekampót, melynek vise
lőjét báró Schönberg Donáld Máramarosmegyében ejtette 
el. A kiállítási termet dr. Lendl Adolf és Rozonovszky 
Frigyes fővárosi intézeteiből kikerült hazai és idegen — 
mesterileg preparált — állatok csoportjai díszítették.

Művészi kézre vallott egy hatalmas 14-esnek a feje 
agancscsal, melyet Lendl intézetében preparáltak; a bikát 
a bőgési idényben az Orleansi herczeg lőtte József fő- 
herczeg máramarosmegyei bérletén. Egy szép fehér őz 
— Coburg herc.zeg tulajdona — szintén feltűnést keltett, 
valamint Thurm grófnak ázsiai útjában szerzett gazellák 
csoportja s a teremben elhelyezett különféle madarak, 
mint keselyűk, sasok, egy gyönyörű siketfajd s egy szép 
példány fülesb" ;oly, mind Lendl szakértelmét dicsérték, ki
nek intézete immár mindnyájunk büszkesége, mert a magyar 
névnek külföldön is csak elismerést és dicsőséget szerzett.

Rjízonowszky Frigyes mufflonja és vadkecskéje termé- 
szethűen szépen preparálva, szintén kellemes benyomást 
gyakorolt a nézőközönségre.

A nyilt területről beküldött 46 db. szarvasagancs közül 
mint máskor is, az idén is 10 db. lett díjazva. Az első 
díjat nyerte Eltz J. gróf által Máramarosmegyében a kő
rösmezői kincstári erdőben szeptember 20-án elejtett 24 
ágasnak az agancsa, mely a 10 kiló 55 deka súlyt meg
haladva közbámulat tárgyát képezte. A 2-ik díjat nyerte 
Frigyes főherczeg 22-őse, mely 9’20 kiló súly mellett fel
tűnő ritka szép vastag rózsákkal dicsekedett. A 3-ik helyre 
került Festetics Tasziló gróf 14-ese, mely a jól ismert 
somogymegyei csurgói erdejéből küldetett a kiállításra. 
A 4-ik és 6-ik díjat kapta József Ágost főherczeg két ha
talmas 12 ágasa, melyek közül egyik 120 cm. agancs- 
szárhosszal a ritkaságok közé tartozik. Az 5-ik díjat szintén 
máramarosi szarvasagancs nyerte el; egy erős 12 ágas, 
melyet Nádasdy Ferencz gróf küldött a bruszturai erdőből. 
A 7-ik helyre Mailáth László gróf 14-ese, a 8-ik és 9-ik 
helyre Frigyes főherczeg baranyamegyei két 14-ese he
lyeztetett, míg a 10-ik díjat Sztáray Sándor gróf zemplén- 
megyei 12-őse nyerte el.

A beküldött 7 vadaskerti szarvasagancs közül mint 
máskor, most is 3 db. lett díjazva. Ezúttal gróf Almásy 
Dénes békésmegyei 20-asa nyerte el az első díjat, mely 
9'00 kiló súlylyal általános tetszésben részesült. A má
sodik díjat is egy hatalmas 8'30 kilós 12-ős nyerte el 
Eszterházy László gróf sárosdi vadaskertjéből, míg a 3-ik 
díj szintén Almásy Dénes gróf 16-osának lett ítélve.

A kiállított 11 dámlapát közül Fülöp-Szász-Coburg 
herczeg 3 szép lapátosa lett díjazva,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



M A G Y A R  E R D É S Z 33718. szám.

Az őzagancsok közül az első díjat kapta Ghiczy Albert 
huszárkapitány fiumemegyei agancsa, a másodikat Mailáth 
László gróf verőczemegyei tropheája, a harmadikat Szé
chenyi Géza gróf által kiállított somogymegyei agancs.

A beérkezett 4 zergekampó közül egy későn küldetvén 
be, a 3 másik díjaztatott s a mint már említettük, a 
máramarosmegyeinek lett az 1-ső díj odaítélve. /.

A vándorsólyom  mint vadász.

Múlt hó 5-én távolabb fekvő pagonyom felé kocsizva, 
egy ragadozó madár ragadta meg figyelmemet, a mint 
nem messze az úttól a már felszállongó köd alatt kanya- 
rítva merész ivezetü légi pályáját, valami a tarlófűben 
meghúzódó prédát látszott keresni. Közelebb érve, csak
hamar felismertem a rablót karcsú alakjában és jelleg
zetes színezetében a galambok és foglyok legfélelmete
sebb rémét, a vándorsólymot (F. peregrinus), — a mely 
szokott nagy óvatosságáról mintegy megfeledkezve, ügyet 
sem vetett közeledő kocsimra, hanem páratlan repülő
képességének teljes kifejtésével tovább kutatott a nyilván 
már egyszer kiszemelt zsákmány után. Kíváncsian az 
igen érdekes vadászat leendő lefolyására, megállíttattam 
kocsimat. Ekkor közvetlen a ló elől az út árkából fel
rebben egy csapat fogoly, de a következő pillanatban 
már eső ólomdarabokhoz hasonlóan, ismét eltűnik a tarló 
avar között. Ezen felrebbenés nem kerülte el a nemes 
rabló figyelmét; egyet czikázott a levegőben s gondolat
sebességgel kilőtt nyíl gyanánt röppent el alig 1 méter
nyire a foglyok fölött, midőn ezek még alig értek talajt.

Altum és Ricsenthal tapasztalatai szerint ezen sólyom 
csak a levegőben ragadja meg zsákmányát s így magam 
is. a készülő tragoediát a főhős fiascojával befejezettnek 
véltem. De nem így lett! Midőn a sólyom észrevette, 
hogy a czélon túllőtt, kormányát hatalmasan nekivetve a 
levegőnek, — hogy úgy mondjam — saját testtengelye 
körül megfordulva, említett magasságban ismét ott ter
mett a foglyok rejteke fölött s most már lassú lebegés
sel, a héja bevált taktikájával kutatta, fürkészte a rögöt 
oly pontos tájékozással, mely valóban meglepett. Ám 
ezzel sem ért czélt. A halálos félelmében megdermedt 
fogoly mozdulatlansága és a talaj színével összefolyó 
tollazata hathatós oltalom még a sólyomszem ellen is. 
Ekkor a rabló függőón irányában tetemes magasságba 
szökkent és onnan lecsapva, megint előbbi cserkészését 
folytatta, a meglapult üldözött páriák erre sem mocz- 
czantak. Ismét és ismét megkisérlette ezen megfélemlítő 
praktikát, de eredménytelen maradt ezen cselfogás is.

Naiv megfigyelőnek kellene lennie, aki ezek után azt 
higyje, hogy a nemes sólymok ezen kiváló tagja a moz
dulatával magát elárulta prédáját a föld színéről elorozni 
restellené. Teljesen megvoltam róla győződve, hogy ez 
sikerült is neki s így a tetemes távolság daczára a choke- 
csőből küldtem feléje egy igazi vadászüdvözletet, hogy 
vérszopó mulatozását legalább ez egyszer meghiúsítsam.

Az evező- és kormánytollak között származott rések ered
ményesen nyugtázták a lövést; az elfogadó néhány té
tova libbenéssel elvonult a küzdőtérről, hogy csakhamar 
meredt szárnynyal lendületszerü ivezetben eltűnjön a 
további kilátásomat elzáró domb mögött. Vizsla nem volt 
velem, az oly nemes vadászból lett vadász-zsákmányt 

sajnos — nem találtam meg, de az eset fölött elme
rengve, készséggel elismerem, hogy a kétfajta vadász 
közül a lég birodalmának ezen lovagja az önzetlenebb.

Ferenczi Ede
urad. erdész.
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/nETEOROLOGIA.

Hazánk idő járása az elmúlt julius, augusztus 

és szeptem ber hónapokban.

A julius hónap hőmérsék tekintetében a normális éve
kével majdnem megegyezik, attól legfeljebb egynéhány 
tizedfokkal tér el positiv irányban; az augusztust nem 
valami nagy meleg jellemzi, a legtöbb helyen a havi 
közép hőmérséklet a normálison alul maradt; ezen eltérés 
szeptember hóban az egész országban általánossá vált, 
oka pedig abban található, hogy a hó első felében fel
tűnően alacsony hőmérséklet uralkodott, különösen észa
kon, ahol az helyenként gyengébb télies színezettel is bírt.

Az esőzési viszonyok julius hónapban igen szeszélyesen 
alakúltak, sok helyütt a júniusi szárazság továbbra is meg
maradt, másutt meg bő esőzések igyekeztek helyrepótolni 
az előző hónapokban szenvedett esőhiányt. Az augusztus 
általában esődús volt. Találkozunk rendkívüli eltérésekkel, 
amelyek a sok évi átlagot messze túlhaladják. Szeptem
berben — a Dunántúl kivételével — a csapadékos viszo
nyok újból mostohák, az eső mennyisége a sok évi átlagnál 
alacsonyabb.

Az alábbiakban rendre az egyes hónapoknak a hő- 
mérsékleti, felhőzeti és csapadékviszonyairól táblázatos 
áttekintést nyerhetünk.

Amint a táblázatból (1. 338-ik old. julius hó) is láthatjuk, 
a hőmérséklet az ország nyugati felében a normálisnál 
nagyobb volt, az Alföldön közel állt ahhoz, míg Erdélyben 
annál valamivel hűvösebb. A maximalis hőmérséklet a hó
nap utolsó napjain állt be s meghaladta a legtöbb helyen a 
+30 C"-ot, a hőmérséklet minimuma pedig a hó elején volt.

A felhőzet egyes vidékektől eltekintve nagyobb volt az 
átlagnál, feltűnően nagy a borulás Alsó-Ausztriával határos 
vidéken, Szeged és Szepes-Igló tájékán.

A júliusi izohiéták* legjobban tüntetik fel a csapadék 
szeszélyes eloszlását. A kígyózó vonalak sokaságát a tér
képen még a meteorologus is bizonyos álmékodással 
kell hogy nézze s nagy munkába vágna, ha ki akarná 
hámozni az egymásba gabalyodó száraz és esőterületeket.

* Izohieta alatt értünk oly görbe vonalat, amely az egyenlő meny- 
nyiségű csapadékos helyeket összeköti.
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J u l i u s Hőmérséklet C° Felhőzet Csapadék
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Fiume 230 — 33-9 31 16-9 16 4-3 +0-4 77 4- íi
Csáktornya 22-6 -f 0-9 31-3 1 15-8 6 3-1 —0-2 45 -  49
Kőszeg . . . 207 4-0-6 30-8 29 14-6 3 5-3 4-1-1 98 +  1
Herény . . . 21-5 4-0-9 32-8 29 15-6 3 5-4 4-0-2 52 —
Pozsony. . . 21-9 4-0-9 32-4 29 15-6 6 5-7 4-1-2 52 — 13
Keszthely . . 23-4 +1-3 32-0 29

30 16-9 5 3-6 — 37 — 35
Ó-Gyalla . . 21-4 4-1-1 33-8 29 9-8 18 5-6 +1-1 64 +  13
Pécs . . . . 21-9 4-0-3 32-2 30 14-3 11 3-7 4-o-i 86 4 -  17
Árvaváralja 17-0 — 26-7 29 11-5 4 4-8 —0-9 79 — 42
Selmeczbánya . 19-3 4-0-9 29-4 30 13-0 3 5-1 4-0-5 119 - 4  42
Budapest . . 21-9 4-0-3 31-5 30 16-3 4 4-3 4-0-7 92 4 -  36
Szeged . . . 22-2 — 31-7 29 16-1 11 5-3 4-1-5 91 4 -  39
igió . . . . 18-3 — 29-6 29 11-9 5 6-1 4-1-4 76 — 18
Turkeve. . . 22-1 — 32-4 29 14-8 11 4-1 4-0-3 92 —
Nyíregyháza 21-7 +0-1 33-7 30 14-8 4,6 5-0 4-1-3 46 ' —

Ungvár . . . 20-7 +0-5 30-3 29 14-0 11 4-1 -0 -4 79 - 10
Nagybánya . . 2M 4~0'6 30-8 20 13-8 5 4-0 — 1-4 119 —
Nagyszeben 19-4 —0*1131-3 31 12-4 12 5-0 4-0-7 94 — 11

1 Marosvásárhely 19-8 —0’2 28-3 30 13-0 12 4-4 4-0-2 184 4-101

Augusztus hónapban, amint azt az alábbi táblázat is 
eltünteti, a Dunántúl és a Kis Magyar Alföld kivételével 

az országban a havi középhőmérséklet az átlagosnál alul 
maradt. A maximum csak helyenként érte el a 30 C°-ot 
a hónap elején, a minimum pedig meglehetősen alacsony 
volt. A legmelegebb volt a Dunántúl középső része és a 
Nagy Magyar Alföld, a leghidegebb az ország északi és 
északkeleti fele.

A u g u s z tu s Hőmérséklet C° Felhőzet Csapadék
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Fiume 22-5 -  0-4 32-0 19 13-8 30 4-0 4-o-i 150 + 4 b
Csáktornya . 20-2 — 29-4 1 11-9 29 3-7 4-0-4 102 4" 3
Kőszeg . 1 9-4 4-0-3 31-2 1 11-2 29 4-5 4-0-3 47 — 4-1
Herény . 19-7 4-0-3 30-2 1 11-3 31 5-1 4-0-7 37
Pozsony . 19-9 — 31-4 1 12-6 31 5-0 4-0-8 56 — 2

Keszthely 21-2 4-0-3 34-0 1 13-6 29 3-5 — 53 — 17

Ó-Gyalla 19-3 4-0-3 31-5 1 9-3 30 5-2 4-1-0 37 — 11

Pécs . . . . 198 4-0-9 33-5 1 11-0 29 4-4 -41-0 133 + 57
Árvaváralja. . 15-1 —0-6 25-5 1 6-9 29 Ü-0 -1-0-4 1.094- 12
Selmeczbánya . 17-2 —0-3 26-9 1 9-2 30 5-3 4-1-2 46+ 28

Budapest 20-3 — 0-1 30-3 1 13-1 30 4-6 4-1-3 53 1

Szeged . . 20 9 — 0-5 32-4 1 11-4 30 5-5 4-1-9 42 + 2

Igló . . . . 16-4 — 27-4 2 7-0 30 5-9 4-1-4 146 58

Turkeve . 20-1 —0-6 30-8 1 10-6 31 4-6 4-1-3 68
N yiregyliáza 19-2 — 1-0 28-9 1 9-2 30 5-3 + l’T 116
Ungvár . 18-ű —0-9 28-2 8 8-2 30 4-4 4-0-2 161 + 84
Nagybánya . — — — — — — 4-9 -{- M 133
Nagyszeben 17 7 —  1-0 29-8 1 8-0 31 4-0 4-0-2 133 61
Marosvásárhely 18-2 —0-6 28-2 1 9-ti 30 5-4 - j -1 -7 133 69

A felhőzet nagyobb volt a normálisnál, igen sok helyütt 
egy-két fokkal nagyobb a sok évi átlagnál, ami némileg

megmagyarázza azt is, hogy miért maradt a hőmérséklet 
többnyire a normális alatt.

A rendkívüli esőzések, amint azt a sok évi átlagtól (a 
normál érték) való nagy eltérések is mutatják, augusztus 
hónapban igen gyakoriak voltak. Ez leginkább a felhő
szakadásszerű záporesőknek tulajdonítható. Érdekes, hogy 
egy ily természetű jelenség mily feltűnő különbséget képes 
okozni egymáshoz aránylag kis távolságban fekvő helyeken 
a csapadékokban. így pl. Budapesthez légvonalban 8—9 
kilométernyi távolságban fekvő Rákospalotán (Pestmegye) 
aug. 17-én délután 5 óra 45 perczkor oly heves felhősza
kadásszerű zápor keletkezett, hogy 45 perez alatt a lehul
lott csapadék mennyisége 505 mm.-t tett ki. Majd több
ször megeredt utánna újból úgy, hogy az összes csapa
dékmennyiség 806 mm. volt, míg Budapesten ugyanazon 
idő alatt csak 26,0 milimétert mértek.

Általánosságban augusztus hónapnak hűvösebb és eső- 
sebb időjárási helyzetét megmagyarázza azon körülmény, 
hogy a hónap legnagyobb részében a magas légnyomás 
Európa délnyugati, nyugati és északnyugati partvidékein, 
az . alacsony légnyomás pedig délkeleten tartózkodott, 
amely helyzet mellett, míg egyfelől hűvös és páratelt 
északnyugati szelek uralkodtak, másfelől a keleti depres- 
siok bő esőt okoztak.

S z e p t e m b e r Hőmérséklet C° Felhőzet Csapadék
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Fiume 17-9 - 0 - 8 25-4 19 12-2 17 5-3 4 - 1 - 0 2 9 0 —1—114
Csáktornya . 15-3 — 0-5 26-1 21 8.1 30 6-1 4 - 2 - 5 109 4 -  20i 1
Kőszeg . 14-2 — 0-9 23-7 1 8-9 5 6-1 4 -1 - 6 115 +  44
Herény . 14-5 — 0-9 26-6 1 8-9 5 6-5 — 80 —  1

Pozsony 15-2 —  1-0 23-9 1 9-4 7 5-0 4 - 0 - 4 105 4 -  60
Keszthely 16-5 — 0 5 26-0 1 11-8 10 4-8 4 -1 - 2 61 4 -  4
Ó-Gyalla 15-3 — 2 6 - 6 1 5-9 10 0*0 4 -0 - 7 39 —  8
Pécs . . . . 15-7 —  1-0 24-8 23 10-3 10 5-5 4 -1 - 6 62 —  8
Árvavárai)’a . — — — — — — — — —

Selmeczbánya . 12-4 —  1-1 2 1 0 28 6-8 10 4-7 — 55 —  20
Budapest 16-0 — 0-7 25 2 1 9 2 10 4-3 4 - 0 - 6 36 —  17
Szeged . 16-3 —  0-6 25 0 1 8-5 10 5-8 - j - l - o 63 A- 17
Igló . . . . 11-6 — 21-4 23 2 2 10 5-9 4 -1 - 3 57 —  i
Turkeve . 15-6 — 0-9 25-8 1 7-3 10 3-7 — 42 —

Nyíregyháza 14-5 — 23-9 23 7-3 10 4-1 4 -0 -3 34 —

Ungvár . 14-5 — 0-5 23-3 23 6-4 10 3-8 —  0-8 55 __ 2

Nagybánya . — — — — — — — — — —

Nagyszeben 13-9 — 0-8 23-2 16 3-8 28 4-7 4 -0 - 6 17 — 27
Marosvásárhely 14-6 — 0 2 22-3 16 5-9 10 4-0 4 -0 -1 24 __

A szeptember első felében uralkodó feltűnő alacsony 
hőmérsékletet azzal magyarázhatjuk meg, hogy már szept. 
2-án a magas légnyomás Európa északnyugati felében 
helyezkedett el, az alacsony légnyomás (depressio) pedig 
keleten. Ezen helyzet a következő napokon csak meg
erősödött. Szeptember 6-án a magas légnyomás Európa 
egész északi felét borítja, déli részén pedig a hőmérséklet 
általánosan alacsony. És ezen helyzet némi ingadozással
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tart szeptember 11-ikéig. Szept. 12-én délen depressió 
támad és tapasztalati igazság, hogy ily légnyomási el
helyezkedés mellett mindenkor hőemelkedés áll elő. Szep
tember 13-án közelebb jő felénk s jelentékeny hőemel
kedést okoz, amely a hó végéig meg is maradt. Hazánk
ban a legalacsonyabb hőmérséklet szeptember 10-én volt 
(Szepes-Igló 2-2 C°.)

Az utóbbi táblázat a szeptemberben uralkodó hőmér
sékleti, felhőzeti és csapadékviszonyokról nyújt áttekintést.

Budapest, 1901. okt. 26-án.
Kronich Lendrd.

rxrx\irt*» r t - tw t  *»t ♦

KÜLÖNFÉLÉK.

*  K i n e v e z é s e k .  A földmívelésügyi minister a magyar- 
országi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek létszámában 
Klígler Lajos erdőtanácsosi czímmel fölruházott erdőmes
tert a földmívelésügyi ministeriumba erdőtanácsossá, Römer 
Frigyes főerdészt a máramarosszigeti erdőigazgatóság 
kerületébe, Berendi Béla erdőmesteri czímmel fölruházott 
főerdészt pedig a földmívelésügyi ministeriumba erdő
mesterré és Zachdr Mihályt a kolozsvári erdőigazgató
sághoz erdőgyakornokká nevezte ki.

*  N é v m a g y a r o s í t á s .  Holzapfel Gyula m. kir. erdész
jelölt vezetéknevét belügyministeri engedélylyel Hollós-ra 
változtatta.

* H a l á l o z á s .  Göllner Antal ny. m. kir. főerdész és 
1848—49-ik évi honvéd főhadnagy m. hó 30-án életének 
81. évében Kolozsvárott elhunyt. Béke hamvaira!

* A z  O r s z á g o s  E r d é s z e t i  E g y e s ü l e t  idei közgyű
lését deczember 7-én Budapesten tartja meg az Alkot- 
mány-utczai székházában.

*  A  m.  k i r .  r o v a r t a n i  á l l o m á s  szintén új és állandó 
hajlékába költözött a mezőgazdasági kisérletügyi intéz
mények részére Budán épített díszes pavillonrendszerü 
épületbe. Az állomás működését megkezdette. Az érde
kelt gazdaközönségnek tanácscsal ingyenesen áll segít
ségre. A bejárás II. kér. Oszlop-utcza 26. sz. alatt van. 
Levélbeli megkeresések is ide czimzendők.

*  P i s z t r á n g t e n y é s z t ő t e l e p .  A földmívelésügyi mi
nister a hegyvidéki vizeknek pisztrángtenyésztése érde
kében Hőgyészen pisztrángtenyésztő és költőtelepet léte
sített.

* Ú j  f ö l d m í v e s i s k o l á k .  Két helyen is épül most 
földmívesiskola: Szilágy-Somlyón és Breznóbányán. Ez 
új szakiskolákkal Darányi földmívelésügyi minister a 
hegyvidéki gazdálkodás okszerű vitelének ismereteit óhajtja 
terjeszteni.

* F r i s s  s z ő l ő  t a v a s z i g .  A szőlőt sokféleképpen tartják 
el és érdemes is vele foglalkozni, mert minél tovább 
tarthatjuk el épségben, annál nagyobb árt kapunk érte. 
Pusztán száraz, szellős, fagymentes, de nem meleg helyen 
fölaggatva is jóidéig tartható el, ha hibátlan és ritka bo- 
gyóju fürtöket túl nem érett állapotban választottunk és

ha gondunk van rá, hogy a mint rothadt bogyók mutat
koznak, azokat azonnal éles ollóval kivágjuk a mellék
szemek megsértése nélkül. De eltarthatjuk a szőlőt még 
hosszabb ideig a fürészpor közt is. A fürészpornak töké
letesen száraznak kell lennie és menten minden piszok
tól. E czélra veszünk egy tiszta, száraz ládikát, melynek 
aljára tenyérnyi magasságban fürészport szórunk és arra, 
közöket hagyva, helyezzük el a megválogatott teljesen ép, 
nem túlérett fürtöket. A fürtöket letakarjuk pergament vagy 
ennek híján egyéb erős papirossal és a papirosra ismét 
az említett magasságban fürészport teszünk, arra megint 
fürtöket és így felváltva, mig csak a ládika meg nem 
telik, melyet azután beszegezünk és száraz, hűvös helyen 
tartunk.

*  J ó z s e f  f ő h e r c z e g  t e n g e r i j e  a  l e g j o b b .  Cser- 
ndthy Sándor, a növénytermelési kísérleti állomás veze
tője, Darányi földmívelésügyi miniszter megbízásából 
különösen számos tengeri termelési kisérletet végzett az 
ország különböző vidékein. Ezekről a kísérletekről számol 
be Cserháty, kijelentve, hogy a legjobb tengerit József 
főherczeg alcsuthi uradalma szolgáltatta. Jelentésében ezt 
mondja: Az alcsuthi tengeri korai érése és bőventermő 
sajátsága miatt leginkább ajánlatos. Az alcsuthi tengeri 
az olasz eredetű pignolettónak javítása, különösen szára
zabb éghajlat alatt terem bőven. Az is fölötte ajánlja, hogy 
különösen ellenáll a kukoriczamoly pusztításának.

* K ü l f ö l d i  g y ü m ö l c s v á s á r l ó k .  Az országos gyümöl- 
csészeti miniszteri biztosnál a következő külföldi gyü
mölcskereskedők jelentkeztek: Fridrich Menze in Düssel
dorf (Deutschland), keres több vaggon almát és körtét. 
Sächs. Obstwein-Kelterei, Max Dönitz Kl. Zschachwitz 
Zschnieren (Bahnst. Niedersedlitz). Cider-Kelterei, Dres
den. Carl Rudi, Frankfurt, több vaggon mustalmát keres. 
Heinrich Löwensiein, Göppingen (Württenberg), nagyobb 
mennyiségű mustalmát keres. A. König Seebach b,Zürich, 
kivitelképes gyümölcsök után tudakozódik. Ernst Hugó 
Röhl, Hamburg, nagymennyiségű aszalt szilvát és diót vesz.

*  L é d n e r  é s  G u t w i l l i g  élelmiszer- és terménybizo
mányosok üzleti jelentése. (Budapest, Központi vásár- 
csarnok.) Legutóbbi jelentésünk óta az üzlet képe meg
változott. Mig előző jelentésünkben általában véve élénk 
forgalmú piaczról emlékeztünk meg, ma éppen ellenkező
leg, néhány vadféle után a kereslet csappant: szarvasok
ban a kereslet elég élénk, de a behozatal nem elégíti 
ki a szükségletet, özekben túlsók érkezik be naponta, 
érdeklődés pedig alig mutatkozik s ennek folytán az árak 
igen csökkentek. Vadsertés után a tudakozódás élénk. 
Nyiíl a lanyha időjárás következtében szintén alig talál 
fogyasztóra. Fogoly, fáczán, vadkacsa elég jó árak mel
lett kel el, azok beküldését ajánljuk. Következő árakat 
jelezhetünk: Szarvas 56—70 fill. klg. Őz 90— 100 fill. 
klg. Sertés 60—70 fill. klg. Nyúl nagy 190—200 fill. drb., 
apróbb 100— 120 fill. drb. Fogoly 240—280 fill. Fáczán 
4—5 kor. Vadkacsa 240—260 fillér párja. Halakban 
kezd élénkülni a piacz.
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LEVÉLSZEKRÉNY.

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Egyéb elfoglaltságaim miatt csak most jutok hozzá, 

hogy arra a nem egészen tárgyilagos reflexióra, a melyben 
Elek István a M. E. 13. számában megjelent levelemet 
részeltette, röviden válaszoljak.

Mindenekelőtt őszintén be kell vallanom, hogy levelem 
megírásakor nem is sejtettem, hogy az „Állami erdőtisz
tekhez“ czímű vezérczikkben egy ifjú kakasnak hajnalo- 
dást jelentő kukorékolása rejlik. Ha tehát az ébresztő 
szerzője „holmi viharedzett csőrök“ által megkopogtatva 
érzi a fejét, abban én ludas igazán nem lehetek. Nem, 
már csak azért sem, mert levelem megírásakor körülöttem 
Ossiani hangulatot keltő ködös sötétség helyett nappal 
derengett és akkor tudvalevőleg még a kappanok is bün
tetlenül kukorékolhatnak.

Ezen körülménynél fogva szerfölött meglepett tehát, 
amikor az Elek I. levelében a hajnalt hirdető fiatal kakas 
megcsőrölésére szövetkezett öreg kakasok és az előadást 
idő előtt kipisszegő clequerök közé láttam besorozva saját 
becses személyemet is.

Na de ezt a kitüntető (?) besorozást remélhetőleg nem 
veszi már komolyan Elek I. barátunk sem.

A vita hevében sokszor elcsúszik még a toll is és egy- 
egy nem egészen sikerült hasonlat gyakran tévedésekbe 
ragadja a tüzes vitázókat.

A nappal is alvó álomszuszékok ébresztgetése okáért 
derengős hajnal sejtelmes pirkadását festik az égre, a 
löldet pedig sötét homályba burkolják és ha valaki ezt a 
dekoratiót nem találja egészen szükségesnek; készen van 
nyomban az ok a nekirohanásra; lesz az illetőből képzelődő 
vén kakas, aki még aludni akar és e miatt igaztalanul 
megtépázza a hajnalt hirdető kis kakas által személye
sített dekoratőrt.

A testületi szervezkedés nagy mozgalma színdarabbá 
lép elő és aki a véleménynyilvánítással nem várja be a 
„bonyodalmat“, a „csattanót“, — mert úgy gondolja, hogy 
a testületi mozgalom nem színjáték: az hirtelenkedő
claqeurré válik azonnal, aki hozzá talán még „népszerű 
nagyságára vágyó stréber is.

Bizony mindez megesik a tüzes vitatkozókkal, de az 
ilyen képzelt vén kakasok és claqeurök kedvéért nem 
szoktak ám mindjárt leszerelni. Nem, különösen akkor, 
amikor a vitázó egyáltalán nem érzi magát legyőzöttnek, 
sőt újabb fegyvereket képes kezébe ragadni és támadó 
képességének hevét ragyogtatja.

Ne vegye olyan erősen a lelkére, hogy nincs vele egy 
nézeten az egész magyar erdészet és ne higyje azt, hogy 
a személyeskedéstől távol álló tárgyilagos vita kocz- 
kára teszi „a már úgy is gyenge lábon álló közszellemet.“ 
Aki az eszmék szabadságáért emel szót, az nem akar
hatja saját nézeteit egyszerűen ráborítani szaktársaira; 
nem akarhatja, hogy azok, a kiknek érdekeiért síkra [

szállást hirdet, az övétől esetleg eltérő nézeteiket hamu 
alá rejtegessék és nem sújthatja bántó feltevésekkel az 
övétől eltérő eszmék hangoztatóit. Ha ilyen irányt követ, 
akkor csak saját egyéni gondolatszabadságának lesz baj
noka, aki a köz érdekeiért csupán addig küzd, amíg ő 
Messiás lehet, de leteszi a fegyvert azonnal és vissza
vonul, mihelyt mások a tárgyilagos vita tisztító tüzét kezdik 
élesztgetni.

Hát így igen: koczkára tehetné a közszellemet, ha 
vitatkoznánk s „a békében szunnyadó államerdészeti tiszti
kar“ vagy hajba kapna a küzdő messiásokért, vagy még 
jobban elpihenne a visszavonuló messiásokkal.

Maradjunk meg tehát a valódi eszmeszabadság jegyében.
Tiszteljük a nyíltan kimondott egyéni nézeteket (akkor 

is, ha azok olyanoktól erednek, akiknek van mit reszki- 
rozniok és nem érzik magukat „a köztársadalom nyűgé
nek“) s a higgadt, tárgyilagos eszmecsere nemesítő ere
jével igyekezzünk kiválogatni és életre való szerves egésszé 
alkotni mindazokat a jóravaló eszméket, a melyek a köz 
javát czélzó törekvések sikerre juttatásához alkalmasoknak 
bizonyulnak.

Ezzel a jeligével én fölveszem ismét az eszmecsere 
fonalát és remélem, hogy ha tárgyilagosak maradunk, 
akkor mégis csak lesz valami komoly haszna a félig- 
meddig már lefújt riadónak.

Az országos tisztviselői mozgalomhoz való testületi csat
lakozás kérdése természetesen már nem jöhet szóba. A 
közgyűlés megtörtént és a viszonyokkal számoló higgadt
sággal szerkesztett memorandum ott van a ministerelnök 
kezeiben, akinek jóakarata a tisztviselői küldöttséghez 
intézett beszédében is élénk kifejezést nyert. Amit az 
erdészek az országos mozgalomhoz csatlakozó testü
leti szervezkedés révén a siker reményével kérhettek 
volna, az benne van mind a ministerelnöknek átnyújtott 
memorandumban.

Az e fölött való vitatkozás tehát már túlélt álláspont. 
Legfeljebb azon sajnálkozhatnánk, hogy a hadügyi ki
adásokkal erősen terhelt pénzügyi viszonyaink miatt a 
tisztviselők kívánságainak a legszerényebb minimumra 
kellett szorítkozni.

De másként áll a dolog azokkal a specialis jellegű 
törekvésekkel, a melyek kizárólag csak az állami 
erdőtisztek érdekeit érintik és mint ilyenek, természe
tüknél fogva a tisztviselők összességének memorandumá
ban helyet nem találtak s (amint a múltkori levelemben 
is kifejeztem) testületi szervezkedés esetén sem találhattak 
volna.

Ezeknek a megvitatása, összefoglalása és előterjesztése 
még munkára vár és aktuálissá teszi a kérdést, hogy 
vájjon ezért a munkáért szükséges-e a külön testületi 
szervezkedés ?

Elek István e mellett tör pálezát a tekts. szerkesztő 
úrhoz intézett levelében is, de habár orgamentumainak 
azok a csoportjai, a melyek a külön testületi akció szük
ségét és az ezzel járó eszmecsere kiváló hasznait támo
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gatják (egyes kesergő kifakadásoktól eltekintve), lényegük
ben egyáltalán nem ellenkeznek elveimmel, — álláspontját 
mégsem tehetem magamévá.

Ma is az a meggyőződésem, hogy az állami erdőtisz
teknek panaszaik és törekvéseik megvitatása, összegezése 
s az összesség nevében való előterjesztése érdekében 
külön testületi szervezkedésre szükségük egyáltalán nincsen. 
Nincs, mert hiszen a magyar erdészek szervezkedtek már 
évtizedekkel ezelőtt az Országos Erdészeti Egyesületben 
és ez egyesület tagjai közé számítja ma is mindazokat, 
akik magyar erdőtiszteknek vallják magukat s választ
mánya dolgozott és dolgozik a magyar erdészet érdekeiért 
minden alkalommal, valahányszor azokért akár a köz
gyűlés határozatai folytán, akár anélkül, a viszonyokhoz 
képest, a siker reményével síkra szállhat.

Ezt elismeri az egyesületről Elek István is, de ennek 
daczára a külön szervezkedés szüksége mellett érvel mégis, 
mert szerinte kiskorúságra vall, ha nem tudunk a magunk 
lábán járni és ahhoz, hogy igaz ügyünket a minister előtt 
feltárhassuk, nem kisebb embernek, mint az Országos 
Erdészeti Egyesület elnökének nagy neve szükséges.

Ne vegye ismét öreg kakasi indulatból fakadó erősza
koskodásnak, ha ezt az érvelést el nem fogadva, azt 
vallom, hogy szerintem éppen az mutatna kiskorúságra, 
ha az erdészek saját testületi kívánságaikat nem azon 
egyesület útján igyekeznének érvényre juttatni, a melyet 
testületi érdekeik képviseletére szerveztek, hanem azt a 
nagykorúságot nem igen bizonyító türelmetlenséggel, egy
szerűen mellőznék és az állami erdőtisztek az egyesület 
útján való akciót meg sem próbálva, mindjárt azon kívül 
kezdenének szervezkedni.

Ez nézetem szerint csak indokolatlan tüntető nagyko- 
rúskodás volna, ami amellett, hogy az egyesület vezető
ségével szemben nyílt bizalmatlanságot fejezne ki. még 
azzal is fenyegetne, hogy az erdőtiszteket meghasonlásra 
vezető viszályba sodorja.

Hát ugyan gondoljuk csak el komolyan : vájjon minek 
vannak szaklapjaink és minek van egyesületünk?

Nem lehet-e ezekben feltárni minden tapasztalatot, 
minden véleményt, minden indítványt?

Nem lehet-e ezekben összehordani az erdészet szerve
zetének újjáalkotásához minden anyagot? Nem érhetjük-e 
el ezekben, hogy alulról összegyűljenek a „pdracseppek 
és felülről áldást hozó esővé fejlődjenek?“

Nem lehet-e ezekben „harczot kezdeni“ és folytatni 
„a rendszer hibái ellen“ s kimutatni „köztörvényeink és 
administraciónk hibás voltát?“

Nem lehet-e ezekben kiforralni az eszméket s nyílt 
homlokkal sommázni és tőlünk telhetőleg érvényre juttatni 
a panaszokat és kívánságokat?

Bizonyítsa be valaki, hogy nem és akkor én is a külön 
szervezkedés lobogója alá állok; de amíg megczáfolatlan 
marad, az a nézetem, hogy az erdészet ügyelt a meg
levő szaklapok és a magyar erdészek összessége által 
alkotott Országos Erdészeti Egyesület révén eredmé

nyesen előbbre vinni kizárólag az erdötiszteken áll: 
addig fentartom eddigi véleményemet és az Orsz. Érd. 
Egyesületen kívül való szervezkedést indokolatlan, kétes 
hatású tüntetésnek vallom.

Tanuljunk meg öntudatosan élni azzal amink van 
és a míg be nem bizonyul az a részemről nem osztott 
föltevés, hogy az erdészet bárminő ügyében felmerülő 
eszmék tisztázására, sommázására és érvényesítésére a 
meglevő lapok és az Orsz. Érd. Egyesület, az erdőtiszti
kar öntudatos, lelkes munkássága mellett sem eléggé 
alkalmasok, addig képzelt absolutistikus törekvések ellen 
való védekezés czéljából ne ragadtassuk el magunkat 
olyan lépésekre, a melyek a meglevő intézményeknek 
épp úgy, mint békés közszellemünknek egyaránt ártalmára 
lehetnek.

Ez az én nézetem azokkal az érvelésekkel szemben, 
a melyek az erdészet speciális kívánságainak az Orsz. 
Érd. Egyesület útján kívánt érvényesítését kiskorúságra 
és nem tudom még mi más gyöngeségre valló igyekvés- 
nek akarják feltüntetni.

Ezért kívántam, hogy az Elek I. czikkében érintett 
törekvések ~z Orsz. Érd. Egyesület útján jussanak meg
nyilatkozásra és ezért kívántam a „népszerű nagyok“ 
vezetését, akik mint a szak érdekeinek higgadt mérlegelői, 
bizonyára szintén nem a külön szervezkedést ajánlanák.

Ami az Elek I. levelében erre következik, abból ré
szemről csak azt a következtetést vonhatom le, hogy „jó 
az öreg a háznál“ — ha mindjárt öreg kakas is.

A magyarázat ehhez benne van az előbbiekben és 
ezért itt csak annyit kívánok még mondani, hogy nép
szerű nagyok alatt absolutizmusra törekvő basákat érteni 
nem szokás és a népszerű nagyok vezetésénél a mun
kástábor befolyását félteni nem indokolt. Mindezt kizárja 
a népszerűség fogalma, épp úgy mint a szenvedélyességet 
a higgadt megfontolást igényelő közérdek.

Dolgozzunk az erdészet érdekeiért ott és úgy, ahol és 
a miként erőinket a legczélszerűbben összpontosíthatjuk 
s mert szaklapjaink és egyesületünk a mi érdekeink kép
viseletére létesültek: legyünk azon, hogy szorgalmasabb 
munkássággal első sorban ezeket erősítsük.

Ezekbe hordjuk össze tevékenységünk hasznos termé
keit, ezekben élesszük a lelkesedés éltető tüzét és ezek
ben szervezzük erőinket úgy, hogy törekvéseinkkel győzni 
tudjunk.

Mindez rajtunk áll.
Fogjunk tehát kezet erre a munkára és ha Elek I. 

barátunknak kész tervei vannak: tegye közzé őket, hogy 
megvitathassuk és aztán vigye az Orsz. Érd. Egyesület 
legközelebbi közgyűlése elé, ahol ne féljen: lesznek a jó 
eszméknek lelkes, őszinte támogatói bőven.

De egy barátságos kérést engedjen meg: ne vegye 
olyan nagyon a lelkére az esetleges ellenvéleményeket 
vagy az övétől eltérő nézeteket, mert amilyen nagy szük
ségünk van a tevékenységért szomjas lelkesedésre, épp 
annyira óhajtanunk kell azt is, hogy a mit tenni aka
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runk, azt jól megvitassuk és az erre irányuló tárgyilagos 
nézetnyilvánításokat egymásnak zokon ne vegyük.

Tehát béke velünk! Ön pedig t. szerkesztő úr legyen 
szives helyet szorítani a M. E.-ben ennek a kissé eltere
bélyesedett levélkének és készségéért fogadja szives kö- 
szönetemet, Karcsi.

igen tisztelt Szerkesztő úr!
Köszönöm szives sorait, melyben felvilágosít arról, hogy 

miért nem érthet egyet a „Magyar Erdész“ 16. és 17-ik 
számában a lap élén megjelent czikkem tartalmával.

Ezek szerint tehát Ön az első rész megjelenése után 
több tekintélyes szaktárssal beszélgetett e tárgyról s mind
nyájuk véleménye volt, hogy ezt a czikket a rombolás 
szelleme sugallhatta; 22 éves keserves és nehéz munka 
eredményeinek porbatiprását tartalmazza; nem egyéb, 
mint igazi erdészeti anarchizmus! Természetes és helyes, 
hogy Ön e daemoni munkában nem akar velem tartani.

Igazuk van! Én magam is ha mint idegen szellemi 
terméket olvasom a kettészakított czikk első felét, telje
sen osztottam volna véleményüket, mert hiszen a czikk 
első fele csupa negaczio, -—- a jelenlegi rendszer hibái
nak ostorozása a nélkül, hogy egy jobbat csak sejtetne 
is, — lerombolja a régi épületet, de nem épít helyette 
másat. Természetes hát, ha váratlanul egy ily szellem
gondolat világába tévedünk, nem találjuk ott jól magun
kat, mert a bizonytalanság kínos érzete gyötör, hogy ha 
magunk romboljuk szét védvárunkat, hol találunk ismét 
hajlékot ?

Meglehet, hogy tévedek, de én ezt az általános felhá
borodást tisztán a czikk kettéosztásának tulajdonítom. 
Hogy igaz-e könnyű meggyőződést szerezni. Legyen oly 
jó Szerkesztő úr, kérje fel említett szaktársait arra, hogy 
most vegyék össze a két részt, olvassák el együtt még- 
egyszer s nyilatkozzanak, ha fentartják-e a súlyos vádat, 
hogy ez a czikk az anarchia szülöttje.*

Meglehet, hogy véleményük mellett maradnak, de ha 
megengedi Szerkesztő úr, én megkísértem jelen soraim- I 
mai védelmezni felfogásomat, hátha mégis sikerül sze
rezni eszméimnek Önben egy hű barátot.

Hát mit is Írtam én abban a czikkben ? Talán azt, 
hogy: „el az erdőtörvénnyel 1 —- el az üzemtervekkel! 
— el minden igával, mely a szabad gazdálkodásra ne
hezedik! — használja mindenki vagyonát úgy, a hogy 
akarja és a hogy tudja!“ — ? Lehet, hogy vannak szak
társak, akik ezt így olvasták ki s így fogták fel.

Ha ez volna Írva, ez tagadhatatlan kész anarchia; de 
a valóság és tény az, hogy én nem ezeket Írtam, csak 
azt, hogy jobb és igazságosabb erdőtörvényt kérünk a 
mostaninál és hogy az állam ne kierőszakolt üzemtervek 
alapján, hanem helyes erdőfelügyeleti rendek mellett gya
korolja a felügyeleti jogot.

Nem az erdőtörvény eltörlését szorgalmazom, sőt inkább

* Hiszen ezt jóhiszemüleg senki sem állította. Szerkesztő.

kiterjesztését helyes alapokon a magán erdőbirtokokra is; 
hogy ne álljon fent az az igazságtalan különbség, hogy 
mig egy szegény úrbéres közbirtokosság holdankint és 
évenkint 1—2 korona költséggel köteleztetik a rendszeres 
erdőgazdálkodásra: addig emanczipált polgártásaink nyúz
zák, rabolják az erdőt, mit a törvény kapzsiságuknak 
konczul engedett.

Méltatlan vád, mintha én azon erdészeti rendnek, me
lyet 22 évi erős küzdelem után némileg behozni sikerült, 
teljes felforgatására törekednék, ellenkezőleg ezen 22 éves 
küzdelem szomorú tapasztalatai indítsanak bennünket 
arra, hogy a mostaniaknál jobb állapotokat s biztosabb 
rendet teremtsünk.

Tapasztalnom kell a nyilatkozatok után azt is, hogy 
nekünk szokatlan még szakirodalmunk terén a czenzura 
korlátáit nélkülözni, szokatlan a szabad szó, szokatlan a 
szabad szellem.

Némelyek egész szenvedéllyel keresgetik össze egy- 
egy czikkben az erősebb kitételeket és kifejezéseket; 
aggodalmasan fontolgatják, hogy sértésnek veheti ez is, 
meg az is. Ismer Szerkesztő úr, tudhalja, hogy senki ná
lam jobban nem irtózik személyeskedéstől. Soha senki
nek jóhiszeműségét, jóakaratát, buzgalmát, becsületét még 
gondolatban sem támadtam meg.* Én tényekkel számo
lok, tényekkel beszélek s nem személyekkel. Nem csak 
csekélységem, de bárki — legyen az ismert világnagyság 
is — alá van vetve azon emberi gyengeségnek, hogy 
olykor-olykor elragadja a hév. Nézetem szerint a tarta
lom, a lényeg, — a szellem a fő, nem a forma. Ne akad
junk meg egy-két kifejezés érdességein, nem minden 
ember jár kendőzött képpel s keztyüs kézzel.

Nagyon kérem Szerkesztő urat, kérje fel említett szak
társait, hogy ne csak egy-két odavetett szóval gyakorol
janak lesújtó kritikát, — tessék az ész és a szellem 
fegyverével legyőzni, — tisztes küzdelemre mindég ké
szen állok. (E.)

Szerkesztői üzenetek.
J  . . . Z . . . ú r n a k  H . . . o n . Felvetett kérdésére legkö

zelebb kimerítő választ adunk.
L . . . M . . . úrnak G . . . en. W . . . T . . . úrnak

P . . . on. M . . . K . . . úrnak D . . . en. Köszönjük szives 
értesítéseiket s kérjük alkalomadtán bennünket újból is felkeresni.

F  . . . P . . . úrnak B . . . on. A csertölgy makkja a máso
dik évben érik, ebben is különbözik a többi lombfáinktól, van azon
ban egy olyan cserjénk is, melynek magja csak a harmadik évben 
érik be teljesen s ez a borókafenyő. Talán erről tudna Józsi erdő- 
becslő barátunk is valamit dalolni.

T . . . S  . . . úrnak K . . .on. A kérdezett helyen legczél- 
szerübb lesz a tölgyet alátelepités által meghonosítani. Miután a fő
vadkárok ott is nagyok, tapasztalatból ajánljuk a makkvetést úgy 
eszközölni, hogy semmi külső jel el ne árulja az amúgy is szemes 
fővadnak, hogy ott részére valami csemege rejlik, mert könnyen kika
parja azt éles patájával utolsó szemig s minden költség és fáradság 
hiábavaló lesz. Kapával fészket csinálni nem tanácsos, használja 
inkább az ültető kalapácsot vagy ültető botot.

* Erre már csakugyan senki nem is gondolt. Szerkesztő.
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^|^sZgb sz Faeladási hirdetmény.
K ö zh í r ré  t e s z e m ,  h o g y  B r e á z a  k ö z s é g  H e r m e n e a s a  e r d e j é b e n  a z  5 6 4 3 8 — 9 8 .  sz.  f ö l d m i -  

ve lés i  m in is te r i  r e n d e le t t e l  k i h a s z n á l á s r a  e n g e d é l y e z e t t  184  2 0  k. h o l d o n  levő  2 1 9 1 9  n r  b e c s ü l t  

á t l a g  7 0  é v e s  k o rú

ltíczf eny ő-f a á l lo m á n y
B r e á z a  k ö z s é g h á z á n á l  az

1901. évi november hó 14-én délelőtt 9 órakor
t a r t a n d ó  n y i lv á n o s  á r v e r é s e n  tö v ö n  e la d a t ik .  Az á r v e r é s r e  k i tű zö t t  h a t á r i d ő t  m e g e l ő z ő  n a p  déli  
12 ó r á i g  s z a b á l y s z e r ű e n  k iá l l í to tt  z á r t  Í rásbe l i  a j á n l a t o k  is e l f o g a d t a t n a k .

K ik iá l tás i  á r  4 3 8 3  kor .  9 6  fill., m e l y n e k  10 s z á z a l é k a ,  4 3 8  k o r o n a  az  á r v e r é s  m e g k e z 

d é s e  e lő t t  az  á r v e r e z ő  b iz o t t s á g i  e l n ö k  k e z é h e z  t e e n d ő .
T á j é k o z á s u l  k ö z lö m ,  h o g y  a  k é r d é s e s  e r d ő  a f o g a ra s i  v a s ú t á l l o m á s t ó l  3 0  k i l o m é t e r  t á v o l 

s á g r a  feksz ik ,  m e ly b ő l  8  k i l o m é te rn y i  u t  s z e k é r r e l  j á r h a t a t l a n .  Az á l t a l á n o s  á r v e r é s i  é s  s z e r z ő 
dés i  fe l té te lek  i r o d á m b a n  é s  a  f o g a ra s i  m. kir.  j á r á s i  e r d ő g o n d n o k s á g  i r o d á j á b a n  a  h i v a t a l o s  
ó r á k  a la t t  t e k in t h e t ő k  m e g .

F o g a r a s ,  1901. évi o k t ó b e r  hó 3 0 - á n .  A járási főszolgabíró:

Herszényi s. k.,
főszolgabíró,

m—

Pisi

IBS!

Faeladási hirdetmény.
A v in k o v c z e i  kir.  f ő e r d ő h i v a t a l  k e r ü l e t é h e z  t a r to z ó  O r l j a k  é s  D e s z i c s e v o  e r d ő 

r é s z e k b e n  ke t tő  évi k i h a s z n á l á s r a  t e rv e z e t t  4 1 8  kát .  h o ld  k i t e r j e d é s ű  t e r ü l e t e n  m i n t 
e g y  4 8 1 2 0  m3 mű- és m integy 24 ,4 9 3  m3 t ű z i f á r a  b e c s ü l t

tölgy, szil, kőris, gyertyán és egyéb törzsek
f a k é sz le t e  —  a  tö lg y  tű z i fa  k ivé te léve l  —  a  v r b a n y e i  k in c s tá r i  f ű r é s z -  é s  i p a r v a s ú t  
h a s z n á l a t á v a l  e g y b e k a p c s o l t a n  1 . 5 9 5 ,5 6 7  k o r o n a  k ik iá l t á s i  á r  m e l l e t t  a  v in k o v c z e i  kir.  
f ő e r d ő h i v a t a l n á l  1901. évi novem ber hó 18-án d. e. 10 ó rako r í r á sb e l i  z á r t  a j á n l a t o k  
ú t j á n  el fo g  a d a tn i .

í r á sb e l i  l e p e c s é t e l t  a j á n l a t o k  a  v in k o v c z e i  kir.  f ő e r d ő h i v a t a l  h áz i  p é n z t á r á h o z  
l e g k é s ő b b  1901. n o v e m b e r  18- ik  n a p j a  d.  e. 10 ó r á j á i g  n y ú j t a n d ó k  be .  Az a j á n l a t o k h o z  
a  m e g a j á n l o t t  v é t e l á r  5 s z á z a l é k á n a k  m e g f e l e lő  b á n a t p é n z ,  a v a g y  e n n e k  v a l a m e l y  á l l a m -  
p é n z t á r b a  t ö r t é n t  l e té te lé rő l  s z ó ló  n y u g t a  c s a t o l a n d ó .

Az á rv e ré s i  á l t a l á n o s  é s  a  s z e r z ő d é s i  f e l té te le k  a  v in k o v c z e i  kir.  f ő e r d ő h i v a t a l n á l  
m e g t e k i n t h e t ő k ,  m e ly  h iva ta l  e g y e b e k b e n  is f e lv i l á g o s í t á s s a l  f o g  s z o lg á ln i .

U t ó a j á n l a t o k  n e m  f o g a d t a t n a k  el.
B u d a p e s t ,  1901 .  évi o k t ó b e r  h ó b a n .
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IPj l  kir. Jötömivelésiigyi minister.
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A szeklenczei határban a Szárhegy- és Mencsul-dülőkben fekvő, az ottani volt 
úrbéresek tulajdonát képező és hivatalosan kijelölt 2844 drb. tölgyfa f. é. novem 
ber hó 21-én d. e. 9 órakor nyilvános szó és írásbeli árverésen a szeklenczei 
község házánál el fog adatni.

E törzsek közül mellmagasságban a szakértői becslés szerint: 64 drb. 20—29 
cm., 484 drb. 30—40 cm., 2296 drb. 41 centiméteren felüli átmérőjű.

A 2844 drb. tölgyfában a hivatalos kiszámítás szerint 1894 m3 műfa és mintegy 
500 m3 tűzifa van. Kikiáltási ár a szakértői becsű alapján 26,500 korona, melyen alul 
a fa eladatni nem fog. Bánatpénz 2650 korona.

Az erdő a huszti vasúti állomástól 12 km., a szeklenczei vasúti megállóhelytől 
s az állami úttól 1 km. távolságra van. Munkás és fuvarerő helyben kapható.

A szóbeli árverés megkezdéséig kellő bánatpénzzel fölszerelt zárt Írásbeli ajánla
tok, melyekben kiteendő, hogy árverező az eladási és szerződési föltételeket ismeri s magát 
azoknak föltétlenül aláveti, elfogadtatnak s a szóbeli árverés befejeztével bontatnak fel.

Később érkező vagy útóajánlatok figyelembe nem vétetnek. A részletes árverési 
és szerződési feltételek az úrbéresek elnökénél, a nagy-ágvizi m. kir. erdőgondnokságnál, 
az árverést vezető alulirt főszolgabírónál a hivatalos órák alatt megtekinthetők.

Huszt (Máramaros vármegye), 1901. október 21.
Torna Jenő

főszolgabíró, mint hatósági kiküldött.

SS

m

1
m
u
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SS
SS

Jöleyfaeladási hirdetmény.
Közhírré tétetik, hogy a körösi volt úrbéresek erdejében, annak f )  és g) osz- 

tagjaiban 3773 kát. holdon található s a nagym. földmivelésügyi m. kir. ministe
rium f. évi junius 15-én kelt 39.157 sz. rendeletével kihasználni engedélyezett 824 
drb., — 180 tömörméter műfára és 168 ürm3 tűzifára becsült tölgyhagyásfa  
1917 K 60 fill. — azaz ezerkilenczszáztizenhét korona 60 fillér — kikiáltási ár 
mellett 1901. év i novem ber hó 11-én d. e. 9 órakor Kőrösön az iskola
helyiségben tartandó nyilvános szó- és Írásbeli árverésen el fog adatni.

Bánatpénz 192 K, mely pénzben vagy óvadékképes értékpapírban az árverést 
vezető hatósági kiküldött kezeihez az árverés megkezdése előtt leteendő.

írásbeli ajánlatok, melyekben ajánlattevő a megajánlott összeget szám és 
betűkkel kiírni, egyszersmind azt is elismerni tartozik, hogy az árverési feltételeket 
egész terjedelmükben ismeri s magát azoknak aláveti — a szóbeli árverés megkez
dése előtt elfogadtatnak. Utóajánlatok figyelembe nem vétetnek. Bővebb felvilágosí
tást ad a körösi volt úrbéresek elnöke s a rozsnyói m. kir. járási erdőgondnokság. 

Kelt Kőrösön, 1901. október 10.
A v. úrbéresek elnöke.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FŐERDÉSZ 
B O R S O D -A P Á T F  A L V Á N ,

hova a lap szellemi részét illető közlemények 
(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI ÁR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. —  Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRIT,
K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

Erdészetünk a m agyar társadalom ban.
írta : Imecs Béla.

A magyar középosztályhoz tartozó hivatalnoki 
karok a hetvenes évek végén az erdészet szerve
zésével egygyel szaporodtak s ha azt kérdezzük, 
hogy negyedszázados múltunk után kivívta-e 
szakunk az életben azt a társadalmi állást, a 
mely előképzettségünk, szellemi munkálkodásunk 
révén minket méltán megillet: pirúlva kell a fele
lettel adós maradnunk.

Tudjuk és érezzük azt mindnyájan s hogy 
eddig nem igyekeztünk saját érdekünkben össze- 
tömörűlve, komolyabb és tágabb körű akcziót 
kifejteni, azért megrovás méltán nem érhet: hisz 
erdészetünk zsenge kora oly lázas munkálkodás
sal telt el, annyi fontos közgazdasági kérdés 
nehezedett vállainkra, hogy önmagunk bajaival 
törődni jóformán rá sem értünk.

Pedig elvégre is tartozunk önmagunknak, utó
dainknak, de leginkább szeretett hazánknak, mely 
Európa agricultur államai között első helyen áll 
azzal: hogy közgazdasági életében oly fontos 
szerepre hivatott tudományos készültségű pályát 
arra a társadalmi színvonalra emeljük, ahol ön
érzetes művelt embernek többé szégyenkeznie 
nem kell.

Midőn a felvetett kérdésben véleményemet e 
helyen kifejtem s idei közgyűlésünkön e tárgy
ban indítványt teszek, szándékomban nincsen, 
de nem is lehet elődeinket vagy azok tetteit, leg
kevésbé pedig azokat, kik a magyar erdészet 
alapját megvetették, lesújtó kritika alá venni, hisz 
tudjuk azt jól, mily óriási, alig legyőzhető aka
dályok merültek fel erdészetünk szervezésekor 
s mennyi nehézséggel küzdött szakunk az első 
években.

Megjegyzem, hogy ilyen általános és nagyobb 
horderejű kérdés megoldásánál, mely mindnyá
junkat egyformán érint, csak akkor várhatunk 
teljes sikert, ha lehető élénk és tágkörű eszme
csere fejlődik ki az ügy érdemében s szaklap
jainkban alaposan megvitatott pro és contrák 
összességéből kiválasztjuk azt, ami kívánságain
kat, törekvéseinket győzelemre segíti.

Nagyon helyesen jegyezte meg „Karcsi“ kol
legánk lapunk utolsó számában megjelent leve
lében, hogy az erdészet ügyeit elsó sorban mi 
magunk — szaklapjaink és a magyar erdészek 
összessége által alkotott Országos Erdészeti Egye
sület révén — vagyunk hivatva előbbre vinni. 
A társulati szellemből önként következik, hogy 
egyesületünk egyik legszentebb feladata, morális 
kötelessége, miszerint az erdészek közös érdekét, 
mely egyúttal az önmagáé is, akkor, ha az véde
lemre, oltalomra szőrűi, a káros befolyások ellen 
mindenkor és minden körülmények között meg
védje, megóvja.

Alábbiakban megkísérlem felsorolni azokat a 
főbb okokat, melyek hozzájárultak ahhoz, miért 
nem örvend a képzett erdész köztársadalmunk
ban olyan tekintélynek, mint a hasonló képzett
ségű más hivatalnok s azután elmondom sze
rény véleményemet arra nézve, m:k?nt gondol
nám én a már meggyökeresedett bajon legalább 
némileg segíteni.

Intézményünk állami kényszer szüleménye 
természetéből kifolyólag minduntalan összeütkö
zik egyesek érdekével s már magában ez egy 
ok volt arra, hogy a társadalom ama rétegei,, 
melyek velünk legtöbbet s még pedig hivatalos 
úton érintkeztek, bizonyos félre nem ismerhető 
tartózkodással fogadjanak.

Elfogúltsággal vádolhatna és pedig jogosan
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bárki, ha egyúttal nem vallanám be azt is, hogy 
az erdész hivatalos működését ama bizonyos 
körök — legalább az ország némely részein — 
ma már mégis más szempontokból ítélik meg, 
mint azt tették ezelőtt 10— 15 évvel s egy kis 
lépéssel közelebb jutottunk oda, hol szakunk 
hazánkban némi népszerűségnek (?) fog örven
deni.

Az ország kedvezőtlen pénzügyi viszonyainak 
tudom be, hogy a kezdet kezdetén nem volt az 
állam abban a helyzetben, hogy az új tisztviselői 
karnak szükséges auctoritás fentartásához ele
gendő anyagiakat bocsásson rendelkezésére, de 
hogy annak mintegy pótlásáúl az aranysújtásos 
egyenruhát választotta, nagy hibának tartom; 
mert ha katonáékra alkalmazzák a csillogó mon- 
dúrral összekapcsolva a czifra nyomorúságot s 
azt mondják, találó a hasonlat, annál jobban illik 
az reánk. Az erdészek általános rossz dotátióival 
nem kívánok most bővebben foglalkozni, de fel 
kellett azt említenem, mert ha megkívánják, hogy 
ők minden alkalommal megállják a helyet — pedig 
ez illetékes helyről hangzott el az 1896-ik évi 
országos gyűlésünkön — akkor a külső repre- 
zentáláshoz is adják meg a módot.

De mulasztás követtetett el szerintem akkor 
is, midőn a törvény alkotásakor nem lett szaba
tosan körülírva, hogy tulajdonképpen ki visel
heti jogosan az erdész czimet: mert hogy mind
addig, mig Magyarországon azt, ki kenyere után 
az erdőbe járni köteles, azért, mert puskát és 
tollas kalapot visel, erdész vagy éppen erdő
mester úrnak traktálhatnak: soká várhatunk, mig 
a tiszta általános elismerést szakunk iránt ki
vívhatjuk.

Nem egy kollegától hallottam, akik különféle 
nagyúri vadászatokat vezettek az első időkben, 
hogy a vadászó nagy urak a többi cseléd mellett 
Leibjágert vagy Büchsenspannert, avagy vala
mely külföldi középiskolát végzett (Förster-t) al
tisztet hoztak magukkal, hogy azok, ha mieink 
is véletlen csak erdészi rangban voltak, vala
mennyien csak kollegának czímezték s teszik 
ma is, ha a bruderezést idejében le nem fújjuk.

Még ma is elég vidéke van az országnak, a 
hol a középbirtokos osztály, a kisebb erdőbirtoko
sok — a köznépet nem is említve — tisztában

19. szám.

volna pl. azzal, hogy a kir. erdőfelügyelőség 
tagjainak tulajdonképpen mi a hatásköre, hiva
tása, joga stb. — Tömérdek példával tudnám 
illusztrálni, milyen zavaros fogalma van a kir. 
erdőfelügyelőről vagy a kezelő állami erdőtisztek
ről és az erdőőrről sok helyen az intelligensebb 
elemeknek is. Ugyan van-e sok olyan erdőtiszt 
a községi stb. erdőknél, akit kerületükben való 
kiszállásakor a saját erdőőrével rangjára nézve 
össze ne tévesztettek volna?

Ha tehát pályánkat végre-valahára ki nem 
ragadjuk a ránk tapadt rossz véleményből, hogy 
akár tudatlanságból, akár rosszakaratból mind
untalan összetévesztenek a cseh jágerekkel vagy 
altiszteinkkel: sok idő eltelhet a maradiságban. 
Csak nem várhatjuk a társadalomtól, hogy az 
akadémiánk sok mathematikával terhelt szak
könyveinket végig tanulmányozza s igy tudja meg, 
mi és ki is tulajdonképpen az a magyar okleveles 
erdész, hogy aztán teljes elismeréssel adózzon 
nekünk. Az ilyen homályos pontot avval kell 
csiszolni, a mitől fényét kapja!

Építsük fel egészséges és szilárd alapra azt 
az épületet, melyen egész intézményünk nyug
szik, nehogy utódaink kénytelenek legyenek azt 
méltó szemrehányásokkal kísérve, támfalak eme
lésével a düledezés ellen folyton védelmezni!

Hogy ezt tehessük, rendezzük első sorban is 
a czimviselés kérdését s kezdjük mindjárt a leg
alsó foknál, az erdőőrizettel megbízott egyének
nél. Különböztessük meg már egyszer papiron 
is az erdőőri szakiskolát végzett emberünket az 
erdőőrtől, erdővédtől, kerülőtől, erdőcsősztól, erdő
pásztortól vagy a jó ég tudja kitől és mitől!

Szüntessük meg végre azt a tarthatatlan 
állapotot, hogy magánúton vizsgára készültek 
is diplomához jussanak  s ugyanolyan rang
fokozatokat érhessenek el, mint a szakiskolából 
kikerült altiszteink.

A törvény étetbelépésekor s néhány évig ké
sőbb is, midőn a szükség kényszere folytán csak 
igy jutottunk elegendő diplomás erdőőrhöz, akkor 
helyén volt ama intézkedés, de ma, mikor már 
a szakiskolákból igy is annyi ember kerül ki, 
hogy azoknak sincs biztosítva megélhetésük, iga
zán vétkezünk, ha továbbra is megengedjük, hogy 
a mindenféle cseléd-brancsból írni, olvasni alig
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tudók a szakvizsgázottak kenyerét elhalászszák. 
Ne a tömeggel akarjunk imponálni, hanem ne
veljünk kevesebb, de képzettebb altisztikart s 
dotáljuk azokat aztán érdemük szerint.

Sok panaszt hallottam arra nézve is, hogy az 
erdőőri szakiskoláinkból kikerülő altisztek sem 
felelnek meg az irántuk támasztott folyton nö
vekvő igényeknek. Eszemben sincs azért az ott 
működő szaktanárokat megszólni; én a hibát a 
szervezésben találom. Igen kevés előképzettséget 
kívánunk most a belépőktől s a 2 év bizony nem 
elég arra, hogy ilyen előképzettség mellett be
lőlük a kezelő erdőtiszt mellé alkalmas segéd
erőket neveljünk, pedig a törvény 22. §-a szerint 
a kisebb terjedelmű vagy értékű erdők szakszerű 
kezelésére is alkalmasoknak kellene lenniök.

Nézetem szerint ha három erdőőri szakiskolát 
megfelelően reconstruálunk s a belépőktől meg
kívánjuk az előképzettség magasabb fokát, teszem 
azt 4 vagy 5 gimn. avagy ugyanannyi reáliskola 
elvégzését s valamely a 17. § alá tartozó erdő
birtokon eltöltött egy évi előpraxist: akkor, ha a 
jelenlegi tananyagot kibővíijük s az három éven 
adatik elő, csakugyan olyan képzett altisztikart 
nevelünk, mely azután a műszaki segédszemély
zet névre méltán reá fog szolgálni.

Ebből a 3 intézetből nyerné jövőre az állam 
s a többi 17. § alá tartozó erdőbirtokos az altiszti 
kart, mig a 4-ik szakiskolának tanfolyamát 4 évre 
tervezném s abba ugyanazon előképzettségű olyan 
altiszteket neveltetnék a fontosabb mezőgazda- 
sági tantárgyak előadásával, akik a kisebb, 
esetleg a nagyobb magánerdőbirtokosok igényei
nek is megfelelők lennének s akik a mezőgazda- 
sági teendők végzésében is elég jártasok. Azért 
lenne az ottani kurzus 4 év. Természetesen, 
hogy az ezen iskolákból kikerülendő egyének 
jobb dotátióban részesíttetnének, mint az eddi
giek s a kezelési költség még sem szaporodna, 
mert amit eddig reábiztunk két emberre, ilyen 
képzettség mellett elvégezhetné egy is.

Ilyen szervezés által a magánerdőbirtokosokon 
is segítve lenne, kik most, értem különösen 
főurainkat: idegenből importálják a német és 
cseh középiskolás erdészeket.

En így vélném a hazai viszonyoknak legmeg
felelőbben ezt a kérdést megoldani, nem erdő

tiszti középiskola felállításával, hanem igenis 
magasabb nívón álló erdészeti altiszti kar neve
lése által.

A 17. §. alá tartozó birtokoknál szerepelje
nek, a mint már említettem is, a reconstruált 
iskola végbizonyítványnyal ellátott hallgatói altiszti 
minőségben ; bízzuk meg őket olyan természetű 
teendők elvégzésével, milyeneket lapunk 10-ik 
számában K. J. igen helyesen ecsetelt. Hogy 
pedig végre a czímkérdás is rendezve legyen, 
nevezzük el az így nevelt altiszteket minden 
habozás nélkül erdészeknek s az előmenetelük 
csupán a fizetésemelésben álljon az erdészczím 
megtartása mellett.

A szorosan vett erdőőrzést pedig, megint 
egyetértve K. J. kollegával, józan életű és eszű, 
feddhetlen előéletű, bátorlelkü, egészséges, lehe
tőleg katonaviselt parasztmberekre bíznám, mi
nőket bármely községben találhatni s az őket 
leginkább megillető erdőőr névvel illetném. 
Kvalifikatióhoz nem kötném állásukat, legfeljebb 
az írás és olvasásban jártasoknak adnék előnyt.

A segédszemélyzet igy megkülönböztetve lé
vén, az a kérdés merül fel, ha az új altisztek 
erdész czímhez jutnak, mi történjen a felsőbb 
iskolát végzett erdőtisztekkel?

Az erdész czím eddig annyira bitoroltatott, 
hogy arról mi örömest lemondhatunk, az nekünk 
soha sem szerzett elismerést. De ha mégis már 
megszokott czímünkról lemondani nem tudnánk, 
adjunk altisztjeinknek megfelelőbb czímet a mosta
niaknál. Igen jó elnevezés s már a nép vérébe 
átment a vadász, fóvadász, megkülönböztetésül 
a nem szakképzett erdőőröktól. Az erdőtisztek 
számára találhatunk ki új czímet, így például 
nevezzük el erdőmérnöknek, kiből aztán ké
sőbb főerdőmérnök, erdőtanácsos stb. leend. 
A királyi erdőfelügyelőségek tagjai eddigi czí- 
müket megtarthatnák.

Az erdőmérnöki czím emelné szakunk tekin
télyét s azt mielőbb elnyerni legyen törekvé
sünk.

Nagyon helyes alapon fejtegette Kaán Károly 
szaktársunk az „Erdészeti Lapok“ októberi szá
mában, hogy nálunk éppúgy, mint más államok
ban, a hol az erdőgazgaság még nem érte el 
fejlődésének azt a magas fokát, mint Szászor
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szágban és Badenben, az elméleti tanítást tech
nikai alapra kell helyezni abban az esetben is, 
ha a felsőbb szakoktatásunk reorganizáltatik. 
Selmeczi akadémiánk ma is így van szervezve 
s midőn tőlünk megköveteltetik, hogy szükség 
esetén a mérnöki, kultúrmérnöki, építészi, utászi 
teendőket is végezzük, a mérnöki titulus vise
lését kérni méltán van jogunk már mostan is 
és nem szükséges, hogy avval addig várjunk, 
mig a felsőbb szakoktatásunk új szervezést nyer.

Minthogy azonban nem minden erdőtiszt vé
gez mérnöki teendőket s így talán nem mindenki 
találná ezt a czímzést megfelelőnek, kereshe
tünk más czimet is, például erdőtiszt vagy erdő- I 
gondnok.

Egyébiránt hívják az erdőtisztet akár erdész
nek, akár erdőmérnöknek vagy bármi másnak, 
szerintem a fődolog az, hogy az egyszer elfo
gadott czím fényét tisztán tartsuk. Gondoskod
nunk kell arról, hogy czímünket jogtalanul akárki 
ne bitorolhassa. A gazdatisztekről törvény gon
doskodik, hogy a gazdasági intéző czimet csakis 
okleveles egyének használhatják. Ezen a kijelölt 
úton keli a testvérágnak, az erdészetnek is ha
ladni! Fel kell földmívelési kormányunk figyel
mét hívni, hogy végre az okleveles erdőtisztnek 
czímkérdését tisztázza. Nyújtson be törvényja
vaslatot az általa kijelölendő czím használatáról 
s törvény fenyítse szigorúan a czímbitorlókat.
A törvény végrehajtása s a czímbitorlások ese
tén való megtorló eljárás megindítása a királyi 
erdófelügyelőségek hatáskörébe lennének utalan- 
dók. (Szegény kir. erdőfelügyelők ! Mindenki talál 
még nektek valami új munkakört, igazi „Mädchen 
für alles“ szerepetek van az erdészet háztartá
sában )

Hogy felsőbb szakoktatásunk önállósítása s a 
kor igényei szerint való kibővítése szintén csak I 
emelné szakunk tekintélyét, önként értetődik. Az 
eszközről, módozatokról szólni nem is illene e 
czikk keretébe; kijelölte azt az 1896. évi köz
gyűlésünkön egyesületünk érdemdús alelnöke 
oly alapossággal, hogy ahhoz alig marad tenni 
való. Csupán azt kívánom megjegyezni, hogy 
azoknak fölfogásával nem értek egyet, akik az 
akadémiának Budapestre való elhelyezésétől any- 
nyira idegenkednek.

Találólag fejtegették annak idején báró Fei- 
litsch Artur és Vadas Jenő, hogy bármily ke
gyelettel viseltessünk is a régi Alma-mater, hogy 
úgy mondjam tudományos erdészetünk bölcsője, 
Selmeczbánya iránt, szakítsunk a régi tradiczi- 
ókkal, mert fiatalságunkat, a mostani nemzedé
ket másként kell nevelni, mint az azelőttit, ha 
európai színvonalra akarjuk emelni felsőbb szak
iskolánkat. Igaz, hogy a nagyváros több alkal
mat nyújt a könnyelmű életmódra s évenként 
tömérdek fiatal ember züllik ott el, ki tanul
mányai folytatása végett a vidékről oda kerül; 
de hát megesik az kisebb városban levő tanin
tézetek hallgatóival is s azért annak az azt mond
hatni elenyésző számú kis perczentnek kedvéért 
ne szenvedjen az egész szaktudomány fejlődése.

Tagadhatatlan, hogy a vidéki városban, így 
Selmeczen is, a hol a családi életnek előnye 
sok tekintetben jobban kidomborodik, mint a 
fővárosban s hol úgy a tanári kar, valamint a 
műveltebb közönség nem tekinti egész idegen
nek a fiatalságot s több alkalma van vele érint
kezni, foglalkozni, mind olyan előnyök, melyeket 
elvitatni nem lehet, de a mi a szellemi kikép
zést és társadalmi műveltséget illeti, ezeknek 
fokozottabb mértékben való emelésére főváro
sunk csak inkább megfelelő, mint bármelyik 
vidéki városunk. A szak- és rokontudományok 
fejlesztése, idegen nyelvek elsajátítására alkalom 
a vidéken sehol sincs annyi, mint az ország 
szellemi központjában. Az sem képezne aka
dályt, hogy ott a kisiblyei pagony nélkülözése 
miatt fennakadnánk; mert hisz a gödöllői, a 
visegrádi, vagy valamely a fővároshoz közel 
fekvő más erdőhatóság területe, a gyakorlati 
ismeretek elsajátítására meg volna az alkalom. 
Csalódnak azok is, a kik azt hiszik, hogy Bu
dapesten való nevelés többe kerülne, mint a 
vidéki városokban, mert a szegényebb sorsúak 
némi mellékkeresetet is könnyebben biztosíthat
nak maguknak ott, mint a vidéken s hány olyan 
a jogi vagy tanári pályára készülő fiatalember 
tartja így fenn magát.

Egy másik akadály, a mely positionkat a tár
sadalomban megnehezíti — legalább szerintem 
— az egyenruha kérdése. A magyar intelligens 
ember, de talán még inkább a nép, a katona
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uniformison kivül minden más egyenruhát a 
szolgaság jelvényének tart s bennünk is a meg
vetett Bach huszárját látja különösen akkor, 
midőn ténykedéseink közben a szigorú ellenőr
zést, felügyeletet is gyakoroljuk. Sokaknak adós 
maradtam a válasszal, a kik azt kérdezték, hogy 
tulajdonképpen miért is hordunk uniformist és 
elfogadható magyarázatot biz én ma sem tud
nék senkinek se e tekintetben adni. Hogy szol
gálati czélra teljesen alkalmatlan, úgy hiszem 
abban minden szaktárs egyetért velem, azért 
pedig, hogy az erdőn felismerjék az erdőtisztet 
bennünk, igazán akár sohase öltsük magunkra, 
mert hisz ott, a hol működünk, úgy is megis
merkedünk s hivataloskodásunk alkalmával a 
bemutatkozáskor senki sem fogja kétségbe vonni 
mivoltunkat. Ha pedig csakugyan egyenruhát 
kell viselnünk, akkor tessék annak a kellő tisz
teletet megszerezni, mert az igaz, hogy maga 
az ember egyéni tulajdonaival emelheti állá- 
sának tekintélyét vagy vonhatja azt le, de 
hogy a külső megjelenéssel, a ruházkodással is 
lehet arra befolyni, nem kell más példa, mint 
ha a katonapályára utalok. Ugyan nem-e az 
uniformis segítette azt oly magas társadalmi 
polczra? Uniformisba bujtatott minket a törvény 
az uniformissal járó szellem nélkül, holott az 
arany zsinór és portepée intentiója nálunk sem 
lehetett más, csak az, hogy viselőjét az őt meg
illető helyre emelje. Kivettek a cziviléletből uni
formisunk activ tisztelete nélkül s így se czivil, 
se katona, hanem saját költséges fafinánczok 
lettünk!

Uniformist hord az állami erdőtiszt, kardbojt
ján és sapkáján a magyar korona; miért nem 
szalutál ennek a magyar koronának a katona 
vagy minden más egyenruhával megkülönböz
tetett egyén? Még házi ezredünk (az erdőőri 
személyzet) is csak úgy czibilízűen köszönt, — 
közbiztonsági közeg (?) nem tudom hány milli
gramm puskaporral. Aztán meg az is hiba, hogy 
az uniformist hol viseljük, hol nem ! Ki van 
ugyan mondva, hogy szolgálatban viselni kell, 
de hát miután éppen arra legalkalmatlanabb, 
szabad tetszésre van bízva a viselése; így aztán 
ha megtörténik, hogy 3—4 erdőtiszt valahol egy
szerre ténykedik, kik közül egyik hordja az uni

formist, a publikum fejcsóválva tanakodik azon, 
miért van az az egy megkülönböztetve. Miért 
próbált éppen velünk az állam egészen új, alig 
3 évtizedes szakunkon? Miért nem bujtatja va
lamennyi tisztviselőjét egyenruhába, csak az állat
orvost, a pénzügyi tisztviselőt bizonyos fokig, az 
erdészt végig?! Különb vagy silányabb kvalitás 
vagyunk mi uniformirozottak, vagy miért vagyunk 
megkülönböztetve ?

A magánerdőtiszteknél is éppen ilyen chaos 
uralkodik az egyenruha dolgában. A magánbir- 
tckos azt rukkoltatja elő erdésznek, főerdésznek, 
erdőmesternek, aki neki tetszik s járatja sokszor 
a legszeszélyesebb uniformisban.

Ki állítaná, hogy mindezek a ferde állapotok 
népszerűtlen szakunknak hasznára vannak?

Végtelen messze állunk társadalmilag a kül
föld erdőtisztjeitől s eltek’: h/e az erdészczím- 
bitorlóktól, egyik hátráltatója a tiszteletét ki nem 
vívta uniformisunk. Nézzük csak, miként áll a 
porosz erdőtiszteknél az uniformis viselése? A 
porosz erdőtiszt is hord egyenruhát, csakhogy 
az el van ám ismerve olyan tekintélyűnek, mint. 
a porosz katonaruha; pedig ez abban az állam
ban, a hol a katonauralom dominál, nagy vív
mány egy polgári tisztviselői kar részéről.

Az erdész-uniformis tekintélyét nagyban emeli 
ott az is, hogy a porosz király, a herczegek, 
azoknak vendégei, valamennyien mind magukra 
öltik azt, ha az erdőtiszt szolgálatát igénybe veszik. 
Az erdőtiszt ott, ha egyúttal katonatiszt is, a 
tiszti kard bojtját csatolja a Hirschfángerjéhez, 
sőt hogy az erdészakadémiát végzett „Assistent“ 
vagy „Eléoe“ se maradjon el, a kitüntetésben 
„Forst-Junkerré“ lesz s mint „Junker“, udvar
képes. Igaz, hogy szószerinti fordításban a mi 
végzett akadémikusunk is Junker, még pedig 
három kiadásban ; ha a sors úgy akarja „ifi ú r“, 
„mladi pán“ vagy pláne „domnu soré“, a „Jan- 
ger Herr“-ről nem is szólva.

Tovább fűzhetném még fejtegetéseim lánczo- 
latát, mert nem merítettem ki mindazon tényező
ket, melyek úgy egyenként mint együttesen hatá
rozottan kárára vannak hazai erdészetünk repu- 
tátiójának, de nem akarom szaktársaim türelmét 
továbbra is igénybe venni akkor, midőn mind
nyájunk előtt ismeretes tarthatatlan állapotok meg-
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változtatásáért szállók síkra. Nem tudom, de 
akarom hinni, hogy vannak szaktársaim között 
sokan, akik velem együtt éreznek s egyesületünk 
mindent elkövet, hogy jelenlegi földmívelésügyi 
kormányunk alatt, melynek nevéhez a különböző 
közgazdasági ágak körül annyi érdem fűződik, 
hazánk erdészete is kivívja a köztársadalomban 
az őt megillető positiót, de hogy ezt elérhessük, 
tömörüljünk össze; szállja meg lelkünket az erdé
szeti akadémiáról hozott összetartás szelleme, 
mert közös érdekünk győzelmét csak úgy bizto
síthatjuk, ha e fontos kérdés megoldásánál is 
egyesült erővel dolgozunk.

• e g o  C § D  C 0 O  e g o  e g o  C § D  c £ >  C § 3  e g o  e g o  c g }  e g o  C § 3  C § 3  e g o  c g }  C § 0  e g o  e g o  c £ >  e g o  C § 3  C 0 D  C § 3  C $ 3

Von Mantel hozamszabályozási képlete.

Von Mantel Bajorországban az erdő hozamának kiszá
mítására a következő formulát állította fel:

Évi hozam az erdő valóságos készlete osztva Kj.
a forda évszámának felével. f.

2 "

Ez a formula Hundeshagen hozamszabályozási képle
téből is nyerhető, ha abban a szabályos készletet a vá
gáskori átlagnövedék szerint számítjuk ki. Hundeshagen 
formulája ugyanis :

V Kj
Nsz
Ksz

Von Mantel képlete a szabályos készletnek fokonként 
való megközelítéséhez akar vezetni, a mint az az alábbi 
eszmemenetből kitűnik.

Feltéve, hogy az erdőben jelenleg tényleg meglévő, 
vagyis valódi készlet a szabályossal egyenlő, akkor a 
formula szerint:

f N 
?

V =  —— ----------- =  N.

2
így tehát a hozam helyes mértékét kapjuk, feltéve 

hogy a növedék normális.
Ha a valódi készlet kisebb, mint a szabályos, akkor

Kj
f N 
2 X vagyis a vágástét:

f N — X
V N 2__X_____

Ami azt jelenti, hogy a növedéknél kevesebb hasz
nálható ki.

Ha pedig a valódi készlet nagyobb, mint a szabályos, 
ez esetben :

Kj
f N 
2 +  X

V f
2

N + X
f
2

Tehát a hozam a növedéknél nagyobb lehet, úgy 
hogy a készletfölösleget, — mely a szabályoson felül 
van — fokonként kihasználhatjuk.

E módszernek előnyei és hátrányai körülbelül a Hun- 
deshágenéivel azonosak. Annak fogyatékosságát azonban 
még egy pontatlansággal tetézi és pedig, hogy a szabá
lyos készletet a vágáskori átlagnövedékkel számítja ki. 
Másrészt azonban a szabályos készletet és hozamot nem 
kell külön meghatározni, elégséges a valódi készlet fel
vétele és a forda megállapítása.

Ez a képlet is eszményi állapot elvont törvénye, sza
badjon e kifejezéssel élnem: az erdőrendezés filozófiája.

Zivuska Jenő.
JL  J u  J -  JL  JL  J , Ju JL  JL  JL  JL  JL  J , JL Jl Jl JL JU  JL  Jl J , JL JL Jl Jl Jl Jl Jl JL 4 . JL JL .A, JL J . .

Miként vannak javadalmazva az állami 
erdőkezelésnél alkalmazott e rdőtisztek?

Az államtisztviselők fizetésének rendezése — nem fel
emelése, csak javítása fokozatosan — tervbe van véve 
oly alapon, mint az osztrák tisztviselőké meg van állapítva.

Egyúttal valószínűleg kiterjesztik a fizetésrendezést a 
javadalmazásokra is (mint p. o. az erdőtiszteknél a föld- 
s failletményváltság), hogy ez által a ministerium alá 
sorozott tisztviselők egyformán nyerjék összes javadal
maikat.

Egy kis összehasonlítást teszek a vízügyi s erdészeti 
szolgálat között a mai állapotokra nézve.

A fizetés egyenlő mindkét szolgálati ágnál. 
Napidíjátalány a vízügyi szolgálatnál:

VII. díjoszt. 2000 K
VIII. „ 1800 „

IX. „ 1600 „
X. „ — „

:0
C

ajx

1800 \ % 
1600 f (ö 5  
1400 í ~ e 
1200 ) c

a kilométerpénz km.-kint
VII. díjosztályban 50 f 

VIII—X. „ 40 f
Az állami erdőkezelésnél a napidíj 150 napi utazás 

mellett
VII. díjoszt. 1500 K \  x  — \  7o

VIII. „ 1200 „ f |  — ( * |
IX. „ 1050 „ ( ~  600 ( ^  £
X. „ —  . )  *  535 ) £

km.-pénz
VII. díjoszt. 48 f / a legtöbb 

VIII—X. „ 32 f \ erdőhivatalnál.
Különbség tehát, azaz esik 150 napnál egy napra víz

ügyi szolgálatnál
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VII. díjoszt. 13*3, illetve 12 K
VIII. 12 „ 10-6
IX. 10-6 9-3
x. — 8-0

VII. díjoszt. 10 K
VIII. CD Ó

IX. 7-0 „ illetve 4*0
x. —  „ „ 3-5

Az erdészek kevesebbet kapnak 150 napi útnál 
VII. díjosztályban 500 K

VIII. V 600 „
IX. » 550 „ illetve 800 K-val
X. 675 „

és 1000 km. út után
VII. díjosztályban 500—480 — 20 K-val 

VIII—X. „ 400-320 80 „
Egyéb útiköltség ugyanaz mindkét ágnál. 
Együttvéve az erdészet kevesebbet kap :

VII. díjoszt. 500 +  20 =  520 
600 +  80 =*= 680 

í 550 +  80 =  630 
( 800 +  80 =  880 

675 +  80 =  755 K-val.
Ezzel szemben a föld-- s failletményváltság

VII. díjoszt. 510
VIII. „ 470

IX. „ 380
X. „ 340

Az erdészet kevesebbet kap végeredményként
VII. díjoszt. 10 K-val

VIII. 210 „

IX. j 250 t, ha főnök 
500 „ ha nem főnök

Megjegyzendő, hogy a föld- és failletményváltságok az 
állami erdészeknél nem a napidíj és fuvarpénz pótlására 
hagyattak meg, hanem a más tisztviselőkkel szemben 
kedvezőtlenebb előmeneteli viszonyok ellensúlyozására.

De ha mégis arról volna szó, hogy csak a föld- és fa
illetmények elvesztése árán kaphatnak az erdészek a többi 
tisztviselőkkel egyenlő napidíj és fuvarköltségeket, minden 
gondolkozás nélkül ez utóbbit kellene választani.

Fentiekből szembetűnő, hogy az erdészetnél a kezelő 
X. és IX. díjosztály mennyire rosszúl van javadalmazva.

Legjobban van aránylag dotálva tehát az erdőtanácsos, 
utána az erdőmester, aztán a hiv.-főnök főerdész, végül 
igen aránytalanul kevesebbet kap az anélkül is kevés 
fizetést és lakbért húzó kezelő IX. és X. díjosztály. Hát 
még a szegény erdészjelöltek és gyakornokok, kiknek sem 
fa-, sem földilletményük nincs.

Sajnálom, hogy az állatorvosokról nem tudok adatok
kal szolgálni, pedig azok magángyakorlatból is kapnak 
jövedelmet s teljes napidíjat számíthatnak.

Ugyanígy van a szőlőszeti osztály is. Ott is teljes napi

díjat és 40 f km.-pénzt kap a XL, X. és IX. díjosztály
ban lévő tisztviselő.

Az állattenyésztési felügyelők a X., IX. és VIII. díj
osztályban 1000 és 1200 K napidíjátalányt élveznek s 
nem utaznak 100 napon át stb.

Ennyire nem volt az erdészet érdeke képviselve az el
múlt időkben.

Mondjuk ki őszintén: igazságtalan s aránytalan az
erdészek napidíjszámítás szabályozása, amely abból az 
időből maradt reánk, midőn az erdészet vezetője olyan
formát mondott, hogy a rosszúl dotált tisztviselőkkel köny- 
nyebb rendelkezni!

Itt az alkalom arra, hogy ez megszűnjék!
Kérem tehát jelen soraimnak illetékes helyen való 

átolvasását. /.

FARERESKEDELE/A.

(W .) Ha mai jelentésemnek egyéb czélja nem lenne, 
mint e lap t. olvasóit a magyar fakereskedelem  ezidő- 
szerinti helyzetéről tudósítani, akkor bátran megcseleked
hettem volna én is ugyanazt, amit állítólag egy amerikai 
az ottani szerecsenek számára íródó és ugyancsak egy 
szerecsen által szerkesztett kis hetilap szerkesztője egy 
ízben megtett, a mikor ugyanis egyáltalán nem volt semmi 
megírni való hire: tintába mártott kezének tenyerét nyomta 
rá a máskülönben teljesen szöveg nélküli példányokra, 
így jelezvén olvasóinak, hogy ezúttal nincs miről írnia, 
csak életjelt ád előfizetőinek.

Fakereskedelmünk helyzetéről tehát beszámoltam már 
és így áttérek mai tudósításom tulajdonképpeni tárgyára, 
a tervezett budapesti faközraktárak kérdésére, melynek 
megoldásán a székesfővárosi tanács, három m. kir. minis
terium és az intézményt létesíteni akaró Leszámítoló- és 
Pénzváltóbank vállvetve fáradozik.

A külföld néhány nagy városának példája után indulván 
a budapesti Leszámítoló- és Pénzváltóbank, ugyanaz, mely 
sok évvel ezelőtt létesítette a gabonaközraktárakat, most 
Budapesten faközraktárakat akar létesíteni. Senki sem 
állíthatja, hogy ennek a tervnek a megvalósítása -— föl
téve, hogy e megvalósítás a tényleges szükségletnek meg
felelő korlátok között történik — fatermelésünk, fakeres
kedelmünk és fakivitelünk érdekeit nem istápolná; és 
valóban ezt nem is mondja senki. Csakhogy a Leszámí
toló- és Pénzváltóbank minden tekintetben túllő a czélon, 
a mikor ezt a tervet nemcsak túlnagy mértékben akarja 
megvalósítani, hanem a szükséges óriási telket, ennek 
feltöltését, egy tutajkikötő czéljaira szolgáló medencze ása
tását, a telepnek a vasúttal való összekötését és sínháló
zattal való ellátását és nem utolsó sorban a felmerülő 
egyéb költségek viselését a kormánytól, illetőleg a fővá
rostól kéri.

Az ország északi és északkeleti vidékeinek erdőtermékeit 
Oderbergen át, a szlavóniai fát Fiúmén át, az észak- és

VIII.

IX.

X.
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délnyugati vidékek fáját Bécs és Trieszt irányában, Erdély 
fájának nagy részét Galacz felé viszik k i; mindez Buda
pestet nem érinti és ide az összkivitelnek sok, ha 20—25 
százaléka jut.

Mi czélja legyen tehát egy 75 katasztrális hold ter
jedelmű faközraktárnak Budapesten ?

És még hagyján, ha a bank a szükséges telket a maga 
pénzén szerezné meg és rendezné be hasznavehetően. 
Ez közönséges üzleti spekulátió lenne, olyan mint akár
melyik másik üzlet, mely aztán vagy sikerül, vagy nem 
sikerül.

Ám a bank a nemsikerülés eshetőségét egyszerűen ki 
akarja zárni, mert a sajátjából csak a fővárosnak adandó 
kölcsön alakjában akar a vállalatba pénzt fektetni. Ingyen 
kéri a fővárostól a 75 kát. hold nagyságú telket; ingyen 
kéri az illető telek 900,000 koronába kerülő feltöltését és 
egy megfelelő medencze ásatását a földmívelésügyi minis- 
teriumtól és ingyen kéri a telepnek a vasúttal való össze
köttetését és a telepen megfelelő sínhálózat lerakását a 
kereskedelemügyi ministeriumtól.

De mindez még nem elég; t u d n i  kell ugyanis, hogy 
az a telek, melyet a bank a fővárostól kér, ma már az 
egyedüli „nyers“ Dunapartja a fővárosnak, a hol tutajok 
kiköthetnek és gőzfűrészek felállíthatok (az eddig létezett 
fővárosi gőzfűrészeket — kiépíttetvén az eddig általuk 
használt Dunapart — kiszorították helyükről és ezek új
bóli felépítése a Dunának csak olyan partján képzelhető 
el, melyen a megérkező tutajok felvontatása lehetséges). 
Ebből tehát kiviláglik az is, hogy a bank nem éri be 
azzal, hogy mindent ingyen kapjon, hanem még a buda
pesti helyi és fűrészüzleteket is tökéletesen magának 
akarja lefoglalni.

Még ez sem minden. Faközraktárnak Budapesten csak 
úgy van értelme, ha megkapja a reexpeditió-kedvezményt. 
Ezt a kedvezményt ezidőszerint több budapesti nagy czég 
bírja, kik e kedvezmény fejében összes forgalmukat Buda
pestre, illetőleg innen a külföldre irányítják (a nagy ká- 
dárfaczégek). Ezeknek a czégeknek a reexpeditio-ked- 
vezmény megszerzett joga , melytől el kellene esniök, 
ha a közraktárak létesülnek.

Ez az ügy valódi képe.
Egy, a főváros polgármestere által összehívott ankét a 

benne résztvett szakférfiak tiltakozása daczára megadan- 
dónak véleményezte a bank jelzett kívánságait.

Már most csak várjuk be az ügy fejleményeit, melyek
ről annak idején be fogok számolni.

Azon kínteljes órában, mikor Krisztus urunk a kereszten 
függött és a nap elsötétedett, félelem szálta meg az egész 
természetet. Az ember megijedt és remegve várta a szo
katlan események kimenetelét. Az erdő állatai elbújtak 
és nem mertek rejtekeikből előjönni. A tücsök elnémult, 
a légy csöndesen repkedett, a madarak nem daloltak, 
Minden néma, bánkódó és szomorú volt, csak a virágok, 
bokrok és fák susogtak saját nyelvükön és elbeszélék 
egymásnak a szent idő történeteit.

„Istenem, vége van!“ — suttogd a babilony szomorú
fűz és ágait az Euphratba sülyeszté.

A vinczellér a szőlőn keresztül menvén, látta, mint 
könnyeznek a tőkék. És midőn bogyóik megértek és a 
mustból bor lett, ezt „Krisztus kényeinek“ nevezték. A 
cyprus a többi virágokhoz fordulva, emígy szólamlott meg: 
„a szomorú óra emlékezetére a síroknál fogok ezentúl 
lakni.“ Egyszerre gyönge fuvalom szelte át a levegőt, a 
halál angyala jelent meg. És midőn a keresztről e szavak 
hallatszottak: „Istenem, én Istenem, miért hagytál el en
gem?“ — minden ág, minden levél és minden virág 
remegett.

Csak a rezgő nyárfa, egy magas büszke fa állott meg- 
illetődés nélkül a Golgothán.

„Mit törődünk mi“ —- így szólt — „a te szenvedéseddel ? 
Hiszen mi fák és virágok ártatlanok vagyunk benne és 
nem vétkeztünk ellened!“ Ezen sértő beszédre Astaróth 
vévé a Megváltó vérével megtelt fekete csészét és tar
talmát a hetyke fa gyökeréhez önté.

Erre rögtön megmerevedett a rezgő nyár, leveleit le- 
lógatá és igen szerencsétlennek érzé magát. Nyugalmát 
azóta nem kapta vissza többé, azért kell neki remegni, 
midőn minden más lény nyugalomban van és azért ne
vezik rezgő nyárfának a mai napig.

Ez a rezgő nyárfának története, tanulságos lévén a 
népek eredeti képzelméről és vallási érzületéről.

Más néphit szerint Krisztus urunk keresztfája rezgő 
nyárfából való volt.

A nyárfa.
Midőn az Urat keresztre 
Feszítve látták a fák, 
Lombjaikat nagy remegve 
És csüggedten ringaták.
Csak a nyárfa koronája 
Álla mozdúlatlanúl,
Mintha gondja sem von’ rája, 
Hogy halálra vált az Úr.

Ekkor dördült meg fölötte 
Az átok, mely tudva van: 
„Hogy gőgöd le legyen törver 
Reszkess, reszkess úntalan, 
Más fa lombja ám remegjen 
A vihar zúgásitól,
Te reszkess, ha a berekben 
Egy kisded madárka szól.

TÁRCZA.

„A rezgő nyárfa tö rténe te .“
Akarjátok-e tudni, miért rezeg a nyárfa, midőn nyáron 

legkisebb szellőcske sem leng, midőn az idő többi fái 
legnagyobb nyugalomban vannak és jótékony árnyat szol
gáltatnak? Halljátok hát!

Remegj, bárhol termel és véd 
E kerek földön a por,
Remegjen minden levélkéd,
Míg az ősz közé tipor,
Viseld azt a bünkeresztet,
Gúnyoljon a nép vele,
Midőn mondja: „remeg, reszket 
Mint a nyárfa levele.“

Rückert után: Mindszenty Gedeon.
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1RODALAI SZE/ALE.

—  A legelőgazdaság rendezése Francziaor- 
szágban szintén élénk vita tárgyát képezi és a föld- 
mívelésügyi ministerium által a kérdés alapos tanul
mányozása czéljából a kerületi (Departement) prefek
tusokhoz intézett körrendeletnek egyik melléklete, a 
melyben a mező- és erdőgazdasági egyesület elnöke 
(George) a kopárok keletkezései okait s a legelőgazdaság 
javításának főbb eszközeit tárgyalja, arra vall, hogy külö
nösen a községek legelőgazdasága Francziaországban 
is épp oly rossz, mint nálunk.

George tanulmányában* kiemeli, hogy Francziaország
ban a legégetőbb a községi legelőgazdaságok rendezése, 
mert a magánbirtokosok legelőik helyes használatára rend
szerint elég gondot fordítanak, mig ellenben a községi 
közlegelőkön tiszta rablógazdaság foly. Ezekkel szemben 
csak az az egyetlen vágy érvényesül, hogy minél jobban 
kihasználják s ezért legelő állatokkal szertelenül túlter- 
heltetik és javításukkal egyáltalán nem törődnek. Ezen a 
bajon a jelenlegi törvények nem segíthetnek, mivel a 
legelőrendtartás megállapítása a községekre van bízva, 
ott pedig az ügyeket a befolyásos módosabb polgárok 
irányítják, a kik a közvagyont természetesen saját elő
nyükre igyekeznek kiaknázni és a szegényebb polgáro
kat az által, hogy a közlegelőket saját csordáikkal töltik 
meg, a közlegelők használatából kiszorítják. A közlege
lőknek tehát tulajdonképpen csak a kisebb számban levő 
gazdagabb polgárok látják hasznát, mig az állattenyész
tés jövedelmeire leginkább rászorult szegény többség a 
közvagyon hasznainak legfeljebb a morzsáit élvezi. Ebből 
folyólag a többség a legelőgazdaság iránt nem érdeklő
dik s a legelők hasznait élvező kisebbséget helyesebb 
gazdálkodásra szorítani meg sem próbálja, — ez pedig 
önként érthetőleg tartózkodik minden legelőjavítási rend
szabálytól, mert akkor a legelőket nem tudná olyan bel
terjesen — kiaknázni. Ennek a szomorú állapotnak véget 
vetni George szerint csak a szegénysorsu többség érdek
lődésének felkeltése és ébrentartása által lehet, ez pedig 
úgy érhető el, ha a közlegelők haszna a szegénysorsú 
többségnek is biztosíttatik. Ezért azt ajánlja, hogy a köz
legelőkre hajtható legelőállatok száma törvényes kény
szerrel állapíttassák meg és ez a szám osztassák fel a 
lakosságra egyenlő arányban, oly hozzáadással, hogy 
azok a polgárok, akik marhát egyáltalán nem, vagy az 
egyesek által legeltethető létszámnál kevesebbet tartanak, 
az igénybe nem vett legeltetési jogot eladhassák azok
nak, a kik a reájuk eső létszámnál több marhát akarnak 
a közlegelőkre hajtani. Ezen intézkedéstől George nem
csak a szegénysorsú többség érdeklődésének felkeltését 
és a vagyonosodás arányosabb fokozását reméli, hanem 
azt is, hogy a túlságosan nagy marhalétszámok csök
kenni fognak s a több joghoz már pénz árán jutó értel-

* Oester. F. u. J. Ztg. 1901. 35. sz.

mesebb gazdag polgárok a legelőgazdaság rendezésével 
szemben, saját érdekeikből is engedékenyebb álláspontra 
helyezkednek, mig az eladott legeltetési jogosultsággal új 
jövedelemhez jutó szegényebb többség egyenesen azon 
lesz, hogy új jövedelmi forrása helyes legelőgazdaság 
által minél fokozottabb mértékben biztosíttassak.

Georgenak ez a javaslata és érvelése megérdemli, hogy 
a legelőgazdaság rendezésével foglalkozó szakemberek 
nálunk is fontolóra vegyék, mert be kell vallanunk, hogy 
a rendszeres legelőgazdaság a mi községeink javarészé
ben is ugyanazon okokból nem tud tért hódítani, mint 
Francziaországban. (K-)

—  C súcsrügyvédő bádoglem ez szarvas- és őz
károk ellen. Az őzek- és szarvasoknak azon rossz szo
kásuk ellen, hogy a csemeték és fiatal fácskák csúcs
rügyeit lerágják és ez által az erdőgazdaságot érzékenyen 
károsítják, köztudomás szerint már többféle védőszert és 
védőeszközt ajánlottak s a német szaklapokban mindun
talan olvashatunk ilyen ezélú új találmányokról. Ezek 
közé számít a Lanz németországi főerdész által „Koronau 
név alatt ismertetett rügyvédő is, a melyet a nevezett 
főerdész tapasztalatai alapján olcsó és minden tekintet
ben czélszerü védőeszköznek minősít. A Lanz-féle csúcs
rügyvédő 3 cm. széles és 3’5—4-5 cm. hosszú, vékony 
fekete bádoglemez, a mely alsó szélén egyenes, felső 
szélén pedig a lemez szélességének körülbelül 3 5-ig 
mélyedőleg, egyszerű fürészfogakhoz hasonlóan hegyes 
fogakra van osztva.

Ha egy ilyen lemezzel a csúcsrügyet körülburkoljuk 
úgy, hogy a lemez fogazott része felfelé nézzen és a 
fogak csúcsai a legmagasabban álló rügy tetejével körül
belül egy szintben legyenek, akkor a rügyhöz a vad hozzá 
nem férhet, mert a lemez hegyes fogai, a melyek a 
rügy körülburkolása alkalmával önmaguktól kissé kifelé 
is hajlanak, a vad orrát megszúrják. A védő lemeznek a 
rügy köré való burkolása alkalmával a göngyölést olyan 
szorosan kell végezni, hogy a lemez le ne csúszszék és 
hogy tavasszal a rügyek kifeslése egyáltalán ne legyen 
akadályozva: azon czélból a lemeznek a körülburkolás 
alkalmával esetleg eléggé ki nem hajlott fogait kézzel 
megfelelően ki kell hajlítani. Ez által a rügyek nemcsak 
szabadabb tért, hanem biztosabb védelmet is nyernek, 
mert a vad mégkevésbé tudja megközelíteni a rügyet.

A védőlemezek a csúcshajtások változó vastagságára 
való tekintettel, 3-féle nagyságban (3, 4 és 5 foggal) 
készülnek. Legalább 25,000 drb. megrendelése esetén 1000 
drb. Hámle és Gabler zuffenhansen-i (Würtenberg) ezég- 
nél 93 fillérbe kerül, de a nevezett ezég 4000 vagy 2000 
drb. védőlemezt tartalmazó próbaküldeményeket is szállít 
5’84 és illetőleg 2'34 koronáért.

Egy gyakorlott munkás naponta 8000 csúcsrügyet lát
hat el védőburokkal és egy lemez két évig használható.

A védőlemezek a csúcshajtásokra őszszel (októberben) 
csavartatnak fel s a következő őszig úgy maradnak; 
akkor aztán kibontják és az új csúcsrügyek alá göngyö-
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lik fel úgy, mint az előző évben. Időközben a csúcshaj
tások fejlődését — a feltaláló állítása szerint — egyálta
lán nem akadályozzák és semmi káros hatást nem gya
korolnak, mert a ruganyos lemezek a vastagodó hajtás 
nyomásának oly könnyen engednek, hogy a túlságosan 
szoros göngyölésnek sincsen káros következménye. Ennek 
igazolására a feltaláló megemlíti, hogy számos csemeté
nél a védőlemez fogait a rügyek fölé hajlította és a rü
gyek mégis minden észrevehető nehézség nélkül egészen 
rendesen fejlődtek tovább.

A „Korona“ rügyvédő (Knospenschützer Krone) az 
előbb leírt alkalmazásában önként érthetőleg csak a csúcs
rügyeket védi meg a lerágástól s ennélfogva megeshetik, 
hogy az őz vagy szarvas a csúcshajtást a rügyvédő alatt 
harapja le.

Ezért Lanz ajánlja, hogy helylyel-közzel a csúcshaj
tások közepe tájára is tegyünk védő hüvelyt, mert így a 
vad a csúcshajtások leharapásától is elszoktatható. A hol 
sok a fővad és a fiatalosokban a csúcsrügyek és csúcs
hajtások lerágása által érzékeny károkat okoz, ott ezt az 
új — szabadalmazott — ta^'mányt mindenesetre érde
mes volna kipróbálni hazánkban is. (Alig. Forst- u. J. 
Zeitg.) — ly.

—  Az apáczalepke Csehországban ismét mutat
kozik. Az Oester. F. u. J. Zeitg. ez évi 35. számában 
L. Hufnagel azt Írja, hogy Csehországban több helyen 
észrevehető számban láttak ismét apáczalepkéket s ebből 
folyólag a védekezés legczélszerübb eszközeinek és mód
jainak megállapítását sürgeti, mert — a mint írja — 
ebben az irányban a 10 év előtti lepkejárás alkalmával 
szerzett tapasztalatok a nyilvánosság előtt ismeretlenek.

A károsításoknak rendszerint túlzott leírása miatt az 
erdőbirtokosok jobbára veszedelmesebb ellenségnek tart
ják az apáczalepkét, mint a minő tényleg és senkisem 
tudja, hogy a költséges enyvezésnek, a mit sokan ijed
tükben derűre-borúra alkalmaztak, tulajdonképpen van-e a 
költségekkel legalább némileg helyes arányban álló haszna. 
Az apáczalepkének újabb, nagy arányú elszaporodása 
tehát csaknem ugyanolyan tájékozatlanul találná az erdő
gazdákat, mint 10 évvel ezelőtt. Ezért L. Hufnagel sür
geti, hogy az apáczalepkék által okozott károk tényle
ges nagyságát s az ellenök alkalmazott védő- és irtó 
intézkedések valódi hasznait a kormány hozza nyilvános
ságra, a szakemberek pedig ne ringassák magukat abban 
a boldog hitben, hogy már minden czélszerü irtó- és 
védőeszközt feltaláltak, hanem kutassanak, kísérletezzenek 
tovább, nehogy egy újabb lepkejárás esetén ismét 100,000- 
rével áldozzanak hiába való kiadásokat.

Mindezt helyén valónak láttuk itt röviden érinteni, 
mert meggyőződésünk szerint az apáczalepke irtásának 
eredményei a jövőre irányt szabó alakban nálunk is 
ismeretlenek, pedig nekünk, akik az erdei jövedelmekkel 
még igen szűkén vagyunk, ugyancsak szükséges volna, 
hogy egy netaláni újabb apáczalepkejárás esetén az 
eredményekhez képest túlságosan nagy vagy éppen hiába

19. szám.

való kiadásokba ne bocsátkozzunk. De e mellett szüksé
gesnek véltük a Hufnagel közleményével röviden foglal
kozni azért is, hogy a szomszédságban ismét jelentkező 
apáczalepkére szaktársaink figyelmét felhívjuk. T.

VADÁSZAT.

E g y  m e d v e h i s t ó r i a .
írta: szotyori Nagy Imre.

Az itt elmondandó vadásztörténet a természeti szépsé
gekben és dúvadállományban gazdag szűkebb hazánk
ban, Sikuliában történt.

A hetvenes évek elején Kis-Borosnyón a medvék igen 
elszaporodtak s sok kárt tettek az erdőre járó tehéncsor
dában. Az elkeseredett gazdák a környék puskásaihoz 
segélyért fordultak s azok M. vezetése alatt soká tervez
gették egy nagyobb szabású hajtóvadászat megtartását, 
mert a többszöri les-ülés eredménytelen maradt.

Végre egy hűvös novemberi napon a vadásztársaság 
összegyűlt s elindúlt a kellő felszereléssel mintegy nyolcz 
puskás és huszonöt hajtó a már biztosan kinyomozott 
rejtekhelyét a medvéknek — az úgynevezett „Magas“ 
sűrű bükkösből álló fiatalost — kikutatni. A társaság 
csupa fiatalabb emberekből állott, csak T. Miklós volt az 
egyedüli hidegvérű edzett vadász közöttük.

Útközben Gábor úrfi — különben is mindig bőbeszédű 
— nagyon belemelegedett a vadászhistóriák felsorolásába 
és habár medvét elevenen addig sohasem látott, a még 
fiatalabb vadászok rovására a „Jägerlateint“ nem kímélve, 
ugyancsak igyekezett vérengző medvekalandok feltálalá
sával rémíteni a kompániát; aközben azonban folyton 
hangsúlyozta, miszerint a medve csak akkor támad, ha 
az rossz lövéstől megsebezve önvédelemre szorúl, tehát 
ajánlja mindenkinek a megsebzett medvét óvatosan 
nyomozni.

Az egész kompániában igaz medvevadász egy sem 
volt s az elmondott véres kalandok sem igen öntöttek 
bátorságot a hallgatóságba s már néhányan szerettek volna 
visszatérni a vadászatról, amint azt később maguk is be
vallották.

A társaság hosszas gyaloglás után végre elérte a ki
tűzött helyet; némi tanakodás után a hajtás irányát is 
megállapították, a hajtok külön váltak, míg a puskásokat
G. sorba felállította; ő maga mint legalsó a völgy torko
latában foglalta el helyét egy sűrű szederindás, cziheres 
tövében, közvetlen a patak mellett.

A szép őszi nap kedvezni látszott a vadászoknak, teljes 
szélcsend uralkodott, csak egy-egy harkálynak lármát 
okozó élelemkeresése szakítá meg a csendet. Egy jó fél
óra telt így el, mely örökkévalóságnak tetszett, míg végre 
a hajtok kiabálása felhangzott a tetőről s nemsokára 
tisztán, kivehetően lehetett hallani: „vigyázz puskás, 
megy a medve!“
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A vadászokat elfogja ama bizonyos vadászláz; egyik
másik szinte örül, hogy egy köhögési rohamot nem képes 
elfojtani, szóval Nimród még járatlan fiainak inába száll 
a bátorság, csupán Gábor úrfi az elmesélt kalandok által 
felbátorítva bízik önmagában. Fortuna neki csakugyan 
kedvezni látszik, mert az ő állása felé nagy ugrásokkal 
igyekszik egy hatalmas medve s a sűrűség szélén puská
sunktól mintegy 50 lépésre megáll s neszei. Nyilván azon 
gondolkozik, hogy a rendes váltóját betartsa-e — mely 
esetben egyenesen Gábor úrfinál kell elhaladnia — vagy 
pedig a hajtok vonalán áttörjön-e.

A hajtósereg éktelen kiabálása és kövek gurdítása azon
ban megfélemlíteni látszik az erdők rémét is s a felvett 
irányt betartva, eltűnik a sűrű bozót között. Fiatal vadá
szunk egyszer csak csörtetést hall s abban a pillanatban 
mintegy 25 lépésnyire szemben látja a hatalmas állatot, 
mely direkt feléje tart. Egy gondolat s kapáslövésre a 
medve iszonyú bődüléssel fetreng a sűrűben. G. a másik 
csővel is készen várja a medvét, mely aztán a lövés után 
mindjárt elnémúlt s mivel vergődése nem hallatszott, a 
szerencsés lövő azt hitte, hogy már kész zsákmányát 
közelről is megtekintheti s megfeledkezve az általa mások
nak osztogatott tanácsról, azonnal utána indúlt azt meg
keresni. A medve egy mély szűgylövéstől találva iszonyú 
vérvesztéstől, fájdalomtól gyötörve, mintegy 30 lépést a 
sűrűsigbe hátrálva, még elég erőben volt arra, hogy nyo
mozóját, mely az izgatottságtól egész felindúlva készület- 
lenül közelébe ért, egy hatalmas pofonnal fogadja s földre 
teperje. Erre G. jajveszékelve segítség után kiáltozott, 
mire az összes puskások odarohantak s Miklós a már 
félig elvérzett medvét egy sikerült fejlövéssel a túlvilágba 
expediálta.
• Fiatal vadászunkat is alig bírták megmentői életre hozni, 
arczárói a bőr teljesen hiányzott s testét 41 seb borította. 
Csak szívós életerejének s fiatalságának köszönhette, hogy 
hat heti ágyban fekvés után az életnek megmaradt. 
Arczán azonban holtig viseli a kalandnak látható jeleit.

Mondani sem kell, hogy Gábor úrfi ezek után a medve
vadászat veszélyéről olyan kicsinylőleg nem nyilatkozott, 
de tévedne az, aki azt gondolná, hogy többet rájuk nem 
vadászott. Szorgalmasan részt vesz ő ma is, ha a vidéken 
„medvéznek“, de a sors össze nem hozta máig sem más 
medvével; bár ő neki igazán joga volna bosszút állani e 
gonosz fajzaton.

Talán a végzet akarja így, hátha a második találkozás 
az elsőnél borzalmasabb kimenetelű lenne?

>

A héjjakosárró l.
A „M. E.“ 5. számában S. D. feljajdult volt a héjja- 

kosár hasznavehetetlensége miatt és „hatalmas kérdőjel 
gyanánt“ szeretne mindazon egyének elé „görbedni“, a 
kik valaha ezen szerszámot dicsérték. Kísérletei mind 
dugába dőltek, pedig a leghíresebb külföldi czégtől ren
delte volt az eszközt.

Már engedelmet kérek, de én mindezek daczára is 
csak dicsérni tudom ez eszközt.

Én egyszerű falusi emberekkel csináltattam a kosarat 
(akik telivér vadorzók voltak azonban)* egyszerű erős fa
keretek körül font sodronyhálóból elég sűrű és erős vá
lasztófenékkel. A csapóvas egy keresztfára volt erősítve. 
Az egész igen kevésbe került. A fogóvasat a falusi ezer
mesterrel, a czigánykovácscsal csináltattam.

Az ily módon előállított szerszámot a ragadozó madarak 
által felkeresett tisztáson kiálló, magas fáktól lehetőleg 
távol, a földbe beállított 4 méter magas oszlop tetejére, 
illetve négy könyök által tartott lapra erősíttettem le. 
Az eredmény mindig kielégítő volt. Az ide-oda mozgó 
félénk galamb rendesen vont zsiványt a kínálkozó pecse
nyére. Csekélység az a szám, ami nem ment lépre. Volt 
nap, hogy 3—4 darab lett fogva. Rendesen azonban na
ponta egy darab került, a több kivételszámba ment. Meg
történt azonban az is, hogy a héjjá a kosárnak vágott le 
egyenesen, közvetlen azonban hirtelen fordúlt, a fedelet 
leverve a vízszintessé változtatott repülésével, elmenekült. 
Valami vén zsivány lehetett!

Egyáltalán ennél a kosárnál fő a felállítási helynek a 
megválasztása. Erről azonban B. M. a „M. E.“ 6. sz. 
bőven szól, valamint más helyeken is olvashatni eleget, 
nem foglalkozom azzal. Csak azt óhajtottam közreadni, 
hogy egész egyszerű készítésű kosárral jó helyen felállítva 
teljesen kielégítő eredményt értem el és ez igen czélszerű 
eszköz ragadozó szárnyasok befogására, pusztítására.

Mirt se János.

Az alvó vadak.
Érdekes megfigyeléseket tett egy amerikai természet- 

tudós a newyorki állatkertben a vadállatok, különösen a 
ragadozó állatok alvásáról a fogságban, összehasonlítva 
ezzel a szabadon élő állatok életmódját. Legkevesebb 
változást sem mutatnak az oroszlán és a tigris. A fog
ságban is oly nyugodtan viselik magukat, képesek a leg
nagyobb lárma között is mélyen és nyugodtan aludni. 
Egyáltalában nem félvén semmitől, lenéző büszkeséggel 
vetik meg a lármát s nappal is nyugodtan alusznak. Ha
sonlóképpen nagyon jó alvó a medve is, bár nappal már 
nem szeret úgy szundikálni, mint az oroszlán és tigris. 
Az amerikai medve előszeretettel búvik el éjjelre a ket- 
reezében levő sziklák alá, bár néha a tetején kuporodik 
össze, körülfogva lábaival a ketrecz vasrácsait, úgy, hogy 
az ember ezt a helyzetüket nagyon kényelmetlennek 
képzeli. A fekete medvék ellenben a fák ágai közé 
bújnak el éjszakára. A jegesmedvék sajátsága abban áll, 
hogy ketreezüknek egyik sarkát választják ki lakóhelyül 
s minden éjjel ide vonóinak vissza. Legérdekesebb az 
„ideges állatok“ alvása, azaz az olyanoké, melyek a sza
badban is nyugtalan életet folytatnak, mivel a vadászok 
vagy a ragadozó állatok folyton leselkednek reájuk. Ezek

* Akkor már érthettek hozzá. Szerkesztő.
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tényleg nagyon nyugtalanul alusznak, a legkisebb neszre 
is fölébrednek, sőt alvás közben is nyitva tartják egyik 
szemüket. A prairie-farkasok általában inkább csak szun
dikálnak, mint alusznak s időről-időre kinyitják szemeiket 
S szétnéznek, hogy minden rendben van-e. Fényképi föl
vételekkel is bizonyíthatták, hogy a farkas egyik szemét 
állandóan nyitva tartja. Legmélyebben aluszn k az állat
kertben az éjjeli ragadozók és azok az állatok, melyek 
nappal szoktak aludni. Már hajnalban behunyják szemei
ket s néha egész napon oly mozdulatlanul vannak, mintha 
kloroformozták volna őket.

« *  • -mm um,mi

K rokod ilok  mint igavonók.

Amerikában, a bolondgombák hazájában nap-nap után 
fordul elő olyan esemény, mely előttünk valóságos sen- 
záció számba menne; a yankeék pedig ilyenkor egész 
egykedvűen térnek napirendre a legcsodálatosabb hírek 
hallatára is. Most azonban őket is konsternálta az a hir, 
a melyet egy chicagói lap közöl, hogy egy Jefferson Lee 
nevű farmer, kinek birtoka a St. Johns folyón fekszik, 
csolnakját két krokodilus által vontatja a folyón föl és 
le; ily móddal látogat el a szomszéd városka heti vá
sárjaira, sőt a 6 angol raértföldnyire fekvő postaállomást 
is ilyképpen látogatja. Ennek az exotikus fogatnak a 
megvalósítása akkor érlelődött meg a vállalkozó szellemű 
amerikaiban, midőn egy szép napon azt a megfigyelést 
tette, hogy az alligátorok a vizen fel és lefelé is egyforma 
sebességű tempóban haladnak s már akkor elgondolta, 
milyen pompás dolog lenne, ha az ő csolnakját a nagy- 
esésű sebes folyón fölfelé ilyen erős állatok vontatnák. 
Ahogy gondolta, úgy is lett. Egynéhány fiatal állatot 
befogott, azokat megszelídítette s lassanként rászoktatta 
arra, hogy egy nehezebb fadarabot kis pocsolyában ke- 
resztül-kasul vonszoljanak. Később egy zablával felszerelt 
gyeplőszár segélyével kormányozta a már megszelídült s 
teljesen kifejlődött krokodilokat s mindjárt első nagyobb 
kirándulása pompásan sikerült. A szelidítés és betanítás 
aránylag elég könnyű szerrel történt s Lee a fiatal vizi 
szörnyeket éheztetéssel szoktatta arra, hogy neki enge
delmeskedjenek és valami komolyabb ellenállást azok 
nem is mutattak a betanításnál soha. /.

KÜLÖNFÉLÉK.
* E lő lép te tések és kinevezések. A m. kir. föld- 

mívelésügyi miniszter Barlay Sándor főerdőmestert a 
Vll-ik fizetési osztály 1-ső, Szenes József erdőtanácsost 
a Vll-ik fizetési osztály 2-ik, Pirkner Ernő erdőmestert 
a VlII-ik fizetési osztály 1-ső, Kárász István erdomestert 
pedig a VlII-ik fizetési osztály 2-ik fizetési fokozatába 
léptette elő, továbbá Rutényi Károly m. kir. erdész
jelöltet a selmeczbányai m. kir. bányászati és erdészeti 
akadémiához az erdőhasználattani tanszék mellé tanár
segéddé, az állami kezelésbe vett községi és némely más 
erdők és kopár területek kezelésénél alkalmazott erdő

19. szám.

tisztek létszámában a következő uradalmi erdőtiszteket és 
végzett erdészakadémiai hallgatókat m. kir. erdőgyakor
nokokká nevezte ki : Geschwind Lipótot a liptó-szent- 
miklósi m. kir. állami erdőhivatalhoz, Bukva Jánost a 
kolozsvári m. kir. állami erdőhivatalhoz, Franciscy Vil
most a székely-udvarhelyi m. kir. állami erdőhivatalhoz, 
Kindernay Kálmánt és Asbóth Istvánt a dévai m. kir. 
állami erdőhivatalhoz, Molnár Antalt a beregszászi m. 
kir. állami erdőhivatalhoz.

* K itüntetés. A király őfelsége Koch Ignácz nyug. 
főerdőőrnek sok évi hű és buzgó szolgálata elismeréséül 
a koronás ezüst érdemkeresztet adományozta.

* Vadászati és zoológiái kiá llítás. E hó 3-án nyílt 
meg a budapesti városligeti fővárosi pavillonban az or
szágos zoológiái társulat és az országos vadász-szövetség 
által rendezett vadászati és zoológiái kiállítás, melynek 
mindegyik csoportja pompás művészi alkotás s hű után
zata azoknak az erdei részeknek, a hol a vad tartózkodik. 
Az első teremben a szebbnél-szebb agancsok gyűjteménye 
gyönyörködteti a szemet s a gyűjteményes kiállításnak 
a7 az egyik czélja, hogy az erdészeknek szintén alkal
mat nyújtsanak arra, hogy agancsgyüjteményüket a nyil
vános szemlélés elé vihessék. A gyűjteményben érdekes 
az egyes agancsok átváltozása, mely az állat táplálkozá
sától származik. Ebben a teremben találjuk a különféle 
fáczánok példányait, melyek vármegyék szerint vannak 
elhelyezve s azokat, melyeket vérfelfrissítéssel tenyész
tettek. Érdekes e csoportban a nálunk meghonosított s 
a fogolyhoz hasonlító Tinamu, melynek a családi élete 
megfordított, amennyiben mikor a nőstény kitojta magát, 
a fészkét elhagyja s a hímet hagyja hátra kotlani. Ezen
kívül az agancsok, kampók, dámlapátok és a vadászfegy
verek gyűjteménye s több gyönyörűen preparált állat 
emeli a kiállítás hatását. A sikerült kiállítás baromfi- és 
galambkiállítással van egybekötve.

* O lcsó ház. A megbízható Daily Express közli azt 
a new-yorki táviratot, a mely szerint Edison valami újfajta 
czementet talált föl s találmánya átakkitó hatással lesz 
az egész modern építkezésre. Ezzel az anyaggal, ha a 
ház vázát vasból készítik, három-négy nap alatt fölépít
hető a ház; csak a vaskeretek közé kell tölteni a cze
mentet, ennyi az egész. Edison szerint az építkezés költ
sége hetven-nyolczvan százalékkal olcsóbbá lesz.

Jm-im -s*-*» .!• ̂  -m
Szerkesztői üzenetek.

Cs. K. Úrnak. Köszönjük érdeklődését; annak idején örömmel 
teszünk eleget kívánságának.

H. A. úrnak. A tölgyek makkját télire eltenni különféleképpen 
szokták. A legnehezebben a kocsánytalan tölgy makkja tartható el, 
azért, ismerve az Ön körülményeit is, azt tanácsoljuk, tessék a makkot 
még az ősz folyamán a kertben elvetni.

J. M. úrnak. Hogy nálunk folynak-e ilyen természetű kísérlete
zések, arról nincsen tudomásunk. Felvilágosítást nyújt a központi 
erdészeti kísérletezési állomás Selmeczbányán.

P. S. úrnak. Utánzóit koponyacsontokat Lendl Adolf intézete is 
készít. Budapest, Donáti-utcza 7.

M. úrnak Rb.-on. Választ postán küldtünk.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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MAGYAR E R D É SZ
E R D É S Z E T I  É S  V A D Á S Z A T I  S Z A K L A P

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI ÁR KIADJA

IMECSFALV. IMECS BÉLA FŐERDÉSZ évre 10 kor.. félévre 5 kor. -  Egyes szám ára 40 fillér. SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRIT,
BORSOD-APÁTFALVÁN, Q Q K AZINCZY-UTCZA 1. SZM

hova a lap szellemi részét illető közlemények r hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési
(kéziratok) küldendők. M egjelenik minden ho 5-en es 20-an. dijak kQ|dendól(.

E r d ő g a z d a s á g i  ü z e m t e r v e i n k  é s  a z o k  
v é g r e h a j t á s a .

E g y i k  s z a k t á r s u n k  ( E . )  a l á í r á s s a l  e z e n  l a p o k  

16.  é s  17 .  s z á m á b a n  fe n t i  c z í m  a la t t  t ö b b  o l y a n  

e s z m é t  v e t  fel, m e l y e k n e k  n é m e l y i k e  e s e t l e g  t é v e s  

k ö v e t k e z t e t é s e k r e  i n d í t h a t  b e n n ü n k e t .  E z  u t ó b b i  

k ö r ü l m é n y  v e z e t  a r r a ,  h o g y  e m e  k é r d é s h e z  r ö 

v i d e n  h o z z á s z ó l j a k .  E l ő r e  b o c s á t o m ,  h o g y  n e m  

c z á f o l n i  a k a r o k ,  h a n e m  a  c z i k k í r ó  r é s z é r ő l  fe l 

h o z o t t  e s z m é k n e k  a  m e g b e s z é l é s é t ,  i l l e tő le g  t o -  

v á b b f ű z é s é t  t ű z t e m  ki c z é l ú l .  M e r t  a  c z i k k í r ó n a k  

d i c s é r e t r e  m é l t ó  n e m e s  b u z g a l m á t ,  m e l y l y e l  a z  

é s z l e l t  h i á n y o k a t ,  h i b á k a t  a  n y i l v á n o s s á g  e l é  v i sz i ,  

c s a k  b e c s ü l n i  t u d o m ,  j ó l l e h e t  n é z e t e i n k  n e m  

m i n d e n k o r  t a l á l k o z n a k .  C z i k k é b ő l  a z t  l á t o m ,  h o g y  

e g y e s  f e n n á l l ó  i n t é z m é n y e i n k e t  i n k á b b  a z é r t  o s t o 

r o z z a ,  m e r t  e z e n  a  t é r e n  k e s e r ű  t a p a s z t a l a t o k a t  

te tt .  K é r d é s  a z o n b a n ,  v á j j o n  a  f e l h o z o t t  h i á n y o k ,  

h i b á k  szükségszerű következményei-e m e g t á m a 

d o t t  i n t é z m é n y e i n k n e k ?

M i n d j á r t  a  k i i n d ú l á s i  a l a p  h e l y t e l e n ,  m i n e k  

k ö v e t k e z t é b e n  a z  ö s s z e s  h o z z á f ű z ö t t  k ö v e t k e z 

t e t é s e k  h i b á s a k .  —  C z i k k í r ó  s z e r i n t  u g y a n i s  a z  

ü z e m t e r v  c z é l j a  a  t ö r v é n y  s z ö v e g e  s z e r i n t :  a z  

e r d ő k  j ó k a r b a n  t a r t á s a  é s  h a s z n á l a t u k  t a r t a m o s 

s á g á n a k  b i z t o s í t á s a .  B o c s á n a t o t  k é r e k ,  a  t ö r v é n y  

e z t  n e m  ig y  m o n d j a .  A z  e r d ő t ö r v é n y  ( 1 7 .  § . )  

h o z z á t e s z i  a z t  is, h o g y  „tekintettel. . .  az erdő- 
birtokos szükségleteire és az erdők okszerű 
jövedelmezésére.“ E z  a z t  j e l e n t i ,  h o g y  a z  ü z e m 

t e r v n e k  a z  e r d ő b i r t o k o s  é r d e k e i n e k  m e g f e l e l ő l e g  

ke l l  k é s z ü l n i e ,  m á s  s z ó v a l  a z  ü z e m t e r v n e k  i g e n i s  

gazdasági t e r v n e k  ke l l  l e n n i e .  H o g y  ü z e m t e r 

v e i n k  n a g y r é s z e  m é g s e m  g a z d a s á g i  t e r v ,  a z  

—  t i s z te l t  s z a k t á r s a k  —  a  m i  s z é g y e n ü n k  s  l e g 

f e l j e b b  a v v a l  m e n t h e t ő ,  h o g y  a z  á t m e n e t i  i d ő b e n

k e v é s  v o l t  a  h o z z á é r t ő  s z a k e m b e r ,  h a n e m  b o l d o g 

b o l d o g t a l a n ,  a k i n e k  c s a k  é p  k e z e - l á b a  vo l t ,  e r d ő 

r e n d e z ő n e k  á l lo t t  b e  s  n y a k r a - f ő r e  g y á r t o t t a  a z  

ü z e m t e r v e k e t .  A z ó t a  t e t e m e s e n  j a v ú l t  a  h e l y z e t ,  

e g é s z e n  új ,  é l e t e r ő s  n e m z e d é k  n ő t t  fel a z  e r d ő 

r e n d e z é s  t e r é n .  J e l e n l e g  a z o n  l e g y ü n k ,  h o g y  a  

r o s s z ,  h i b á s  ü z e m t e r v e k e t  m e n n é l  e l ő b b  á t d o l 

g o z z u k ,  a z  é s z l e l t  h i b á k a t  k i i g a z í t s u k ,  a  t a p a s z 

ta l t  h i á n y o k a t  p ó t o l j u k .  H a  e z  a  h e l y e s b í t é s  meg
felelőleg l e s z  k e r e s z t ű l v í v e ,  a k k o r  m e g s z ű n i k  a  

kényszerzubbony s  l e s z  b e l ő l e  k é n y e l m e s  k a b á t ,  

a m e l y e t  s a j á t  jól  f e l fo g o t t  é r d e k i n e k  m e g f e l e l ő l e g  

h o l  t á g a b b r a ,  h o l  s z o r o s a b b r a  g o m b o l h a t  a  b i r 

t o k o s .  M e r t  o l y a n  e s e t e k ,  h o g y  p é l d á u l  a z  e r d ő 

f e l ü g y e l ő  n e m  a k a r j a  m e g e n g e d n i  a z t ,  h o g y  a  

b i r t o k o s  h a s z o n f á n a k  a l k a l m a s  s z e b b  t ö r z s e k e t  

t ú l t a r t h a s s o n ,  m i v e l  a z  ü z e m t e r v  t a r  v á g á s t  í r 

e lő ,  v a g y  a r r a  k é n y s z e r í t s e  a  b i r t o k o s t ,  h o g y  a z  

é v i  v á g á s t e r ű l e t  f a t ö m e g é t ,  a k á r  t u d j a  é r t é k e s í 

t e n i ,  a k á r  n e m ,  l e v á g j a  c s a k  a z é r t ,  m e r t  a z  ü z e m 

t e r v  a z  é v e n k é n t i  h a s z n á l a t o t  í r j a  e lő ,  —  o l y a n  

c s o d a b o g á r s z á m b a  m e n ő  t ú l h a j t á s a  a z  á l l a m i  

g y á m k o d á s n a k ,  a m i n ő  n á l u n k  is,  h á l a  I s t e n n e k ,  

l e g f e l j e b b  e l v é t v e  f o r d ú l  e lő .  H e l y e s e n  j e g y e z t e  

m e g  B u n d  K á r o l y ,  h o g y  „ a z  ü z e m t e r v e k h e z  

v a l ó  merev r a g a s z k o d á s  t ö b b e t  á r t  a z  e r d ő g a z 

d a s á g  n é p s z e r ű t l e n n é  t é t e l e  á l ta l ,  m i n t  c s e k é l y  

e n g e d m é n y e k ,  h a  e z e k k e l  a z  ü z e m t e r v e k  n y i l 

v á n v a l ó  h i b á i  e n y h í t h e t ő k .  “

N a g y  t é v e d é s b e n  v a n  a z ,  a k i  a z t  t a r t j a ,  h o g y  

a z  ü z e m t e r v  nyílt parancs. L e g a l á b b  e z t  s e m  

a  t ö r v é n y b ő l ,  s e m  a  m i n i s t e r i  u t a s í t á s o k b ó l  k i 

o l v a s n i  n e m  l e h e t  s  a  s z a k e m b e r e k  t ú l n y o m ó  

r é s z e ,  a z  t. i., m e l y  a z  ü z e m t e r v e k  k ö z v e t e t t e n  

v é g r e h a j t á s á v a l  v a n  m e g b í z v a ,  n e m  is  f o g j a  fel 

í g y  a n n a k  a  r e n d e l t e t é s é t .  V a g y  t a l á n  c s a l h a t a t 

l a n  a z  a z  e r d ő r e n d e z ő ,  a k i  a z  ü z e m t e r v  r e n d e l 
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kezéseit előírja, csalhatatlan az erdőfelügyelő, 
aki felülvizsgálja? Az üzemterv nem nyűg akar 
lenni, hanem keret, melyen belül az okszerű 
erdőgazdaságnak mozogni kell. Az üzemterv 
nagy általános vonásokban adja meg az útmu
tatást a gazdálkodás vezetésére, de a részleteket 
-—■ főleg nagyobb, belterjes gazdaságban — nem 
írhatja elő olyan apróra, hogy minden lehető 
változatra, minden előforduló eshetőségre utasí
tást tartalmazhatna és mennél szőrszálhasogatóbb 
aprólékossággal készült, annál inkább van meg 
a valószínűség, hogy egyik-másik intézkedésétől 
a végrehajtás alkalmával el kell térni. A részle
teknek helyes, czélszerű kivitele a kezelőnek a 
feladatát képezi. Ebből kifolyólag az állami erdő
felügyelet feladata igenis oda hatni, hogy az erdők 
jókarban tartása és használatuk tartamossága 
biztosítva legyen, ügyeljen fel arra, hogy az erdő
sítés megfelelő fanemmel történjen, adjon taná
csot, ha látja, hogy a gazdálkodás nem meg
felelő, de az üzemterv netaláni hibás rendelke
zéseinek betartására ne kényszerítse a birtokost. 
Ha így fog eljárni, akkor az erdőgazdálkodás is 
szabadabb mozgást fog ölteni és az állami fel
ügyeletet sem fogják elviselhetetlennek találni az 
erdőgazdák.

Hibáztatja az erdőtörvényt, mert jog i minőség 
szerint tesz különbséget az egyes erdőbirtokosok 
között, holott az erdők fentartása közérdek és 
így az erdőtörvényt valamennyi birtokosra egy
formán kellett volna kiterjeszteni. Ez tökéletesen 
igaz, de ha akkori törvényhozásunk nem érezte 
magát eléggé erősnek a magánjogok igazságos 
és egyenértékű korlátozására, miért dobjunk követ 
ama szakembereinkre, akik ezt a törvényt az 
akkori nehéz viszonyok közt előkészítették, mi
dőn az alig gagyogni kezdő csecsemő magyar 
erdészetre sok ellenséges szemmel néztek? Ok 
rakták le az alapot s egy boldogabb, erősebb 
nemzedék lesz hivatva a magyar erdészetnek 
kedvezőbb viszonyok közt díszes épületet, esetleg 
palotát emelni. Fáradozásukért nem gáncs, ha
nem a legőszintébb hála illeti meg őket részünk
ről! Ők voltak az úttörők; nyomdokaikon haladva 
könnyebben egészíthetjük ki az észlelt hiányokat, 
hozhatjuk helyre a tapasztalt hibákat. Mert azt 
senkisem állítja, hogy valamely, a praktikus életbe

E R D É S Z  20. szám.

vágó törvény, tehát az erdőtörvény is, — örök 
időkre szól! Bizony eléggé sajnos, hogy a magán 
erdőket a közjóiét érdekében korlátozó javasla
tok a törvényhozás retortáján menve keresztül, az 
1879. évi erdőtörvény 2. és 4. §-ává zsugorod
tak össze. Ez utóbbi szakasz mondja ki, hogy 
a feltétlen erdőtalajon álló erdők fentartása köte
lessége nemcsak a 17-ik § hatálya alá tartozó 
erdőbirtokosoknak, hanem a magánosoknak is. 
A § megvan, mondhatná valaki, de hol van a 
végrehajtása? Sok és sok hold erdő pusztái el 
évente, mert az erdőfelügyeleti szervezet hiányos. 
Aki tudja, hogy az erdőfelügyelőség sok egyébbel 
foglalkozik, nem csodálkozik rajta, hogy az f ő 
felügyelőnek a 365 napból alig egynéhány virrad 
az erdőn.

Azt állítja czikkíró, hogy az erdő az ország 
közvagyona, minélfogva kimondatni kívánja tör
vényileg, hogy a tartamos erdőhasználat kötele
zettsége terjesztessék ki a feltétlen erdőtalajon 
álló magánerdőkre is. Azt, hogy az erdők állami 
közvagyont képeznek, ilyen formában nem mond
hatja ki a törvényhozás, mivel közvagyon alatt 
egyebet értünk, mint amit czikkíró ki akar fe
jezni. Tulajdonképpen azt érti alatta, hogy a tör
vényhozás a feltétlen erdőtalajon álló magán
erdők tulajdonjogát nagyobb mértékben korlá
tozza, mint eddig történt a 4. §-al. Én részemről 
még tovább mennék s ide soroznám azokat a 
nem feltétlen erdőket is, melyeknek fentartása 
az illető vidék egészségügyi, az illető vidék, 
esetleg az ország éghajlati stb. viszonyainak javí
tása czéljából, vagyis a közjó érdekében szük
ségesnek mutatkozik. Ez azonban csak a távol 
jövő zenéje, sok víz fog addig lefolyni a Dunán, 
mig törvényhozásunk erre a lépésre, t. i. a magán
jog ilyen mérvű korlátozására határozza el magát 
. . . a közjó érdekében. Sok egyéni érdek áll 
ezen eszme kivitelének útjában még jelenleg, 
bár hiszem, hogy kénytelenségből elébb-utóbb 
rá fog kerülni a sor. Kénytelenségből mondom, 
mert követelni fogják az ország egészségügyi és 
éghajlati viszonyai. Ismeretes, hogy az ország 
éléskamav*ájának, a délibábos szép Alföldnek a 
nagy nyári szárazság az átka. Ezt a nagy száraz
ságot valami módon mérsékelni, ellene komolyan 
védekezni kell. Csak a közelmúltban is rengeteg
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erdők tűntek el, de velők eltűntek a források is 
s ma már költséges artézi kutakkal kell meg
szerezni az ivóvizet. Annyira agyonvízszabályoz- 
tuk az Alföldet, hogy ez a Kanaán földje ma
holnap áhítozni fog egy csepp esőért, mert arról 
le kell tennünk, hogy bármilyen költséges öntöző
csatornahálózattal alaposan segíthessünk a bajon. 
Alföldi folyóink vízmennyisége jóval csekélyebb, 
semhogy elegendő lenne az öntözésre. Minden 
még meglevő, ki nem irtott erdőt ezeken a he
lyeken tehát mint nagy nemzeti kincset meg kell 
becsülni és óvni az elpusztűlástól.

Ebből a szempontból véve a dolgot, hibának 
nevezhető az, hogy az erdőtörvény legalább a 
17. § alá tartozó erdők elpusztítását megakadá
lyozta, tekintet nélkül a talaj minőségére? Ellen
kezőleg csak örvendeni lehet azon, hogy ez a 
hibáztatott állami gondoskodás ez egyszer a köz
jót mozdítja elő több olyan erdőnek a meg
mentésével, melyeknek fennállását a közérdek 
kívánja.

És vájjon olyan égbekiáltó jogtalanságot szen
vedtek az illető birtokosok? Nézzük, kik tartoz
nak a 17. § hatálya alá? Az állam, a törvény- 
hatóságok, községek, egyházi testületek és sze
mélyek, köz- és magánalapítványok, hitbizomány, 
közös birtokosságok, némely részvénytársulatok 
erdei, vagyis mind olyan erdők, melyeknek a 
birtokosai tulajdonképpen csak haszonélvezők. 
Vájjon ennél nem jóval nagyobb dolgot akar a 
czikkíró, midőn a tartamos használat kötelezett
ségét a magánerdőkre is ki akarja terjeszteni? 
S mégis meg vagyok róla győződve, hogy a 
közérdek javáért ezt is ki fogja mondani törvény- 
hozásunk.

Itt álljunk meg néhány pillanatig. Nézzük, 
milyen kérdéseket kell előzőleg megoldani, hogy 
a törvényt kellőleg előkészítsük? Először is mi 
a feltétlen erdőtalaj ? Az erdőtörvény 4. §-a 
szerint olyan erdők, . . . melyeknek talaja más
nemű gazdasági mívelésre állandóan nem alkal
mas. De hol van az a határ, ahol a feltétlen 
talaj kezdődik és a nem feltétlen végződik? 
Olyan szakember, aki ezt a határt a természet
ben meg tudja vonni, még nem született. Hiszen 
tudjuk, hogy a kultúra haladásával, a népesség 
szaporodásával mind újabb és újabb területek

vonatnak mívelés alá, vagyis a nem feltétlen 
talajnak határát mind tovább toljuk ki a feltétlen 
talaj rovására. Mekkora eltérések lehetnek itt, 
elég ha összehasonlítjuk a mívelés alatt álló föl
deket hazánk északi és délkeleti részein. A sze
pesi ember pl. a meredek hegyoldalba, sokszor 
a sziklába lépcsőzetes bevágásokat tesz, hátán 
viszi fel rá a termőföldet s úgy termeszti sovány 
gabonáját vagy krumpliját; — az oláh kukoricza- 
termő talajon is csak kórót termeszt. Azért a 
szóban forgó határ megállapítása rendkívül sok 
nehézségbe ütközik és ha sok költséges előmun
kálat után fáradságos utánjárással, vegyes bizott
sági kiszállások útján megállapítottuk is, nem 
lesz állandó, hanem a kultúra haladásával, a 
népesség szaporodásával a feltétlen erdőtalaj öve 
szűkebbre és szűkebbre fog szorúlni.

Még nagyobb nehézségbe kerül annak meg
állapítása, hol és mennyi erdőt hagyjunk meg 
egészségügyi és éghajlati közérdekből. Sőt meg- 
koczkáztathatom azt az állítást, hogy ez a me
teorológiai tudománynak mai állása mellett lehe
tetlen.

„Nem jogszerű törvényhozás útján a birtoko
sokat erdejök költséges felmérésére, térképek 
beterjesztésére kényszeríteni“ mondja a czikk
író. Ez a rendelkezés csak a 17. § alá tartozó 
haszonélvező birtokosok erdejére vonatkozik. 
Tetemesen enyhíti ezt a rendelkezést az erdő
gazdálkodási üzemtervek készítése iránt kiadott 
4190/883. sz. ministeri utasítás, mely aszerint, 
amint az erdő fekvésénél fogva rendes gazdál
kodásra éppen nem, vagy belterjes gazdaságra 
többé-kevésbé alkalmas, megengedi, hogy az 
üzemterv is megfelelőleg egyszerűbb alakban, 
vagy több-kevesebb részletességgel készíthető. 
Költségesebb, nagyobbszabású üzemtervi mun
kálatot csak jövedelmező, nagyobb és belterjesen 
kezelt erdőkről kíván. Ez utóbbiaknál pedig a 
rendszeres gazdálkodás lehetősége maga meg
kívánja az üzemtervnek a felállítását, amelyre 
fordított kiadások bőven megtérülnek a tervszerű 
gazdálkodással elért nagyobb bevételből. Ezen
kívül erre a czélra szolgál a törvény ló. §-ának 
ama rendelkezése, hogy minden rendszeres gaz
dasági terv szerint kezelt erdő után a községi 
adónak fele  része fizetendő. Megjegyzem még,
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hogy nagyobb birtokoknál, ahol a felmérési, 
erdőrendezési költségek tetemes összegre rúg
nak, a terheket nem a haszonélvező, hanem a 
törzsalap viseli.

„Nem korlátozhatók abban, hogy a nekik 
megengedhető és megengedett területhányadot 
hol, mikor és hogyan használják ki.“ Ezzel az 
állítással czikkíró egy kissé elvetette a sulykot. 
A gazdaság vagy rendszeres gazdálkodás, vagy 
nem az. Vájjon reális az az erdőgazda, aki 
minden terv nélkül ott állítaná be a vágást, a 
hol neki legkedvezőbb s honnan legtöbb jöve
delmet remélhet? Hiszen még az okszerűen 
gazdálkodó parasztföldmívelő is beosztja földecs- 
kéjét, előre meghatározza, mit, milyen sorrend
ben és hol fog termeszteni, mikor trágyázza 
meg, mikor pihenteti földjét. A czikkíró mon
dotta gazdálkodás, ha ugyan annak nevezhető, 
nem szabad, hanem rabló, rendszertelen g a z
daságra vezet, mely előbb-utóbb romlását okozza 
a birtokosnak.

A czikkíró állítása mellett felhozott példák 
előttem csak azt bizonyítják, hogy az illető er
dőre felállított üzemterv nem készült a kellő 
alapossággal, a kellő szakismerettel. Ugyanis ezt 
mondja: „ha nem vagyok helyhez kötve s onnan 
vehetem ki a vágást, a honnan nekem tetszik, 
vághatom a bükköt 40—60 éves korban, fenn
tartom a tölgyet és fenyőt 100—120 éves korig, 
sőt még azt is megteszem, hogy egyes alkalmas 
helyeken hánthatom a tölgykérget minden 20-ik 
esztendőben.“ Hát az Isten szerelméért, nem 
tudom én ezeket a használatokat a rendszeres 
gazdasági terv keretén belül megoldani? Talán 
szabadságomban áll, hogy külön üzemosztályt 
alkossak a tűzifára, külön üzemosztályt az érté
kesebb, műfát nyújtó fanemekre és külön üzem
osztályt cserkéregtermelésre ? Ha meg az erdő 
olyan természetű, hogy egyes részei könnyen 
hozzáférhetők, mások pedig kellőleg feltárva 
nincsenek, akkor több vágássorozatot alakítok, 
hogy a rosszabb, nehezebben kihasználható, 
tehát a kevésbé jövedelmező erdőrészekre is 
jusson vágás.

Az meg éppen merész állítás, hogy a jóvá
hagyott üzemterv megköti a birtokos kezét, mert 
ahhoz ragaszkodni kénytelen. Hiszen az üzem- j
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terv csak vezérfonal az okszerű gazdaság veze
tésére ; ha tehát az értékesítési viszonyok pl. 
vasútépítés, fát fogyasztó gyárak felállítása kö
vetkeztében lényegesen megváltoztak és egyes 
gazdasági rendelkezések megváltoztatásával na
gyobb jövedelmet érhet el a birtokos, mindössze 
egy kérésbe kerül ez a változtatás. Vagy éppen 
ezen kérés benyújtásának kötelezettsége a baj 
s jogtalanság az erdőbirtokosra nézve ? Ne fe
ledjük el, hogy ő csak haszonélvező; teljesen 
jogos, törvényszerű tehát, hogy az állam gon
doskodjék arról, hogy a jogutód meg ne legyen 
rövidítve. Ha teljesen magára a birtokosra bíznák 
a kihasználás helyének megválasztását, bizony 
csak azt érnők el, hogy a jövedelmező erdőré
szeket sorba letarolná, a hozzá nem férhetők 
pedig utódjának maradnának, aki nagyon szépen 
megköszönné ezt az ú. n. szabad gazdálkodást 
s furcsa szemmel nézne az állami felügyelői 
közegekre, mert olyan jól gondoskodtak róla.

Nem tartja helyesnek, hogy az üzemterv elő
írja a felújítás és a kihasználás módját s idejét. 
Ha elfogadjuk azt, hogy a gazdasági üzemterv 
a rendszeres gazdaság vezetése czéljából szük
séges, akkor a fenti előírásokat természetes és 
szükséges dolognak fogjuk találni. Hiszen a vi
szonyok tekintetbe vételével szakemberkészítette 
gazdasági terv kell, hogy tanácsot adjon a bir
tokosnak, hogyan használja erdejét a legoksze
rűbben, legjövedelmezőbben, és hogyan újítsa 
fel a legolcsóbban, leggyorsabban és legjobban. 
Amit czikkíró felhoz, hogy az üzemterv korlá
tozza a birtokost abban, hogy több évi vágás
területet egyszerre kihasználhasson, magfákat 
hagyjon, szálfákat tartson vissza a vágásban, 
mikor szállítson, tarvágással vagy fokozatosan 
felújító vágással dolgozzon stb. mind olyan, a 
különböző viszonyoktól függő kérdések, melyek
nek szakszerű, helyes megoldása a kezelőnek 
hatáskörébe vág. Az erdőbirtokos csak azért 
vonható joggal felelősségre, ha 10 év alatt az 
előirt területnél többet használt ki, a felújítást 
elhanyagolta, vagy a termőhelynek meg nem 
felelő fanemekkel teljesítette, a talajt megron
gálta, szóval, ha mulasztásával az erdő állomá
nyát, a tőkét támadta meg.

Kétségbe kell vonnom azt is, hogy a szabályos
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állapot elérése aránytalan áldozatokat ró a bir
tokosra. A szabályos állapot különben is csak 
akadémikus jelentőséggel bír, melyet a termé
szetben legfeljebb megközelíteni lehet, teljesen 
elérni soha. Gyarló erdőrendező az, aki tekintet 
nélkül a korra, a fatömeg használhatóságára, 
vagyis a jövedelemre, derűre-borúra ontja az 
erdőt, mert az ú. n. szabályos állapot elérése 
czéljából általa megállapított vágatási sorrend így 
kívánja. Mintha bizony országos szerencsétlen
ség támadna abból, ha „ezt a szabályos állapotot“ 
nem az első, hanem a második vágásforduló 
végével vagy még később sikerül megközelíteni. 
Megengedem ugyan, hogy ilyen üzemtervek is 
vannak, de remélem csak kivételesen s egy 
cseppet sem válnak az illető erdőrendező di
cséretére.

Még valamit az ú. n. rekompenzáczióról. — 
Czikkíró elismeri azt, hogyha a kiirtott nem fel
tétlen erdő helyett feltétlen erdőtalajt képező te
rületeket erdősítünk be, illetőleg feltétlen erdőkét 
cserélünk el, a csere előnyös. Ha azonban a 
birtokos más feltétlen erdőt nem adhat cserébe, 
akkor „nemcsak a magánvagyon, hanem az or
szág közvagyona is károsodik, mert területek 
vonatnak el a produktívabb műveléstől a kevésbé 
produktiv mívelés javára.“ Ebből az következik, 
hogy irtsuk ki az összes nem feltétlen erdőinket. 
Irtsuk ki tehát kevés kivétellel (futóhomok stb. 
erdők) az összes síksági, dombvidéki, előhegy- 
ségi erdőinket s az erdőkkel szorúljunk fel a 
közép és magas hegységek régióiba. Hogy ez 
országunk specziális földrajzi alakulása következ
tében milyen hatással lenne az éghajlati viszo
nyokra, azt senki sem tudná megmondani, de 
hogy nem lenne előnyös, azt bizton merem állí
tani. Ismétlés helyett utalok a már elébb elmon
dottakra azzal a megtoldással, hogy ilyen kér
dések megoldásánál nagyon sok körülmény ját
szik közre s nem szabad, de nem is lehet azokat 
egy-két szempontból elbírálni.

Ami azt illeti, hogy az üzemnyilvántartásokat 
az állam vezesse, ne feledjük el, hogy a 17. § 
alá tartozó erdőbirtokosok szakképzett erdészek
kel rendelkeznek, akikre ezt a munkát bátran 
rá lehet bízni és akik annak lelkiismeretesen 
meg is tudnak felelni. Különben is azt hiszem,
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hogy első sorban nem az állam, hanem az illető 
birtokosnak érdeke, hogy a gazdálkodás ered
ményét ismerje, mert abból látja, megfelel-e az 
eddigi gazdálkodási módszer vagy sem. S csakis 
ez utóbbi szempontból bírálja felü l az állam  
ezeket a nyilvántartásokat; jogcsorbításról tehát 
nem lehet szó. Ha pedig egykoron magánerdőkre 
is fog kelleni üzemnyilvántartásokat vezetni, bi
zonyára ezeken a birtokokon is szakképzett 
egyének lesznek alkalmazva, minthogy a czikk
író is elismeri, hogy rendszeres, okszerű erdő- 
gazdálkodás szakember vezetése nélkül — le
gyen az erdész vagy képzettebb altiszt — nem 
is képzelhető.

Hogy a szegényebb erdőbirtokosok nyakára 
az 1898. évi XIX. t.-cz. költséges állami szer
vezeteket állított fel, erről vitába nem bocsátko
zom, mivel magam is a községi stb. erdőknél 
vagyok alkalmazva. Elegendő, ha tisztelt szak
társaimnak emlékébe idézem ama mindnyájunk 
előtt még ismeretes okokat, amelyek ennek a tör
vénynek meghozatását siettették. Ha nem lett 
volna rá égető szükség, az állam bizonyára nem 
vállalta volna magára azt a jelentékeny pénz
áldozatot, a melybe ez az intézmény évente 
kerül.

Azt az indítványt, mondassák ki törvényben, 
hogy 5000 holdnál nagyobb erdőbirtokban szak
képzett erdőtiszt alkalmazandó, nem tartom igaz
ságosnak. Czikkíró ugyanis ebben az esetben 
éppen azt nem vette figyelembe, ami mellett 
harczol, t. i. az erdő jövedelmét. Nem vette 
tekintetbe, hogy vannak nagy kiterjedésű erdeink, 
melyek még feltárva nincsenek s egyelőre nincs 
is kilátás arra, hogy egyhamar megfelelő jöve
delmet nyújtsanak, mig viszont sokkal kisebb, 
de szerencsés fekvésű, értékesebb fanemekkel 
benőtt erdők szép jövedelmet hajtanak. Igazsá
gosabb lenne terület helyett inkább a kataszteri 
tiszta jövedelmet venni alapúi.

Amit az ezer k. holdnál kisebb erdőbirtokok
ról mond, hogy a paraszt bíró az évi vágást 
éppúgy ki tudja mérni mint az erdőmérnök, az 
ültetést elvégzi erdész nélkül is, a kihágások és 
áthágások következtében kiszabott pénzbüntetés 
elegendő arra, hogy a nép okuljon a jövőre 
stb. az nálunk sajnos, még a jövő zenéje. Aki
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általánosságban ilyen állításokat koczkáztat meg, 
csak azt árulja el, hogy az országban a külön
féle viszonyokat, a népnek gondolkozási módját, 
természetét nem ismeri s nem is foglalkozott 
vele, hanem szerencsés volt rendezett viszonyok 
között szolgálni. Szívesen látom czikkírót 1—2 
hónapig nálam; hadd lássam, hogy akkor is meg
maradna-e fenti véleménye mellett.

Szükségesnek tartja az erdőfelügyelői és me
gyei bizottsági intézmény reorganizáczióját. Régen 
érezzük fogyatkozásaikat s intéző köreink segíteni 
is fognak rajta, mert a jelenlegi hatáskörrel, mai 
formájokban nem maradhatnak meg sokáig. A 
reformot csupán az hátráltatja, hogy eme kér
désnek helyes, alapos és végleges megoldása 
összefügg a közigazgatás államosításával. Bár ha 
ez sokáig késni fog, nem lehetetlen, hogy leg- ! 
alább ideiglenesen önállóan lesz meg az újjá
szervezés.

Porubszky Gyula,
m. kir. erdőmester.

c£> c£> cg} c£d C§3 Cg} C03 C03 c£> ego cg: cg} ego cgD cgD C§3 C§3 C§3 C§3 ego C§D cgD C§D ego C0O

Erdőgazdasági üzemterveink és azok 
végrehajtása.

A „M. E.“ 16-ik és 17-ik számú füzeteinek ily czímű 
értekezésében az erdőfelügyeleti intézmény fejlesztésére 
és kibővítésére vonatkozólag fölvetett eszmék megvitatását 
és helyes, minden kívánalmat egyaránt kielégítő alakban 
a gyakorlati életbe való átvitelét erdőgazdaságunk egyik 
vitalis érdekének: a magánbirtokosok tulajdonában 
lévő feltétlen erdők megfelelő föntartása szempont
jából fontosnak és szükségesnek tartom.

A czik.kíró álláspontjára nem helyezkedhetem, mert 
az 1879. évi erdőtörvényünket — fogyatkozásai daczára 
— az állam és erdőbirtokosok közötti jogviszony tekin
tetében sem jogtalannak, sem igazságtalannak nem 
találom.

Az erdők közgazdasági jelentőségéből kifolyólag a fel
tétlen erdőtalajon álló erdők föntartása elvitázhatatlanúl 
közérdek, miért is az erdőtörvény a 2. és 4. §§-okban 
meghatározott és körülírt erdők birtokosait kivétel nél
kül, tehát minden jogi osztályozás mellőzésével, csupán 
gazdasági alapon, az erdőket talajminőség szerint vonva 1 
hatálya alá, ily természetű erdők feltétlen föntartására 
kötelezi. A 17. §-ban megnevezett erdőtulajdonosok, kik j 
erkölcsi testületek és magánbirtokosoknak nem tekint- i 
hetők, a feltétlen erdők föntartásán kívül a nekik erdő- [ 
birtok czím alatt jutott közvagyon sértetlen megőrzésére 
is kötelezvék, mert annak csak haszonélvezői, nem 
pediglen korlátlan birtoklói. Ezért kellett a törvényben 
lefektetett szigorúbb intézkedésekkel az erdőnyújtotta fa- |
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és pénzhozamokat is szabályozni és miután ezen erdő
birtokok haszonélvező személyei többé-kevésbé rövid 
idő alatt változnak, rendszerint szigorú tartamú üzemre 
berendezett gazdasági üzemtervekkel, ha úgy tetszik 
„kényszerzubbonyokkal“ úgy a jelen birtokosok, mint az 
utódok érdekeit megóvni.

Bár fölvett tárgyamon kívül esik, e helyen röviden 
megemlítem a czikkíró sötét képeivel szemben ama ör
vendetes körülményt, hogy már ma a törvény végrehaj
tói ezeket a „kényszerzubbonyokat“ nemcsak „az erdő
felügyeleti szolgálat hathatós és fontos segédeszközeinek“ 
tekintik, de bennök látják az erdőbirtokos czéljainak 
megfelelő erdőgazdaság szabályozását is, melyeknek ke
retén belül a birtokosnak jogos, az okszerű erdőgazdaság
gal megférő kívánságai érvényesülhetnek és ezt kifejezésre 
is juttatták, midőn kötött erdőbirtok üzemterveiben beül
tetésre előírt nagy kiterjedésű erdei kaszálóknak kikebe- 
lezésétől el nem zárkóztak, természetesen a törvénynek 
megfelelően ezen mívelési ágban az erdőbirtokhoz tar
tozó egyéb területekhez leendő csatolásának föltétele 
mellett; sőt merem állítani, hogy — számot vetve a 
gazdasági helyzettel — gyakran a mezőgazdasági 
érdekeket az erdőgazdaság rovására előtérbe he
lyezik.

Ezeket előre bocsájtva, reá térek fejtegetésem tárgyára.
Ha azon mértékhez csatlakozunk, hogy az erdő az 

ország közvagyona, — mely nézet mellett és ellen sok 
fontos érv és ellenvetés fölhozható — akkor annak meg
őrzésére az erdőtörvényünkben fölállított korlátok elégte
lenek és akkor helyénvalónak találnám a czikkiró által 
kívánt közvetlenebb beleavatkozást a magánerdőgazdál
kodás menetére, de akkor, sem oly intézkedésekkel, mint 
azt értekezésében elénk tárja, melynek végeredménye 
az a biztatás az utód részére, hogy „neki is jogában áll 
majd mindig a legmegfelelőbb helyen állítani be a vá
gást“, de e legmegfelelőbb helyről nem gondoskodik, 
ha pedig ennek biztosítéka az erdőfelügyelőnek föntartott 
kivételes intézkedési jogával éretik el, akkor oda jutunk 
az élő üzemtervhez, mely bizonyára tökéletlenebb lesz, 
mint az írott. Ily szabad szellemű erdőgazdálkodás csak 
akkor volna igazán okszerű és keresztülvihető, ha erdő- 
birtokosaink és erdőgazdáink az erdő szeretetétől áthatva: 
helyes erdőgazdasági érzékkel — szakértelemmel — és 
képzettséggel megáldva a helyzet magaslatán állanának, 
amivel, sajna, ma még nem dicsekedhetünk.

Nem vitatva most az erdő közvagyoni jellegét, a tör
vény álláspontjára helyezkedem, mely csak a föltétien 
erdők föntartását s ezzel a talaj termőképességének tar
tamosságát tekinti közérdeknek és ennek megóvására, ha 
nem is jelölte meg a legtökéletesebb eszközöket, azokat 
mégis elegendőknek találnám, ha az erdöbirtoko sok a 
törvény intencióit helyesen fölfogva, annak intézke
déseit őszintén és lelkiismeretesen teljesítenék, avagy 
ha a törvény végrehajtó hatalma megfelelőbb felügye
leti szervezettel rendelkeznék, mely nemcsak a törvény
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be nem tartását torolná meg, a mi itt a legtöbb esetben 
már vajmi keveset segít, hanem magát a bajt megtudná 
előzni.

Hogy magánerdőbirtokosaink ■— tisztelet a kivételek
nek — agyafúrt cselszövényekkel, de gyakran öntudat
lanul is, játszák ki a törvényt a közérdek rovására a 
reájuk háramló pillanatnyi haszon kedvéért, ki fog tűnni 
a megdöbbentő adatokból, melyeket a kopár területek 
összeírásánál fölszínre hoznak, melyeknek egy részét már 
a törvény életbelépte óta letarolt feltétlen erdők oksze
rűtlen és rendszertelen gazdasága s a törvényben előírt 
megfelelő felújítás elmulasztása vagy elkésett teljesítése 
következtében elkopárosodott területek alkotják.

A mi ily kopár vagy kopárosodásnak indúló területek 
újraerdősítését illeti, — hazánk oly vidékein gyűjtöttem 
tapasztalataimat, a hol a mezőgazdasági és erdőgaz
dasági érdekek éles ellentétben, állandó harczban állanak 
egymással szemben, a hol a terepalakulatok az erdőnek 
kedveznek, a mezőgazdasági területek pedig a szűk völ
gyekbe szóróinak, a hol a legfőbb keresetforrást az állat- 
tenyésztés képezi a maga után vont terjedelmes lege
lőkkel. Itt a kopár föltétien erdőterületek újraerdősítésénél 
körömszakadtáig menő küzdelmek fejlődnek. Az állam 
nemcsak arra szólítja föl a birtokost, hogy „a szüksé
ges csemetéket itt meg itt ingyen átveheti“, de azo
kat szépen becsomagolva elküldi czímére, sőt gyakran 
erdősítési segélyeket nyújt és mégis a birtokos nemhogy 
készséggel fogadná el ezt, hanem gondoskodik róla, hogy 
az ajándékcsemetékből minél kevesebb kerüljön ki a 
veszélyeztetett helyre, ha pedig jó tanácscsal, rábeszélés
sel, fenyegetéssel reábirtuk az erdősítésre, gondoskodik 
róla, hogy a nagy fáradsággal teljesített ültetés „be ne 
álljon“, mert akkor ugyan hol legelne a birka?* Azzal 
nem törődik, hogy unokája vagy már fia is a réten fű 
helyett követ kaszálhat.

A nagyobb erdőbirtokosnál, ki a sajtot, vajat, tejet 
vasúton vagy akár automobilon szállítja a távolban fekvő 
piaczokra, ugyanígy áll a dolog, de nagyban és azzal a 
különbséggel, hogy még kevésbé törődik erdőbirtokának 
és az alatta elterülő csekély kiterjedésű mezőgazdasági 
területek pusztulásával, lévén, mondjuk: a Bácskában 
termő búzaföldje; Ungban vaddús vadászterülete; itt a 
tejgazdasága van, melynek létfeltétele a legelő. Előbb 
csak egy homályos tar folt tűnik föl az erdők koszorúzta 
bérezek ormán, mely mindinkább tért hódít, nagyobb 
mérveket ölt, mig tátongó szakadékai, mély vízmosásai 
hozta mindent elpusztító kőgörgetegeivel állandó lidércz- 
ként nehezedik a termőföldre, rétekre, falvakra.

És mindezért kit okoljunk?
A törvény kimondja a föltétien erdők föntartását s az 

elrendelt erdősítések teljesítése esetén czélt is érne. De

* Ilyen és hasonló példákkal sajnos 
zunk az ország különböző részein.

igen sok helyen találko- 

Szerkesztő.

hát akkor, ha mégsem ért czélt, végrehajtóira : az erdő
felügyelőségekre kellene a „feszítsd meg“-et kiáltanunk?

Nem !
Az erdőfelügyelőségekkel szemben, jelenlegi szerveze

tük mellett, a kötelességmulasztás vádja nem emelhető, 
mert fizikai lehetetlenség egy-két embernek három-négy 
vármegye erdeit gondozva a kimutatások, nyilvántartások 
és egyéb irodai teendők tömkelegé közepette mindenről 
tudomással bírnia, mindenütt a kellő időben megjelennie 
s a gazdasági viszonyokszülte nehézségekkel megküz
denie. Magas színvonalon álló, buzgó, fáradhatlan erdő
felügyelőségeink kifogástalanul felelnek meg nehéz felada
tuknak, de szervezetük hiányai, a rendelkezésükre 
álló segédeszközök elégtelensége okozzák, hogy szük
séges beavatkozásuk egyes esetekben már későn érkezik, 
minek igazolására a való életből merítek egy példát.

Egy magyar földbirtokost, nem haladva ősei nyomdo
kain, külföldön űzött úri sportjai, belföldön meg egy 
tiszta képviselőválasztás a régi jó időkből, a tönk szélére 
juttatják ; ő róla gondoskodik a vármegye, de szép birtoka 
elúszott, megvette egy élelmes vállalkozó, ki, játszva az 
önzetlent, a nép földéhségét csillapítja: parczelláz; ma
gának meg garmadát gyűjt a verejtékkel összekuporgatott 
fillérekből. Természetes, hogy a birtokvétel árát, de bizo
nyára annak nagy részét a föltétien és föltételes erdőta
lajon álló szép és értékes állaboknak rendszertelen, de 
reá nézve okszerű és jövedelmező kihasználásával és 
értékesítésével már jó eleve biztosította.

A jobb módú gazdák a sáfrányként mért szántóföldek 
és rétekből vesznek, a szegényebb sorsúak azonban már 
kiszorúlnak, közelebb a mennyhez. Sokan túladnak belső
ségeiken is és kivonúlnak háznépestől a hegyek közé, 
hol ötször-tizszer akkora terület uraivá lesznek, mint 
voltak azelőtt. lm az erdő helyén gombamódra terem
nek a tanyák s a virágzó krumpli berkekre irigykedve 
tekintenek az oázisként feltünedező, lekötött erdőfoltok, 
illetve azok birtokosai. De nem sokáig tart! A talaj kiadta 
utolsó cseppjét őserejének és a természet romboló elemei 
elkezdik ádáz munkájokat. A völgyben lakók jajkiáltása 
mindig hangosabb, eljut a kir. erdőfelügyelőségig, mely 
a helyszínén terem, konstatálja, hogy a fölkapált föld 
erdőn kivül állandóan más gazdasági mívelésre nem 
alkalmas és törvénynyel kezében, elrendeli az újraerdő
sítést.

A birtokosok kapnak állami ingyencsemetét, magot, 
sőt még pénzbeli segélyt is. Az egyik kapott 5000 fekete- 
fenyőcsemetét és 2 kgr. vörösfenyőmagot. A jövő ta
vaszon kijön az erdőfelügyelő számonkérni a csemeté
ket és mit talál? 5 drb. elkényszeredett fenyőt, azután 
sziklás, kőgörgeteges és czirkus nézőterére emlékeztető, 
czifrán letaposott kopárt, a hol pedig még van némi 
humus, ott zab veti fel fejét, mely alá a birtokos állítása 
szerint: „nehogy a kikelő csemetét a nap heve megper
zselje, a vörösfenyőmagot vetette.“ Következnek a szi
gorúbb intézkedések s lehet, hogy a talaj teljes elkopá-
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rosodásának eleje vétetik, ha az intézkedések idejekorán 
foganatosítva lesznek és a terület sikeresen felújúl, a mit 
azonban bajos reményleni, ha keresztülvitele a megélhe
tés nehézségeivel küzdő birtokosra bizatik, mert mi lesz 
akkor ő vele ? Majdnem egész birtoka lefoglalva, nem 
lesz hol napi kenyere, krumplija megteremjen ; sőt betil
tatván a legeltetés, elesik egyedüli pénzforrásától, a 
marhatenyésztéstől. Szidja tehát az urat és törvényt és 
a legnagyobb vesztes a nemzet, mert ezen és hasonló 
esetek nem egyszer indító rugói az Amerikába való tö
meges kivándorlásnak.

Ezen kell segíteni a bajnak csirájában való elfojtá
sával. Oly hathatós eszközt kell adni a felügyelőség 
kezeibe, hogy azzal eredményesen fölléphet, anélkül 
azonban, hogy a birtokos magánjogaiba kelleténél tovább 
kellene belenyúlnia. E czélból volna kívánatos a közle
mény azon eszméit, melyek a magánjogok épségben 
tartása mellett az erdőfelügyeleti és azzal kapcsolatos 
kérdéseket a föltétien magánerdők sikeres föntartása 
szempontjából tárgyalják, megvitatni és megfelelő alakban 
a gyakorlati életben is alkalmazni, melyekhez részemről 
a legutóbb fölhozott elszomorító, de való példából kifo
lyólag azon rendelkezés keresztülvitelét is óhajtanám 
fűzni, hogy az erdőbirtokosok köteleztessenek min
den erdőeladást illetékes helyen bejelenteni, hogy 
az erdőfelügyelőségnek alkalma nyíljék az eladásra ke
rülő erdőtalaj gazdasági minőségéről a helyszínén meg
győződést szerezve, a vásárolni szándékozókat a törvény 
rendelkezéseiről felvilágosítani, jó tanácsokkal ellátni, 
ha pedig mindez hasztalan lenne, az első kapavágásnál 
fölemelni tiltó szavát és annak idejekorán érvényt sze
rezni.

Gyűjtsük az építő anyagot, faragjuk ki gondosan az 
emelendő palota minden kövét, de mig e nagy munká
val el nem készülünk, csak tatarozzuk az épületet, mely 
most menedéket ád, mert lerombolva azt, a még csak 
derengő világosságban a kezünkben levő terv nem óv 
meg a zord idő viszontagságaitól.

(M.)

Erdőgazdasági üzemterveink és azok 

végrehajtása.

E lapok folyó évi 16. és 17. számaiban ezen czímen 
megjelent közlemény oly húrokat penget, melyek egyrészt 
a nagyközönségben az erdőgazdaság iránti bizalmat meg
ingatni alkalmasak; — másrészt a közjóért és igy erdé
szetünk felvirágoztatásáért is lelkesedő minden szakember
ben keserű és fájdalmas érzést fakasztanak, mert a köz
lemény látszólag szakembertől ered, a kinek erdőtörvé
nyünk és annak alkotásairól ilyen lesújtó s igazságtalan 
kritikát nem szabad gyakorolni. Csak a sértett hiúság, 
ki nem elégített ambitió vagy más efféle okok adhatták a

tollat E. kezébe, de semmiesetre sem az erdőtörvény, 
mely ez esetben csak ürügyül, bűnbakéi szolgált.

A magyar erdészetnek még alig van múltja, mert az 
erdőgazdaság valójában csak az erdőtörvény életbelépte
tésével helyezkedett szilárd alapokra. De ezt a rövid pár 
évtizedet dicsőséggel futotta meg s büszkén mutathat az 
elért sikerekre. A czikkelyek megjelenése azon jogos 
reményt támasztotta bennem, hogy nálam hivatotíabbak 
fognak erdészetünk jó hírneve érdekében síkra szállani. 
S e feltevésben nem is csalatkoztam, mert Bund Károly, 
a kire E. hivatkozik, máris jelentkezett, de „hamis tanú
nak bizonyéit“, mert ugyancsak ráczáfolt a czikkelyek 
szerzőjére.

Hogy azonban a közlemények tévedésbe ne ejtsék a 
közönséget s hogy látszatát is elkerüljük annak, mintha 
mi magánuradalmi erdőtisztek helyeselnők a bennök 
hangoztatott elveket és csak a hivatalos „Erdészeti 
Lapok“ — nem értenének egyet a szerzővel; — sietek 
megjegyezni, hogy én — a közlemény elenyésző csekély 
részének kivételével, melyért azonban nem a törvényt 
hibáztatom, — csak sajnálni tudom, hogy a czikkek nap
világot láttak, még pedig azért, mert lehetnek egyesek a 
fiatal s legfiatalabb gárdából, kiknél az elhintett tévtanok 
magva termékeny talajra talál, nem ismervén azon álla
potot, melyben erdeink — tisztelet a kivételnek — az 
erdőtörvény előtt általában leledzettek.

De lássuk magát a közleményt! Mindjárt annak elején 
azt mondja E .: Üzemterveink nincsenek tekintettel a
birtokos jogos és az okszerű erdőgazdasággal teljesen 
megférő kívánságaira sem és hogy ezek tulajdonképpen 
nyílt parancsok, melyet Szentimrey Dániel kir. erdőfel
ügyelő maga is beismer. Elfogadom, hogy vannak ilyen 
esetek! De a czikkek szerzője téves conclusióhoz jut 
és az erdőtörvényt hibáztatja, amit engedjen meg, neve
zett erdőfelügyelő czikkébe belemagyarázni nem lehet s 
véleményével a szerző valószínűleg egyedül áll az or
szágban.

Ha van ilyen üzemterv, azért az erdőtörvényt hibáz
tatni nem lehet. Hibás lehet a rendező, aki a viszonyokat 
nem ismerte, vagy magát ezek iránt nem tájékozta ; hibás 
lehet a birtokos is, aki a rendezőt e tekintetben fel nem 
világosította.

De a szakszerűség szempontjából tekintve, lehet az 
üzemterv teljesen korrekt anélkül, hogy a birtokos külön 
érdekeire tekintettel volna s ezeket az üzemtervet felül
vizsgáló erdőfelügyelő is csak úgy ismerheti, ha erre 
figyelme felhivatik.

Egyébként azt, hogy vannak hibás üzemtervek, mind
egyikünk elismeri, bevallja őszintén férfias nyíltsággal 
Szentimrey Dániel kir. erdőfelügyelő is, de hogy miért 
mentek ezek a gyarló és hibás üzemtervek símán ke
resztül, annak nyomban okát is adja.

Szóval, vannak és lesznek üzemterveink., melyek 
minden tekintetben meg nem felelnek s ezért hibáz
tatni lehet ezt is, azt is, csak az erdőtörvényt nem!
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Azon értelemben tehát, hogy a jóváhagyott üzemtervek
től önkényüleg eltérni nem lehet, lehetnek az üzemtervek 
nyílt parancsok; de egyetlen esetet sem tudok arra nézve, 
hogy a megváltoztatás iránti kívánság megtagadtatott 
volna, ha azt a birtokos érdeke követelte és ez az ok
szerű erdőgazdaság elveivel ellentétbe nem helyezkedett.

Ezt bizonyítja egyébként a többször hivatkozott kir. 
erdőfelügyelő czikkének azon része is, mely lényegében 
azt mondja: az erdőfelügyelőségek idejének tetemes 
része arra van lekötve, hogy a birtokosoknak egyben- 
másban megújuló kívánságait az iizemterv rendelke
zésétől eltérőleg rendezzék.

Hogy ezért hogyan lehet hibáztatni a törvényt és mi 
úton jut E. arra a következtetésre: hogy megfelelő hasz
nálati és felújítási idő, — fanem, üzemmód stb. megvá
lasztása mellett is csak ott lennénk a hol kezdettük, hogy 
t. i. a birtokos jogos kívánságai sem nyernének kielé
gítést s akkor is megmaradna a sablon, — no engedje 
meg, ezt én, de velem együtt sokan megérteni nem 
tudjuk, de őt ezen úton követni nem is kívánjuk. Az 
erdőtörvény az által, hogy gazdaságunk rendezésére csak 
az irányt jelöli meg s a részletek megállapításását a 
szakemberre bízza, éppen a sablont kívánta elkerülni, 
mert ha ez nem így történik, akkor állhatott volna elő 
E. képzeletbeli szülöttje: a kényszerzubbony.

Az eszményi állapotot az erdőgazdaság nyűgeinek tartja 
s szerinte rendszerességre nincsen szükség az erdőgazda
ságban. Nyomban reá meg is magyarázza, hogy ő az 
erdőt miképpen használná. így a bükköt 40—60 éves 
korban — hogy sarjról újítaná-e fel vagy magáról, arról 
hallgat — a tölgyet, fenyőt 100—120 éves korban — és 
hasítaná a tölgykérget minden 20 esztendőben. S mind
ezt össze-vissza, valószínűleg egy üzemosztályban. De 
lehet, hogy erre nincsen szüksége, lévén a szabad erdő
gazdaságnak híve! S mert ellensége a rendszeres
ségnek, csak a rendetlenségnek lehet barátja, mely 
szerinte a szabályos eszményi állapot helyét lesz hivatva 
a jövőben elfoglalni.

Hogy ez könnyebben érhető el, mint az eszményi 
állapot s minden számítgatás és tervezés nélkül áll elő, 
ez magyarázatra nem szóiúl. Ezt az erdőtörvény életbe
léptetése előtti szabad erdőgazdaság szomorú adatai 
fényesen beigazolták. S ha azt hitte E., hogy ezzel 
valami új gazdaságot fog megismertetni, nagyon csalódott 
és bizony még az apaság dicsősége sem marad meg 
részére! Ezt a rendszernélküli szabad erdőgazdál
kodást már porladó elődeink is ismerték és gyako
rolták az utódok nem nagy örömére, de annál több 
kárára. Elődeink pedig nem törték magukat annyit mint 
mi, nem végeztek akadémiát, nem tettek államvizsgát s 
gyakran csak a fegyverhordozás és csizmatisztogatás körül 
sajátították el az erdészeti tudományokat s mégis rájöttek 
arra: hogy miképpen kell az erdőket kihasználni és tönkre
tenni. Kárba veszett volna egyik-másik nagyhírű elődünk 
minden fáradozása, ha ilyen minden elméletet és gya

korlati tapasztalatot halomra döntő theoriák termékeny 
talajra találnának!

Az erdőtörvény 17. §-át E. jogtalan és igazságtalannak 
tartja egyrészt, — másrészt annak hatályát — ha az 
erdők fentartása közérdek — minden erdőbirtokra kiter
jeszteni kívánná. Hol itt a következetesség? De ezzel 
szemben a jövő erdőkezelésről írva, azt mondja: hogy 
az 1000 holdon alúli birtokok kezelését nyugodtan és 
bátran a birtokosokra bízhatjuk.

Lelkemből beszél Bund Károly, a mikor azt mondja: 
„megdöbbenve írom ezeket a sorokat.“ Eddig nem akadt 
erdész, de nem akadt gondolkozó ember e hazában, aki 
az erdőtörvényről és annak végrehajtásáról ilyen lesújtó 
kritikát gyakorolt volna. Ha eddig hibáztattunk valamit, 
úgy törvényhozásunkat hibáztattuk, de csak azért, 
hogy az erdők fentartásáról elkésve gondoskodott; 
de soha sem a törvényt, melynek lehetnek kisebb hiányai, 
de megteremtői mentségére szolgál, hogy ők is csak 
gyarló emberek voltak.

A czikkek további folyamán E. sehogy sincsen meg
elégedve azzal, hogy törvényhozásunk a magánjogok szük
séges igazságos és egyenértékű korlátozását ki nem mon
dotta.

Mint erdész szívesen hozzájárulnék ezen felfogáshoz, 
de ellene mond ennek az ember és a polgár, melyet 
bennem elválasztani nem tudok. Ezek pedig egyelőre még 
a mai állapot fentartása mellett foglalnak állást. Mert 
mégis nagy a különbség a birtokok jogi természete között! 
Míg az egyik felett a birtokos szabadon rendelkezik, addig 
a másiknak csak időközi haszonélvezője és így az utóbbi 
jogainak korlátozása használat tekintetében is teljesen 
jogosúlt annál inkább, mert az utód jogai csak úgy óv
hatok meg.

E. szerencsétlen megoldásnak tartja, hogy a törvény 
17. §-a alá vont birtokosokkal rendszeres gazdálkodást 
követel, szerinte nincsen szükség az üzemtervi kényszerre.

Rá kell bízni az erdőbirtokosra, hogy a saját jól fel
fogott érdekéből kifolyólag szabályozza üzemét s tőle ez 
esetben a mostaniaknál jobb üzemterveket remél. De ha 
a birtokos azt nem teszi, — mint ahogy nem tette 1879. 
előtt — és a használatot úgy állapítja meg, hogy a jog
utódát megillető hozamokat is felhasználja saját jól fel
fogott érdekéből kifolyólag, az utód hogy fog ezért 
kártalaníttatni ? És ennek használati jogai hogyan fognak 
megóvatni ?

Ő a szabad erdőgazdaság híve, úgy látszik, mégis 
kételyek merültek fel lelkében az iránt, hogy a birtokos 
fog-e megfelelő gazdaságot életbeléptetni? Mert a követ
kezőkben elismeri, hegy valami úton-módon mégis tör
vénynyel kell a használati jogot korlátozni.

A szerző az ország valami mintaszerű gazdaságot foly
tató vidéken működhetik, mert úgy látszik, nem ismer 
olyan erdőgazdaságot, a hol a szabad gazdálkodási rend
szer alatt túlvágatások történtek. Ha az úgy van, szívesen 
szolgálok — discretio mellett — példával, a hol a jog
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utód 15—20 éve sínyli elődjének szabad gazdálkodási 
rendszerét. S mondja meg kérem, hogy mit szólna hozzá, 
ha egy ilyen 15—20 évi hozamot önmagának előlegezett 
birtokosnak lenne jogutóda?

E. szerint elég volna, ha egy új erdőtörvény kimon
daná: hogy a feltétlen erdők birtokosai évenkint erdejük
nek csakis a jelen állapothoz mért bizonyos hányadát 
használhatják ki. (A többi kellékről egyelőre nem szólok.)

Ezen hányad megállapításánál a terület szolgálhatná 
az alapot. De mert erdőalakot, üzemmódot, vágásfordulatot 
nem respektál — a felhozott példából legalább ezt kell 
következtetni — nem tudom elképzelni azt a módszert, 
a mely szerint ez a hányad megállapíttatnék.

Ha pedig a bizonyos kor szerint kihasználandó erdő
részek területét ismernünk kell, hogy a kihasználandó 
hányadot megállapíthassuk, akkor az üzemosztályok és 
erdőalakok fogalmához jutunk. Ennek megállapítása pedig 
— a véderdők kivételével — ma is a birtokos jogköréhez 
tartozik és sem törvény, sem rendelet valamely megha
tározott erdőalak vagy üzemmód felállítására a birtokost 
nem kötelezi. A vágássorozat előírása és a vágásterületek 
helyhez kötése E. szerint a legoktalanabb kényszer.

Erre csak azt bátorkodom megjegyezni: hogy rendszer 
mellett rendnek is kell lenni. Egyébiránt a vágássoro
zatot is a rendező állapítja meg s ha ez érti mesterségét, 
lelkiismeretesen jár el és a birtokos által figyelmeztetve 
lesz erre vagy arra, a gazdaságot befolyásoló körülményre, 
a vágássorozatot bizonyára ezen okok tekintetbe vételével 
fogja megállapítani.

Ha előáll az olyan eset, mely a sorozat megváltozta
tását pl. az értékesítés javításának szempontjából indo
kolja, a birtokos szívesen fogja az üzemtervet megváltoz
tatni, a kormány pedig soha sem zárkózott el jogos és 
méltányos követelések teljesítése elől. A kihasználás és 
felújítás módját tudtommal ugyancsak a birtokos, illetve 
annak az üzemosztályozást eszközlő tisztviselője, vagy 
egyáltalán a rendező és nem a törvény és nem is ren
deletek állapítják meg. Magam tíz évig foglalkoztam ki
zárólag nagy birtokok gazdaságának rendezésével, de 
egyetlen esetet sem tudok feljegyezni arra nézve, hogy a 
jóváhagyásnál fenti megállapításokat a földmívelésügyi 
kormány módosította volna.

A kormány tehát módot nyújt minden birtokosnak, hogy 
a neki legelőnyösebb kihasználási és felújítási rendszert 
léptesse életbe. S ha ez mégis rossz, vagy a birtokosra 
indokolatlan terheket ró, ezért a törvényt vagy a kormányt 
hibáztatni legalább is olyan igazságtalan, mint a milyen 
minden alapot nélkülöző a gazdaságot szabályozó mód, 
melyet E. meghonosítani akarna. Az ellenőrzésre nézve 
elegendőnek tartja, ha az erdőfelügyelő tíz évenként egy
szer beletekint a gazdaságba, azonban beismeri, hogy 
nem minden birtokos lesz hajlandó jószántából az okszerű 
erdőgazdaságra. Míg tehát egyrészt kételyei vannak az 
iránt, hogy fog-e az erdőbirtokos megfelelő gazdasági 
rendet életbe léptetni, addig másrészt elégségesnek tartja

a tíz évenként történendő ellenőrzés gyakorlatát. Egy év
tized pedig éppen elég idő arra, hogy a rossz gazda 
kezében évtizedek munkásságának eredményei halomra 
dűljenek. Mindezek után azt ajánlom, borítsuk e czikkre 
a feledés fátyolát, mert ha az abban foglaltakat követjük, 
inkább ér kár mint haszon. Fogassy Gyula,

főerdész.

A fe leske te tt erdőtisztek és erdőőrök 
fegyvertartásáról.

Lapunk megindítása óta gyakran keresnek fel avval a 
kérdéssel, hogy a felesketett erdőőrök tarthatnak-e a szol
gálati golyós fegyveren kivűl még más adómentes lő
fegyvert is, mert némely vidéken a hatóságok nem bír
nak tudomással azon ministeri körrendelet tartalmáról, 
mely ez irányban intézkedik s már volt eset is rá, midőn 
egyesek e miatt méltalanul meghurczoltattak.

Hogy ezt példával is illusztráljuk, álljon itt az alábbi 
eset:

Pisch József m. kir. erdőőrt a lévai pénzügyigazgató
ságnál bepanaszolták azért, mert a szolgálati Werndl- 
karabélyon kivűl egy kétcsövű vadászfegyvert is tart s azt 
állítólag adó alól eltitkolja.

A pénzügyigazgatóság Pischt ezért jövedéki kihágás 
elkövetésében bűnösnek mondta ki s 20 korona pénzbír
ságra Ítélte, valamint három évi fegyveradó (12 korona) 
lefizetésére kötelezte. Felebbezés folytán aztán Barsvár- 
megye közig, bizottsága következőleg határozott:

Másolat.
1174/901. Barsvármegye közig, bizottságától. Pisch 

József m. kir. erdőőr rudnai lakos felebbezése a lévai 
kir. pénzügyigazgatóságnak fegyveradóeltitkolás által elkö
vetett jövedéki kihágási ügyében 24.104. szám alatt hozott 
határozata ellen. A közig, bizottság a kellő időben beadott 
felebbezést elfogadja s a m. kir. pénzügyigazgatóság 
neheztelt 24104/900. sz. határozat megváltoztatása mellett 
felebbezőt a reá kirótt 20 korona pénzbírság, valamint 
a 3 évi fegyveradó fizetésének kötelezettsége alól felmenti.

Indokok:
Felebbező mint kir. erdőőr az 1883. évi XX. t.-ez.-ben 

megnevezett kártékony és ragadozó állatok pusztítása 
végett a vadászatra nem használható szolgálati fegyveren 
kivűl vadászatra is használható 2 db. lőfegyvert tarthat, 
a melyek adómentesek s igy a felebbező tulajdonában 
levő ily fegyver után visszamenőleg 3 évre kivetni szán
dékolt adó fizetése alól felmentendő. — A 20 korona 
birság sem volt kiróvható, mert az 1883. évi XXIII. t.-cz. 
42. §-a f) pontja értelmében jövedéki kihágást az követ 
el, a ki adóköteles fegyverét adó alól elvonja, eltitkolja, 
mivel azonban jelen esetben a fegyver adómentes, adó- 
titkolás sem forog fenn s igy a birság törlendő.

Miről:
1. Pisch József m. kir. erdőőr Rudnán,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



20. szám. 367M A G Y A R  E R D É S Z

2. a m. kir. pénzügyigazgatóság Léván értesíttetnek.
Kelt Barsvármegye közigazgatási bizottságának Aranyos- 

Maróthon 1901. évi augusztus hó 13-án tartott üléséből. 
Simonyi s. k., alispán, h. elnök.

A fegyvertartásra vonatkozólag különben a földmívelési 
minister 1891. évben következő körrendeletét bocsátott ki:

6755/91. Azon felmerült kérdés alkalmából, hogy a 
felesketett erdőőrök az 1883. évi XXIII. t.-cz. 5. §-ának 
g) pontja értelmében csak egy vagy egynél több fegy
vernek adómentes tartására vannak-e feljogosítva? a m. 
kir. pénzügyminister úr idei 2491. számú intézményével 
akként határozott, hogy az 1879. évi XXI. t.-czikk 38. 
§-a érteimben felesketett erdőtisztek és erdőőrök szolgá
lati czélokra 2 (kettő) darab fegyvert adómentesen tart
hatnak, kettőnél több fegyver után azonban adómentesség 
nem jár. Budapest, 1891. évi május hó. A minister meg
bízásából Bedő s. k.

Vegyék tehát ezt tudomásul azok, kiket illet!
Imecs Béla.

4, 4. 4. 4, 4.
y  A A A A

M egkésett közvetítés.
A földmívelési ministerium néhány év óta az erdőbir

tokosok fölösleges famagvainak eladását a közérdek szem
pontjából maga közvetíti.

A milyen üdvös és igazán nemes a czél alapjában, 
olyan elhibázottnak tartom az adatok beszerzésénél, de 
főleg azok közrebocsátásánál követett egyáltalában nem 
praktikus, sőt mondhatni határozottan czélt tévesztett, 
késedelmes eljárást.

Köztudomású, hogy az adatgyűjtés következőleg tör
ténik : Minden nagyobb erdőbirtokos felszólíttatik a nyár 
folyamán az illetékes királyi erdőfelügyelőség által, hogy 
annak szeptember 15-ig az eladásra szánt famagvak 
mennyiségét és egységárát bejelentse. Az erdőfelügyelő
ségek a nyert adatokat a ministeriumhoz felterjesztik, 
mely aztán az országból összegyűlt adatokat egy kimu
tatásba foglalja s leküldi a közigazgatási bizottságok 
útján az érdeklődőknek.

Ez idáig rendén volna, de a főkérdés az, megkapják-e 
az érdeklődők idejében a kimutatást s tudnak-e annak 
használatával pl. tölgymakkot vetési czélra beszerezni ?

Saját, de mások tapasztalatából is tudom, hogy a ki
mutatás minden évben elkésve (október 20—25-ike körül) 
kerül az egyes erdőbirtokosokhoz, illetve erdőhivatalokhoz. 
Én magam e miatt már három éven át nem tudtam a 
kimutatásnak hasznát venni, mert míg a beszerzési forrás 
hollétéről értesültem, a makkot rendesen megvásárolták 
azok, a kik a forrásról korábban értesültek. Tudom, hogy 
többen is jártak úgy, mint én.

Véleményem szerint az eddigi eljáráson könnyen le
hetne következőkép egyszerűsíteni: A birtokosokat, illetve 
erdőhatóságokat szólítsa fel az illetékes kir. erdőfelügye
lőség, hogy az eladó famagvakat már szept. l-ére jelent
sék be, így 15-én az egész országból felérkezhetnének az

adatok zministeriumba, az pedig küldené meg közvetve 
a hivatalok és erdőtulajdonosoknak a kimutatást lehetőleg 
október l-ére. Mikor ilyen fontos és sürgős ügyben kell 
felvilágosítást adni, hol gyakran egy-két napi késés is 
nagy kárára lehet az ügy lényegének, válasszuk a leg
rövidebb, legegyenesebb utat, különben intézkedé
seinknek soha sem lesz meg a kívánt sikere.

Imecs Béla.

IRODAL/Al SZE/ALE.
Ö sszehasonlító k ísérle t a vetésre haszná

landó tö lgym akknak téli e ltartásáró l.
A tölgymakknak átteleltetése igen fontos kérdés az 

erdészre, mert sokszor kényszerítenek a körülmények 
arra, hogy az őszön szedett makkot tavasszal vessük el. 
így például akkor, ha egérkároktól kell tartanunk vagy 
pedig tartós esőzések az őszi vetést meghiúsítják, kény
telenek vagyunk azt tavaszra halasztani. Németországban 
hosszú időn keresztül az Aleman-féle eltevési mód volt 
divatban, de mivel arra a tapasztalatra jöttek, hogy a 
kunyhóban való elrakás mellett a makk télen át rende
sen igen kiszárad s a csírázáshoz szükséges vízmennyi
séget locsolás által pótolni nem lehet, mind általánosab
ban terjed a szabadban való átteleltetés. Nálunk Ma
gyarországon aTomcsányi Gusztáv által tervezett állandó 
magtelelő kunyhóban szokták a makkot nagyobb meny- 

I nyiségben télre eltenni, a hol azonban kevesebb makk
nak átteleltetéséről van szó, mely végett állandó, e czélra 
használandó kunyhót építeni igen költséges, ajánlatos a 
szabadban való eltartáshoz folyamodni. A szabadban al
kalmazott eljárások valamennyien megegyeznek abban, 
hogy a makkot a földön terítik el és egy takaróréteget 
alkalmaznak reá. Eltérés csak a hely és a fedőanyag 
megválasztásában van. Némelyek a csemetekertek meg- 
kavicsozott útjait választják az eltevésre, mely különösen 
alkalmas a víznek Ieszivárgására, mig mások a közel
fekvő idősebb fenyőállabok belsejét, a hol a légváltozás 
egyenletesebb, mint szabad téren. Ha itt a talaj igen 
agyagos s a víz csak nehezen szivárog át, akkor mes
terséges úton akként segítenek rajta, hogy a makk alá 
megfelelő vastagságú szénport hintenek. Némely vidéken, 
pl. a Harz-hegységben a Spartium scoparium jól kiszá
rított és felaprózott gályáit használják alsó rétegnek, mi
után azt tapasztalták, hogy az teljesen egérmentes. Az 
eltevésnél a makk rendesen 10 cm. vastagságban hinte
tik el, melyre aztán száraz lombot tesznek s hogy azt a 
szél el ne hordja, zöld fenyőgalyakkal borítják be, melyre 
aztán legajánlatosabb még egy réteg szénport hinteni. 
Szükséges azonkívül még szelelőkről is gondoskodni, 
melyek legegyszerűbben merőlegesen álló szalmakötegek 
behelyezésével állíttatnak elő. Nagyon fontosnak tartják 
a hibás makkot a gyűjtés után kiválogatni, ami egysze
rűen úgy történik, hogy a makkot egy nagyobb vízzel
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telt hordóba öntjük s a víz felszínén úszkáló hibás sze
meket kiválogatjuk. Rothadásnak indúlt szemek különösen 
enyhe télen hamar megfertőzik az egészségeset is s azért 
nagyobb biztosíték okáért az eltenni való makkot bordeauxi 
keverékkel szokták megfecskendezni. Az egerek elleni 
védekezés, magától értetődik, egy esetben sem maradhat 
el. A máriabrunni kísérletezések után fedőanyagnak a 
közönséges mohát ajánlják, valamint ott az is bebizonyo
sodott, hogy a mohok között elrakott makk legjobban 
kiállja a telet.

A braunschweigi érd. kísérletezési állomás 1897—98. 
év telén különféle próbákat tett arra nézve, hogy a sza
badban való eltevésnél mely szempontok veendők figye
lembe.

Dr. Grundner az Alig. Forst- und Jagd-Zeitung f. évi 
novemberi füzetében részletesen ismerteti e kísérletek 
eredményét, melyet alábbiakban mi is közlünk.

1897. november végén a megfelelőleg megszárított 
kocsányos tölgymakkból több hl. egy 40 éves bükk és 
lúczból álló szálerdőbe olyképpen téríttetett ki, hogy a ta
lajról a lombtakarót kapával gondosan eltakarították s a 
makkot 10 cm. vastagságban helyezték a különben is 
igen alkalmas agyagos homoktalajra. A makkot egy 10 
cm. vastag lombtakaróval fedték be s hogy azt a szél 
szét ne hordja, arra két újjnyi vastag földet hintettek. 
Középtájon megfelelő helyet hagytak négy különböző 
módszernek kipróbálására, melyek mindegyikénél 25 kilo
gramm makk helyeztetett el. Az első rakásra 10 cm. 
vastagság mellett lerakatott 4700 szem, mely lúczfenyő- 
tükkel takartatott be 10 cm. vastagságban. A második 
rakás 10 cm. vastagság mellett a 4525 szem ugyanolyan 
vastag mohatakarót kapott. A harmadik rakásban a 
4650 szem 10 cm. magasan téríttetett el, melyen egy 
ugyanoly vastag bükk- és tölgylomb-keverék szóratott, 
mely egy 2 újjnyi vastag földréteggel lett betakarva. 
Szellőztetés czeljából itt egy felállított szalmakötegből 
kéményt is rögtönöztek. A negyedik rakást, mely 4550 
szem makkból állt, homokkal keverték s úgy terítették 
le 10 cm. magasan s arra aztán még egy 8 cm-es tiszta 
homokréteget alkalmaztak.

Födél alatt elhelyeztek 4780 szemet (25 klg.) egy 
ládába nedves homok közé rakva s azt egy föld felü
letén levő pinczébe tették el. Azonkívül egy nyitott hor
dóba leraktak 863 szem makkot s az edényt megtöltöt
ték vízzel s végre az Aller folyóba elhelyeztek egy 
ládát, melyben 4580 szemet tettek el télire. Mind a hét 
kísérletezési mód alkalmazása szigorú felügyelet mellett 
történt Lagershausen főerdész és Holtzberg assistens köz
reműködésévél. Megjegyzendő, hogy a rákövetkező tél 
nagyon enyhe lefolyással és nagy csapadékmennyiséggel 
birt, mely körülmények különben is elősegítik a magvak
nak romlását.

1893. ápril 12-én a makkrakások szétbcntattak az 
előbb említett két erdőtiszt jelenlétében, csupán a vízben 
elhelyezettek maradtak a nagy víz miatt április 20-áig
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érintetlenül. A rakások kibontása után azt találták, hogy 
a lúczfenyőtíík alatt áttelelt makk száraz, világos színű volt 
s alig indult némi csírázásnak, a 4700-ból 4687-et találtak 
meg. A moha alatt lévők igen nedvesek voltak, különösen 
a felső rétegekben sok volt a penészes szem; a 4525-ből 
4378 volt még feltalálható. A bükk- és tölgylombbal takart 
makk üde kinézéssel birt s csak részben indult csírázás
nak, a 4750-ből csak 9 szem hiányzott. A szabadban 
homok közé elrakott makk pedig száraz volt s nagyrésze 
hosszú csiraszálakat eresztett, melyek jó része már el is 
volt száradva. A ládában levő homok között elrakott 
makk nagyon hosszú csiraszállal birt, melyeknek túlnyomó 
része azonban száraz volt, a 4780 szemből csak 6 szem 
hiányzott. A vizes hordóban elrakottak közül sok volt 
a meghasadt sötét színű, csiranélküli, a makk belseje 
szürke színnel birt. Az Aller folyóban áttelelt makk is 
ugyanilyen kinézést mutatott.

Minden egyes rakásból bizonyos mennyiség, 97—100 
szem egy vizes edénybe tétetett s azután egy éles kés
sel felvágatott annak megtudásáért, hogy a különböző 
eltérési módok mellett melyik szolgáltatta a legtöbb 
egészséges szemet. A fenyőtűk alatt áttelelt makkból 100 
szem vízbe dobva 7 szem úszott a vízszinén, ezek közűi 
egészségesnek mutatkozott a felvágás után 1 szem, az 
alásülyedt 93 szemből egészséges volt 83 szem, vagyis össze
sen 84 százalék. A moha alatt levőkből megvizsgáltatott 99 
szem, vízbe dobva 3 szem úszott felszínen, melyből 1 
volt egészséges, 96 alámerült, eközt egészséges volt 85, tehát 
összesen 86 százalék. A bükk- és tölgylomb alatt elrakot- 
takból 99 szem vízbe dobva, felszínen maradt 3 hibás, 
alámerült 96, melyek küzül 88 volt egészséges, összesen 
tehát 91 százalék. A homok között szabadban eltakart 
makk közül vizsgálat alá vétetett 97 szem, a vízen úszott 
2, ebből hibás volt egy, alámerült 95, melyekből egész
séges volt 93, összesen 94 százalék. A pinezében ho
mok között ládában áttelelt makk közül megvizsgálta
tott 100 szem, a víz felszínén maradt 13 szem, melyből 
csupán 3 volt egészséges, alámerült 87, melyekből jónak 
találtatott 75, összesen 78 százalék. A hordóban állott 
vízben eltett makk közül vizsgálat alá vétetett 100 szem, 
abból a vízen úszott 1 hibás, alámerült 99, melyből egész
ségesnek mutatkozott 87, tehát összesen 87 százalék. A 
folyóvízben elrakott makk közül 100 vétetett vizsgálat 
alá, melyek mindannyian alámerültek, felvágás után egész
ségesnek találtatott 63 szem, tehát csak 63 százalék. 
Ebből kitűnik főként az, hogy a mig a frissen szedett 
őszi makk jóságának megállapítására a vizpróba alkal
mas, de az ősszel megfelelően kiszárított és áttelel
tetett makknál ez egyáltalában nem lehet irányadó.

Annak a megtudásáért, hogy melyik eltevési mód mel
lett tartja meg a makk legjobban csiraképességét, elvete- 
ményeztek — a vizes hordóban áttelelt makkot kivéve 
minden rakásból 3700—4000 szemet egy agyagos ho
moktalajjal biró csemetekertbe; aztán 250 270 szemet
ugyanott egy kisebb helyre, a mely fölé egy védő sód-
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ronyhálófonatot alkalmaztak s végre a riddagshauseni kí
sérleti állomás csemetekertjébe elvetettek szinten minden 
rakásból 300 szemet védősodronyfonat alatt.

A csemetekertbe kísérletképpen elvetett nagyobb meny- 
nyiségű (4000 szem) makknak összsúlya, valamint az 
azokból kikelt 1 éves csemeték méretei is pontosan fel
jegyeztettek : nevezetesen megmérte Holtzberg assistens 
azok törzsecskéinek és vezérgyökereinek hosszát s a cse
meték súlyát, hogy megállapíthassa, milyen különböző 
befolyást gyakorolnak az egyes eltartási módok a 
csemete fejlődésére az első évben.

A kísérletekből kitűnt, hogy a csiraképességet legjob
ban megtartja a makk, ha az szabadban homok közé 
keverten vagy pedig földön mohával letakarva, avagy 
nedves homok közé valamely edénybe rakva tétetik el, 
mert az ezen módok mellett áttelelt makknak tavasszal 
meg mindig meg van a 90—92 százalék csiraképessége. 
Az említett kísérletezéseknél ugyanis ennyi makk kelt ki 
a kertekben.

A bükklombbal takart makkból 88 százalék, a fenyő
tűk alattiból 73 százalék, az állott vízben (hordóban) 
kiteleltből 76 százalék, a folyóvízben eltartottból pedig 
csak 35 százalék tartotta meg a csiraképességet.

Ami a kikelt csemeték erősségét, illetve fejlettségi 
fokát illeti, a legszebb, legerőteljesebb csemeték azok 
voltak, melyek a szabadban homok között áttelelt 
makkból származtak, mert a csemeték átlaghossza ve
zérgyökérrel mérve 58 cm. és 100 darabnak az átlag
súlya 1312 gr. volt, addig a többi módszerek mellett 
kitelelt makkból aránylag silányabb csemetéket lehetett 
produkálni.

A fenyőtűk alatt megmaradt makkból azonban még 
mindig igen szép csemeték fejlődtek, mert azoknak átlag
hossza 59 cm. s 100-nak átlagsúlya 1253 gr. volt, utána 
következnek a moha alatt áttelelt makkok csemetéi 1142 
gr. átlagsúlylyal, aztán a vízzel telt hordóban tartott makk 
csemetéi 1099 gr. súlylyal, mig a legsilányabbak azok a 
csemeték voltak, melyek a folyóvízben elrakott makkból 
eredtek. Ezeknek hossza 48 cm. s 100-nak a súlya 901 
gr. volt.

Az itt leírt eltevési módok mellett, a mint mondja to
vább Grundner, a makknak megfülledése nem lett kon
statálva, sőt penészedés is alig jelentkezett, ez is csak a 
moha alatt levő makknál, de a mint bebizonyosodott, csak 
olyan mérvű volt, hogy a csirázóképességnek egyáltalá
ban nem ártott. Kapcsolatosan az elmondottakkal, felem
líti még közlő azt is, hogy egy más alkalommal, midőn 
Langelsheimban 1896. őszén tettek el tavaszra szabadban 
makkot, a bükklombbal fedett rakásokon meglehetős 
nagyságú foltokban jelentkezett a penész, már kevesebb 
mutatkozott a fenyőtűkkel betakartakon, mig a mohával 
fedett rakások úgyszólván egészen mentesek.

Ami pedig megint azt a kérdést illeti, hogy azok az 
eltartási módok adnak-e csiraképesebb makkot és erőtel
jesebb csemetét, melyeknél a tél folyamán rövidebb vagy

hosszabb csiraszálak fejlődnek, avagy azok, hol a csírázás 
alig vagy egészen vissza lesz tartva, azt lehet felelni, 
hogy mindenképpen előnyösebb, ha a makk csak tavasz 
felé csírázik.

Ott, a hol tavasszal a csírázásnak semmi jele nem 
mutatkozott, pld. a fenyőtűk, bükklomb és víz alatt áttelelt 
makknál is tapasztaltatott, a csiraképesség és csemete
fejlődés tekintetében mindig maradt némi kívánni való 
hátra. Igen száraz átteleltetésnél a télen megeredt 
csiraszálak tavasz felé egészen elfonnyadnak s ez a 
csemeték fejlődésére az első évben igen hátrányos, a mit 
a homok között ládában eltett makknál is tapasztaltunk, 
mert az elvetett mag elég jól kikelt, de a csemeték na
gyon gyengék, silányok maradtak.

Összegezve tehát ezen kísérletek eredményét, kimond
hatjuk — a mennyiben kocsányos tölgyről van szó - 
1-ször, hogy az átteleltetésre olyan módszert válasszunk, 
melynél a csírázás tavaszfelé elösegittetik, mert azon 
eltartási módoknál, hol a csírázás el lesz fojtva vagy a 
csiraszálak elszáradnak, ott a csiraképesség vagy a csí
rázás folyamata szenved s így különösen az első évben 
kedvezőtlen hatással van a csemetefejlődésre.

2- szor. Ajánlatos szabadban a makkot télen át kever
ten homokba rakva eltenni, melyre aztán még egy 
8 cm. vastag tiszta homokréteget adjunk, mert a mint 
itt kitűnt, az így eltartott makknak kitűnő volt a csiraké
pessége és ezek a csemeték fejlődtek az első évben leg
jobban. A hol azonban homokkal nem rendelkezünk, hasz
náljunk takaróul mohát.

3- szor. Kevésbé ajánlatosabb a makkot szabadban fenyő
tűvel vagy lombbal takarni, pinczében vagy vízben pedig 
éppen ne teleltessük át soha.

4- szer. A tavasszal elvetendő makkot, mivel a szállítás 
által a csírázás nagyon szenved, ne szerezzük be távo
labbi helyekről, hanem lehetőleg rakjuk el mi magunk 
télire és pedig amennyire a körülmények engedik, ne na
gyon messze a bevetendő területtől. Imecs Béla.

— Előfizetési felhívás. Kiár István, lapunk munka
társa a következő előfizetési felhívást bocsátotta ki: Ha
zánk büszkeségét, a hortobágyi puszták délibábos gyepten
gerét lakó pásztornépnek eredetiségben páratlanul gazdag 
szokásaiból, valamint a zsombékos nádasok rekettyéseit, 
a bükkösök lombos vágásait és a bérezek vízmosásos 
rengetegeit lakó apró és fővadak életvilágból fáradtságos 
tanulmányozás árán apró mozzanatokat lestem el, ame
lyek eddigelé tárczák alakjában különböző lapokban láttak 
napvilágot. Ezen tárczákat egyenként gyűjtve egy hosszú 
czikksorozatot nyertem, amely most kötetbe foglalva Déli
bábok czím alatt Székely és Illés ungvári ezég kiadá
sában fog megjelenni. Midőn szeretném, ha ezen aprósá
gokat oly jóakarattal fogadnák, mint a milyennel azokat a 
magyar népáletre büszke és a természetnek nehezen 
elleshető mozzanataiban gyönyörűséget találó szemlélő 
fogadhatja, kérem egyúttal, hogy a gyűjtő-ívet jövő évi
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január hó 5-ig czímemre beküldeni szíveskedjenek. Az 
egész munka mintegy 10—12 ívnyi terjedelemben, csinos 
kiállításban, finom papiroson jövő évi január hóban fog 
megjelenni. Ára 2 korona. Gyűjtőknek minden 10 előfi
zető után egy tiszteletpéldányt adok. A könyv az aláíróknak 
a gyűjtő útján fog megküldetni. Ungvári, 1901. november hó. 
KI ár István .

VADÁSZAT.

A r k o n - b o k r o n .
írta: Kiár István.

A lovak már nyergeivé vannak. A lovászok nagy körben 
párosával vezetgetik őket az istálló előtti tágas térségen, 
melynek aprószemű kavicsporondja átnedvesedve az őszi 
nyirkosságtól, zajtalanul lapúl össze a paripák vasalt 
patái alatt. Az indulást csak a köd hátráltatja. Odafent 
már ritkul ugyan, de azért még sem tud felszakadni. A 
nap erőtlen, bágyadt fényű korongja küzködve bontakozik 
ki a lassan gomolygó szürkeségből és csak mikor az első 
napsugár akadálytalanul röppen át a nyirkos őszi légen, 
mozdul meg hirtelen a szürkeség. A szétszakadt fátyol 
mind kisebb darabokra rongyolódva, egy kis ideig még ott 
kavarog a tarlók felett, aztán, úgyszólván pillanat alatt 
tűnve el a láthatárról, teljes pompájában tárja fel az őszi 
tájképet pókhálós tarlóival, megtépászott kórójú tengeri
földjeivel, sárguló kökényfa- és csipkerózsa-bokraival.

Még érezni a fölszakadt köd után maradt hideg nyir
kosságot, mikor az úrlovasok megérkeznek. A lovak nyug
talanul harapják zablájukat, ágaskodnak, kapálnak és 
horkolva szívják magukba a hűvös őszi levegőt. Némelyik, 
mintha érczből öntötték volna, első lábait megtorpantva 
mozdulatlanul áll meg, csak szemeinek tüze és mozgó 
orrczimpája árulja el, hogy él. Aztán nyakát hosszan előre 
nyújtva, ideges vágyódással nyerít a körülfekvő lankás 
pusztaságba, mintha csak mondaná, hogy : szervusz, szer
vusz, mindjárt találkozunk!

A lovasok egytől-egyig jó ismerősök, víg czimborák. 
Akad köztük a tizenöttől egész az ötven évesig minden 
korból való. A fiatalja csak úgy betyárosan, csikós módra, 
egy kapásra szökik lóra. Az öregebbek már nem virtus
kodnak. Kényelmesen, kengyelvasban szállnak fel. Néme
lyik már a lovász segítségét is igénybe veszi. De csak 
egy pillanatra. Csak éppen addig, míg felkapaszkodik és 
a szárakat összeszedi. Ha aztán elhelyezkedett, épp úgy 
megűli a lovat, mint a fiatalja. Sőt még talán jobban, mert 
nem izgatja folyton az amúgy is türelmetlen paripát.

Mikor aztán mindnyájan lóra ültek, eleresztik az agarakat 
is. Azokat a nyafogó, ugráló ördögfiókákat, melyeknek 
izmai mintha rugókból lennének, örömükben méteres szö
késekkel szaladják körül az udvart, aztán hogy a hangos 
„hó ide ne — — lóhoz te“ — — kiáltásokra vissza- 
száguldanak, gazdáik kereséséhez látnak. Felágaskodnak 
egész a nyeregtáskáig. Szaglálva, szűkölve járnak egyik

Jótól a másikhoz. Ugrálnak jobbra, balra, ló szügyire, 
nyakára, márjára. Szeretetteljes gyöngédséggel nyalogatják 
meg a lovak bársonyos orrát, melyet azok barátságos szag- 
lálással nyújtogatnak a tolakodó bajtársak felé.

A nyafogó konczertnek, melybe összhangzatosan vegyül 
bele egy-egy ostorcserdítés, csak az indulás vet véget. 
Elől lovagolnak az úrlovasok az agarakkal, pár lépéssel 
hátrább a kisérő lovászok. Mindenki ahhoz szegődik társ
nak, a kihez éppen tetszik. Itt nincsenek olyan szigorú 
törvények, mint a puskásoknál. Itt féktelenül neki lehet 
ereszteni a jó kedvet, ha van. Lehet hangosan beszélgetni, 
adomázni, nevetni, ha van min. Lehet szivarozni, pipázni : 
kinek melyik esik jobban. Ha tetszik pattoghat az ostorral, 
ha tetszik ficzánkoltatja lovát. Itt igen sok meg van engedve, 
mert itt nem lehet nagyképüsködni. Itt úgyis eldől előbb- 
utóbb: ki a legény a gáton. És a kinek jó lova, meg 
bátorsága nincsen, az úgyis hiába hegyei, hiába ficzánkoltat, 
mert az első akadálynál úgyis biztosan elmarad. A „lefúvás 
után“ oedig hiába igyekszik magát tisztára mosni. Az 
már nincs megengedve. Aki elmaradt, az végképp elmaradt. 
Annak vagy a lova rossz, vagy ő rossz lovas. Aztán 
punktum, le van tárgyalva. Hiába minden beszéd, minden 
magyarázat.

Az indulás után még egy unalmas rész következik. Az 
út egy darabon a falun vezet keresztül, azon át pokoli 
zsivaj, lárma, a házőrző kuvaszok ócsárkodó csahclása 
kiséri a társaságot. Mikor végre az utolsó ház is elmarad 
a lovasok mögött, az útbaeső útszéli árkot átugratva, az 
egész társaság jobbra fordúl.

Az árkon túl egy gyönyörű terep következik. Egy nagy 
darab, szemmel alig láthátó földterület, melynek sima 
lankásságát csak itt-ott zavarja egy-egy kisebb földpúposodás.

Legelői egy nagy tábla ugar terül el. Helyenként tele 
van szórva magasszárú katángkóró, czigánymogyoró és 
egyéb avar fonnyadt száraiból álló foltokkal. Aztán egy 
nagy darab kukoriczás következik. Letarolt, elgázolt kórói 
keresztül-kasul vannak szőve a futótök elszáradt szúrós 
indáival, melyeknek tenyérnyi nagyságú levelei sok helyen 
egymást érve úgyszólván fedett búvóhelyül kínálkoznak a 
szegény agyonzaklatott tapsifüleseknek. Azontúl már a 
legelő következik ruganyosán puha fűszőnyegével, melynek 
zöldes bársonyát itt-ott már megsárgították az őszi hideg 
éjszakák. Néhol bütykös, zsombékos a talaj, a vége felé 
pedig egy kiszáradt nádas felé húzódik el, melynek mé
teres avarjában, apró rekettyés berkeiben szívesen tanyázik 
a róka koma. Az avaron túl megint legelő következik, 
váltakozva szántóföldekkel, le egészen a szomszéd falu 
határáig.

A lovasok egyenesen a nádasnak tartanak. Útközben 
a tengerikórók feltöltései mellől rövid időközben egy-egy 
tapsifüles perdül elő. Nyomban rá nekirugaszkodik az egész 
társaság. A finis azonban rövid. Alig hangzik el a biztató 
„hajra“ kiáltás, alig melegszenek bele a paripák a vág- 
tatásba, a nyulak le vannak fülelve. Kápa mellé kerül 
mindakettő, aztán halad a társaság zavartalanúl odább,
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mindössze a lovak lesznek kissé izgatottabbak; idegesen 
hegyezik előre füleiket és figyelve minden zörrenésre, ha 
egy-egy madár kél is fel előttük, mint a nyúl után, szintén 
beugranak.

A legelőre érve külön válik a társaság. Az úrlovasok 
szél ellen lassú menetben haladnak tovább, a lovászok 
pedig egy nagy ívet kerülve, a sűrűbb cziheres felhajtá
sára előre ügetnek. Innen aztán már figyel mindenki. 
Tudják jól, hogy a róka ravasz útai kiszámíthatatlanok. 
Hol végig csalja a hajtókát az egész bozótos területen, hol 
meg az első patkódobajra kitör rejtekéből és beérhetetlen 
egérútat nyerve elmenekül. Mikor a lovászok a nádas szélére 
érnek és a lovak patái alatt megzördül az avar, fölüti 
sunyi pofáját a „vörös hóhér“. Mozgékony hegyes orrát 
szaglálva emeli a hajtok felé. Aztán mintna nem volna 
ínyére a kapott szimat, fejét első lábai közé kapva, ked
vetlenül tüszszög és majdnem hasoncsúszva kezd a vissza
vonuláshoz. Éppen váró kedvében van. Zig-zugos irányban 
bokortól-bokorig húzódva megkísért zsombék alá, sűrű 
kökénybokor közé bújni. De hogy az az átkozott lószag 
mind közelebb érzik, megint csak odább húzódik. Az avar 
túlsó széléhez érve, hasravágja magát és orrát alig nyújtja 
túl a legutolsó bokor gályától, szimatolni kezd. Majd 
mintha ki akarna törni, felemelkedik. Alig búvik azonban 
elő, egyik első lábát felemelve figyelni kezd. Észreveszi, 
hogy két tűz közé van szorítva; inai reszketnek, farkát 
hasa alá csapja és olyan ugatáshoz hasonló vakkantást 
hallatva, rövidke perczig mérlegeli a veszedelmet, aztán 
útját rézsút véve, a falu felé kitör.
. Abban a pillanatban, mikor a bundást észreveszik, a 
lovasok közt mint egy győzelmi csatakiáltás viharzik végig 
a „hajrá !“ Az agarak pedig, mintha közibök vágtak volna, 
egy pillanat alatt űzőbe veszik a menekülőt.

Most aztán oda lehet nyújtani a szárat. Nincs szükség 
ostorra, nincs szükség sarkantyúra. A paripák űzetve a 
vér korlátozatlan tüzétől, hosszan előre nyújtott nyakkal, 
feltartózhatatlanul száguldnak. Nyomukban megrendül a 
talaj, patáik toronymagasságra vágják fel az alájuk került 
rögöt. Árkon-bokron, földhányáson röpülve haladnak át és 
versenyt száguldva az agarakkal, folyton a róka nyomában 
vannak. Nyakukat, szügyöket lassan belepi a tajték, la- 
poczkáikon újjnyi vastagon dagadnak ki az erek, orrlikaikon 
tágult tüdővel szívják a levegőt, de a tűzök még lanka
datlan. Űzi, hajtja őket minden ostornál, sarkantyúnál 
jobban az istenadta ösztön.

Később, hogy a róka szorúlni kezd, a száguldás is 
lassúbbá lesz. A bundás elkezd taktikázni. A legnagyobb 
futásban meglapúl és túl engedi magán a rohanó agarakat. 
Aztán egy hirtelen szökéssel oldalra vág és zeg-zugos 
futásban, oldalra vágásokkal igyekszik üldözői elől mene
külni. Majd meg a lovasok felé szalad és a köztük levő 
hézagon igyekszik kitörni. Aztán, hogy terve nem sikerül, 
visszafordul és az útjába eső agarakat harapással, ugrással 
kicsalafintázva, újból nekiiramodik. Az acsarkodó ellen
felek azonban mindig nyomában vannak, a villogó fog
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sorok mind sűrűbben kapnak bundájához, mig egy útbaeső 
ároknál végképp el nem dűl sorsa. Az agarak közül a 
legfürgébb, egy darázsdereku nőstény, hirtelen szökéssel 
elébe vág és a másik pillanatban derékon kapva a bundást, 
egy kapásra a levegőbe hajítja, honnan a halálra ijedt 
koma összetört bordákkal vágódik a vizes-sáros anyaföld 
színére. A bukfencz után már száz fog is vágódik véko
nyába. Tépik, marják, harapják, míg csak egy szikra életet 
sejtenek összetört porczikáiban és ha az odaérkező lovasok 
erőszakkal ki nem vennék fogaik közül, darabokra szednék 
széjjel.

Késő délután van, mikor a lovasok hazaérnek. A pari
pákat átadják a lovászoknak s míg azok gyöngyöző verí
tékkel csutakolják át az izzadt állatokat, az úrlovasok, 
lakomának is beillő ebédhez ülve, víg poharozás közben 
ülik meg az elcsípett vörösbundás halotti torát.

Az egerésző ölyvről.

Több ornitologiai munkában olvastam, — utóbb Her
mann Ottó „A madarak hasznáról és káráról“ irt köny
vében is — hogy az egerésző ölyvet, mivel az egérrel 
táplálkozik leginkább, a hasznos madarakhoz soroljuk és 
kíméljük.

Máshol megint több olyan megfigyelés tétetett közre, 
melyek megdönthetetlen adatokat nyújtanak arra nézve, 
hogy biz ő kelme — ha alkalom akad — a hasznos 
madaraknak sem kegyelmez meg.

Egy ilyen esetnek voltam én is szemtanúja, mi
dőn gondnokságom egyik „Gubu“ nevű részét jártam 
be. Amint a Valea Prűd nevű búvópatak igen szűk, 
köves, mély, mindig hűs árnyékban levő völgyén halad
tam fölfelé, egyszerre egy hatalmas bükkfáról egy nagy 
árnyékot vető madár repült el a völgyön felfelé haladva. 
Utána néztem s láttam, hogy egerésző ölyv. (Buteo vul
garis) de azt már nem vehettem ki, hogy karmai között 
minő madarat tart zsákmányul, melyet még a kora reg
geli órákban csíphetett valahol nyakon. Hajtott a kíván
csiság megtudni minden áron a valót. Pontosan meg- 
iigyeltem, hogy melyik fára szállott le. Óvatosan, de 
lehető legsebesebb léptekkel igyekeztem utána. Ekkor sem 
érhettem be, újból tovább repült a völgy mentén. Boszan- 
kodva tovább siettem utána. Az elkezdett hajszát foly
tattam a legnagyobb sietséggel minden pihenés nélkül. 
Siettem, hogy az ölyv annyira legyen zavarva, hogy ne 
tudja zsákmányát felfalni. 60— 100 lépés távolra mindig 
felrepült előlem, de végre mégis beértem, beloptam. Tisz
tán láttam, hogy a préda: egy lángbagoly  (Strix flammea). 
De ideje is volt! Tovább nem követhettem volna, mivel 
a völgy teljesen összeszorúl, kőtömb kőtömbön hever, a 
járás lehetetlen; kitűzött czélom is másfelé vezetett. — 
Ölyvem is elhagyta a völgy mentét és a jobb oldalba 
vágott át, hol nyugodtan fogyaszthatta el villásreggelijét. 
Izzadságom letörlése után nyugodtabban fogtam hozzá a 
baloldali meredek, árnyékos hegyoldal megmászásához.
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Láttam tehát, hogy az annyira ártatlannak tartott ölyv 
egy igazán nálánál sokkal hasznosabb madarat pusztított 
el! Hisz a nagy természetbúvár gróf Lázár Kálmán, kinek 
nagy és szép madárgyűjteménye mostan a dévai állami 
főreáliskola büszkesége, a „Hasznos és kártékony álla
tainkról“ írott munkájában azt mondja, hogy: „táplálékát 
csaknem kizárólag egerek képezik. A madarakat nem 
bántja, mi oly világosan kitűnik abból, hogy galambdúcz- 
ban békésen él a galambbal egy társaságban.“

Egy másik alkalommal éppen lakmározása közben 
leptem meg, amint a hatalmas zöld lomb által vetett kel
lemes árnyékban nagy élvezettel tépegette a szegény 
zsákmány szőrös testét.

Beloptam jó közeire. A prédára jutott állatot nem voltam 
képes kivenni, a dús lombozat gátolt ebben. Ekkor a 
mellettem álló erdőőr intésemre a fa ágai között étkező 
madár felé tett egy ijesztő lövést. A remélt eredményt 
elértem. Az ölyv ijedten felrepült helyéről és sebesen 
iparkodott elmenekülni a fák ágai és lombozata között. 
Mehet! Pecsenyéjét ijedtében visszahagyta.

Az erdőőr, Oprea Florea felmászott a tekintélyes bükkfa 
tetejébe, honnan egy ártatlan nyuszinak félig már meg
emésztett testét czafatokban lógva hozta le.

Ezen esettel is igazoltnak láttam azon gyanúmat, hogy 
az ölyv uram nem mindig az egerek elfogása kedvéért 
kering a légben. Ha két-három darab kezd a levegőben 
kavarogni, úgy a vége nyúlhalál leend.

Ezek után én is csak azt mondom — de nem az ölyv 
üldözéséért, kiirtásáért, — hogy nem lehet hinni az olyan 
madár ártatlanságában, melynek csőre és karmai hirtelen 
görbék. Pusztítja bizony a hasznos állatokat és ez annál 
inkább feltudható rovására, mivel nyári időben fogdossa 
össze, tehát mikor bőven találhatna más eledelt is.

Én bizony a vadászterületemen minden esetre mérsé
kelném elszaporodását.*

Mirtse János,
főerdész.

A postagalam b hasznáról.

Réges-régen, talán már évezredek előtt felismerte az 
ember a galambnak fészkepárja iránt érzett határtalan 
ragaszkodását, mely tulajdonság olyan mértékben más 
madárnál kifejlődve nincsen. Ezt a sajátságát a gyönge 
szárnyasnak a számító ember ősidőktől fogva a maga 
hasznára fordítja. A régi rómaiak és görögök is használták 
háború alkalmával a „légi hírnökök“-et.** Később „azt 
írja a történelem, hogy a keresztes hadak az ostromlott 
városok erejét nem egyszer azzal törték meg, hogy hír
vivő galambjukat elfogták s az üzeneteket hamis tudósí

* Bizony a hol sok az ölyv, a fáczán és fogolyállomány hamar 
megérzi azt, azért ott ne nagyon kíméljük a különben hasznos madarat.

Szerkesztő.
** L. Krenedits: „Állatok Regevilága“ czímű munkájának 82. és 

83-ik oldalán.
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fásokkal felcserélve, a felmentő sereget tévútra vezették 
(sólymaikat úgy betanították, hogy a galambot annak 
minden megsértődáse nélkül elbírták fogni s így az a 
kicserélt levéllel dolgára mehetett). Sok viszontagságnak 
van tehát kitéve a szegény postagalamb: írják például, 
hogy az orleánsi győzelem hírét egy-egy vérző, megtépett, 
haldokló galamb vitte el Toursba; útközben egy porosz 
golyó megsebesítette.“

Európában először a németalföldi háborúban (1572—74.) 
használták a szárnyas hírnököket Harlem és Leyden vá
rosok ostrománál. A múlt század elején nagy szolgálatokat 
tettek a postagalambok a tőzsdei spekulánsoknak is. így 
köztudomású volt akkoriban, hogy Rotschild Náthán — 
a londoni ház alapítója — postagalambja által 25 órával 
korábban értesült Napóleonnak Elba szigetére való mene
küléséről, mint az angol ministerium s ezt a hírt a londoni 
tőzsdén oly szerencsével tudta felhasználni, hogy nagy
bani spekulácziójával rengeteg pénznek jutott birtokába.

A villamosság feltalálása által a postagalambok jelentő
sége csökkenni látszott, de némely államban az érdeklődés 
iránta azután is érvényesült. A „Vasárnapi Újság“ 1871-iki 
évfolyama a galamb repülőképességét igazán bámulatra 
ragadó számokkal illusztrálja. 1859-ben egy postagalamb 
Antwerpenből 5 óra alatt ért Londonba, 1830-ban egy 
másik 6 óra alatt tette meg a 186 mértföldnyi útat Lon
donból Brüsselbe. Egy Párisban feleresztett galamb, mely
nek fiókái Kölnben voltak, 2 óra 10 perez alatt tette meg 
a 150 mértföldnyi útat.*

„A górcső és a technika lehetségessé teszik, hogy a 
postagalamb még a nagyközönség levelezési igényeinek 
is megfelelhessen. Az 1867-iki párisi világkiállításon esz- 
tergályozott tollszárakat árultak csontból, melybe egy üveg
golyócska volt illesztve. Az üveggolyó egyik oldala laposra 
volt csiszolva s erre egy fényképet ragasztottak. E kép 
az egész kiállítási épületet előtüntette, köröskörül az európai 
uralkodók tisztán felismerhető arczképeivel: minden vo
nását jól ki lehetett venni, holott az egész üveg nem volt 
nagyobb egy lencseszemnél. A Miatyánkot és Hiszekegyet 
oly kis területre lehet lefényképezni, hogy az egész nem 
nagyobb egy jókora pontnál. Természetes, hogy nincs az 
az ember, aki azt szabad szemmel elolvashatná; egy jó 
górcső segélyével azonban minden betű világosan kivehető. 
Ezt követik a postagalambok által szállított levelekkel is; 
a leveleket apró írással lejegyzik egy lapra kikezdés nél
küli sűrű sorokban s aztán még sokszorosan kisebbítve 
lefényképezik s azt a galamb egyetlen (középső) farktollára 
csavarva, a légi hírnökre bízzák. A postahivatal, melynél 
a galamb megszáll, nagyító üveggel elolvassa a sürgö
nyöket s mindeniket külön papírra leírva, elküldi annak, 
akit illet. Ekként 700,000 szót vihet magával egyetlen 
postagalamb. Ilyen hasonló eljárással közlekedtek a fran- 
cziák is 1870-ben Páris ostroma alatt. Midőn a párisiak 
a németek által körülzárattak s 3 hétig nem tudták, mi

* Lásd Krenedits idézett munkájának 83-ik oldalán,
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történik a külvilágban, különösen Francziaországban : lég
hajón postagalambokat vittek ki a fővárosból, melyek 
aztán csakhamar meghozták a híreket. A közlemények 
finom bőrhártyákra végtelen apró betűkkel lettek lefoto- 
grafirozva úgy, hogy egy ilyen bőrhártyán egész 3000 
tudósítás is elférhetett. A hártyák gondosan összegöngyölve 
egy libatoliba helyeztettek el, melynek végei egy kis 
viasszal elzárva a galamb középső farktollára erősíttetett. 
Páris ostroma alatt mintegy 212 db. galamb volt szolgá
latban, melyek közül némelyek 3-szor 4-szer vitettek ki 
léghajón s visszarepülve teljesítették fontos missiójukat. 
Evvel a móddal mintegy 115 ezer hivatalos s mintegy 
egy millió magánértesítés érkezett az ostrom alatt levő 
városba.

Páris ostroma óta a nagyhatalmak intéző körei újból 
nagyobb érdeklődést mutattak a postagalambok iránt. E 
tekintetben Németország járt elől, mert még a 70-es évek 
elején berendezett minden erősségben úgynevezett katonai 
galambosokat (galambdúczokat), azonkívül pedig a hadi
tengerészetnél is nagyobb számban használják a szárnyas 
hírhozókat; sőt a német társadalom maga is annyira fel
karolta ezt a dolgot, hogy maga a császár védnöksége 
alatt álló Postagalamb-Kedvelők Egyesülete mintegy 7800 
tagot számlál és 240,000 galambot tart állandóan tenyész- 
déiben. A társulat köteles azokat háború esetén a kato
naság vagy a haditengerészet használatára átengedni. 
Ezek a galambok évente a katonai hatóság által meg
jelölt vonalakon repülési gyakorlatokat végeznek, azonfelül 
pedig az egyesület évek óta versenyeket is rendez, me
lyeknek kiindulási pontját Bécs képezi.

A galamb repülőképességét nagyon befolyásolja az idő
járás. Jó időben óránként átlagosan 60— 100 kilométer 
utat tehet meg a begyakorolt postagalamb, míg ködben, 
esőben, nagy ellenszél esetén ez a távolság nagy válto
zásnak van alávetve.

Imecs Béla.

felé húzódik, a borulás még csekélyebb és a csapadék 
mennyisége országszerte elenyésző csekély. És ezen álla
pot megmaradt a hó végéig.

A maximalis hőmérséklet a hó első napjaira esik. 
Ugyancsak a hó elejére esik a minimum az ország nyu
gati részén és az Alföldön, ellenben a hó végére észa
kon és Erdélyben. A leghidegebb volt Nagy-Szebenben 
okt. 31-dikén, ahol a hőmérő fagypont alatti hőmérsékle
tet mutatott.

O któber Hőmérséklet c ° Felhőzet Csapadék
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Csáktornya
1

11-5 4-0-9 23 1 3 3-7 8 7-1 49 -  65
Kőszeg . . . 4 3-3 8 65 26 —70
Herény . . . 113 -1-1-3 221 4 3-7 8 71 21
Pozsony. . . J 21 4-1-5 *24 4 5 1 28 71 60 -  9
Keszthely . J2-6+1-0 237> 4 Ü-3 9 5-4 45 —33
Ó-Gyalla . . j 2 0 4-1-8 24-3 3 0-5 29 7 5 53 — 10
Pécs . . . . u -5;-j o-2 v3 4 4 4-8 9 6-2 94 — 7
Selmeczbánya . 90-1-0-9 20-0 3 2-2 31 7-3 130 + 3 2
Budapest . . 11-9,4-1-2 22-0 2 fi-4 9 6-8 49 - i8
Szeged . . . 12-6-! l-l'24-l 1 5-3 9 7-4 56 +  ^
igló . . . . 9-0 — 20-5 2 0-2 26 8-6 37 -•23
Turkeve. . . 12 -1+ M  23 5» 1 3*6 9 7-2 58 —
Nyíregyháza 11-3 22-4 2 2-4 9 6-6 59 —
Ungvár . . . 11-8+1-4 21-7 oo 3-8 *2 5-7 46 —44
Nagyszeben 10-0 220 10 1-5 31 51 83 +  38
Marosvásárhely 10 l| 210 1 0-4 25 6 0 73 +  12

Kivéve Erdélyt és Selmeczbánya vidékét, a csapadékos 
viszonyok a normálison messze alul maradtak.

Budapest, 1901. november 15.
Kronich Lenárd.

KÜLÖNFÉLÉK.
±  -fc ‘fc ‘Jz ‘Jz X  X  X  X  X  X  X  X  ■

/AETEOROLOGIA.

Hazánk időjárása ok tób e r hónapban.

Októberben, mint az alább közölt táblázatban láthatjuk, 
a hőmérsékleti viszonyok a normális fölött voltak. Ez 
annak tulajdonítható, hogy az egész hónapban, — kivéve 
október 10-étől számított pentádot, amikor is a Balkán 
fölött egy új depressio jelentkezvén, ennek a hatása alatt 
állottunk, amely hazánk időjárását borússá, esőssé és 
hűvössé változtatta, — az időjárás száraz és derült volt, 
a hó elején enyhe, a végén azonban már hűvöses. Ok
tóber 16-án a magas légnyomás Oroszország felett kezd 
kifejlődni, az alacsony pedig nyugaton a Biscayai öböl 
fölött s ennek következtében a déli meleg légáramlás 
határa alá kerültünk, a thermometer hirtelen hőemelke
dést mutat, az esők pedig szórványosan s csekély meny- 
nyiségben fordulnak elő. Majd a magas légnyomás kelet

* Ha lá lozások. Déván Róbert ny. k. főerdőmester 
m. hó 24-én élete 65. évében Vrbanjén; Steinhausz 
József m. kir. erdőmester november 30-ikán 58 éves 
korában M.-Szigeten szívszélhüdésben elhunyt Az elhunyt 
és közbecsülésben állott erdőmester hirtelen halála álta
lánosan megdöbbenést keltett, mert puritán jelleméért, jó 
kedélyéért s tiszteletreméltó férfierényeiért csakis rokon- 
szenvvel adózott neki a társadalom. Preiszner bogdání 
főerdész apósát gyászolja az elhunytban.

* Tö lg yfa k iv ite l. Portugália tölgyfaszükségletének 
legnagyobb részét a Németbirodalom és Amerika fedezik.. 
Lissaboni főkonzulátusunk irja augusztus havi jelentésében, 
hogy Magyarország is szállított az Adria gőzhajók köz
vetlen összeköttetése folytán, de ezek, különösen az asztalos 
és butorgyárosok részére alkalmas szép minőségű fák, nem 
igen kelendők, mert természetszerűleg drágábbak és igy 
a kereskedők nem igen szeretik vásárolni. Tölgyfát Por
tugáliába csaknem kizárólag 10 cm. vastagságban és 25
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cm. szélességben szállítanak. A német származású fa ára 
130—-150 márka, míg az amerikai 120—140 márka. 
Mindkét ár köbméterenként értendő, beleszámítva egész 
Lissabonig a költséget, a szállítási díjakat és a biztosítást.

* Csorbató mint világfürdő. A csorbatónak, mint 
kincstári birtoknak a kezeléséről folynak most a tárgya
lások az állam és az egyes ajánlattevő társaságok között. 
Legelőnyösebb ajánlatot a nemzetközi hálókocsitársaság 
tett, amely húsz esztendőre szándékoznék kézbevenni a 
Tátra egyik legszebb fürdőhelyét. A W aggons Lits tár
saság a bérlet sikeres megkötése esetén több milliónyi 
tőkebefektetéssel igen nagy építkezéseket létesítene. A 
megkötendő szerződés szerint a bérlet tartama alatt épített 
összes építmények a bérlet lejárta után a kincstár tulaj
donába mennének át. Az idegenforgalom föllendítése érde
kében igen helyesen tenné a kincstár, ha ezúttal ezzel a 
— bár idegen — társasággal lépne szerződésre, mert e 
társaság óriási alaptőkével rendelkezik és több olyan fürdő
helyet igazgat, amelyek virágzanak, fejlődnek és amelyeket 
tömegesen keresnek fel az idegenek. A társaság különben, 
amelynek kocsijai egész Európa vasúti vonalain közlekednek, 
a legkönnyebb eszközökkel reklámot csinálhat a természeti 
szépségekkel oly bőven megáldott tátrai fürdőhelynek és 
nagyban hozzájárulhat a Csorbató felvirágoztatásához. Az 
államnak hivatalos igazgatása nem valami áldásthozó, mint 
azt Tátra-Lomnicz, Fenyőháza stb. kincstári kezelésben lévő 
nyaraló- es fürdőtelepek fejlődése is bizonyítja. A nemzet
közi hálókocsitársaság okszerű és helyes igazgatásával a 
Csorbatóra szebb jövő virradna és a Tátragyöngye nem
sokára egész Európa gyöngye lenne.

* T é li gazdasági előadások. Az okszerű gazdaság
vitel módjainak a falu földmívesei között való ismertetését 
Darányi földmívelésügyi minister vette programmjába s 
hogy ez évről-évre mily tetemesen kibővül s kiterjed az 
egész országra, arról tájékoztat a gazdasági egyletek által 
ez évre összeállított programm. E szerint mostantól az év 
tavaszáig a gazdasági egyletek, gazdakörök 887 vándor
előadást, 126 gazdasági téli kurzust és 190 olyan kurzust 
fognak rendezni, ahol a mezőgazdasági háziiparba vágó 
valamelyes háziipari foglalkozást fognak a résztvevő föld
míves férfiak s nők elsajátítani. A vándor- és szaktanárok 
Darányi földmívelésügyi minister rendeletére 28 rendszeres 
gazdasági, 32 háziipari kurzust és 28 gazdasági előadást 
tartanak, a földmívesiskolák pedig a mezei munkaszünetet 
működési helyükön 26 téli rendszeres gazdasági és házi
ipari kurzusra használják föl, úgyhogy az okszerű gazda
sági ismeretek terjesztésére ezen a télen 1317 község 
vonatott be, ezen kurzusok rendezési költségeire a föld
mívelésügyi minister 162.550 K. államsegélyt utalványozott.

* C siperke-te lep ítés. Teleky József gróf fülöpszállási 
birtokán a jövő nyáron nagyobb mennyiségű champaignon-t 
termeszt, hogy vele Drezdában piaczot alapítson a magyar 
termelésű csiperkének. Ez gazdasági szempontból is hala
dást jelent, mert a csiperke az egész nyugaton igen jól 
fizetett és nagyon kelendő portéka és emellett — ami

pedig itt minálunk a fő — nem kell tőle földadót fizetni és 
a többi terményektől nem vonja el a földet, mert a cham- 
pignon-nak a a legkivánatosabb légköre és legjobb talaja 
az egészen dohos pinczehelyiség, minél fojtottabb levegő 
és mennél több nedvesített trágya és igy egynémely pincze- 
helyiségben egy idényen át ezrekre menő, drágán fizetett 
csiperkét lehet termeszteni. Páris környékén a régi romok 
alá vannak ásva és ott termesztik a champignon-t.

* Ú j szénkénegraktár. Darányi földmívelésügyi 
miniszter rendeletére Léván új bizományi szénkénegraktár 
nyílt meg.

Szerkesztői üzenetek.

H. M. úrnak. Sajnálom, hogy ebben nem értünk egyet. Hiszen 
egy politikai napilap s egy szaklap szerkesztése között nagy a különbség. 
Ha az utóbbinál a szerkesztő mindig csak olyan tartalmú és irányú 
szakczikkeket közölne, melyek az ő felfogásával, nézetével, hogy úgy 
mondjam szájízével megegyeznek, akkor azoknak igazán kevés hasznát 
venné az olvasóközönség, mert a mint az életben minden hiányos és 
fogyatékos a mi egyoldalú, az ilyen módon szerkesztett szakközlöny 
is ebbe a hibába esne. Mi a független, a szabad szónak mindig tisztelői 
maradunk.

S. Ö. úrnak. Nó de Toldy Lexit ilyen hasonlattal illetni, az még 
sem járja. Vigyázzon, ő is visszaadja a kölcsönt s az Ön parádi élmé
nyeit papirra teszi . . .

Peklényinek. E . . . Várjuk a harmadik küldeményt.
B. D., A. P. és Sz. K. uraknak. Köszönjük a czikkek beküldését.
Figyelőnek. A 9-ik sz. vezérczikkére felhívjuk figyelmét.

O R AG YAR  és A R A N Y 
ÁRU KIVITELI ÜZLETo

Jó óráknak — 3 évi jótállással 
legolcsóbb  bevásárlási forrása!

KONRÁD JÁNOS
BRÜX (Csehország)

ajánlja a legszigorúbb szavatosság
gal 15 év óta előállított

óráit, arany- és ezüst-áruit.
A gyár a cs. és kir. osztr. biro
dalmi sassal, több kiállítás arany 
és ezüst érmével, valamint több 
ezer írásbeli elismeréssel lett ki
tüntetve. Az összes áruk a cs. és 
kir. éremhivatal által megvizsgálva, 
ennek pecsétjével ellátva vannak.

Meg r.em felelő áru visszavétetik, vagy kicseréltetik s igy
ricir*n Íz i van

Valódi ezüst rém. óra frt 5.80; Kettős fedelű frt 7.75; Anker 
rem. kettős fedelű, 15 rubinnal frt 8.75; Jó nickel rém. óra frt 
3.75; Ezüst női rém. óra frt 6.75, arany kerettel frt 7.50, 
kettős fedéllel frt 8.75, arany kere és kettős fedéllel frt 9.50; 
Valódi J4 karátos arany női rém. óra frt 14.—, kettős fedéllel 
frt 18.50; Valódi 14 karátos férfi rém. óra frt 24.—, kettős 
fedéllel frt 35.—. Aranygyűrűk frt 2.25, gyémánttal frt 8.— s 
feljebb. Karpereczek, broschok és fülbevalók nagy választékban.

Eredeti ezüst pánczélláncz, cs. 
kir. éremhivatah jelzéssel,30 cm. 
hosszú, 15 gr. nehéz frt 1.20, 20 
gr. nehéz frt 1.50, 30 gr. frt 2.20, 
40 gr. frt 2.60, 50 gr. irt 3.25, 60 

qr frt 3.80, 70 gr. frt 4.50, 80 gr. frt 5.20, 100 gr. frt 6.80, 150 gr. frt 9.50. 
Ezüst függők, compassok, kulcsok, medaillonok árjegyzék szerint. —  

Legdivatosabb valódi 14 karátos aranylánczok.
F iz e té sü l  b árm ily  le v é lb é ly e g e t  e lfogad ok . — S zé tk ü ld és :  

u tá n v étte l  v a g y  az ö sszeg  e lő leg es  beküldése  ellen.
Nagy képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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magyar e r d é s z
E R D É S Z E T I  É S  V A D Á S Z A T I  S Z A K L A P

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI ÁR KIADJA

IMECSFALVI IMECS BÉLA FÖERDÉSZ Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér. SZÉKEL\ ÉS ILLÉS UNGVÁRTT, 
R O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,  o Q K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a lap szellemi részét illető közlemények hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési
(kéziratok) küldendők. Megjelenik minden hó 5-én é s  20-án. dijak küldend6k.

E r d é s z e t ü n k  a  m a g y a r  t á r s a d a l o m b a n .
írta: Porubszky Gyula m. kir. erdőmester.

Imecs Béla szaktársunk fenti czím alatt fáj
dalmas húrokat penget. Szomorú, de való, hogy 
erdészetünk társadalmunkban még mindig nem 
vívta ki az őt méltán megillető helyet s az erdész 
tekintélye messze megette áll a hasonló képzett
ségű tisztviselők tekintélyének. Valahányszor 
szóba kerül a közéletben a nagyon határozatlan 
s tág „erdész“ fogalom, arczunkba szökik a vér. 
Ezen a tényen nagyon keveset változtat az, hogy 
az erdészek túlnyomó része a társadalomban 
tisztességes helyet biztosított magának, az ösz- 
szességről bizony furcsa fogalmakat táplál tár
sadalmunk zöme.

Czikkíró fején találta a szeget, midőn ennek 
a körülménynek okát abban keresi, hogy az 
erdész czímnek viselését nem szabályozza tör
vény s ennek következtében nincsen gondos
kodva arról, hogy az a vele visszaélők elle
nében kellően megvédve legyen.

Csakhogy magának az erdőtörvénynek nagy 
része van abban, hogy társadalmunkban az 
erdész képzettségéről, társadalmi állásáról zavaros 
fogalmak uralkodnak. Az erdőtörvény 38. §-a 
ugyanis megengedi, hogy a 17. §-ban meg nem 
nevezett erdőbirtokosoknak is jogában áll „erdő
tisztjeiket“ hatóságilag felesketni s feltételül sem
miféle qualificatiót nem köt ki, csupán a fedd- 
hetlen életet kívánja meg. A magyar honosságot 
is utólag csak a 11240/881. számú ministeri 
rendelet mondta ki.

Az erdőtisztek és erdőőrök hatósági felesketése 
tárgyában kiadott 30686/880. számú ministeri 
utasítás ezt a hibát még megtetézte. Arra nézve 
ugyanis, hogy az eskületételre jelentkezők közül

kik tekintessenek tiszti rangban állóknak, azaz 
erdőtiszteknek, következő útmutatást a d : „Erdő
tisztnek, tekintet nélkül arra, hogy minő termé
szetű erdőbirtokban alkalmaztatik, általában véve 
csak olyan tényleges erdészeti szolgálatban álló 
egyén tekinthető, aki a mellett, hogy a birtokos 
vagy a felettes hivatal által tiszti rangban állónak 
jelentetik be, egyúttal azt is igazolni képes, hogy 
az erdőgazdaság szellemi munkálkodást és szak
értelmet feltételező valamelyik kezelési vagy 
üzemi ágának vezetésével vagy önálló intézé
sével van m egbízva.a

Tehát arra, hogy valaki erdőtisztnek tekintes
sék, elegendő minősítés a megbízatás, a szak
értelemnek igazolása már nem szükséges. Ennél
fogva minden feddhetlen életű csizmadiát, mihelyt 
a dikicset felcserélte a puskával, a közigazgatási 
bizottság felesketni kénytelen, ha gazdája ki
jelenti, hogy az illetőt tiszti rangban állónak 
tekinti és erdejének kezelésévet megbízta. Még 
jó, ha az illető legalább erdőőri szakvizsgái bi
zonyítványt tud felmutatni.

Igaz, hogy az ilyen kijelentés nem válik dicsé
retére az illető erdőbirtokosnak s nevetséges 
színben mutatja be gondolkozását és fogalmát 
az erdészetről, de az rajtunk nem segít, az 
arczulütés megtörtént. A társadalom tudvalevőleg 
nem szereti kutatni a mélyebben fekvő okokat, 
hanem a külsőségek után ítél, egyes esetekből 
alkot magának véleményt az egész erdészeti 
karról. Azt hiszi, hogy az erdészethez nem kell 
képzettség, elegendő a puska meg a vadászkés.

Erdészetünk társadalmi niveaujának emelésé
hez első sorban lényegesen hozzájárulna felsőbb 
szakoktatásunk önállósítása s betetőzné az egye
temmel való egyesítése. Az erdészi czím kér
dését alaposan csupán felsőbb szakoktatásunk
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újraszervezésével lehetne megoldani, ha t. i. 
erdőakadémiánk az erdészet technikai voltának 
megfelelően végzett hallgatóinak megadná az 
„erdőmérnöki“ czímet, az államvizsgát sikerrel 
kiállók pedig „erdőmérnöki oklevelet“ nyernének.

Hogy erdőakadémiánk az egyetemmel kap
csolatosan mennyire emelné lenézett pályánk 
tekintélyét, igen szépen lett kifejtve érdemes 
elnökünk részéről az 1896. évi erdészeti köz
gyűlésen. Azt, hogy az illető egyetem hol legyen, 
mellékesnek tartom. Sőt részemről előnyt adnék 
bármely intelligens vidéki városnak, mert a fő- 
és székvárost romlott erkölcseivel, sokféle csáb- 
jaival nem tartom jó helynek a könnyelműségre 
amúgy is könnyen hajló fiatalságunk okszerű 
nevelésére, a minthogy az egyetemeket is inkább 
arra alkalmas, intelligens vidéki városokban he
lyezném el.

Van azonban még egy lényeges körülmény, 
mely előtt szemet nem húnyhatunk s ez az állami 
erdészetnél dívó nyomorúságos előléptetés. — 
Éppen azért nem tartom valószínűnek, hogy 
sokan rászánják magokat a fáradságos és há
látlan erdészeti pályára. Mert ha az egyetemi 
hallgatónak nyomorognia kell, míg tanulmányait 
befejezheti, akkor mindenesetre olyan életpályát 
választ, a melyen boldogulni is tud, mely nem
csak száraz kenyeret, de társadalmi posiciót is 
nyújt. Hiszen szakembereink legnagyobb része 
a IX. fizetési osztályból megyen nyugdíjba. A 
külsőség után ítélő világ ezt nem annak tudja 
be, hogy az erdészet mindig mostoha gyermeke 
volt az államnak, hanem annak tulajdonítja, hogy 
az erdészt csekély képzettsége magasabb állá
sokra nem is képesíti. Pedig nem kedvező fényt 
vet hazánkra az, hogy a technikai pályák még 
mindig nem részesülnek az őket megillető pár
tolásban és elismerésben. Amig pl. az igazság
ügynél az ügyesebb, használhatóbb bíró a VI. 
fizetési osztályt éri el és valamennyi bíró a VlI-et, 
addig nálunk vájjon hány erdészből lesz főerdő- 
tanácsos vagy erdőigazgató? Dotáció tekintetében 
pedig az állam után indul a magánosok nagy 
része is s sok esetben valóban nevetségesen 
csekély fizetést ad okleveles erdészeinek. Azért 
igaz lélekkel, nyugodt lelkiismerettel a mostani 
viszonyok közt egyetlen-egy fiatalembernek sem

merném ajánlani az erdészeti pályát, mert ott 
csak keserű csalódás vár reá.

Az erdőőri szervezet is reformálásra szőrűi 
s a tekintetben egyetértek a czikkíróval, hogy 
erdőőri szakvizsgái bizonyítványt csak az erdőőri 
szakiskolát végzett egyéneknek adjunk, mert 
ilyen módon altiszti személyzetünk szellemi ni- 
veauját emeljük. Mert itt is hibát követtünk el, 
a mennyiben nem gondoskodtunk arról, hogy a 
szakiskolát végzett egyéneket el is tudjunk he
lyezni, úgy, hogy sokan állás nélkül maradván, 
más kereset után nézni voltak kénytelenek. A 
szakértelmet nem igénylő egyszerű erdőőrzési 
teendőket szakvizsgái bizonyítvány nélküli erdő
szolgák végezhetnék. De aztán az altiszteket 
hagyjuk is meg hatáskörükben, ne akarjunk 
belőlük vagy legalább egy részükből fél erdészeket 
nevelni, mert ezt sem a magunk érdeke nem 
kívánja, sem az ő érdekök. A magunké nem 
kívánja azért, mert tudákos, félig képzett, kellő 
tudományos alappal nem bíró egyénekkel a szol
gálat nehéz, sőt kínos, az ő érdekök pedig azért, 
nehogy teljesíthetetlen követelésekkel lépjenek 
fel s fájdalmas csalódásoknak tegyük ki őket. 
Mert hogy főuraink idegenből importálják erdé
szeiket s altisztjeiket, annak nem az az oka, 
mintha amazok többet tudnának, mint a mi em
bereink, vagy mintha olcsóbbak volnának, hanem 
az előítéleten kívül a legtöbb esetben az, hogy 
olyan közegekre van szükségük, a kikkel kor
látlanul rendelkezhetnek s a kikkel rossz ked
vüket bármikor éreztethetik.

Az egyenruha tekintélyünk kérdésében — né
zetem szerint — mellékes szerepet játszik. Az 
erdőtörvény 45. §-a szolgálatban megköveteli 
az egyenruha viselését. Lehet, hogy vele az 
erdészek tekintélyét emelni akarták, de hibának 
tartom, hogy csak az állami erdészek egyen
ruháját szabályozták, a magánosokét pedig nem 
és így majd minden erdőbirtokosnál más meg 
más az „uniformis.“ Az állami erdészek egyen
ruhája is szerencsétlen órában látott napvilágot, 
mert sem a szolgálatban, sem azon kívül nem 
bizonyult czélszerűnek, a mellett pedig ízléstelen. 
Arra is jó lett volna gondolni, hogy az uniformis 
csak annak ad tekintélyt, aki azt viselni is tudja, 
máskülönben nevetségessé lesz. Sokszor látunk
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uniformisba bújt szánalmas alakokat, akik éppen 
nem válnak díszére szakunknak.

Az előadott bajok orvoslására a kezdő lépé
seket megtenni, mint azt Imecs is helyesen 
mondja, a legilletékesebb az Országos Erdészeti 
Egyesület lenne hivatva. Meg vagyok ugyan 
győződve arról, hogy ez egyhamar nem fog sike
rülni ama atyai jóindulat daczára sem, melylyel 
a mostani földmívelésügyi minister úr szakunk 
iránt viseltetik s a mely jóindulatának aránylag 
oly rövid idő alatt máris számos bizonyítékát 
adta, mivel ez maga után vonná az erdőtörvény 
átalakítását, vagy helyesebben új törvénynek a 
megalkotását. Már pedig erdőgazdaságunk tulaj
donképpen csak most kezd kibontakozni pólyái
ból, társadalmunk pedig még nem eléggé érett 
arra, hogy a közérdeknek áldozatokat hozni 
tudna. A mi feladatunk egyelőre csupán oda 
kell hogy Erjedjen, hogy sérelmeinket állandóan 
nyilvántartsuk s minden adandó alkalommal fel
hívjuk rájok az intéző körök figyelmét. Egyet
értéssel, kitartással küzdve, elébb-utóbb be kelt 

. következnie a várva-várt jobb időnek!

Üzemterv és állami e rd ő fe lü g ye le t*
E czím alatt Bund Károly az „Erdészeti Lapok“ IX. 

füzetében részletesen foglalkozik a „Magyar Erdész“ hasáb
jain megjelent e tárgyú czikkemmel.

Reflexióim Bund fejtegetésére a következők:
Igaz, hogy értekezésem kiindulási pontját Bund Károly 

előző közleményéből vettem, de eszemben sem volt, hogy 
az abból levont következtetéseket közös eszmekincsünk 
gyanánt tüntessem fel, vagyis hogy Bundotfegyvertársamúl 
mutassam be az olvasóközönségnek.

Jogosnak tartom tehát tiltakozását e látszat ellen s azért 
igen helyesen jegyzi meg, hogy az én és az ő felfogása 
között a különbség lényeges és pedig annyira lényeges, 
hogy félreértések kikerülése végett készséggel nyilatkoz
tatom ki, hogy Bund Károly velem az állítólagos tévtanok 
és veszélyes radikálizmus terén semmiféle eszmeközösség
ben nem áll.

Engedelmet kérek merészségemért, hogy idézett sza
vait eszméim támogatására felhasználtam, azt véleményem 
szerint joggal tehettem, mert az abból leszűrődött követ
keztetések éŝ  állítások már teljesen az én szellemi tulaj
donomat képezvén, ha nem oly érzékenyen fogjuk fel a 
dolgot, őt semmi körülmények között sem kompromittál
hatták. De ha mégis véletlenségből ez a látszat csakugyan

* Válasz Bund Károlynak ugyanezen czím alatt az „Erdészeti 
Lapok“ IX, füzetében megjelent czikkére.

meg volt, most már nem állhat fent, miután az „Erdé
szeti Lapok“-bán nyilatkozott, — a dolog ezt a részét tehát 
befejezettnek tartom s ennélfogva fejtegetéseinek azon 
bizonyítékaival, melyeket saját felfogásának tisztázása ér
dekében hoz fel, egyáltalában nem fogok foglalkozni.

Bund válaszában gyakran találkozunk e kifejezésekkel, 
hogy az általam hirdetett eszmék veszélyes tévtanok s 
veszélyes radikalizmus szülöttjei, sőt azt is mondja, 
hogy czéltndatosnak nem mondható veszélyes táma
dást intéztem  erdőtörvényünk nehány sarkalatos tétele 
ellen. Bár minden felindulás nélkül teljes nyugodtsággal 
többször áttanulmányoztam Bund czikkét, de egy sorában 
sem találtam elfogadható bizonyítékot, mely eszméim 
veszélyes jellegét s czéltudatosnak nem mondható voltát 
igazolná.

Azt hiszem úgy vagyunk ezzel is, mint minden más 
köztársadalmi téren felmerült új eszmével, hogy nem tudunk 
hirtelen, készületlenségünkben mit szólni hozzá, hát rá
kiáltjuk, hogy közvészélyes, ami annyit jelent, hogy agyon 
kell ütni, elhallgattatni. Előre bocsátom, nem akarok tet
szelegni magos és rossz hasonlatokkal s hódítani odadobott 
frázisokkal, kérem is kollegáimat, esetleg ne használják 
fel ellenem gyenge szellemeskedéssel gúnyul, de a mi igen 
kicsiny béka-egér harczunkban eltorzított képét látom a 
nagy eszmékért való emberi küzdelmeknek. A Megváltót 
eszméinek újdonságáért és szokatlanságáért megfeszítik, 
a reformátió híveit tűzzel, vassal pusztítják; a szabadság 
apostolait békókba verik stb., mert az általok hirdetett 
tévtanok veszélyeseknek találtatnak s minősíttetnek. Cso
dálatos azonban, hogy idővel ezekhez a veszélyes tévta- 
nokhoz hozzáérik a társadalom s ma már jól érezzük 
magunkat mellette. Vagy hogy kevésbé komoly példák
kal éljek, a parapli első hordozóját majd agyonütik parap- 
lijával együtt; a czigándi atyafiak éppen csak kicsi híja, 
hogy garabonczás diák helyett holtra nem verik saját 
papjuk (református) fiát, mert otthon vakácziózván, a még 
akkor szokatlan korcsolyázás nemes sportjának áldozott, 
az első bicziklisták újítási merészségüknek következmé
nyeit számos kékfoltokban viselték a hátukon stb. Ha már 
most én eszméim veszélytelen voltának biztos tudatában 
vagyok s bizonyítékaim a kétszerkettő megdönthetetlensé- 
gével egyerősek; ugyan hol keressem okát a nagyhangnak, 
melylyel agyonhallgattatni akarnak, ha nem éppen ezen 
általános emberi gyengeségben, hogy a megszokott rendhez 
sokszor indokolatlan konzervativizmussal ragaszkodunk?

Binonyítékokat kérek, mert a Bund bizonyítékainak meg 
nem adhatom magam !

Vegyük csak sorra Bund állításait s próbáljuk hát ki
hámozni eszméim veszélyes voltát, hogy ugyan mily súly- 
lyal esnek az Igazság mérlegébe.

Azt mondja Bund, hogy „E“ veszélyes radikálizmussal 
magát az erdőtörvényt akarja mostani alakjában a föld 
színéről elsöpörni és az állami erdőfelügyeletet többek 
között az üzemterveknyujtotta igen becses alapjától meg
fosztani,“

C
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Hát a radikálizmust a szándékban elismerem, a veszé
lyességet azonban nem, — mert hiszen én a mostani 
alakjában véleményem szerint meg nem felelő erdőtör
vény helyett szélesebb alapokra helyezett erdőtörvény 
alkotását óhajtom, nem megnyirbálni akarom hatáskörét, 
sőt inkább kiterjeszteni. Beszéljenek a számok. Magyar- 
ország összes erdőterülete 13.108,642 k. hold.* Ebből 
a jogi alapokra fektetett erdőtörvény tartamos használatra 
kötelez 8.514,892 k. holdat, tulajdonképpen azonban mint
hogy 1.681,558 k. hold közbirtokossági erdő csak felté
telesen soroltatott az erdőtörvény 17. §-a alá, mert a tar
tamosság csak addig kötelező, míg közösen használtatnak 
s az erdélyi arányosítások s a közbirtokosságok napról- 
napra történő feloszlása következtében ezek az erdők szintén 
magánerdőkké válnak, — a törvény 17. §-a ezen terület 
levonása után csak 6.833,334 kát. holdra terjed ki, teljes 
szabad kezet enged azonban 6.274,708 kát. hold hasz
nálatában!

Ezen erdőterületnek a devasztálása ha még ez időpontig 
teljesen be nem állt, de közel jövőben várható. Már pedig 
ha felveszszük, hogy egy tartamos üzemben kezelt erdő 
átlagosan kát. holdankint 200 K tőkeértéket képvisel, 
akkor a fenti 6.274,708 k. hold erdő értéke 1.254,941,600 
korona. Általános kihasználás és devasztálás esetén azon
ban ezen erdőterület k. holdanként 50 K átlagos árral 
számítva már csak 313.735,400 K értéket képvisel. Az 
értékcsökkenés tehát tőkeértékben 941.206,200 koronát 
tesz ki. Ezen tőke után 3rt/o-al számítva kamatokban a vesz
teség 28.236,186 korona. Ha most 1000 koronát szá
mítunk egy család megélhetésére, 28.236 család szájából 
esik ki a mindennapi kenyér s a köztársadalomnak ennyi 
nyomorultja kénytelen a helyes jogi alapokon nyugvó er
dőtörvény miatt koldusbotot venni s hazájából idegen földre 
vándorolni. Pedig az itt kimutatott tőke és kamatvesz
teség csak az erdő tiszta jövedelmére vonatkoznak, de 
hátha a nyers jövedelmet vennénk alapul, a honnan még 
a fatermeléssel, fuvarozással, kereskedelemmel foglalkozók 
ezrei húzzák a megélhetésükhöz szükséges jövedelmet, 
akkor a 28 ezer helyett talán 100 ezer családot találunk 
kitéve a nyomornak.

Most, mikor általánossá vált felismerése tarthatlan köz- 
j gazdasági állapotainknak, mikor a kivándorlás és köznyo

mor kérdése immár évek óta foglalkoztatja a kormányt és 
köztársadalmat, kővel dobjuk meg azon kollegánkat, aki 
módozatokat keres, hogy miként lehetne saját szakunk 
terén hazánk siralmas közgazdasági állapotainak javítá
sában közreműködni?

Azt kérdem, melyik veszedelmesebb, vájjon az a radi- 
kálizmus-e, mely a régi meg nem felelő rendszer porba- 
súlytása után 100 ezer család létjogát kívánja örök időkre 
biztosítani, vagy az a conservativismus, mely vagy nem 
lát, vagy nem akar, de legerősebb bizonyítéka az a vi- 
gaszszerü önámítás, minek czikkében Bund is kifejezést

* Bedő-féle statisztika. 1896.

ad, hogy t. i. „nézetük szerint a 17. §. alá nem tartozó 
erdőbirtokokon nem észlelhető oly általános pusztulás, hogy 
a birtokos jogi minőségével ebben az esetben meg nem 
indokolható behatóbb állami felügyelet törvénybe iktatására 
távolról is számítani lehetne.“ Nem méltóztatik észre 
venni, hogy ezen kijelentés és Bund egész fejtegetésein 
átvonuló azon aggályoskodás közt, melylyel a helyes erdő- 
gazdálkodás biztosítékait mérlegeli, mily nagy az ellent
mondás ?

Elismerem, hogy Bund jóhiszeműleg mondotta, hogy 
nézetük szerint a magánerdőkben nem oly általános az 
erdöpnsztitás, hogy szigorúbb szabályozások lennének 
szükségesek, mert ha ez a kijelentés nem volna jóhiszemű, 
akkor a tények letagadásának kellene minősítenem, ezt 
a szándékosságot pedig sem róla, sem a vele egy nézeten 
lévőkről fel nem tételezhetem. Mi lehet hát oka annak, 
hogy ily téves nézetek tarthatják fent magukat, sajnos, 
éppen ott, honnan erdészeti ügyeinket helyesen kormá
nyozni kellene.

Tehetségesebb fiatal szakeröinket a kellő helyi ta
pasztalatok megszerzése előtt vonja kebelébe az irá
nyító központ, még ha idősebb szolgát ér is ez a kitün
tetés, az illető szakismeretei csak előző szolgálati helyeire 
vonatkoznak. Egymásután évröl-évre küldözgeti az 
állam tapasztalatok gyűjtése végett ösztöndíjakkal 
azokat, kiknek jövő munkálkodásához szép reménye
ket fáz, — a külföldre. Hát miért csak a külföldre, 
miért nem gyííjtet hasznos tapasztalatokat itthon is, 
minek kacsingatunk folyton a szomszédba, mikor nálunk 
is igen sok a megismerni s rendezni való? Az állami 
szervezet külső szervei az általános tapasztalatokat elfer
dítve szállítják a központba, mert a hivatalos forma és 
eljárás kizárja a szabad eszmecserét és szabad vélemény- 
nyílvámtástr Magam is másfél évtized szolgálati idő nyo
mait érzem vállaimon, de soha sem emlékezem, hogy a 
központból valaki a viszonyok tanulmányozása végett fel
keresett volna. A gyakorlat embereinek befolyása teljesen 
ki van zárva. így születnek aztán viszonyainkra döntőleg 
ható téves nézetek.

De térjünk vissza a tényékhez és bizonyítékokhoz. A 
gyakorlati életből merített tapasztalatok alapján állítorp 
Bunddal szemben, hogy a magánerdőkben igenis ország
szerte a legáltalánosabb erdőpusztítás folyik. Könnyű ezt 
észre venni annak, aki hazánk különböző erdős vidékeit 
bejárta. Fokozat természetesen itt is van. Míg a köny- 
nyebben elérhető s értékes erdők általában ki vannak 
használva, addig az el nem érhető s kevésbé értékes 
erdőkben még lehet itt-ott fát is vágni. Általános a pusz
tulás a tölgyesekben, szembetűnőbb példáit láthatni a 
vétkes rablógazdaságnak a fakereskedők által összevásárolt 
erdőkben. Ha még az erdőtörvény rendelkezései respek
táltalak, akkor az erdőt az általános kihasználása után 
5 —10 év múlva második, sőt ugyanily idő múlva harmadik 
kihasználás éri, azután ha már a tuskók annyira gyérül
tek, hogy nem érdemes nyúzni, akkor át lesz adva birka-
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legelőnek. Hol a törvényes oltalom ? Hol van az meg
írva, hogy az erdőt az a magánbirtokos milyen zárlatban 
tartozik tartani? Hiszen a legeltetés szabályozása is csak 
a vágásterületekre terjed ki. Ezután következnek a gyúj
togatás és lopás, gyérül az erdő, pusztul a talaj.

Máskor az erdőbirtokosok meredek laza talajú erdőket 
irtanak, hogy egy-két évig a szűz talaj bő termést adjon 
s azután trágyázás lehetetlensége miatt, ha kimerült az 
ős termőerő, felhagynak a míveléssel s hódítnak újabb 
területeket. Igaz, hogy a törvény tiltja az erdőirtást, de 
hát az erdőfelügyeleti rendszer elégtelensége miatt ezek 
az orzások ténnyé válásukig felfedezetlenül maradnak s mit 
csinál az erdőfelügyelő, ha már csak a pusztulás szomorú 
eredményei felett kesereghet?

Még egy jellegzetes alakot említek fel. Ezer meg ezer 
holdra terjednek azon nemes közbirtokossági erdők, amik, 
hogy az erdőtörvény rendelkezései alól kivonassanak, egyé
nileg fel lettek osztva papiroson. Az egyéni birtoklás joga 
kétségtelen, de ők a legeltetést közösen gyakorolják. Ha 
egyiknek-másiknak fára van szüksége, kimegy a maga 
területére s levágja a neki alkalmasat. Tavaszszal azon
ban már járja a területet korlátlanul a csorda és nyáj. 
Ki venné észre, hogy innen is, onnan is egy darab fa 
hiányzik? Az erdőfelügyelő mit se szólhat, hiszen beállí
tott vágást nem lát s arat szabadon a pusztulás és a halál.*

Ezek bár a gyakorlati életből merített példák az összes 
magánerdőkre általánosságban még sem illenek, egy azon- 

■ bán általános s alig kivétel nélküli, hogy a tartamos 
erdőgazdálkodáshoz szükséges készlet a magánerdők
ben vagy már elpusztult, vagy rövid időn elpusztit- 
tatik. Pedig ez az egy körülmény is elegendő arra, hogy 
a fent említett 100 ezer család vándorbothoz nyúljon.

Azon javaslatomat, hogy a feltétlen erdőtalajon álló 
• f erdőkre az állam felügyelete tekintet nélkül csak jogi mi- 
f nőségére egyenlő mértékben terjesztendő ki, azzal véli 

Bund agyonsúlytani, hogy ez teljesen ellenkezik a mosta- 
■ (At nában világszerte uralkodó jogi felfogással. Ennek a bi

zonyítéknak azonban valóságos értéke éppen annyi, mintha 
csak azt mondta volna Bund, hogy hiszen erdőtörvényünk 

/  ezen alapját külföldi minta után vettük át,'hát ha ott jó, 
akkor itt is helyesnek kell lenni. Gyengének tartom pedig 
hazai viszonyainkra a külfölddel való példálózgatást, mert 
először ott teljesen más erdőgazdasági és tulajdonjogi vi
szonyok lehetnek, másodszor, mert ami ott megfelelő, vagy 

'S helyes jogi felfogás, az a mi önálló külön magyar jogi fel
fogásunk szerint abszurdum lehet.

Két dolgot kell itt fontolóra vennünk: Először, hogy
jogrendszerünk s igy jogi felfogásunk is folyton változik. 
Ha csak az 1848. év előtti jogállapotokra térünk vissza, 
láthatjuk, hogy akkor, hogy úgy mondjam a kiváltsági 
jogrendszer uralkodott, vagyis a jogmértéke a jogi személy 
jogi minősége volt (mint ez sajnos, erdőtörvényünkben most

* Ilyen példákkal bizony nap-nap után találkozhatunk az ország 
bármely vidékén. Szerkesztő.

is meg van). A 48. évi vívmányok eltörölték ezt a tel- i 
jesen helytelen alapot s a jog- és igazságszolgáltatás a j 
helyes jogegyenlőség elvére helyezkedett. Csak csodál- i 
koznom kell tehát azon, ha valaki nem akarja erdőtör
vényünk alapjában ezen régi elavult rendszer kárhozatos * 
maradványát felismerni. Tessék megnézni az azóta \  
hozott igazságügyi, polgári, közigazgatási törvényein
ket, — tehát ahol igaz magyar jogfelfogással magyar 
jogászok kodifikáltak — ott megtalálhatja mindenütt -74 
a teljes jogegyenlőség elvét!

Ezek alapján tehát ha Bund azt hiszi, hogy javaslatom 
ellenkezik a mostanában világszerte uralkodó jogi felfogás
sal, én határozott biztonsággal állíthatom: annyival inkább 
megegyezik a Magyarországszerte uralkodó jogi felfogással.

Ne tessék azt se hinni, hogy ez az igazságtalan jog
felfogás észrevétlen marad köztársadalmunkban. Hall
gatnák csak végig ezen jogi alap helyeslői azt a számos 
interpellátiót, amit az állami erdőhivatalokhoz intéznek s 
azt hiszem, hogy az ötödik józaneszü parasztbírónál igen 
megszégyellenék magukat világszerte uralkodó jogfelfogá
sukkal, amikor adós kellene' hogy maradjanak a felelet
tel arra az egyszerű kérdésre, hogy Uram értjük, hogy a 
községünk erdejét az állam kezeli, de hát azt tessék meg
mondani, hogy miért nem kezeli a Rosenfeldét is? En
nek a szomszédnak szabad tíz év alatt már másodszor 
egész lenyúzatni az erdejét s a 4—5 éves vágást birkák
kal keresztül-kasúl járatni, nem fizet se erdőtisztet, se 
erdőőrt s az urak hozzá se szólnak? Mi meg ki sem 
mehetünk engedelem nélkül a mi erdőnkbe, ellenben ösz- 
szes jövedelmét elfizetjük erdőtiszti meg erdőőri fizetésbe, 
meg a fentartási és közköltségekbe.

Másodszor fontolóra kell vennünk a kérdés eldöntésé
nél, hogy ha még elfogadható volna is a világszerte ural
kodó jogfelfogás, egy gazdasági törvénynek helyesen 
nem lehet jogi alapokra helyezkedni, hiszen a törvény 
alkotásának czélja gazdasági szempont, az osztályo
zás is hát csak gazdasági alapokon nyugvó lehet.

Most Bundnak azzal a kijelentésével kell foglalkoznom, 
hogy kisértsük meg csak egy oly törvényjavaslattal- elő- 
állani, mely a magánbirtokost is tartamos használatra kö
telezné, ez ellen felzúdulna a közvélemény stb. Ez 
hangzatos kijelentés, de részemről nem tarthatom alapos
nak, mert nincs ok arra, hogy törvényhozásunkat vagy 
köztársadalmunkat meggyanúsítsuk azzal, hogy egyéni ér- s 
dekeinkből ily könnyen áldoz fel fontos közérdekeket. 
Bund ugyanazt mondja ezzel, mint falusi bíróink szokták, 
ha okát akarják adni a kötött és nem kötött erdőkkel való 
bánásmód közötti különbségnek, hogy t. i. azért van ez 
így, mert az urak nem hoznak magukra törvényt, csak a 
szegény emberekre!

Nézzünk csak vissza a kiegyezésig, ugyan volt-e példa 
arra, hogy törvényhozásunk csak egy törvényjavaslatot is 
visszavetett volna azért, mert a törvényhozók anyagi ér
dekeit érintette. Nem, inkább a legmesszebb menő 
előzékenységgel s loyalitással találkoztunk minden

A
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alkalommal. Pedig nem egy törvény érzékenyen súj
totta éppen a középosztályt, mely a törvényhozásnak és a 
köztársadalomnak legszámottevőbb faktora. Hogy egyebet 
ne említsek, a dohány- és czukorrépateimelésre, a bor, 
sör, czukor- és hűsfogyasztási adókra vonatkozó törvé- 
nyék. Nem illik sehogy sem ez a méltatlan vád arra a 
törvényhozásra, mely mindég vakbizalommal, sőt kitüntető 
lelkesedéssel fogadott minden javaslatot, főleg szakmi- 
nisterek részéről, ahol a közérdek helyes irányba való 
előbbvítelét még saját egyéni kárára is megérthette. Már 
pedig egy ily szélesebb alapokra fektetett erdőtörvény köz- 
gazdasági fontosságát megértetni nem nehéz dolog.

Nem fogadhatom el azt sem igaznak, hogy a 17. §. alá 
tartozó erdőknél más eset állna fent, mint a magán- 
erdőknél. A birtokosokat bár véleményem szerint hely
telenül lehet jogi minőségükre nézve osztályozni, de az 
erdőket nem. Az erdőgazdasági szempontok soha sem 
találkozhatnak a jogiakkai, mert vagy közérdekből fentar- 
tandó valamely erdő (ide kell érteni az erdő szükséges 
készletét is) vagy nem, — tertium non datur. Ha pedig 
közérdekből fentartandónak mondatik ki, akkor éppen a 
legszélesebb népréteg, az állam érdeke kívánja, hogy a 
magánérdekek háttérbe szoríttassanak, így igenis minden 
vonalon találkozik a helyes erdőgazdaság érdeke az állam 
érdekével, de nem mint Bund állítja, hogy csak a 17. §. 
alá tartozó erdőknél. A feltétlen erdőtalajon álló erdők 
irtásának tilalma, a letarolt területek újraerdősítésének 
kötelezettsége még akkor sem óvják meg a közérdeket, 
ha erdőfelügyelőségeink a magánerdőbirtokosokkal szem
ben is eredményesen működhetnének, mert pusztulásnak 
van átengedve az erdő megkívánható készlete, melyre 
pedig 100 ezer család létjogának biztosítása érdekében 
szükségünk van.

A kényszer jellegével nem biró állami és társadalmi 
akcziók üdvös és hasznos voltát készséggel ismerem el, 
de ezek csak a messze jövő befektetései s kérdés, ha 
biztosítékokat nem keresünk, hogy vájjon valaha kamatozó 
tőkékké válnak-e ?

Mi természetesebb tovább, mint hogy ha átérezvén a 
kérdés közgazdasági fontosságát, a magánerdőbirtokot is 

: korlátozni akarjuk. De a mostani erdőtörvény és állami 
erdészeti szervezetnek ezekre való kiterjesztése szinte le
hetetlen kívánság, hiszen az állam üzemtervi rendszerére 
alapított felügyeletével oly sűlylyal nehezedik a 17. §. alá 
vont erdőkre, hogy ha ez ellen a kiterjesztési akarat ellen 
felzűdulna a közvélemény, azt már magam sem csodálnám. 
Önként folyik ebből, hogy el kell vetnünk minden feles
leges terhet, ami az állami erdőfelügyelet hathatós gya
korlásához nem szükséges.

Fokról-fokra így jutnánk el ahhoz a javaslathoz, hogy az 
állami erdőfelügyeletet az üzemterveknyújtotta alapjától 
megfosztani kívánjuk, mert hiszen a czélt tökéletesebben 
érhetjük el, ha az állami erdőfeliigyeletet hivatásához 
mérten alaposan szervezzük, ellenben felmentjük a birto
kosokat attól a kellemetlen tehertől, hogy saját költségükön

legyenek kénytelenek az állami erdőfelügyeletnek becses 
alapot szolgáltatni.

Bund maga írja az E. L. VII. füzetében, hogy Ausztriá
ban az erdőrendezés az erdőfelügyelet szempontjából nem 
bír jelentőséggel, a kincstár és állam által kezelt alapít
ványi erdőkön kívül más erdőkre nézve az üzemrendezés 
kényszere nem áll fenn, ennek daczára azonban téves 
volna az a hit, hogy Ausztriában az erdőrendezés ügye 
parlagon hever; a kisebb birtokok igaz, hogy nélkülözik 
az üzemterveket, de a nagyobb hitbizományi és magán
erdőkben, melyek éppen Ausztriában az erdőállomány 
tetemes részét teszik ki, a birtokosok saját érdekükben 
régóta felkarolták az üzemrendezést. Csodálatos, hát ott 
ilyen veszélyes radikalizmussal kezelik az erdészeti 
ügyeket? Hogy lehet az, hogy ott még mindezideig az 
erdőgazdaság nem mondott teljes csődöt? Azt elis
merem, hogy az „erdőgazdaság az őt irányító iizern- 
rendezéssel szoros szervi összefüggésben áll“, de nem 
irom alá azt, hogy az állami erdőfelügyelet és az üzem
rendezés elválaszthatlanok volnának egymástól. Amit 
Bund mond fejtegetéseiben ezek után, azokból az én esz
méimnek teljes félreértését és elmagyarázását olvasom ki.

így azt a kívánságomat, hogy az erdőtörvény az erdők 
jókarban tartására és a használat tartamosságára nézve 
kategorikus kijelentéseket tartalmazzon, teljesen félreérti. 
Szerinte nem vehetné át a törvény az üzemtervek sze
repét, mert ezen kategorikus kijelentések az erdők gazda
sági viszonyainak sokfélesége következtében nem felelhet
nének meg minden viszonynak, az állami erdőfelügyelet 
követelményei nem módosulhatnának a helyi viszonyok 
szerint, előállna az egy kaptafára való húzás stb. De hát 
fordítsuk meg a dolgot; ezzel szemben a való igazság 
az, hogy éppen ezek a kategorikus kijelentések nyújtják 
egyedüli biztosítékát a helyi viszonyok teljes érvényesü
lésének. Mert nem tudom milyen kijelentéseket ért Bund, 
de ha az áll pl. a törvényben :

„Minden erdőbirtokos feltétlenül fentartandó erdejének 
évről-évre csakis bizonyos területhányadát használhalja 
ki, mely hányadot a birtokos meghallgatása után az erdő
felügyelő véleménye alapján a közigazgatási erdészeti al
bizottság 10 évről 10 évre állapítja meg stb.“ Vagy az 
mondatnék hogy: „a vágásterületek az erdőgazdaság czél- 
jaira alkalmas s a helyi viszonyoknak megfelelő módon 
felújítandók stb.“

Hát ezekben és hasonló kijelentésekben nem érvényesül
hetnének a helyi viszonyok? Sőt ellenkezőleg, csakis így 
lehetséges, hogy a helyesen felépített erdőfelügyelet a 
helyi viszonyok szerint irányítsa a gazdasági kérdések 
mérlegelését. Persze, akkor a kir. erdőfelügyelő nagyobb 
hatáskörrel s nagyobb felelősséggel dolgozna, de nem is 
kellene jogos panaszokat hallatnunk üzemterveink s eljá
rásunk sablonos voltáról.

Én fejtegetéseimben egyáltalában nem szövegeztem 
törvényjavaslatot. Nagyon helyesen mondja Bund, hogy 
csak útmutatót állítottam fel. Miért igyekszik hát minden
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kijelentésemet a maga merev formátlanságában feltüntetni? 
hiszen ha jóakarattal foglalkozunk egy dologgal, akkor 
olvashatnánk a sorok között is, magunk segíthetnénk a 
még formátlan alapra építeni s ha ezt tenné, akkor talán 
előtte is kibontakozna az eszményi palota körvonala.

A legeltetési tilalom kérdésének törvényes szabályozását 
például hasonlóan merevíti meg. Nem hiszem, hogy 
soraim szelleméből kivehető ne volna, hogy én a legel
tetési elő- és utótilalmak szabályozását is a helyi erdészeti 
hatóságra ruháznám, sőt még kivételes intézkedések jogá
ról is említést tettem.

Igaz, hogy én sok minden, eddig tiszteletben tartott 
czopfon túltettem magam, de hát egész más szempontból 
vezetem le következtetéseimet s Bund pedig teljesen más 
szempontból bírálja felül azokat.

Én az üzemtervek állami kényszere ellen harczolok s 
nem az üzemtervek ellen. Bund pedig felfogja a támadást, 
mintha az általában az üzemrendezés szükségessége ellen 
intéztetett volna. Az eshetőségeket is ebből a szempontból 
bíráltam, hogy t. i. ha üzemtervi kényszer fent nem áll 
s a birtokos esetleg üzemterv nélkül, sőt minden vágás
sorrend betartása nélkül gazdálkodik is, de emellett a 
szükséges készletek fentartására köteleztetik, ebből a köz
érdekre semmiféle kár nem háramlik. Bund pedig a 
helyes erdőgazdasági elveket dobja elém bizonyítéknak. 
Hogy lehet, ha az embert nem szánt-szándékosság vezeti, 
világosan megírt dolgokat így félremagyarázni?

Azt írtam, hogy nem kényszeríthetők a birtokosok fel
mérésekre, szabályos erdőalakok képzésére, vágássorrend 
betartására s üzemnyilvántartások vezetésére stb., tehát 
nem kényszeríthetők, de mondottam-e csak egy szóval 
is, hogy mindezek a helyes erdőgazdálkodás elveivel ellen
keznek, sőt ki is fejeztem, hogy ezek mind szép eszmék, 
ha a birtokos szabad akarata nyit utat nekik, de a kényszer 
nem indokolt.

Hát nézzük csak, hova zsugorodik össze Bund egész 
okoskodása, ha az általa hangoztatott erdőgazdasági szem
pont helyett csakis az állami kényszer szempontjából 
foglalkozunk a dologgal, amint azt én előzőleg is tettem.

Azt mondja Bund, hogy én a szabályos hozamról, sza
bályos állapotról és vágássorrendről mint ósdiságokról 
beszélek. Hát ezt ugyan nem olvashatta ki jóhiszeműleg 
soraimból, mert hiszen én ezeket írtam: „Sok ott az 
ósdiság, ahol még felsőbb állami kényszerrel elrendelt 
egyenlő, sőt szabályos hozamokról stb. beszélünk.“

E közt a két felfogás közt talán van egy kis különbség, 
mert míg magam is együtt tartok Bunddal abban, hogy 
nem megyek bele, hogy a szabályos hozam, növedék, 
készlet, vágássorrend fogalmát erdőgazdaságunkból szám
űzzük, addig határozottan tagadom, hogy ezeknek állami 
kényszerrel való elrendelése jogos és szükséges volna.

Az a tiszta lúczfenyves példája mit igazol ellenem? 
Semmit. Mert akár állami kényszer teremtette üzemtervek 
alapján dolgozunk, akár nem, mégis csak a helyes erdő- 
gazdasági elvek alkalmazása veszi elejét az ilyen téve

désnek, már pedig azok alkalmazására elveim éppen 
szabad tért nyitnak, nem hogy korlátot emelnének.

Hogy én a vágássorrend szükségességének letagadásával 
az egész eddigi erdőgazdasági tudománynyal ellentétbe 
helyezkedtem volna, tagadom. Én azt mondtam, hogy: 
„a birtokosok nem szoríthatók a vágásterületek sorrend
jének a betartására, annál kevésbé szabályos erdőalakok 
képzésére s ezekért való áldozatok hozatalára.“ Ez csak
nem egyértelmű a Bund által nekem tulajdonított sza
vakkal? f  helyes erdőgazdasági elvek alkalmazására a 
birtokos magától is rájön s arra valók a szakképzett erők,

Hogy a gazdálkodást ezek szerint irányítsak, de a kényszer 
jogosultságát itt sem ismerem el. Főelvül tartom az erdő 
szükséges készletének kötelező fentartását s indokolásom
ban csak azt bizonyítgattam, hogy erre a vágássorrend 
be nem tartása nem rejt magában veszedelmet.

Amit tovább Bund a felmérések kényszerének védel
mére felhoz, az bizonyítéknak elég vékony. Mindent, igaz, 
nem lehet az államra bízni, de a mire az államnak szük
sége van, azt mégis csak neki kell elvégezni.-^ .

A kataszteri felmérésekkel igen kis részben járult'hozzá 
az állam ezen feladatokhoz, mert hiszen éppen erdős 
vidékeinken ez a felmérés még mai nap sem befejezett. 
A gazdasági üzemterv alapjául szolgáló felmérés és a; 
szükséges állami felügyelet czéljának megfelelő felmérés 
közt lényeges különbség van. A birtokos, ha szüksége 
van gazdasági üzemtervre, mér és csinál olyan térképet, 
a milyen czéljainak megfelel, ehhez az államnak éppen 
semmi köze, viszont ha az állam őt gazdálkodásában 
térképek alapján ellenőrizni akarja, akkor mérjen és ké
szítsen oly térképet, ami czéljainak megfelel, ehhez ismét 
a birtokosnak nincs semmi köze. Arra tehát éppen semmi 
szükség nincs, hogy az állam felmérése felölelje azokat a 
vonalakat, a mikre esetleg a birtokosnak szüksége lenne.

Arra a felvetett kérdésre, hogy a „szabályos erdőalakok“ 
ellen emelt kifogásom alatt azt értettem-e, hogy erdő
beosztásra nincs szükség, már a fentebb elmondottak 
szellemében könnyű megfelelni, a kinek szüksége van rá, 
legyünk egész nyugodtak, élni fog vele. Az erdőgazdasági 
tudomány szempontjából ezekkel a kérdésekkel czikkem- 
ben egyáltalában nem foglalkoztam s most sem foglal
kozom, de reméljük, hogy majd Bund megígért czikk- 
sorozatában ezekről olvashatunk tanulságos fejtegetéseket.

Üzemnyilvántartást ám vezessen minden birtokos vagy 
egy ívre, vagy kötetekre terjedőt, ez nem képezte érte
kezésem tárgyát, de üzemrendezési utasításunk bármily 
kevés adat nyilvántartását követelje is, jogtalan, mert 
megindokolhatlan kényszer alapján áll.

Hasonlóképp semmi alapja sincs annak a nekem tulaj
donított felfogásnak, hogy én az üzemátvizsgálásokat szük
ségtelennek tartanám, tessék, eszközölje minden erdőbir
tokos a neki megfelelő czél és mód szerint, de hogy erre 
állami kényszerrel jogosan kötelezhető, azt hiszem ezt 
Bund sem vitatja.

A nem feltétlen edők fentartásáról és rekompenzáczióról
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Bund semmi újat nem mond. Én is csak a kötött erdő
birtokokra vonatkozólag foglalkoztam azokkal, sőt én még 
több elismeréssel voltam a rekompenzáczió iránt, mert 
míg Bund csak kopár és silány területek kultúra czél- 
jaira való meghódítását tudja be érdemének, addig én 
azt írtam, hogy ha módjukban áll a birtokosoknak a fel
állított követelményeknek megfelelni s erdejükhöz feltétlen 
erdötalajokat csatolni, akkor ez a csere közgazdaságilag 
előnyös. De arra nem felelt meg, hogy mi a követelmény, 
ha a birtokosoknak egyáltalában nem áll módjukban csere
területeket felajánlani?

Bund ismertetésének igazán nem sokat köszönhetek. 
Minden szavamat, minden eszmémet hajlított tükörből 

i vetíti vissza. így például azon szavaimat, hogy: „mert 
' az erdő az ország közvagyona, világos, miszerint az erdők 
j fentartásáról alkotandó törvénynek valami úton-módon 

a birtokosok használati jogát korlátozni kell,“ úgy ferdíti 
el, hogy mivel kénytelen-kelletlen mégis csak korlátozni 
kell a birtokosokat stb.

Már fentebb említettem, hogy én nem szövegeztem 
törvényjavaslatot. Ha hát pár rövid sorral jeleztem mint 
egy alapul, hogy a szükséges készletek fentartásának, a 
felújításnak, az állabápolásnak s legeltetésnek szabályo
zása már az erdők jókarban tartását s tartamosságát biz
tosítja, csak nem gondolta komolyan Bund sem, hogy 
ezen kijelentésekkel egy erdőtörvényt megalkotottnak tartok 
s mégis ott olvassuk sorai közt, hogy „e rövid és való
színűleg a kívánt kategorikus kijelentéseket tartalmazó 
törvény“ stb. Hát ez a tárgyilagos jóakarat, melylyel egy
másnak tartozunk?

(Folytatása következik.)
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Ö sszenőtt erdei fák.
Hajdú János m. kir. főerdész az „Erdészeti Lapok“-nak 

1900. évi VI. füzetében tett először említést ezen farend
ellenességről.

Érdekesnek meg hasznosnak találtam eme megfigye
lések folytatását és azok közlését.

Hisz a természet annyi remek, csodás, meglepő dolgot 
rejt magában, hogy a legnagyobb fáradtságot is megér
demlik azoknak felkeresése.

Ilyen érdekes jelensége a természetnek az egy- és 
különnemű, illetve különfajú fák összenövése. Aradmegyé- 
ben kezelésem alá vegyes lombfaerdők tartoztak. Ezen 
területen sok összenőtt fát láttam, észleltem. Ezek közül 
egy párt — úgy az összenőtt fanemek szerint, mint az 
összenövési mód folytán — érdekesebbet fel fogok sorolni.

Az altalaj mindenütt diorit, agyag és csillámpala, e 
fölött hol vékonyabb, hol vastagabb rétegben kővel vegyült 
televényes, homokos agyagfeltalaj van. Tengerszín feletti 
magasság 500—750 méter.

Ily viszonyok mellett nőtt fel egymástól 20 cm. távban 
párhuzamosan eyy bükk és egy nyír, míg 70 cm. magas
ságban a nyír a bükkszomszéd felé kezdett hajlani és

hajlott addig, míg teljesen reányomta magát, annyira, 
hogy az teljesen magába zárta, keresztül nőtt a bükkön. 
A nyír további növése folytán az előbbi bükk tövéből

1. ábra.

kinőtt második bükkfával keveredett össze és ez is teljesen 
körülnőtte a nyírt. Ezentúl a három fa egymással pár
huzamosan, eredeti irányukat teljesen felcserélve nőttek 
tovább. Az első bükk meg a nyír 36 cm. átm., a második 
bükk 32 cm. Lombo
zatuk teljesen össze 
van keveredve, de 
semminemű rend
ellenességet nem ta
pasztaltam. Az ösz- 
szenövést vázlatosan 
az 1. ábra mutatja.

Érdekes összenö
vési esetet láttam 
bükk és gyertyán kö
zött. Mindkét fa 34 
cm. vastag. A föld 
színétől 150 cm. ma
gasságig egymással 
összeforrva 
nőttek fel, 

de ezen ma
gasság után 

elváltak 
egymástól 

és más úton 
haladtak, a 
bükk jobbra
és a gyertyán balra, de mindig párhuzamosan egymással. 
Két méteres út után a bükk egy oldalágat bocsátott
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gyertyán társa felé — mely ág 1900. évben 16 cm. vastag 
volt — mely a szomszéd testébe be is hatolt. Ezen ponttól 
felfelé 3 méter távban az eddig párhuzamosan nőtt fák 
közül a bükk kezdett a szomszéd felé hajolni és végre 
azon át is nőtt, illetve amaz a bükköt körülnőtte szövetével. 
A gyertyán másik oldalán növő bükk előbbi helyét többé 
nem veszi fel és így a bükk balra, míg a gyertyán jobbra 
fordúlva nőnek tovább. Ezen átnövést a 2. vázrajz mutatja.

Észleltem három különfajú fának az átnövését is. Egy- 
méter átmérőjű körterületen három fa nőtt: bükk, gyertyán, 
nyír. Ezen fák méretei a következők: bükk 30 cm., 
gyertyán 20 és a nyír 16 cm. átmérővel bír. Ezek igen 
sajátságos módon nőttek össze. A 3. számú vázrajz mutatja, 
ezen sajátságos összenövést.

Ezen fák közül a nyírfa nő először össze a bükkfával. 
Alul 50 cm-nyire egymás mellett nőnek, míg a jelzett 
magasságban összeforrottak. A nyír ezen ponttól kezd 
jobbra hajlani, míg végre egyesül a gyertyánnal is. Ez

teljesen ma- 
iM  gába zárta a

íííll nyírt' Tovább
nő és egyene
sen felfelé, de 
semmi rendel- 
lenességetnem 
mutat többé. 

De összenő a 
gyertyán a 

bükkel még, 
miután az a 
nyírt már ma
gába zárta. A 
gyertyán szö
vete folyja tel
jesen körül a 
bükköt. Ezek 
is szabálysze

rűen nőnek 
tovább.

Láttam bük
köt rezgőnyár

ral csavarosán összenőve, majdnem egyenlő menetekkel. 
E két fa úgy volt összecsavarodva szorosan egymással, 
mint a hogyan a kötél van összesodorva. Ez a csavarodás 
tartott alulról föl végig, míg a lombozat között megszűnt.

Nem annyira különleges és gyakrabban is látható a 
következő összenövési mód. Egy bükkfát rezgőnyárral 
következőleg láttam összenőve: A bükk egyes magassági 
pontokból oldalnyúlványokat bocsát szomszédja felé, míg 
társát elérve, abba belenő. Ezen fák alúl egymással 45 cm. 
magasságig össze voltak nőve. Az összenövési ponttól 
felfelé párhuzamosan haladnak egymással, míg újra össze
növési nyúlványt bocsát. Az első összenövési nyúlvány a 
föld színétől 3-0 m-re van, 36 cm. hosszú és 3 cm. vastag; 
a második nyúlvány 6'50 m. magasságban van ; a har

3. ábra.

madik pedig 8 m-nyire. Ezen nyúlványok 26 cm. hosz- 
szúak és vastagságuk egy pár czentiméterrel tér el az 
elsőétől. Valamennyi 45° szög alatt nyúlik ki.

Érintkezési összenövési esetet láttam bükk és nyár 
között. A két fa majdnem egymás mellett nőtt fel a talajból. 
Ezek helyenkint kidomborodnak és 10—20 cm. hosszban 
egymást érintve, egymással összeforrva nőnek tovább, 
míg megint szétválva, párhuzamosan haladnak egymás 
mellett felfelé, míg az előbbi módon újra összenőnek. Ez 
az összes növés a hossztengely irányában többször ismét
lődik. A két fa közötti üres hely alig 2—3 cm. nyílású. 
A fák a belső oldalukon addig, míg a jelzett összenövési 
folyamat tart, élesen ki vannak ormozódva, gerinczesedve. 
Egészen olyan kinézésű, mint a behegedett fagyrepedés.

Az egynemű fák közötti összenövés leggyakrabban a 
gyertyánnál fordúl elő, sőt oly sűrűn fordúl elő, mintha 
csak erre lenne predestinálva.

Érdekes ágösszenövési esetet láttam egy hegyi juharcn. 
Egy vékony oldalága, mely 1900. évben 6 cm. vastag 
volt, visszafelé, a törzshöz kezdett fordúlni és hajlott, míg 
abba bele nőtt és a törzs másik oldalán tovább nőtt, 
míg végre elhalt. Ez el volt száradva és levágattam 
számomra.

Azt hiszem, hogy az igen tisztelt szaktársaim még sok 
más és érdekes összenövési eseteket tudnának közölni 
teljesen egyszerű vázrajz kíséretében és véleményem 
szerint igen jó volna azok közlése sok mindenféle szem
pontból is és én nagyon hiszem, hogy közleményük mindig 
bírna kellő érdekkel.

M irt se János,
v. föerdész.

Szaktársaim hoz!

Lapunk 19-ik számának vezérczikkében felemlítettem 
többek között azt is, hogy idei közgyűlésünkön indítványt 
akarok tenni arra nézve, mit tehetne az O. E. E. társa
dalmi állásunk emelése czéljából.

Indítványaimban az okleveles erdészek czímkérdésének 
rendezését, az egyenruha viselésének eltörlését s az erdő
őri intézmény újbóli szervezését szerettem volna tárgyalás 
alá vétetni.

A gyűlés előtt azonban e tekintetben több szaktárssal 
értekeztem, kikkel arra a meggyőződésre jutottunk, hogy 
ilyen fontosabb kérdések megvitatására, illetőleg tárgyalá
sára a talajt jobban kell előkészíteni, mert ötletszerűen a 
gyűlés kényes természetű indítványok fölött érdemleges 
határozatra, megállapodásra aligha jut, különösen azért 
nem, mert a felvetett kérdéseknek gyökeres megoldása 
csak új törvény életbeléptetése által volna elérendő, ami 
egyelőre a jelen viszonyok között egyelőre szinte kivihe
tetlen akadályokba ütközik. Nem akarván tehát indítvá
nyaimat kitenni annak, hogy azok fölött a gyűlés kellő 
méltatás nélkül napirendre térjen, elhatároztam várni az 
előterjesztéssel a jövő évi gyűlésig, mely ideig a kérdés
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szaklapjainkban remélhetőleg kellőleg megvitatva lesz s 
más hasonló czélú indítványokkal a tárgyalásra jobban 
előkészíttetik.

Ezeket kívántam különösen azon szaktársaimnak tudo
másul adni, akik a gyűlésen meg nem jelenhettek, nehogy 
még látszata is fennforogjon annak a feltevésnek, mely 
szerint e mindnyájunkra oly fontos kérdés további szel
lőztetése és megvitatása elől a „Magyar Erdész“ jövőben

elzárkózik’ Imecs Béla.

Az Országos Erdészeti Egyesület 
közgyűléséről.

Az Országos Erdészeti Egyesület f. évi rendes közgyű
lését, az egyesület fennállása óta a 36-ikat, f. hó 7-én 
tartotta meg Budapesten, Alkotmány-utczai székházának 
termeiben. A közgyűlés látogatói, kik már az előző nap 
estéjét is együtt töltötték a Metropole-szálló külön termé
ben, fesztelen ismerkedés és a régi baráti köteléknek 
megújítása végett, számszerint 145-en voltak.

A közgyűlést Bdnffy Dezső báró elnök nyitotta meg, 
üdvözölvén a megjelent tagokat, valamint a hatóságok és 
testületek megbízott képviselőit. A földmívelésügyi mi
nister Solcz Gyula min. tanácsos és orsz. főerdőmester, 
a vallás- és közokt. minister Hirsch István m. kir. fő- 
erdőtanácsos által képviseltette magát. Megjelent továbbá 
számos törvényhatóság és város, nemkülönben több kül
földi erdészeti egyesület képviselője.

A közgyűlés ezután meghallgatta és tudomásul vette 
az egyesület múlt évi működéséről szóló jelentését. Eb
ből a jelentésből megtudtuk, hogy az egyesület a keres
kedelemügyi ministeriumnál lépéseket tett az iránt, hogy 
az erdei vasutak engedélyezésének eljárása és a terület- 
használat szabályoztassék. A kérelem oda irányult, hogy 
egyfelől az erdei vasútak engedélyezési eljárása a lehető 
legegyszerűbb, tehát kevés költséggel járó legyen és a 
hatóságok csakis oly építési feltételeket szabjanak, amelyek 
a fennforgó konkrét esetekben a vagyon- és személybiz
tonság szempontjából elkerülhetlenül szükségesek, másfelől 
pedig az erdei vasútak részére, ha az építő egyes okvet
lenül szükségelt idegen területrészletek tulajdonosaival 
megegyezésre jutni nem tud, a kisajátítás joga biztosíttas
sák. Ideiglenes erdei vasútaknál az erdőtörvény 178. §-a 
alapján volna az idegen földterület igénybe veendő.

Az egyesület kebelében új intézményként meghonosod
tak a téli előadások és felolvasások. Az elmúlt tél és 
tavasz folyamán 4 előadás volt. Vadas Jenő a tölgy- 
erdőmívelés némely hibáiról tartott előadást, figyelmez
tetve azokra a következményekre, a melye'k bekövetkez
nek, ha a kocsánytalan tölgy tenyészövében is kocsányos 
tölgygyei erdősítünk. Az egyesület ez ügyben a földmí
velésügyi kormányhoz is felírt, kérve, hogy a kocsánytalan 
tölgy makkjában mutatkozó hiányon lehetőleg segítsen.

Schmidt Károly Francziaország fakereskedelmi és fa

ipari viszonyairól, Havas Ágoston a kopárokon használt 
ültetési módokról, Kaán Károly a hegyvidéki erdőgazdaság 
szerepéről a nemzet háztartásában olvasott föl.

Állást foglalt az egyesület a német vámtarifatervezet 
ügyében is, kimondván, hogy főleg a megmunkált fára 
tervezett igen súlyos vámtételek mérséklése kívánatos s 
hogy a gömbölyű fa kiözönlésének mesterséges megaka
dályozása, amit az osztrák faiparosok kiviteli vámok útján 
óhajtanának elérni, ellenkezik a hazai erdőgazdaság érde
keivel, de általános közgazdasági tekintetben is veszélyes.

Foglalkozott az egyesület továbbá a felvidéki nép ki
vándorlásának kérdésével, amelylyel kapcsolatban gyakran 
említik a legelöhiányt, amely az erdők tilalmazásából és 
a közlegelők beerdősítéséből származónak van többnyire 
feltüntetve. A titkári jelentés részletesen kitér a legeltetés 
történetére, konstatálja, hogy erdészeti törvénykezésünk és 
a végrehajtási rendeletek az erdei legeltetést mindenütt 
megengedik ott, ahol ez közgazdaságilag egyáltalában 
megengedhető. Az erdőgazdaság ezen határon belül át
menetileg mindig kész a mezőgazdaságnak az állattenyész
tés terén segédkezet nyújtani mindaddig, amig a földek 
belterjesebb művelésével az istállóztatás terjed. A legel
tetés kérdésének gyökeres megoldása azonban nem 
erdőgazdasági, hanem mezőgazdasági feladat, mely
nek megoldására még kevés kezdeményező lépés történt.

Az egyesület annak emlékére, hogy 1899. évi közgyű
lését Pálffy Miklós herczeg malaczkai uradalmán sze
mélyesen vezette körül, az ottani erdőkben értékes gránit- 
emléktáblát állított, melynek leleplezési ünnepélye f. évi 
junius hó 8-án volt.

Az egyesület a párisi nemzetközi kállításon aranyérmet 
nyert.

Az egyesület vagyona a tehermentes székház leltári 
értékének beletudásával 793.485 K 39 f. A tagok száma 
2041. A Bedő Albert-alapítványból a 600—600 koronás 
ösztöndíjakat két erdőakadémiai hallgató élvezi. Jótékony 
alapítványaiból az egyesület a m. év végével 74 erdőtiszt
nek, erdőtiszt özvegyének vagy árvájának összesen 4463 
K segélyt osztott ki.

A titkári jelentés befejeztével az elnök a közgyűlésnek 
bejelentette annak az új alapítványnak átvételét, amely a 
tagok áldozatkészsége folytán, önkéntes adakozás útján 
10.119 K összeggel egybegyűlt s az egyesületnek a volt 
titkárnak és mostani II. alelnöknek úgy az egyesületi 
téren, mint a közszolgálat terén szerzett érdemei elisme
réseképpen, mint Horváth Sándor-alapítvány felajánlta- 
tott és a hazai erdőgazdaság körül kiváló érdemeket szerzett 
egyesületi tagok jutalmazására lesz fordítandó! A köz
gyűlés az alapítványt örömmel fogadta és az alapszabá
lyokat megfelelően kiegészítette.

A Deák Ferencz-alapítványból a közgyűlés Gaul 
Károly iparisk. tanárnak a házi faiparról szóló és Gellért 
József m. á. v. erdőmérnöknek a bükk-tüzifa romlásának 
megakadályozásáról szóló műveit 2C0—200 korona pálya
díjjal jutalmazta. Ezen alapítványnak jövő évi kamataiból
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(100 arany) az ákácz monográfiájára lesz pályázat hir
detendő.

A jövő évi közgyűlés helyéül az arad-csanádi vasutak 
igazgatóságának meghívása alapján Gurahoncz (Arad vm.) 
tűzetik ki.

Miután még a m. é. számadások s a jövő évi költség- 
vetés jóváhagyást nyert, az elnök élénk éljenzés között az 
ülést berekesztette.

A közgyűlés után a Continental-szálló nagytermében 
közös ebéd volt, amelyen Bánffy Dezső báró elnök ő 
felségére, dr. Beáö Albert első alelnök az elnökre mon
dott felköszöntőt s ezenkívül is számos felköszöntés hang
zott el.
*******

FARERESKEDELE/A.

Visszapillantás a lefolyt évre.

Ha van a magyar iparnak és kereskedelemnek olyan 
ága, mely sajnálkozással búcsúznék az ím befejeződő évtől 
(amit azonban alig hiszek), a fatermelés és fakereskedelem 
bizonyára nem tart vele. Mert még azt a kevés jót is, 
amit az 1900-ik esztendőtől örökölt, úgy elnyomorította, 
hogy évek múlnak majd bele, míg balkezű áldásait ki
heverhetjük.

Igaz ugyan, hogy a búcsúzó év keserveinek forrása 
tulajdonképpen 1900-ban keresendő, mert már a párisi 
világkiállítás alapzatai is ingoványos üzleti talajra helyez
tettek s a nagyvilág közönségét Párisba verbuváló trombita
szó és dobverés recsegése közé jajveszéklés hangjai ve
gyültek, vészkiáltások, melyek hamarosan túlharsogták a 
reklám dobpergését s mire bekövetkezett a kiállítás kapu
zárása, már teljes mértékben kitört az ipari és kereske
delmi válság Európaszerte. Minket úgyszólván csak egy 
néhány erősebb hullámverése ért a krízisnek s már ebbe 
is szinte fulladozunk. Maga az ár Németországban pusz
tított és pusztítja még ma is azokat, akiknek anyagi ereje 
nem vert oly mély gyökereket, hogy az egész birodalom 
iparán és kereskedelmén elementáris erővel végigseprő 
fergetegnek ellentállni képesek legyenek.

Köztudomású tény, hogy Németország, melynek roppant 
kifejlett ipara rengeteg fát fogyasztott és a mely e nagy 
faszükségletnek kis hányadát sem képes saját erdeiből 
fedezni, a magyar fának — különösen épület és műfának 
— legnagyobb, sőt bátran mondhatnék: egyetlen fogyasz
tója volt.

Az 1901-ik évnek rójjuk fel bűnül, — ha nem is éppen 
igazságosan — hogy csak volt. Mert iélesztendejénél 
több, hogy Németországba alig megy ki valamelyes fa és 
tény, hogy olyan német exportőrök, kik a német ipar fel
lendülésének korszakában (még harmadéve is) százszámra 
importálták a magyar fával megrakott vaggonokat hazá
jukba, ma vagy egyáltalán egy szál deszkát sem, vagy 
legjobb esetben 1—2 vaggont rendelnek meg, ezt is olyan

áron, a minőért termelőink harmadéve például még szóba 
sem álltak senkivel.

Lehorgasztott fővel jár-kel a termelő nagy készletei 
között; pedig rég megszorította termelését mindegyik. De 
még így is felszaporodott az anyag, mert ha a hazai 
fogyasztás aránylag, sőt aránytalanul jobb is a Német
országba irányúiénál (amit ezennel konstatálni kívánok), 
itthon mind el nem helyezhető.

S nem elég a bajból ennyi! Előáll a német birodalmi 
kormány és 1903-ban megújítandó kereskedelmi szerző
déseink elé (hamis indokolással és tisztán csak a német 
agráriusoknak nyújtandó kedvezés czéljából) olyan vámot 
vet kiviendő faáruinkra, hogy feljajdulnak bele az egész 
ország összes erdőbirtokosai, fatermelői és fakereskedői.

Igaz ugyan, hogy a vámemelés indokolásából lépten- 
nyomon kilátszik a lóláb; de hát a Németországban ez- 
időszerint uralkodó gazdák követelik a vámemelést 
hogy az ő erdeik fáját jobban értékesíthessék — s kor
mányuk kénytelen az ő nótájukat fütyülni. Tánczolni majd 
mi fogunk rája, ha csak a mi kormányunk erélye el nem 
hallgattatja ezt a keserves muzsikát.

A puha fával való kereskedelem tehát nemcsak alá- 
hanyatlott 1901-ben, de még kilátást is nyert arra, hogy 
a jövőben még alább is fog hanyatlani.

Nem sokkal, sőt valljuk meg semmivel sem jobb volt 
a keményfaüzlet, már a mi a szelvényanyagot illeti. A 
frízek például, sem külföldön, sem itthon építkezés nem 
lévén, egyáltalán nem keltek; s ha itt-ott elvétve mégis 
akadt egy-egy eladás, az olyan árak mellett történt, hogy 
nemcsak az eladó, hanem a vevő is resteilte megmondani.

Csupán a tölgydongaüzlet virágzott 1901-ben, még 
pedig úgy a Németországban fogyasztott magas számú 
kádárfa, valamint és különösen az ú. n. franczia (kis 
számú) dongaüzlet. Az 1901-iki szüret ugyanis kitűnő volt 
Európaszerte ; főleg Francziaországban roppant sok és jó 
bor termett s ezt a jó termést már 1900-ban is jó szüret 
előzte meg. A dongának tehát igen nagy kelete volt s 
minthogy a dongatermelők rászoríttatván az előző évek 
rossz szüretei következtében a termelés csökkentésére, 
kis készletek fölött rendelkeztek, minden dongájukat el
adták, még pedig nagyon jó árakon.

Rossz volt 1901-ben a cserkéregüzlet is. Termelőink 
ugyanis megkéstek ezidén a termelési munkálatokkal, 
minthogy a mezei munka és szőlőmívelés minden munka
erőt lefoglalt. Mire ezek az erők felszabadultak, akkor 
roppant hőség állt be, mely úgyszólván naponkint égi - 
háborút, záport hozott annyit, hogy az erdők levegője állan
dóan nedves, fülledt volt, ami penészt nevelt a cserkéreg
ben s megnehezítette, sőt lehetetlenné tette a hántást. 
Mikorra aztán a termelők piaczra hozhatták árújukat, 
akkorára már a német és franczia termelők elözönlöttek 
minden piaczot s a mi termelőinknek a nyakán maradt 
az árújuk. Ha ez nagy baj volt a termelőknek, mennyivel 
nagyobb bajt okozott a kicsinyeknek, kik a nagyoktól 
nyert előlegekkel dolgoznak. Soknak úszott el ezidén égés?
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vagyonkája s ezek is megemlegetik a búcsúzó esztendőt, 
még pedig minden bizonynyal nem áldás kíséretében.

Mit hoz majd az új év ?
Nem sok jót vártunk a végét járó 1901-től s bizony 

nem is hozott jót; 1902-től pedig már éppen semmi jót 
sem remélünk!

Ne adja Isten, hogy még a reméltnél is rosszabb legyen!
W.

Kérelem.

Lapunk külső borítéklapját olvasóink kívánsága szerint 
az eddiginél ízlésesebb czímképpel szeretnők felváltani, 
mely czélból felkérjük rajzolással foglalkozó szaktársainkat: 
szíveskedjenek e tekintetben segítségünkre lenni s küld
jenek szerkesztőségünkbe lehetőleg jövő év január 20-ig 
egy alkalmasabb, erdészeti és vadászati motívumokból 
összeállított czímképet. A beérkezendő rajzokból kiválaszt
juk a legmegfelelőbbet s készítőjét egy csinos emlék- 
tárgygyal honoráljuk.

Szaktársi Üdvözlettel A

IRODALMI SZEMLE.

A fának te líté se  és tűzállóvá tétele villám os 
Úton. A fa telítését (impregnálását) abból a czélból, hogy 
annak nagyobb tartósságot kölcsönözzenek, ott alkalmaz
zák, ahol az a levegő és víz behatásának és ezáltal a korai 
korhadásnak stb. igen ki van téve. Telíteni szokták köz
tudomás szerint a vasúti talpfákat, a távírópóznákat, az 
útczai faburkolatokat stb. Az asztalosoknál és ácsoknál 
a telítés még nem igen használatos, mivel egyrészt né
mely fanem szerkezete, másoknak pedig, nevezetesen a 
fenyőfélék egy részének nagy gyantatartalma miatt a te
lítés akadályokba ütközik s ezért igen költséges is. Az 
„Irotl Age“ czímű szaklap mostan olyan eljárást ismer
tet, melynek alkalmazása mellett a fa felveszi rövid idő 
alatt mindazokat a tulajdonságokat, amelyeket eddigelé 
csak több évi szárítás által volt lehetséges elérni. Ez az 
érdekes eljárás a „Timber Trade" szerint a villámos 
úton való telítés.

A telítésre használt készülék áll egy tartályból, a mely
nek alján ólomlemez van alkalmazva, ez pedig össze van 
kötve az áramfejlesztő positiv sarkával. A telítendő fát 
erre a lemezre helyezik rá s lefödik egy másik ólom
lemezzel, mely a nemleges sarkat képviseli. A tartályt 
107o gyantával és 0‘75% sodacarbonat, vagyis szénsavas 
natriumoldattal töltik meg. A villámos áram a fa nedvét 
kihajtja s az a fenti oldatból készített fürdő felületére jön. 
A fa pedig likacsain át e helyett az oldatot szívja magába 
s ezáltal telítődik. Az eljárás 5—8 óráig tart, a mely után 
a fát kiveszik a fürdőből s többnyire mesterséges úton 
(gőzkamrákban) szárítják. A természetes száradás nyáron 
két hétig tart.

A fa  tűzállóvá tétele iránti eljárás, a melyet Albert 
Nodon ajánl, a „Cosmos“ szerint abban áll, hogy tűzálló 
sókkal telítik azt meg, még pedig villamosság alkalmazása 
által. Erre a czélra ammoniakos kén-borax sók alkalmaz
tatnak, a melyekből villámos úton jelentékeny mennyiséget 
lehet a fába ömleszteni.

Nodon szerint eddigelé 28%-ot sikerült a jelzett sókból 
a fák szövetébe itatni, de a bükkfa számára 12% is ele
gendő arra a czélra, hogy azt teljesen tűzmentessé tegye. 
A fa súlya ezáltal 12u/o-kal emelkedik, de még mindig 
kevésbé tömör mint eredeti nyers állapotában. Bár ezáltal 
a fa keménysége fokozódik, megmunkálása még sem lesz 
nehezebbé, amint erről azok, akik ilyen tűzálló fával dol
goztak, meggyőződtek. Az ebben az irányban tett kísér
letek nagyfontosságú eredményeket hoztak létre : tűzállóvá 
tett bükk, fenyő és hársfából készült ajtók 18 mm. vas
tagságban kidolgozva, 1150 Celsius foknyi hőséget egy 
óráig is kiállottak a nélkül, hogy a hőség hatása azokon 
észrevehető lett volna. Azonos kísérlet alkalmával az 
egészen bádogból készült ajtók és a bádogburkolattal 
ellátott faajtók nagyon megrongálódtak és alaktalanokká 
váltak. Míg az említett sókkal telített fák változást egy
általában nem mutattak s külső felületükön egészen hi
degen maradtak.

Egy 10 cm. vastag és 1 méter hosszú bükkfadarab, 
a melyet az ismertetett eljárással előzetesen telítettek, 
1350 Celsius foknyi hőmérséknek tétetvén ki, azt a kí
sérlet után 7 cm. vastagságban sértetlennek találták.

Cordier tűzoltóparancsnok kérelmére egy 2 cm. vastag 
deszkácskákból összerótt kis ládát ugyancsak az 1150 
Celsius fokra felhevített égetőkemencze közepébe tettek 
egy óra hosszáig s az iratokkal megtöltött láda az egy óra 
elteltével csak külsején volt néhány milliméternyire el
szenesedve. I I • K-

— Műfahiány. A „Magyar Erdész“ 9-ik számában 
felemlítettük Mélard és Schlich ama aggodalmait, melyek 
szerint műfahiány veszélye fenyeqeti az egész világot.

Schlich W. dr., ki folyton ennek a kérdésnek megol
dásán dolgozik, a „Forstwissenschaftliches Centralblatt“- 
ban felel egy czikkre, melyet ugyanott Endres dr., a 
müncheni egyetem tanára közölt. Az utóbbi Mélard czik- 
kében kifejezésre juttatott azt a nézetet, hogy épületfa 
hiánynak nézünk elébe, komolyan nem vehető szellemi 
röppentyűnek nevezi. Schlich dr. erre megjegyzi, hogy ha 
talán van is Mélárd czikkében némi nagyítás, másrészről 
Enders dr. is túloz. Ezek után Schlich dr. összefoglalva 
eddigi tanulmányainak eredményét, lényegileg ugyanarra 
az eredményre jut mint Mélárd, t. i. arra, hogy földünk 
nemsokára nem lesz képes a szükségletnek megfelelő 
épületfamennyiséget előállítani.

Endres az ázsiai Oroszország erdős területét 500 millió 
hektárra teszi 23 millió lakossal és idézi „les Foréts de 
la Russie“ (Oroszország erdei) czímű műnek véleményét, 
mely szerint valamikor Szibéria erdei lesznek hivatva 
arra, hogy a világ épületfaszükségletét fedezzék. Schlich
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dr. erre egyszerűen azt feleli, hogy a terület egyedül nem 
mértéke a termelésnek s hogy a szibériai erdők legnagyobb 
része, amint ő ismeri, nagyon gyér és ezek fatömeg- 
gyarapodása is igen gyenge. Hozzáteszi továbbá, hogy a 
fa szállítása, akár szárazföldön, akár az északi jegesten
geren, oly nagy távolságra igen nehéz és költséges is 
volna. Nem ebben találja ő az épületfahiány megszün
tetését. Idézi erre vonatkozólag egy öreg erdész mondását, 
kinek Észak-Amerika óriási famennyiségéről beszéltek: 
„Mit használnának nekünk a hold erdei?“

Mélárd azt hiszi, jegyzi meg Schlich dr., hogy az 
épületfahiány ötven év múlva fog bekövetkezni: én azt 
hiszem, be fog következni előbb is, de az áremelkedés 
egy ideig fel fogja tartóztatni. Abban teljesen megegyezem 
Endres-sel, mikor azt ajánlja:

1. hogy jobban gazdálkodjunk a fával,
2. hogy fásítsuk be a kopár területeket,
3. gondozzuk jobban erdeinket,
4. alkalmazzuk a kihasználás legjobb módjait, neveze

tesen alakítsuk át a sarjerdőket szálerdőkké: térjünk át 
a tűzifatermelésről a has^onfára; azonkívül pedig a bükk 
és más lomblevelüek közé fokozatos átalakítással tele
pítsünk tűlevelűeket, de nem elegyületlenül, hanem akként, 
hogy a lombfáknak egyharmadrésze meghagyassék. — 
Tudom, hogy a javaslat a német és franczia erdészek 
nagy részének nem fog tetszeni, de a helyzet kényszerít 
erre s a mint ő mondja: „Es ist ein Gebot der in der 
Welt herrschenden Verhältnisse.“ (Ez a világot uraló 
kényszerítő körülmények parancsa.)

Ezek mindenesetre helyes tanácsok ugyan, de nem föl
tétlenül elfogadhatók, mert az áremelkedés folytán sietve 
gyakorolt fahasználatok bár késleltetik az épületfahiányt, 
de csak ideig-óráig, hogy az később annál érezhetőbbé 
váljék. Mely iparág takarékoskodhatnék a fával, hacsak 
azt nem helyettesítheti más anyaggal ? Ki ültetne új 
erdőket? Ki gondozná jobban az erdőket? azért, hogy 
azokból a későbbi nemzedék húzzon hasznot?

Ilyen bajokon csak együttes működés képes valamit 
segíteni; csak közérdekből jöhetnek létre oly erdők, me
lyeknek a talajvédelem, vízszabályozás, közegészségügy 
és szépészet czéljait kell szolgálniok. És minderre nem 
előnyös, ha a fa drága; de szükséges, hogy a népek fel- 
világosodottak, műveltek legyenek, épp úgy az erdő, mint 
mezőgazdaság tekintetében. Ebben az irányban még a 
kezdet kezdetén vagyunk s arra, hogy tovább haladhas
sunk, nagy szolgálatot tesznek az olyan szellemi röp
pentyűk is, mint a Mélárd-éi.

Revue des Eaux et Forets.

VADÁSZAT.

A z orvvadászat. Az országos magyar vadászati véd
egylet panaszolta, hogy újabb időben a vadorzások az 
ország egész területén nagymérvben elterjedtek és hogy 
némely helyen az orvvadászok által az élet- és vagyon

biztonság is veszélyeztetve van, végűi a vadorzók által 
lőtt vadak még azokon a vidékeken is, ahol a vadak 
eladása, szállítása vagy vásárlása a vad jogos szerzését 
bizonyító igazolvány előmutatásához van kötve, az egész 
éven át szabadon árúsíttatnak, ami arra enged következ
tetést, hogy az illető hatóságok a vadászatról szóló 1883. 
évi XX., továbbá a fegyveradóról és a vadászati adóról 
szóló 1883. évi XIII. t.-cz. és az ezen törvények végre
hajtása iránt kiadott rendeletek végrehajtása körül kellő 
felügyeletet és ellenőrzést nem gyakorolnak. Ennélfogva 
a belügyminiszter elrendelte, hogy az illető hatóságok a 
fentebb idézett törvények és rendeletek végrehajtását a 
legszigorúbban ellenőrizzék és a panaszok, visszaélések 
késedelem nélkül megtoroltassanak és különösen intéz
kedjék, hogy a fegyveradót és vadászati adót fizetők név
jegyzéke a polgármesternek és ez által a rendőrkapitány
ságnak és a közbiztonsági közegeknek kiadassák. Végül 
intézkedjék az iránt, hogy ahol az 1883. évi XX. t.-cz. 
38. §-ában említett kivételes intézkedés van életbe lép
tetve, ott a vadak eladása, szállítása és vásárlása csak 
a vad jogos szerzését bizonyító igazolvány előmutatása 
mellett történjék.

Találkozás kőszáli sasokkal.

A sasok közül a legnagyobb, legerősebb s talán leg
szebb, mert legimpozánsabb, a kőszáli sas (Aquila fulva). 
Hazája Európa és Ázsia kevésbé lakott havas vidéke, 
magas hegysége. Nagyobb összefüggő középhegységben 
fészket csak ott rak, ahol legnagyobb ellensége: az ember 
nem zavarja. A Bükkhegységben ezelőtt 15—20 évvel 
néhány pár állandóan fészkelt s majd minden második 
esztendőben került is e ritka zsákmányból 1 — 1 darab 
aggatóra: jelenleg azonban, legalább tudtommal, fészket 
e fejedelmi madár nálunk nem rak s ha vaddús terüle
tünkön találkozunk is néha vele: az bizonyára távolabbi 
vidék lakója. Nekem hosszú ittartózkodásom daczára soha 
sem sikerült kőszáli sast elejteni, bár általában nem panasz- 
kodhatom, hogy a kevésbé szerencsés vadászok közé 
tartozom. Csupán kétszer hozta a sors a légkirályt jó lő- 
távolra, hogy miképp, íme elmondom.

Az első eset 1893-ban történt. Egy hűvös, esős már- 
cziusi nap délutánján, amint határjárás közben hazafelé 
igyekeztem, a határnyiladékon egy terebélyes fa alatt 
valami bizonytalan kinézésű sötét alakot pillantottam meg. 
A kilátás rossz volt, a szél is arczomba csapkodta az 
esőt s nyugtalan természetű háti lovam, a mely a több 
órai fáradságot megúnta, segített abban, hogy fel ne ismer
jem a puszta földön gubbaszkodó nagy madarat. Igaz, 
hogy valami nagyon nem is bántott a kíváncsiság, mert 
mivel a szomszédos pásztorgyereket már többször láttam 
azon a helyen sötétbarna szűrben ácsorogni, akkor is 
arra gondoltam, de annál nagyobb volt meglepetésem, 
midőn alig 20—25 lépés távolból — az én képzelt pász
torom egyszerre csak egy óriási fekete madárrá változik
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s lassú evezéssel búcsúzatlanúl eltűnik az est homályá
ban. Még idő se volt üres expressemet vállamról lekapni 
s bár bizonyos, hogy a hánykolódó ló hátáról utána kül
dött golyóm el nem éri, mégis módfelett bosszankodtam 
sikerűit menekülésén.

Ennél érdekesebb találkám volt most két éve egy másik 
Aquilával. Vadásznaplóm szerint deczember 19-én történt 
az meg. 16-ának délutánján egy délnek fekvő elkarsto- 
sodott meredek hegyoldalban cserkésztem szarvastehe
nekre, midőn egy 15 darabból álló csapatból 3 darabra 
hirtelen négy lövést applikáltam 6'5 vtfm-e s kaliberű 
Mauseremből. Az első suta tűzben összerogyott s egy 
sűrű somfacscport közé lezuhant, ezt azonban én, mivel 
első lövésemre a fővad ijedtében mint a birkanyáj össze
keveredett, nem láthattam s csak a más két fetrengő 
tehén kötötte le figyelmemet s azokat az utánam jövő 
őrrel az útra be is húzattam. 19-én megint arra vitt útam. 
Amint a sziklák közelébe értem, különös, addig sohasem 
hallott kopácsolás ütötte meg füleimet. Azt hittem, bizo
nyosan valami falopó vág botnak alkalmas somfát. Le
szálltam lovamról s a hegynek kifelé igyekeztem oda, 
honnan a gyanús koppanások zaja felhangzott. A sűrű
ségbe jól benézni nem lehetett s így óvatosan akartam 
azt megkerülni, midőn onnan egyszerre tőlem alig 30 
lépésnyire egy gyönyörű kőszáli sas emelkedik a szikla
csúcs felé. Annyira meg voltam lepve, hogy eszembe sem 
jutott hirtelen lövéssel fogadni a fejedelmi ragadozót; sőt 
töltött fegyverrel kezemben Brehm útmutatásai után a 
madárnak korát s azt akartam megtudni, nem-e a ritkább 
aranysassal van-e dolgom, mintha bíz azt a lelőtt példá
nyon nem könnyebben és helyesebben lehetett volna 
constatálni! ? Csak midőn elfordúlt, akkor küldtem két 
golyót utána, de minden eredmény nélkül; azaz hogy 
igen, mert lövéseim dörejére mintegy 100 lépésről mada
ram hitestársa is felemelkedett egy sziklamélyedésből, 
hogy aztán illő magasságból együttesen élvezzék az én 
ügyetlenségemszülte malheureumet. Leverten vizsgáltam 
aztán meg a somfabokrot, honnan az első sas felszállt 
s íme, ott feküdt az én 16-án meglőtt, de meg nem talált 
első szarvastehenem tiszta csontváza! A szőrös lábszárak 
érintetlenül maradtak, de az egész gerincz- és borda
csontokon nem volt egy kiló tiszta hús; az inak és erek, 
szóval a húsnak azon része, melyet konyhai húsvágógép 
külön választ a jó hústól, mind hosszú szálakban lógtak 
le a gerinczről. Igazán tanúlságos látvány volt a szegény 
szarvastehén csontvázát így szemlélhetni s nem kevésbé 
érdekes megfigyelést lehetett volna végezni az ínyencz 
sas bendőjének megvizsgálásánál, mert azt hiszem — a 
jelek után ítélve — más rabló nem férkőzhetett a pecse
nyéhez. Az alkalom megint meg volt sast lőni, de hogy 
újból nem sikerűit, igazán csak magamat hibáztatom.

Ezelőtt 10—12 nappal megint összetalálkoztam egy 
kőszáli sassal, de sajnos, csak messziről kisérhettem szem
mel turpisságát s golyót utána küldenem minden ok nél
küli lett volna. Megint szarvastehenekre cserkésztem egy

fiatal tölgyes szélén, midőn a túlsó hegy fölött egy Aquila 
biztos evezéssel, szintén vadászva, nyílsebesen rácsapott 
a tőlem mintegy 500—600 lépésnyire legelő őzpárra. 
Tisztán kivettem, hogy egy szárnycsapásra a kisebb őz 
egy bukfenczet vetett és éles fájdalmas hangot adott s 
megint csülökre kelve, az oldalon a völgynek rohant. 
Nem tudom, komoly szándéka volt-e a sasnak az őzzel 
elbánni vagy nem, elég az, hogy aztán ő is megint fel
emelkedve tovább repült; valószínűleg az én ottlétemet 
mégis csak respectálta. Imecs Béla.

Farkaskaland. A Makoviczán erősen elszaporodtak a 
farkasok s a minap veszedelmes kalandja is volt velők 
Winkler Adám főszolgabírónak, aki Faragó József mér
nökkel és Kottás Pál megyei útbiztossal kocsin igyekezett 
Sztropkóról Szvidnikre. Ez utóbbi község közelében három 
ordas vágott a kocsi elé. Kettő a hegyoldalnak rohant, 
de egy borzas, nagy hím fenevad megállóit a lovak előtt, 
villogó szemét az utasokra szegezve. Winklernél — aki 
vadászember — puska volt, de  ̂csak nyúlsörét volt nála, 
azonban azzal is rápuskázott a dúvadra. A farkas orra 
esett, de a következő perezben vad ordítással eltűnt a 
bozótban. A következő kanyarulatnál az ordas újra a lovak 
elé került, úgy, hogy ezek horkolva megállották. A fő
szolgabíró újra rálőtt. Erre elfutott s másnap a csókáktól 
kikezdett testét megtalálta egy paraszt és fejét bevitte a 
főszolgabíróhoz. Nehány napra rá Ladomér és Szvidnik 
között újra mutatkoztak a fenevadak.

A madarak koráról.
Hogy egyes madárfajok mily magas kort érnek el, nem 

könnyű meghatározni, csak annyit tudunk, hogy a sza
badban élő madarak nagyobb kort érnek el, mint a fog
ságban szenvedők, sőt egyes tudósok állítása ezzel az 
általánosan elfogadott nézettel homlokegyenest ellenkezik, 
mert ők kétségbe vonják azt s nem hisznek e feltevés
nek mindaddig, mig konkrét esetekkel nem lesz beiga
zolva e feltevés. A befogott madarak életkoráról érdekes 
adatokat közöl a „Thierbörse“, melyekből kitűnik, hogy 
a rabságot a különféle fajok nem egyformán tűrik, így 
pld. a csalogány legfeljebb 15 évet, a rigó 17, a fekete 
rigó 20 és fél évet, egy stiglincz meg éppen 23 évig s 
egy mezei pacsirta 24 évet élt. A hollóról, a bagolyról 
és kakaduról azt tartja a néphit, hogy igen magas kort 
érnek el s tényleg s z í v ó s  élettel is bírnak, mert biztos 
adataink vannak arra, hogy a holló 50 évig, egy szürke 
papagály szinte ugyanaddig, egy indiai holló 64 évig, 
több bagolyról, melyek 53 évet éltek, sőt egy 68 eszten
dőt töltött így el a fogságban. A vízimadarak közül is 
némelyek igen nagy kort képesek elérni, így pl. a gém 
60, a hattyú 70, egy libáról plane 80 éves kor van föl
jegyezve. A madarak külsején addig, mig azok egészsé
gesek, változás nem igen áll be, a tollak kinézése és 
színe az egészséges madárnál 50 éves korban is olyan 
marad, mint az 5 évesben volt.
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Ravasz rókafiókok. Csongrádon két rókakölyköt fogtak 
el elevenen és bezárták azokat egy hirtelenében öszsze- 
tákolt ketreczbe, melyet egy, a földbeásott verem fölé állí
tottak. A magukkal még jótehetetlen csecsemő-kölyköket 
ellátták lehetőleg eleséggel; ám egy éjszaka a rozoga ket
reczen feszegetett nyíláson elillantak. Az arany szabadságba 
jutott két ravasz jószág, bizonyára, mert sem elég erős, 
sem elég ügyes nem volt még arra, hogy eledelét maga 
megszerezhesse, fogta magát és másnap a ketreczes gö
dörhöz visszasétált. A keresésükre minden zugot fölvert 
és kifáradt emberek aztán ott csípték őket nyakon és a 
megerősített ketreczben most igen jól érzik magukat, bár 
Ínyükre való eleség nem mindig kerül. Egér, baromfi és 
mieféle nemlétében azonban vígan fogyasztják az apró 
halat, mit eléjük tesznek, mi több, a sült burgonyát is 
annyira kedvelik, hogy össze is vesznek fölötte. Hát két
ségtelenül a nagyhatalmú éhség, a gyomor kergette agy
velejükbe az ötletet, hogy éhenkórászság helyett jobb 
lesz a verembe visszatérni, ahol ugyan nem a rókamama, 
de valaki mégis gondoskodik számukra éhségcsillapítóról.

» - a » - ' • 1»  ■ ♦ í * -

Ceylon-sziget vadászati viszonyairól.

Az angolok gyarmataihoz tartozó Ceylon-szigetet gyak
ran keresik fel európaiak pusztán azért, hogy az aránylag 
kis terjedelmű sziget vadnemekben változatos területein 
vadászati szenvedélyüknek hódolhassanak. Az indiai ten
ger által körülvett sziget terjedelme 64,000 □  kim., ben- 
sejében középmagasságú hegyek emelkednek, kenyérfa- 
és kókuszpálma-erdeiben, valamint kanaán hírű termékeny 
földjein, a hol jó minőségű kávé, rizs, fahéj, gyapot terem, 
az elefánt, vadbivaly, szarvasok és más emlősök tanyáz
nak ; kisebb-nagyobb tavaiban, mocsaraiban ezerszámra 
hemzsegnek a tropikus nagy gyíkok s krokodilok. A ten
gerbe benyúló számtalan földnyelv partjain nagymennyi
ségű vizimadarak, u. m. különféle gémek, darvak, gödé
nyek, kacsák, szalonkák és sok más apróbb szárnyasok 
tanyáznak, mig az erdők belsejében a legtarkább szinű 
papagályok, kakaduk s más exotikus madárfélék soha 
meg nem szűnő lármája sajátságos benyomással van az 
idegenre. Az Indiában mind jobban fogyó elefántok itt is 
nagy tilalomban tartatnak és csak hatósági engedély s 
mintegy 300 koronát jóval meghaladó lődíj befizetése 
mellett engedik meg az idegennek azt, hogy a vezetővel 
kinyomozott állatóriásra egy lövést tegyen. Csak ritka 
vadásznak adatik meg az a szerencse, hogy ezen állat- 
kolossusra tett első lövése földreterítse azt s rendesen 
olyan mérvű izgatottság és vadászláz fogja el az illetőt, 
hogy a tenyérnagyságú czélpontot — mert az elefánt 
agyvelejét védő csontot kell a golyónak áttörni, hogy az 
tűzben összerogyjon — eltalálja.

Az üres lövés is számít az engedélyadásnál s a mint 
mindenütt, úgy itt is, ha az ember nem keni a kereket, 
vagyis fel nem pénzeli a kullikat, ujabbi engedély 
elnyerése sok költséggel és utánjárással van összekötve.

Aki azonban a szórványosan előforduló elefántokra, vad
bivalyokra, szarvasokra nem vadászhat, szórakozást talál a 
krokodilvadászatokban is. Kétféle krokodil él a szigeten ; 
az egyik a tengerparton, ez a veszedelmesebb, a másik 
tavakban, mocsarakban épp úgy fordul elő, mint Indiá
ban. Utóbbi gyakran eléri a 12—15 láb hosszúságot, de 
nem támadja meg az embert, legfeljebb ha rossz lövés
től sebezve van. Mindkettő éjjeli állat. Éjjel vándorolnak 
és táplálkoznak s rendesen hajnalban térnek vissza a 
vizekre s azt délben hagyják megint el, hogy a szárazra 
kifeküdve, a forró napon sütkérezzenek. Ilyenkor aztán 
csolnakon könnyen be lehet lopni őket s az alvó állatokra 
a halálos lövést egész közelből bizton applikálni. Amint 
T. E. hazánkfia beszéli, a krokodilokat csalétekkel is lehet 
lövésre hozni, úgy, hogy a part szélére kitett dögtől né
hány lépésnyire az ember holdvilágos este kiül s a köze
ledő viziszörnyet egy jól irányzott golyólövéssel leteríti. 
A szempár között talált lövés azonnali halált okoz. Ha 
az apály idején a dagály területén lőtt krokodil nem kap 
halálos lövést; a vadász a zsákmányról lemondhat, mert 
a plezuros állat a vízbe mászik, elsülyed és a hullámok
tól elsodortatik. Imecs Béla.

KÜLÖNFÉLÉK.
* A dugványkészítésnek egy új módja. Henderson 

amerikai kertész úgy szaporítja a dugványokat, hogy ül
tetés előtt 10—12 nappal a kiszemelt növény részeit az 
anyarésztől elválasztja bevágás által. Henderson eljárása 
azért vált be a gyakorlatban oly jól, mert nem vágja le tel
jesen a kiszemelt növényrészt, hanem csak félig, vagy pedig 
annyira, hogy csak a héj és néhány rostszál által függjön 
össze a tővel. Ezen eljárás által az említett idő alatt a 
dugványgaly az anyanövény által kielégítően táplálható, 
az elvágott részen pedig hegszövet (callus) képződik, mely 
a kiültetett dugvány gyors meggyökerezését mozdítja elő.

* Új cserzőanyag. Curitybában Müller Vilmos új 
cserzőanyagot állított elő a tengerparton tenyésző mango- 
cserjéből. A „mango-extract“ nevű termék pépnemű, 
sötétszínű és mintegy 35°/o tannint tartalmaz.

* Új, édes anyagokat ta rta lm azó növény. A
müncheni szaktudósító jelentéséből közöljük a követke
zőket: Az Asuncionban székelő német konzul jelentése 
szerint Paraguay északi részében Bertoni, az ottani mező- 
gazdasági intézet igazgatója egy eddig ismeretlen növényt 
fedezett föl, mely nagy mértékben tartalmaz édes anya
gokat. E növény jelentéktelen kinézésű, egynéhány deczi- 
méter magas, kis levele és apró virága van. Nagyobb 
mennyiségben nem fordúl elő egy helyen, de egyes cso
portokban gyakran található. Egynéhány levelével egy 
egész csésze kávét vagy teát meg lehet édesíteni. Ha az 
ember egy levelet a szájába vesz, egy óra elmúltával is 
érzi édességét. Ártalmas anyagokat nem tartalmaz. Bertoni 
véleménye szerint a növény édessége nem czukortól,
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hanem valami más, eddig ismeretlen anyagtól származik, 
melyeknek édessége jóval nagyobb mint a czukoré. E 
mellett tanúskodik az is, hogy ez anyag nem megy át 
erjedésbe, mint a czukor. Gyakorlati, ipari alkalmazásra 
e növény még nem talált, mindazonáltal valószínűnek 
látszik, hogy már a közeljövőben nagyobb mennyiségben 
termelni és iparilag kihasználni fogják. A termelési kísér
leteket már megkezdették. Első sorban teával keverve 
fogják kereskedésbe hozni. M. K . M.

* Pap iros helyett aluminium. Francziaországban 
egészen komolyan próbálkoznak manapság azzal, hogy a 
könyveket papiros helyett vékony aluminium lemezre 
nyomtassák, aminek tudvalevőleg nem árt sem a hőség, 
sem pedig a nedvesség és a könyvbogár meg az egér 
sem rághatja ki. Technikai tekintetben az eszme meg
valósítását nem tartják lehetetlennek, mert az aluminium- 
lemez V250 hüvelyknyi vékonyságra is hengerelhető, ha
nem az ára bizonyára jóval nagyobb még a legfinomabb 
papirosénál is. Most legújabban a British Aluminium Co. 
igazgatója, kit e tekintetben véleményadás iránt megke
restek, a következő felvilágosítást adta: Ha az alumíniumot 
papirosnyi vastagságban hengerük, akkor annak merev
sége miatt legfölebb egy négyszöghüvelyknyi lapot érhet
nek el, ennélfogva teljesen ki van zárva, hogy az újságok 
vagy könyvek nyomtatásához lehessen használni. Levél- I 
papirosnak, kártyának, vagy pedig egész kis könyvecs
kének készítésére még használható volna, de miután a 
jobbfajta papirosnál 20—30-szorta drágább, nem igen 
pótolhatná azt.

* Lédner és G utw illig  élelmiszer- és vadbizományo
sok üzleti jelentése. Az elmúlt héten a fő czikket képez
ték a forgalomban a vadak és a borjú. E héten kaptunk 
nagyobb megbízásokat vadakra külföldről, e héten nagyobb 
mennyiségű szarvasokat és szép nagy nyálakat külföldre 
küldtünk s ennek következtében magasabb árakat fizet
hetünk t. vadbeküldőinknek. Ajánljuk továbbra is a rend
szeres szállítást czímünkre, különösen szarvas, vadsertés 
és fáczánok felküldése igen ajánlatos. Dió, áremelkedés 
várható. Vadfélék'. Szarvas 60—70 fillér. Vadsertés 
100—120 fül. Őz 110—120 fill. Nyúl 220—250 fillér 
drb., süldő 120—140JÜ1. drb. Fáczdn 5—6 kor. Fogoly 
210—240 fill. Vadkacsa 260—300 fill. páronként. Szőlő: 
C hass elás 50—70 kor. Passa tu tti 60—80 kor. Méz 
édes 50 — 60 kor. mm. Alma: N agy hibátlan ranet 
34—40 kor., apróbb 20—30 kor., bőr ranet 20—36 
kor., rétes alma 12—18 kor. Valódi callvil 50—60 
kor. mm. Közönséges árú vaggonban 10— 14 kor. mm. 
Körte : Császár 20—50 kor. I-a vajkörte 30—60 kor., 
közönséges válogatott 20—30 kor. mm. D ió : I-a erdélyi 
28—32 kor. Il-a 24—28 kor. mm. Burgonya: nagy 
rózsa 300— 320 kor. mm. Sárga 320—340 kor. mm. 

vagon vételeknél. A vadkivitel a hideg időjárás következ
tében megkezdődött, ajánljuk bármily nagy mennyiségben 
a beküldést.

Szerkesztői üzenetek.
K. V. Úrnak. Megkaptuk és köszönjük.
O. J. úrnak. Kevés türelmet kérünk. Most mi is abba az eddig 

nem ismert, de kellemes helyzetbe jutottunk, hogy kézirataink kissé 
összehalmozódtak.

P. M. Úrnak. Arról nálunk törvény nem intézkedik, de talán 
fölösleges is lenne.

Nyomtatott és litografirozott

ízléses kivitelben és SzékdY ÉS DlléS
olcsó árak mellett ■■. . . . . . . .
szállít könyvnyomdája Ungvárit.

.1

Alkalmas karácsonyi és újévi ajándékok.
KITÜNTETÉSEK :

* TROPPAt) .895.

. és fia
freudenthal (Osztr. Szilézia).

V adászati_ _ _
ékszerkiiiönlegességek

(H ubertus-Schm uck) szarvas- és 
rókafogakból, korcsagancsokból stb. leg
finomabb arany és oxydált ezüst kiállí

tásban..............................

Ékszerek, arany- és ezüst
áruk, Chinaezüst-czikkek és 
műöntvény-tárgyak gyára és 
............... raktára ...................
K é p e s  á r j e g y z é k e t  k í v á n a t r a  i n g y e n  

é s  b é r m e n tv e  k ü ld ü n k .

A czím pontos megadását kérjük.
Szarvas- és róka fogak e lőzetes  bekül
dés m e l le t t  a legmagasabb árakban 

megvótetnek.

Alkalmas karácsonyi és újévi ajándékok.
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m a g y a r  e r d é s z
E R D É S Z E T I  É S  V A D Á S Z A T I  S Z A K L A P

SZERKESZTI ELŐFIZETÉSI ÁR KIADJA

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FŐERDÉSZ Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér. SZÉKELD LS I LLÉS UXGVÁRT!, 
B O R S O D -A P Á T F A L V Á N ,  o Q K A Z IN C Z Y -U T C Z A  1. SZ.,

hova a lap szellemi részét illető közlemények hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési
(kéziratok) küldendők. ' M egjelenik minden hó 5-én és 20-án. dijak küldendl5k.

Sóltz Gyula országos főerdőmester.
1862  j a n u á r  hó  10-én  h a n g z o t t  el Sóltz  G y u la  ajkairól  az  első szolgála ti  e sk ü .  N e g y v e n  

év e  teh á t  im m á r ,  h o g y  a m a g y a r  e r d é s z e t  s s z ű k e b b e n  az  ál lami e r d é s z e t  őt m a g á é n a k  val lhatja .

N e g y v e n  szolgálati  év.  M ég  r e á  gondo ln i  is n e h é z  e r r e  é s  im e,  min t v e z é r ü n k  áll k ö z tü n k  

Sól tz  Gyula.

Ki ne  i s m e r n é  k ö z ü lü n k  Sóltz  Gyulát .  I sm e r jü k  m in d n y á ja n ,  m in t  h á l á s  tan í tv án y a i  s i sm er i  

a legifjabb n e m z e d é k ,  min t  o r s z á g o s  fő e rd ő m e s te r t .

I sm er jü k  őt m in t  le lkes  hazafit ,  ki két  é v t i z e d e s  t aná r i  m ű k ö d é s é b e n  az  e r d é s z e t  m a g y a r r á  

té te lén ek  egyik e lő h a r c z o s a  volt. I sm e r jü k  őt mint  taná r t ,  h u m a n u s ,  a f ia ta lság p a jk o s  t ré fá inak  s 

m eg g o n d o la t l a n  t ú l l é p é se in e k  jó sz ivű  e lb irá lójá t  s  mint  ig a z s á g o s  taná r t ,  a ki n e m  c s u p á n  a 

v iz sg á k o n  felvetett  k é r d é s e k r e  adott  vá la szb ó l  ítélte m e g  az  előtte v iz sg á zó k a t ,  h a n e m  tek in te tbe  

vet te  a z o k n a k  e g é s z  lényé t  é s  így s z e r e z v é n  m e g  jól m egfon to l t  b í rá lá sá t ,  m o n d t a  ki a v é l e m é n y é t .

I sm e r jü k  őt mint  o r s z á g o s  fő e rd ő m e s te r t ,  a k inek  m é l t á n y o s s á g a  k ü z d te  ki azt,  h o g y  az  

ál lami e rdő t isz tek  d í jo sz tá ly o n k én t  a többi  á llami t i sz tv ise lőkkel  e g y e n lő  f iz e té sb en  r é s z e s ü l j e n e k .

I sm e r jü k  őt min t  irót, a ki az  e r d ő b e c s l é s t a n  k ö z r e b o c s á t á s a  által i ró tá r sáva l  eg y ü t t  a k ö z 

e l i sm eré s t  vív ta  ki.

N e m  s z ü k s é g e s  ró la  t e h á t  ezút ta l  b ő v e b b e n  m e g e m l é k e z n ü n k  ; t u d ju k  ú g y  is, h o g y  mily 

m e leg  r o k o n s z e n v v e l  é rdek lődö t t  s é rd e k lő d ik  i r á n tu n k  jó s z ív é n e k  é r z é s é v e l  é s  h o g y  m e n n y i t  

f á rad t  az  a k a d é m ia i  if júság é r d e k é b e n  m in t  t a n á r ,  m in t  segé lyegy le t i  e lnök  s mit  tett e g é s z  é le tén  

át  a  m a g y a r  e r d é s z e t  é r d e k é b e n .

N e  le g y e n  t e h á t  ez  az  ü d v ö z lé s  h iv a ta lo s  je l legű ,  h a n e m  a n n a k  az  igaz m é ly  é r z é s n e k  

kife jezője  az  iránt,  a ki az  O r s z á g o s  E r d é s z e t i  E g y e s ü l e t  legu tóbb i  g y ű l é s é n  is az  ö s s z e s  s z a k 

t á r s a k  e g é s z s é g é r e  ürí tet te p o h a r á t !

E b b e n  az  é r t e l e m b e n  é s  ily ham is í ta t l an  é r z é s s e l  k ö z e l e d j ü n k  a z é r t  h o z z á  s k ív án ju k ,  h o g y  

a M in d en h a tó ,  a  m a g y a r o k  Is tene  őt a  m a g y a r  h a z a ,  a m a g y a r  e r d é s z e t  ü d v é r e  s m i n d a n n y i o n k  

ö r ö m é r e ,  jó e g é s z s é g b e n ,  m u n k a k e d v b e n  so k á ig  é l t e s s e !

L
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E gy m egjegyzés az „Erdészetünk a 
m agyar társadalom ban“ czímű köz

lem ényhez.
Talán négyszer olvastam el a „Magyar Erdész“ 

múlt évi november hó 20-án kelt 19. számának 
vezető czikkét, a mig elhatároztam magam, hogy 
e sorokat megírom; nem azért, mintha annak 
legnagyobb részével egyet nem értenék, nem 
mintha szavainak igazságát kétségbe vonnám, 
nem mintha tagadnám, hogy a magyar társa
dalomban igenis a magyar erdész kivívta azt az 
állást, a mely előképzettségünk, szellemi mun
kálkodásunk révén méltán megilleti — hanem 
azon körülménynél fogva, hogy a czikk szerzője 
oly fontos, egy oly életbe vágó kérdést vetett fel, 
a mihez hozzászólani elég erőt nem éreztem 
magamban: de miután ezt az adott viszonyok 
mellett minden magyar-, minden szakembernek 
— de talán nem megyek túlzásba — minden 
családapának, kinek a fia az erdészeti pályára 
készül, tárgyalni kell, én is egy megjegyzést 
koczkáztatok, hátha visszhangra találnak szavaim 
az illetékes körökben is.

Hogy mint magyar embernek hozzá kell szól
nom, nem veszi senki sovinizmusnak, hogy küz
dők a hazánkba behozott jágerek, a fersterek és 
isten tudja micsoda titulusokkal ellátott jött-mentek 
ellen; hogy mint szakembernek hozzá kell 
szólnom, kötelességtudásom sugallja, és hogy 
végül mint családapa felszólalok, lelkiismeretem
nek számolok be.

Csatlakozom a fent idézett vezető czikk ama 
intentiójához, hogy igenis bízzuk ügyünket a 
magyar erdészek összesége által alkotott Országos 
Erdészeti Egyesületre, mert éppen úgy, a mint 
az egészséges társadalmi életet az egészséges 
családi élet fejleszti és teszi nagygyá, éppen úgy 
a magyar erdészetnek csakis ez egyesület, a mely 
mellé tömörülve, összes tudásunkat felajánlva — 
szerezheti meg tekintélyét.

De, hogy egyesületünk ügyünket előre vihesse 
és a magyar erdészetnek azt a tekintélyt meg
szerezhesse — lépjünk sorompóhoz, mutassunk 
reá a bajokra, még pedig férfias nyíltsággal, 
minden tartózkodás nélkül — hogy azokat az 
irányadó körök orvosolhassák.

Egy ilyen bajnak tartom azt, hogy erdőbirto
kosaink, habár az Országos Erdészeti Egyesület
nek tagjai, ezen egyesület belső munkájáról nem 
szereznek közvetlen tapasztalatokat, gyűléseinket 
nem látogatják.

Hogy miért nem látogatják, én annak okát 
abban keresem, hogy legtöbbje azt hiszi, hogy 
hiszen ez csak aféle testületi gyűlés, ahol 
az illető jágerek, fersterek és még nem tu
dom micsoda zöld paszomántos alkalmazot
tak saját ügyes-bajos dolgaikat vitatják meg 
azért, hogy azután azt egy nagy áldomással 
bevégezzék.

Már pedig ha tudnák és személyesen meg
győződnének arról, hogy egyesületünk nem követ 
önző czélokat, hanem igenis első sorban magyar 
lévén, annak egyes tagjai csendes munkássága 
által a nemzetiségi vidékeken a magyar kultúra 
terjesztői, a magyar nemzeti önállóság védő
bástyájának őrei. Másodszor, hogy az egyesület 
ha nem is szárnyalja túl a művelt nyugatot az 
erdészeti tudományok ápolásában, de annak 
folyton sarkában van, a mit eléggé megerősít a 
legutóbbi, párisi nemzetközi kiállításon elért siker. 
Harmadszor, tevékenységet fejt ki pályadíjak ki
osztása által a magyar erdészeti irodalom terén. 
Negyedszer, útmutatásokat ad a birtokosoknak, 
hogy miként használják és értékesítsék legjobban 
az általok oly kicsinyre becsült erdőt; útmutatá
sokat ad, hogy mint kell az eladott fa helyébe 
—- eltérőleg az aféle jágerek és fersterek által 
valahol a külföldön látott erdei és fekete fenyő 
helyett — értékesebbet telepíteni stb. stb.

Egy szóval, hogy ha erdőbirtokosaink sze
mélyes benyomások útján tapasztalnák, hogy az 
egyesület magyar nemzeti, a közérdeket, a komoly 
erdészeti tudományt egyesült erővel szolgálja: 
akkor a magyar erdészeti szakot is többre be
csülnék és túladnának azon a sok czifra czímű 
és még czifrább zöld sujtásos jágereken, a kiknek 
— tisztelet a kivételeknek — összes tudományuk 
a puskacső végén lévő gömböcskében zsugo
rodik össze.

Hogy tehát erdőbirtokosaink egyesületünk iránti 
érdeklődését felköltsük, szükségünk van a ma
gyar hírlapirodalomnak irántunk való jóindu
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latára — vagyis hogy a Journalismus fürkész 
szemét igyekezzünk magunkra fordítani.*

Hogy ha e nagy hatalmasságot megnyertük 
részünkre és az nem lesz oly szűkszavú jelentései
vel, mint a milyen az ez évben Budapesten megtar
tott közgyűlés lefolyásáról jelentéseiben volt, hanem 
munkásságunkat többre fogja méltatni, mint egy 
aggharczos testület évi gyűlését, akkor megnyertük 
a nagyközönség érdeklődését, a közvéleményt 
is és ha ez megvan, akkor erdőbirtokosaink sem 
fognak az Országos Erdészeti Egyesület műkö
désétől elzárkózni, különösen akkor nem, ha a 
magánszofgálatban álló szaktársaink a birtoko
sokat, testületeket, egyesületeket erről meggyőzni 
szaktársi kötelességüknek tartják, hanem saját 
jól felfogott érdekükben gyűléseinken meg fognak 
jelenni és akkor nyert ügyünk van.

Mert ha a középbirtokosságon kívül soraink 
között ott fogjuk látni a magyar aristokratiát, a 
magyar klérust mint erdőbirtokosokat, ott nem 
fog hiányozni a magyar földmívelési Minister 
sem, az a Minister, a kinek figyelmét a közgaz
daság legkisebb mozzanata sem kerüli ki, a ki 
fenkölt leikével, igazi magyar közgazdasági poli
tikával tíz éves kormányzása alatt annyit tett, 
mint egy nagy Széchenyi. A magyarnak magyar 
földet mentett meg, mert tudja azt, hogy a kié 
a föld, azé a haza; a ruthén kérdés megoldá
sával egy hű és szorgalmas népet mentett meg 
e hazának — az emberiségnek.

Úgy nem fog hiányozni a Minister úr, a hogy

* Ez mindenesetre sokat használna az erdészet ügyének, de én 
egy lépéssel még tovább mennék s azt kívánnám, hogy szervezzen a 
földmívelési kormány, vagy ha úgy tetszik, az Országos Erdészeti 
Egyesület egy erdészeti tudósítói állást s bízná azt egy megbízható 
kiváló szakemberre, kinek nem lenne más teendője, mint hogy a 
nagyobb napilapok erdőgazdaság rovatát időnként népszerűén 
írt s hazánk erdészeti viszonyait s a napirenden levő szakkérdéseinket 
ismertető czikkekkel állandóan ellássa s az által a nagyközönség 
figyelmét működésünkre terelje.

Egy bizonyos neme a keserű érzésnek fog el mindig, ha a buda
pesti nagyobb politikai és társadalmi hírlapokat átlapozgatom, melyei - i 
ben a „Mezőgazdaság“, a „Közgazdaság“ rovataiból erdészeti 
tartalmú ismertetés, értekezés úgyszólván mindig hiányzik. Miért nem 
gondoskodnak az illetékes körök arról is, hogy az „Erdőgazdaság“ 
részére legalább egynéhány lap állandó tért nyisson; de még a gaz
dasági szaklapok sem foglalkoznak soha a testvérág munkálkodásával, 
mintha Magyarországnak erdészete nem is volna. Furcsa színben 
tünteti fel mindez az idegen előtt közgazdasági állapotaink haladását 
s igazán elszomorító, hogy egy olyan agrikultur államban, melynek 
területét harmadrészben erdő borítja, ebben a tekintetben évtizedek 
óta semmi javulás sem mutatkozik. Szerkesztő.
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nem hiányzott a Budapesten deczember 16-án 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület évi 
közgyűléséről, a melyen Dr. Darányi Ignácz 
Minister úr az igazgató választmányba több 
illustris taggal be lön választva.

Ezek után, tudva és látva a Minister úrnak az 
országot, nemzetet és embert boldogító tevékeny
ségét, ki merné egy pillanatig is kétségbe vonni, 
hogy ha az őt körülvevő illusztris társasággal 
gyűléseinken megjelenik, hogy a közgazdasági 
életben oly fontos szerepre hivatott tudományos 
készültségű magyar erdészet, azt a társadalmi 
színvonalat el nem éri, „a mely szellemi mun
kálkodásunk révén minket méltán megillet!“

De hogy ezt elérjük és a veres, fehér, zöld 
színű nemzeti zászlónk mellett a fehér mezőben 
szőtt ötös tölgylevelű zászlónkat győzelemre juttat
hassuk, a „Magyar Erdész“ vezényszavát az 
„egyesült erővel" való munkásságod tarosuk min
denkori erkölcsi kötelességünknek!

Garamréven, 1901. deczember 24.
D íváid Béla.
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Üzem terv és állami erdőfe lügyelet.
(Folytatása és vége.)

A többi részét értekezésemnek úgy tünteti fel Bund, \ 
mintha már csak abból az öt sorból álló törvény végre- j 
hajtására vonatkozna. Ez is tévedés, mert én azt mon
dottam, hogy a: „a törvénynek magának kellene gon
doskodni végrehajthatóságáról és ellenőrzéséről helyes 
erdöfelügyeleti administratio megteremtésével; tiszte- 
teletben tartását pedig biztosítani az áthágok elleni sikeres 
jogorvoslatok alkalmazásával stb. Tehát e kijelentésemtől 
fogva az értekezés végéig felemlített s fel nem említett 
igen sok dolog kerülne abba a kigúnyolt ötsoros törvénybe, 
melyek mind biztosítékai lennének a helyes és okszerű 
erdőgazdálkodásnak és ellenőrzésnek; de hát, hogy ezt 
észrevegyük, olvasni kellene egy kicsit a sorok között s 
annak az írónak a szellemvilágába kellene magunkat 
helyezni.

Minthogy értekezésem igen jelentékeny része minden 
kommentár nélkül a szaktársak ítéletére bízatott, legyen 
szabad egy-két magyarázó szót hozzátenni.

Én az erdőtörvény hathatóságának biztosítékát első 
sorban az állami erdőfelügyeleti rendszer helyes meg
teremtésében keresem.

A jelenlegi szervezés szerint van a kerületi erdőfelügye
lőségeknél (a központ kivételével) 40, a községi erdők 
kezelésénél külső szolgálatban 260 erdőtiszti állás szervezve. 
Ennek a két szolgálati ágnak abban a szellemben keresztül 
vitt erdőtörvény alapján, amint azt kifejteni bátorkodtam,

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



M A G Y A R  E R D É S Z 22. szám396

az egyesítése egy hatalmas állami erdőfelügyeleti szervezet 
alakjában lehető volna. Ezek szerint a jelenlegi anyagi 
áldozat árán is az államnak egészséges erdőfelügye
leti rendszerének kiépítésére 300 erdőtiszt áll rendelkezé- 

: sére. 64 vármegye (Fiúméval együtt) területére elosztva,
minden vármegyére átlag 4—5 erdőtiszt jut, de mert ahol 
kevés a munka elég egy-kettő, másutt, hol szükség van 
rá, lehet 8—10 is. No hát uraim, hogy egy ily hatalmas 
erdőfelügyeleti rendszer sem volna képes üzemtervi kény
szer nélkül, a helyes erdőgazdasági elvek érvényre jutása 
mellett, teljes és tökéletes felügyeletet gyakorolni, ezt 
igazán elhinni sem lehet. Persze akkor aztán ennek a 
sok embernek a munkaereje nem vétetnék igénybe a foly
tonos egymással való levelezgetésre, mint a mai rendszer 
szerint, ahol a legkisebb ügynél is Írásbeli jelentést tesz 
a járási erdőgondnok az erdőhivatalnak, ez Írásban keresi 
fel a közig. érd. bizottságot, innen véleményadás végett 
átvándorol az ügy a kir. erdőfelügyelőhöz, ezen az úton 
ismét vissza, az elintézés ideje a minimális egy-két hónap.

Ez azonban mellékes, az a fő, hogy nyakát kell szegni 
annak a vakmerő tervezőnek, ki ezt a kedélyes kis hiva
taloskodást oly egyszerű ügymenettel szeretné felváltani, 
hogy a megye székhelyén levő erdőfelügyelőségi főnök 
szóbeli referáda alapján bármilyen ügyet is egy félóra alatt 
elintéztethessen. Persze ez veszélyes radikalizmus! Minek 
is ez a nagy sietség! Nohát az is igaz, hogy igy az áll. 
erdőfelügyelet, az erdőkben való gazdálkodásra nézve csak 
a legszükségesebbek megszabására szorítkoznék s az 
erdőtisztek az üzemtervek gyártásának és felülvizsgálásá
nak terheitől felmentetnének, tehát jobban megfelelhet
nének az erdőfelügyeleti követelményeknek, sőt teljesít
hetnék mindazokat a fontos és üdvös feladatokat, miket 
értekezésem keretében működési körükbe utalni merész
kedtem.

Szóljunk egy-két szót a költségekről. Pl. az 1899. évi 
költségvetés szerint az állami kezelés költségei 1.244,360 
koronába irányoztattak elő. Ennek az összegnek egy ré
szét a birtokosok évi átalányokban fizetik, egy részét az 
állam pótolja. Az 1900. évi ministeri jelentés szerint a 
birtokosok által fizetett évi általányok ezen évben 30,613 
koronát tettek ki. Ugyanezen kimutatás szerint az állami 
kezelésbe vett erdők és kopárok területe 3.217,980 kát. 
hold volt, a birtokosok fizettek tehát kát. holdanként 
(beleértve a kopárokat is) 23 fillér kezelési költséget, de 
ha kizárólag a némileg jövedelmező erdőket vesszük te
kintetbe, ez a holdankénti hozzájárulás jóval magasabb. 
(A kopárok után ugyanis kezelési költség nem jár.)

Fizetnek ezenkívül tetemes erdőőrzési, erdőrendezési, 
erdősítési költségeket s az 1898. évi XIX. t.-cz. alapján 
történt alakulásokból kifolyólag elnöki, erdőgazdai, jegyzői 
stb. tiszteletdíjakat, úgy, hogy az a teher, mit a törvény 
éppen ezen legmostohább viszonyok közt élő, legszegé
nyebb sorsú birtokosokra rak, holdanként minimális két 
koronát tesz ki, maximális azonban az öt koronát is felül
haladja.

Kis erdőbirtok jövedelmező erdőgazdaság üzésére nem 
alkalmas. Ha most figyelembe vesszük, hogy 3.217,980
k. hold erdőterület 13,873 birtoktestre oszlik s igy az át
lagos erdőbirtok kiterjedése 230 k. hold, ha 3 korona 
költséggel számítjuk a megterheltetést: 690 korona az évi 
teher. Hogy hozza ezt ki most a birtokos abból a 3 
holdnyi vágásból, mikor ha eladná se kap érte többet 
500—600 koronánál, már t. i. tőárban. Hát a hol még 
vágható erdő sincs ? Nem igaztalan teher ez, mikor a 
magánerdőket ezen költségekből egyáltalán semmi sem 
terheli, a többi nagybirtokosok pedig a rájuk rótt kezelési 
és őrzési költségeket jövedelmezőbb voltuknál könnyen 
viselhetik ?

Pedig az állam még elég gálánsul viseli magát, mert 
az állami kezelés költségeinek közel felét s az erdőfelügye
lői intézmény egész költségét ő viseli.

Ha most az állam kiépítné erdőfelügyeleti rendszerét 
úgy, mint azt javasoltam, akkor tegyük fel, hogy a mosta
ninál nagyobb, tehát mondjuk 1.500,000 korona volna is 
ezen szervezet költsége, ha ezt a költséget is, mint erdő- 
felügyeleti pótadót a feltétlen erdőtalaju erdőkre, véd
erdőkre és futóhomokon álló erdőkre, tehát összesen 
11.412,270 k. holdra (bele nem tudva a kopárokat) kivetné 
is, az erdőket ez a költség mindössze holdankint átlag 
13 fillérrel terhelné meg. És ha az adózás jövedelmező
ség szerint való progresszivitásának útat nyitunk, mily 
tehertől szabadulna meg éppen a legértéktelenebb kis 
erdőbirtok. Ez nem újabb megterheltetése az adózó pol
gároknak, mert hiszen amennyit e czímen kivetünk, 
ugyanannyi térül meg az állami hozzájárulásokból és ke
zelési hányadokból, csak a teher igazságosabban és mél
tányosabban oszlik meg, mert fizeti minden erdőbirtokos, 
akinek erdeje van; fizeti maga az állam is.

Hogy én a hiteles erdőtörzskönyvek felfektetését és a 
hiteltelekkönyvvel való kapcsolatba hozását javaslom, ez 
az intézkedés korántsem volna olyan novelláris értékű, 
mint az 1898. évi XIX. t.-cz.-nek az úrbéres közbirtokos
ságok megalakulására, az állami kezelés telekkönyvi fel
jegyzésére vonatkozó igazán kimerítő, de kevés hasznú 
munkálatai. Ebben a kívánságban öntudatos czél nyilat
kozik meg. A tartamos használatra nem kötelezett erdők 
ez ideig egyáltalában nem hitelképesek. Természetesen, 
mert mi sem gátolja a birtokost, hogy a bent fekvő ér
tékeket onnan bármikor kivegye. Birtokos középosztályunk 
közös sorsa volt, hogy a nehezebb gazdasági viszonyok 
bekövetkeztével pénzre lévén szükégük, ameddig a mező- 
gazdasági földek hitele bírta, megterhelték birtokukat. 
Kölcsönnél azonban az erdő, bármilyen értékes lett légyen, 
tekintetbe nem vétetett. így aztán, ha több hitelre az 
illető birtokos már nem számíthatott, neki ment erdejének, 
vagy vágta, vagy eladta, de mindenesetre onnan szedte 
ki a 'szükséges tőkét. Hogy ez közgazdaságilag mily 
hátrány, azzal most nem foglalkozom.

Ha már most a birtokost a szükséges erdőkészlet fen- 
tartására akarjuk kötelezni, útat és módot kell neki nyúj
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tani a magánjog tiszteletben tartása okából, hogy ezen 
tőke készletét, ha szüksége van rá, pénzértékre válthassa 
át. Ez csakis az erdők hitelképessé tétele mellett 
történhetik ! Szükséges ehez az adatok hitelessége, nyil
vánossága és könnyen hozzáférhetővé tétele. Ha a telek
könyvből meggyőződést szerezhet a hitelező az erdőbir
toknak kiterjedéséről, évenként kihasználható hányadáról, 
viszont az erdők törzskönyvéből kiolvashatja ezen évi 
járadék megközelítő értékét, az erdő egyéb állapotait, biz
tosítva van arról, hogy területcsonkitás csakis polgári bí
róság végzése alapján lehetséges, mi természetesebb, 
minthogy készséggel nyújt hitelt az arra szorult erdőbir
tokosnak. Az erdőbirtokost pedig a hitelnyújtás esetleg 
t-alpra állíthatja, nem kénytelen sem erdejétől megválni, 
sem mint most ez lehetséges, erdejét a pusztúlásnak ál
dozatául dobni.

Az 1898. évi XIX. t.-cz. alkotásairól nem akartam e 
helyen szólni, minthogy azonban fentebb már érintettem 
ezeket, kérem a szaktársakat, ne fogyjon el türelmük és 
figyelmük, hiszen közérdekű kérdésekről van szó.

A törvénynek a volt úrbéres közbirtokosságok megala
kulására s ügyviteli szabályzat megalkotására vonatkozó 
intézkedése teljesen túl lőtt a czélon. A hiba megint, 
hogy előkerült a német minta, anélkül, hogy saját paraszt
jainkat ismertük volna. El kell ismerni, hogy a munka 
óriási és serény volt, de a czélt el nem érte, mert a régi 
megszokott ügykezelés a közbirtokosok közt ezután is meg
marad, legfeljebb csak, hogy a községi jegyzők húztak 
közreműködésükért nem csekély jövedelmeket s az elnök, 
erdőgazda, jegyző stb. világosodtak fel, hogy hiszen őket 
tiszteletdíj is illeti s igy az erdőkre csak újabb terhek 
nehezedtek. A ki pedig azt hiszi, hogy az a szabályzat 
akár most, akár ezer esztendő múltán bármely kis betű
jével is irányítja a birtokosok észjárását, annak szemébe 
mondom, hogy soha életébe még csak nem is beszélt 
igaz magyar parasztemberrel. Ilyen alkotásokat csak az 
idealizmus teremthet.

Az igényjogosultak birtokarány részeinek összeírása 
is alapjában elhibázott rendelkezés, mert feltéve, hogy 
teljesen jól állíttatott össze a lajstrom, ki fogja ezt folyton 
vezetni és nyilvántartani? a birtokosok? vagy az erdőhi
vatalok? De hát ki adja az illetőnek tudtára, hogy ki, 
mikor halt meg? hány örököse van? kinek adta el bir
tokrészét? stb. Vagy itt is mindég a revíziókkal küzköd- 
jünk? Hát nem jobb lett volna, vagy lenne még ezután 
is e helyett, ha a kataszteri betétszerkesztők utasítást 
kapnának arra nézve, hogy jövőben a közös telekjegyző
könyvekben is vegyék fel a birtokosok névleg és arány
rész szerint jogosultságát és hogy a már bevégzett betétek 
e szerint pótoltassanak. Intézkedés történnék, hogy az 
egyszerűség okából az arányszámok tizedes törtekben fe
jeztessenek ki. Elrendeltetnék, hogy ezen közös telek
jegyzőkönyvekben a birtokállapotok nyilván tartassanak, 
illetve a közösbirtok arányaira vonatkozó bírói végzések 
itt is keresztül vezettessenek. Törvényesen szabályoztat-

nék, hogy közös birtokosok a közös telekkönyvben kitün
tetett arányrészek szerint jogosak fizetni a közös költsé
geket, illetve húzni a közös jövedelmet. Felmerült pa
naszok elintézésére illetékes bíróul a főszolgabírót nevezném 
meg. Kötelezném a főszolgabírókat és községi elöljáró
ságot, hogy a területükön levő közös birtokokra vonatkozó 
közös telekjegyzőkönyvek hiteles példányát mindenkor 
kéznél tartsák s az azt látni kívánóknak felmutassák s ezt 
évről-évre a telekkönyvtől való kikéréssel megújítsák. Ezek 
az intézkedések aztán már biztosítnák a törvényes rendet( 
de a mostani szavazó lajstromok nem ; ezt igazolni fogja 
a gyakorlat. Hogy az állami kezelés a telekkönyvbe 
feljegyeztetik, annak szerintem semmi praktikus értéke 
nincs, mert ezek egészükben nem elidegeníthető s nem 
megterhelhető birtokok. De ha megterhelhetőség szem
pontja volt talán a czél, az sem valósulhat meg, mert 
hiszen az állami kezelés teher, nem pedig biztosíték.

A fent elmondottak nem tartoztak ugyan szorosan véve 
tárgyamhoz, de szükségesnek tartottam véleményt nyil
vánítani erről is, nehogy a kommentár nélkül hagyott 
eszméimnek telekkönyvi feljegyzésekre vonatkozó részét 
valaki az 1898. évi XIX. t.-czikkben foglalt intézkedések 
utánzásának minősítse.

Hátra van még, hogy Bundnak azon megütközéséről 
emlékezzem meg, mely szerint azon szavamat, hogy „ki 
lehetne mondani azért a törvényben, hogy minden 5000 
kát. holdnál nagyobb erdőbirtokban szakértő erdőtiszt, 
minden 1000—5000 k. holdig terjedőben pedig szakkép
zett erdőaltiszt alkalmazandó az erdőgazdálkodás oksze
rűségének biztosítására“ — oda magyarázta ki, hogy ez 
által az ország erdőségeinek túlnyomó része megfosztat- 
nék a szakszerű kezeléstől. Sőt, ezt bár sajnálatára te
rületi adatai nincsenek, számszerinti adatokkal napnál 
fényesebben be is igazolja.

Először is egy kicsike kis jóakarattal fel lehetett volna 
fedezni kifejezésemben azt a szócskát, hogy: „lehetne“, 
ami mindenesetre annyit jelent, hogy én nem törvény- 
javaslattal álltam elő, nem megállapított formulákat mu
togattam, de csak amennyire a rendelkezésemre álló tér 
megengedte, vázlatosan az alapot jelöltem meg. Hát 
hiszen az természetes, hogy egy törvény ily szigorúan 
kimondott számadatra nem helyezkedhetik, mert mig pél
dául a hiréssé vált Koritovszky-féle zempléni erdőbirtok 
több 10 ezer holdjával alig képvisel jelenleg még gaz
dasági értéket, addig egy kedvező fekvésű dunántúli jó
karban tartott 2000 k. hold erdő már értékes és jövedel
mező kis pagony. Ez a körülmény nem volt előttem 
ismeretien.

Hát ha már arra kényszerít Bund, hogy ne csak alap- 
gondolatokkal vesződjek, hanem ívekre terjedő körülírá
sokkal védelmezzem álláspontomat, ime megmutatom, hogy 
nem sajnálom a papirost. Tehát ha megengedtetik, gon
dolatomat teljes szövegezésben így fejezhetném ki: „ki 
lehetne azért a törvényben mondani, hogy minden 5000
k. holdnál nagyobb erdőbirtokban, vagy minden enné

L
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kisebb oly erdőbirtokban, melynek erdőgazdaságra való 
alkalmassága, értéke, jövedelmezősége, fekvése stb. külön 
kezelő erdőtiszt alkalmazását megengedik, megfelelő számú 
szakképzett erdőtiszt és erdőaltiszt; minden 1000—5000 
k. holdig terjedő erdőbirtokban, avagy minden ennél 
kisebb oly erdőbirtokban, melynek erdőgazdaságra való 
alkalmassága, értéke, jövedelmezősége, fekvése stb. külön 
kezelő altiszt alkalmazását megengedik, megfelelő számú 
szakképzett erdőaltiszt alkalmazandó, megjegyezvén, hogy 
egy erdőbirtokos tulajdonába tartozó, bár széttagolt, több 
helyen fekvő erdők úgy birálandók el, mintha azok egy 
erdőbírtokot alkotnának. Az erdőtisztek és altisztek számát, 
azok kötelező tartását első fokon a kir. erdőfelügyelő ja
vaslatára a birtokos meghallgatásával a közigazgatási er
dészeti bizottság mondja ki stb.“ Beláthatja Bund is, hogy 
ha ily részletességgel kellene egy csak arra hivatott czikk- 
nek, hogy gondolkodásra ébresszen, minden egyes gondo
latot tárgyalni, akkor már kötet lesz belőle, nem czikk.

De lássuk Bund elijesztő számait, tekintet nélkül a fen
tebb mondottakra. Azt mondja: 449 erdőbirtok nagyobb 
5000 holdnál, 2566 kiterjedése 1CC0 es 5CC0 között in
gadozik és 7371 még ezeknél is kisebb. Fogadjuk elf 
bár a minister 1900. évi jelentésében azt mondja, hogy 
csak az állami kezelésbe átvett erdő és kopár birtokok 
száma 13373. Ezeknek átlaga pedig 230 hold.

Sajnálja Bund, hogy nincsenek területi adatai, de kár 
is lett volna, mert így e számok könnyebben tévedésbe 
is ejthetik a gondtalan olvasót, mert ki gondolna arra, 
hogy a 449 között egygyel szerepelhet a m. kir. kincstár 
is az Ő 2.010,654 k. hold erdejével! Ha nincsenek 
Bundnak terület-adatai, segítségére jöhetek egy kis átlag- 
számítással. 1000 — 5000 k. hold között ingadozik 2566 
birtok, átlag 2000 holdjával számítva az 5.132,000 k. hold, 
1000 holdon alul van 7371. Tekintve itt, hogy a föld
művelésügyi Minister jelentése szerint állami kezelésbe 
vett 13873 erdőbirtok átlaga is csak 230 hold, pedig ott 
igen sok 1000 és 5000 holdon felüli erdőbirtok is van, 
szerintem teljesen megfelel, ha az átlagot 200 holdra 
tesszük, akkor a 7371 erdőbirtok kitesz 1.474,200 k. holdat, 
szakszerű erdőtiszt működését nélkülözné Bund szerint 
összesen 6.606,200 k. hold erdő. Míg czikkem elején Bedő 
statisztikájából vett adatokkal mutattam ki, hogy a mostani 
erdőtörvény 6.274,708 k. hold magánerdő kezelésére nézve 
egyáltalában semmiféle követelménynyel nem lép fel. Hát 
ha azok a csupasz számok a rám erőszakolt felfogás hű 
képét adták volna is, még akkor sem volna olyan nagy 
ok az elszörnyűködésre, mert hiszen a mostani erdőtörvény 
sem külömb e tekintetben. De a dolog szerencsére egész 
másképen áll; az én eszméim alapján nem megszűkül a 
szakemberek hatásköre és befolyása, ellenkezőleg igen is 
kiterjesztetik. Mert a hány önálló kezelő erdőtiszt van ma, 
egygyel sem kevesbedne azoknak a száma, sőt sok magán
erdőbirtokos kényszeríttetnék szakképzett erdőtisztek tar
tására. Hát az állam hatalmas erdőfelügyeleti rendszere 
mire való? Minden 10 holdas birtokra mint kezelők úgy

sem tolhatjuk fel magunkat! De nem oldhatnák-e meg 
ugyanazon feladatokat akkor az állami erdőfelügyelőségek 
éppen úgy, sőt jobban mint most az állami erdőhiva'.alok. 
Hiszen a törvény, ha éppen olyan nagy az aggodalom- 
azt is kimondhatja, hogy azon erdőbirtokosok, kik szak
képzett erdőtiszteket nem tartanak, kötelesek az erdőfel
ügyelőségnek az évi vágás kijelölésére vonatkozó intézke
déseit bevárni vagy kikérni, illetve a vágás megkezdését 
bejelenteni, ha erdejükben gyérítést, áterdőlést, vagy más
nemű erdőhasználatot akarnak eszközölni, ezt is az erdő
felügyelőnek előzetesen bejelenteni, a kinek aztán mód
jában álland, ha a használat az erdőgazdaság elveivel 
ellenkeznék, azt betiltani, vagy pedig annak mérvét meg
szabni s azt kijelölni.

Tévedés volna azt hinni, hogy ezekkel az intézkedé
sekkel ugyanott volnánk a hol most, vagyis hogy az erdő- 
birtokosok szabad mozgását az állami kényszer épp úgy 
agyonnyomná, mert nagy külömbség van a közt, hogy a 
birtokos szabad elhatározási joga minden körülmények 
között tiszteletben tartatik s az erdőfelügyelő pedig szak- 
ellenőrzést gyakorol, meg a közt, hogy a kényszer-iizem- 
tervek alapján a föltétien engedelmesség elvárása mellett 
diktálunk s a mi nincs az üzemtervekben, azokra nézve 
pedig a hosszas kérvényezési eljáráshoz utasítjuk a birtokost.

Azt mondja Bund, hogy gondoljunk csak a volt úr
béresek stb. erdejére, kik volnának a gazdaság teljhatalmú 
intézői? A felelet az, hogy az intézők ugyanazok volnának 
a kik most s ugyanoly korlátok közt mint ma, de ennek 
a korlátozásnak a gyakorlása volna egy kicsit, másféle, 
gyorsabb, hathatósabb, meggyőzőbb s igazabb.

Nem gondolja Bund, hogy azokban az erdőbirtokokban, 
hol szakképzett erdőtisztek külön nem tartatnának, az állami 
erdőfelügyelők az erdőgazdaság ápolására és emeléséic 
irányító és döntő befolyást gyakorolhatnának s igy a szak
képzett erők befolyása minden talpalatnyi erdőre döntőleg 
terjesztetnék ki ?

Túlzásba menni soha sem szerencsés. így például azok 
az állami kezelés alatti községi és más erdőbirtokok még 
a mostani erdőőrzésí rendszer (járási erdőőrök és erdő
szolgák) költségeit sem bírják, de mi szükség is van erre?

Mi szüksége van annak az erdő őrnek szakvizsgára?
A járási erdőőri intézmény szintén siralmas és kevés 

czélnak felel meg. E helyett az erdőfelügyelőségek fő
nöksége alatt részemről szerveznék egy nehány állami 
erdőaltiszti állást, akik olyan erdőbirtokosok erdeiben, 
kiknek szaktanácsadójuk nincs, az ültetésekhez, avagy más 
erdőgazdasági teendők végzéséhez kiküldetnének. Igaz, 
hogy ez új költség, de nem is volna arra semmi szükség, 
hogy oly nagy mértékben létesíttessék ez a szervezet, 
mint ma a járási erdőőri szervezet s ha megint ezen költ
ségek is helyt fognának az erdőfelügyeleti pótadóban, 
akkor sem új költséggel terheltetnék az adófizető polgár
ság, mert hiszen ezeket ma is fizetik, csak a teherhez 
való hozzájárúlás volna méltányosabb.

Részemről a szegénysorsú birtokosokat csemetekertek
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fentartására sem kötelezném, sőt azon igyekezném, hogy 
az állami csemetekertek készletei első sorban az ő cse
mete szükségletüket fedezzék, éppen azért megvonnám 
a csemeteadományozást (kivéve ha kopárterület fásítá
sáról van szó) minden oly birtokostól, kinek csemete 
nevelésre módja van s arra szorítható is.

Bármint igyekszik is Bund nevetségessé tenni ezen kis 
erdőtestek kezelésénél megoldandó egyszerű erdőgazdasági 
feladatokról mondott véleményemet, nem sok hatást érhet 
el vele, mert el nem vitathatja, hogy az erdőtest kicsi
ségével és értéktelenségével arányban egyszerűbbekké 
válnak az erdőgazdasági feladatok is s bizony ilyen 50—100 
holdas gazdaságban a kijelölt terület lekopasztásán s a 
vágás felújításán kívül nem igen akad más megoldandó 
fontosabb erdőgazdaségi feladat.

Egyben pedig igazat adok Bundnak s ez az, hogy egy
két éles kifejezésem, mit az erős szellemi munka közben 
nemes felhevülésem észrevétlenül tolt toliam hegyére, nem 
éppen volt szerencsés és ildomos, annyival inkább, mert 
elismerem, hogy azoknak, kik a kérdéses törvényjavas
latokat szövegezték, benyújtották, nem lehetett szándékuk 
sem szégyenbe hozni Magyarország törvényhozását, sem 
mókázni. Ok mindenesetre komoly, nehéz s elismerésre 
méltó munkát végeztek s még ha alkotásuk a gyakorlati 
életben mindenben be nem vált is, ennek a viszonyok
ban rejlő ezer meg ezer más oka lehetett s nem pedig 
az odaadó megfontolás s kellő szellemi erő hiánya. 
Egyébiránt ezeknek a kifakadásoknak az ügy érdemére 
nincs befolyása, legfeljebb írójára vet némi árnyat s ezért 
az árnyékot kijelentésemmel meg is vezeklettem.

Bund azon kifejezését, hogy: „ezen intézmények mégis 
csak felette állnak az ily fajta kritikának“ túlhajtottnak 
tartom, mert lévén minden emberi alkotás többé-kevésbé 
tökéletlen, egyetlen egy sem állhat a jogos kritika felett, 
ha pedig ez a kijelentés egyrészt az intézményekben, 
másrészt a kritikában megnyilatkozott szellemi erők arány
talanságát kívánta szemlélhetővé tenni, akkor is tévedés, 
mert e téren szó sem lehet a szellemi erők versenyéről. 
Más az alkotás s más a kritika tere. Kis szellemek is 
képesek a nagyok felett alapos kritikát gyakorolni. Egyéb
iránt, ha az én összes argumentumaim egy szemernyit 
sem volnának képesek ezen alkotások tökéletlenségét 
igazolni, hát igazolja az a körülmény, hogy már most is> 
pedig még végrehajtva sincs, az 1898. évi XIX. t.-cz. 
módosításának illetékes helyen való szándékba vételét re
besgetik. Úgy hírlik, hogy az erdőfelügyelőségeket akarják 
megszüntetni s az állami erdőhivatalokba beolvasztani. 
Kár lesz ! Gondoljuk csak meg a dolgot, nem jobb lenne-e 
megfordítva?

Végre Bund tagadásával szemben ki kell jelentenem, 
hogy hitem s meggyőződésem szerint fejtegetéseim szerény 
erőmhöz képest erdőgazdaságunknak csak hasznára vál
hattak, ha másért nem, hát azért, mert gondolkodóba 
ejthettek sok embert oly állapotok felett, melyeket talán 
addig megváltozhatlannak hitt s nyugalommal tűrt meg

azért, mert alkalmat adott tanulságos eszmecserére s ha 
már a szaktársak az én szellemem megnyilatkozását nem j 
is élvezhették, volt alkalmuk arra, hogy Bund eszméinek j 
csillogásában gyönyörködhessenek.

Mindezekután pedig sajnálom, hogy az elmondottakra f 
nézve Bunddal egy véleményen nem lehetek, de meg- l 
vagyok arról is győződve, hogy ha külföldi tanulmányút ; 
helyett azzal küldetnék ki, hogy keressen fel minden erdő- f 
felügyelőséget s járási erdőgondnokságot, s az erdő- \ 
felügyeleti és kezelési rendszer szempontjából tanulmá
nyozza a hazai viszonyokat, akkor már közeledhetnénk -i 
egymáshoz a felfogásban, én ugyan nem, mert e téren 
való lelkiismeretes tanulmányok utáni megállapodásom, a 1 
visszatérést a már áthaladt álláspontokra meg nem en
gedheti ; de ő igen, mert a való életből itthon kellene •. 
tapasztalnia, a most még neki idegenszerü eszmék he- ; 
lyességét és kivihetőségét. ^  ^
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A m érőasztal alkalmazásáról 

a C oburg  herczegi erdészeti fe lm éréseknél.
— Irta: Szénásy fiéla, Coburg herczegi erdőmérnök. —

A midőn erdőrendezőségünk által alkalmazott felmérési 
módot ösmertetem, teszem ezt azon szándékkal, hogy a 
mérőaszta Inak, — ezen, erdészeti köreinkben ritkán 
alkalmazott műszernek — használhatóságát, éppen erdé
szeti felméréseknél, — tehát fedett, vagy nagy részt 
fedett terepeken, — igazoljam, egyszersmind elért ered
ményében némi összehasonlítást ejtsek meg a szögmérő 
műszerek alkalmazásával.

A felmérési munkálat két fő részre osztható, ú. m .: I.
A keret megalakítására és II. A részletes felmérésre.

Az elsőt tisztán mérőasztallal: grafikus háromszögelés 
útján; az utóbbit az asztal alkalmazásán kívül, boussola 
műszerrel végezzünk.

Az alkalmazott eljárásunkat a mérés folyamata szerint 
kísérlem meg leírni; mellőzvén a felmérési módozatoknak 
minden kézikönyvben feltalálható részletes leírását; s ha 
netalán egynémely tárgynál kissé tovább időzöm, ez csak 
az általunk alkalmazást nyert módszernek nagy vonások
ban való ecsetelésére és jelen szerény értekezésem alap- 
gondolatának megvilágítására igyekszik szolgálni.

I. A  k eret m egalak ítása .

A keret alapja a kataszteri országos felmérés három
szögelési pontjaival van megadva, melyek az elsőrangú 
hálót hivatvák képviselni s felméréseink alapjául szol
gálnak.

A viszonyokhoz mérten még szükséges s általunk 
újonnan felállított, kellő számú segédpontok képezik a 
másodrangií hálót, mely háló a még meglévő határ
pontokkal egészül ki.

A munka folyama tehát
l. az elsőrangú háló kitűzésére,
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2. a másodrangú, hálónak grafikus úton való há
romszögelésére oszlik, kapcsolatosan a keretet kiegészítő 
határok egészben vagy részleteiben elővett kitűzésével.

1. Az elsőrangú háló kitűzése.

Ez alatt a kataszteri felmérés által megadott háromszög - 
pontoknak a természetben való felkeresését és jelzését 
értem.

Miután 1” 1100°-es léptékben történik a felvétel, azért
egy asztallapra (szelvény) több, mint négy kataszteri szel
vény kerül; az ezek keretében megadott háromszögelési 
pontok elegendők volnának a munka további lebonyolí
tására, ha azokat a természetben feltalálni sikerűi.

Az előzetes felkeresés egyszerűen lánczméréssel* tör
ténik, csak a mennyiben ez nem sikerűi, nyúlok a mű
szerhez, a mi nem csekély fáradságba 
kerül, mert a kataszteri felmérés óta 
(nálunk 1865—1869-ig) ezen pontok 
vagy elkallódtak, vagy ha fa-jelek voltak 
és ezeket időközben kivágták, nyomuk 
veszett.

Ugyanis a kataszteri mérnökök azon 
időben csak igen hiányosan jelezték 
pontjaikat. És mert idegen mérnökök 
voltak, nem a legszívesebben látták őket.
Alig húzta ki a lábát valamely vidékről 
a háromszögelő mérnök, a mi jelt letett, 
azt azon módon részint bizalmatlanság
ból, részint csupa ellenséges érzelemből, 
de míveletlenségből is, széjjel szórták.
Olyan esetet is tudok, hogy az első
rangú háromszögpontra letett több má
zsás kőkolonczot, melyen I{. V. 1867. 
volt bevésve, dinamittal a helyéből ki
robbantottak : kincseket keresvén alatta.
Szerencse, hogy egy-két üvegcserepet 
vagy egy maroknyi téglát lehet néha 
találni valamely pont alatt; soknak azon
ban nyoma veszett.

így daczára, hogy papiroson sok pontom van, a termé
szetben feltalálni sikerült pontok gyakran még sem ele
gendők, vagy elegendő jók az alapfelmérés megkezdéséhez, 
amennyiben pl. nem találunk csak fajeleket; vagy ha 
állomáspontot találunk is, erről az időközben felnőtt fiatalos 
minden kilátást elzár. Ilyen esetekben a kellő pontok meg
határozását vagy a tájékozást valamelyik szomszédos szel
vényről kell elővenni.

A feltalált pontokat a szokásos jelekkel látjuk el. Fel
keressük egyúttal a lánczméréssel feltalálható határpon
tokat is, a hiányzókat feljegyezzük: a hiányos határokon 
vagy ezekhez közel, továbbá oly helyeken, a hol ez már 
a terepnek előzetes bejárása alkalmával szükségesnek 
mutatkozik, kellő számban új jeleket helyezünk el. Ezen

CC,

CL

* A láncz alatt egy tíz öl hosszú, 20 mm. széles mérőszalagot értek.

jelek elosztásánál arra kell figyelnünk, hogy kellő meny- 
nyiségben és uralkodó pontokon alkalmazva, az asztal 
tájékozási a terep minél több részén lehetővé tegyék. 
Természetesen, hogy ezen jelek nagy része fára erősített 
lepkefa, vagyis fajel s nevezzük az általa képviselt pontot 
alappontnak, megkülönböztetésül az állomáspontoktól 
a mely fölé a letűzött jel eltávolítása után, műszerünkkel 
felállhatunk, ellentétben az előbbivel, mely tisztán tájé
kozási, ellenőrzési és csatolási pontúi szolgál.

Ha a lánczméréssel nem tudtunk annyi és oly elegendő 
pontot találni (legalább három-négy kell egy-egy asztal
lapon) mely az asztallapnak az első állomásponton a kellő 
tájékozást és a szükséges ellenőrzést nyújthatná, akkor a 
felkeresést műszerrel kell megejteni. Sajnos, ez a gya
koribb eset; az alábbi példában ösmertetek egyet.

A terepen megtaláltam az 1-ső szelvény A állomás és 
I. alappontjait, A pontról azonban /-re látni nem lehetett. 
(Ha az /. pont látható lett volna is, még rajta kívül leg
alább egy pont kell az ellenőrzés megtételére.

B állomás és II. alappont látható lett volna, de az
elébbi elveszett, 
az utóbbit pedig 
kivágták. Meg
határozni pedig 
kellett úgy a B, 
mint a II. pon
tokat, mert a 
szelvényvonal 

közelében voltak 
s ezért egy

szersmind a 2-ik 
szelvénynek is 

tájékozási ponto
kúi kellett szolgálniok. Egyéb alkalmas segédpont a szom
széd szelvényeken sem volt.

Hogy az asztal tájékozható legyen, nem volt más mód 
hátra, mint szögmérő műszerrel A pont valódi déllőj ét 
meghatározni s azt a természetben, beintés útján — jó 
messzire — a , a és b jelekkel állandósítani. Az a jel 
az átellenes hegygerinczen, a pedig ez alatt, jó mélyen 
a völgyhöz közel lett elhelyezve, a két műszer merőleges 
iránysíkjának megteendő ellenőrzése végett. Szögfejre 
történt lefüggélyzés után, az A pont fölé a mérőasztallal 
álltam fel, a melyen az A pont déllője megszerkesztve és 
jelezve volt és az asztalt az előzőleg szögmérővel kitűzött 
a —a —b déllő szerint tájékoztam. Ugyancsak A pontból 
megirányoztam még a A és II. közelébe felállított d és e 
ideiglenes jeleket, azonkívül c jelt az akként választott 
pontban, a honnét ezen pont helyzetét az asztallapon, I. 
alappont segélyével, visszametszés útján meghatározni 
lehessen a végett, hogy ezután ezen c pontról a d és e 
segédpontoknak H-ból vont első irányzatait metszeni le
hessen. Ezt megejtettem; azután átmenve a bemetszett 
segédjelekhez, a B pontot a c—e irányra emelt merőle
gessel (?-től néhány ölnyi távolban, egy szénhely széle

1. ábra.
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alatt — üvegcserép és tégladarabok voltak a helyén el
ásva — II. fajel tüskéjét pedig szintén hasonló módon 
sikerült megtalálnom. Az a tájékozás és ellenőrzés most 
már a B pontról az /., A és //-ben felállított jelek szerint 
könnyen volt megejthető a folytatandó munkálatokkal 
kapcsolatosan.

Miután pedig az elsőrangú háló valamennyi, több ke
vesebb fáradsággal még megtalálható pontjait felkerestük 
s a szükséges jelekkel elláttuk, átmehetünk a másodrangú 
háló felvételére.

2. A másodrangú háló felmérése.
Ezen munkálat ismét a) az újonnan felállított pontok 

háromszögelésére és b) a határ kitűzésére osztható.

a) A segédpontok háromszögelése.
Már midőn az első állomásponton az asztalt az első

rangú háló valamely alkalmas pontja szerint tájékoztuk, 
ellenőriztük, megadjuk egyszersmind a másodrangú háló 
valamennyi — ezen állomásról látható — pontjainak az 
első irányzatot; ez alkalommal egyidejűleg a delejes dél
kört is megállapítjuk egy érzékeny tájolóval, irányát az 
asztallapon állandósítván.

Most az elsőrangú háló egy oly más pontjára állunk, 
a honnét az első állomáspontunkról tett irányzatoknak 
elfogadható első metszést adhatunk; egyúttal ismét új 
irányzatokat húzunk a másodrangú háló valamely, ismét 
látható új jele felé. A harmadik állomásról már az első 
két állomáson meghatározott pontokat egy harmadik 
irányzattal ismét metszszük, a második állomás irány
zatain pedig az első metszést ejtjük, végül ismét új pon
tokat irányítunk meg stb., a grafikus háromszögelés sza
bályai szerint. Valamely pont csak akkor fogadható el 
teljesen biztosan megállapítottnak, ha legalább három 
irányzat összevágó metszésében fekszik. A vonalzónak 
helyes fekvéséről, az álláspontunkat az asztallapon jelző 
pont felett, kézi nagyítóval győződünk meg, mielőtt az 
irányzatot meghúznók.

Ha oly álláspontunk nincs, a honnét valamely új pont 
megirányozható, vagy másod-, esetleg harmadízben metsz
hető volna, úgy ezt egy szabadon választott pontból 
eszközöljük, melyen műszerünket felállítván, az asztallapot 
az ismert tájékozási módok valamelyikével tájékozzuk 
s az irányzást vagy metszést innét ejtjük meg. (Statio- 
nirozás.)

A tájékozás helyességének lényegéből folyik, hogy 
az asztal tájékozása minél távolabb fekvő pontok szerint 
történjék; hogy a tájékozás annál biztosabb, minél kö
zelebb éri a metszés a 90°-ot, vagyis, hogy a középiránytól 
oldalt, jobbra balra eső ama két háromszög, (vagy leg
alább ezek egyike) melyet a három tájékozási pont az 
újonnan választott állomáspontunkkal meghatároz, az 
egyenszárú derékszöghöz minél közelebb esik; végül, 
hogy az újonnan megirányzandó pont a tájékozási — 
leghosszabb — vonal hosszánál távolabb ne essék.

b) A határok kitűzése.
Az első- és másodrangú háló pontjai által képezett keret 

kiegészül a határpontokkal. A részletes felmérés ezeken 
belül folyik; s mivel kitűzésük a legszabatosabb pontos
ságot igényli, a részletes felmérésnek biztos csatlakozási 
hálózatául szolgál.

A kitűzésük alapjában véve jó részt a háromszögeléssel 
egyszerre történik, a mennyiben a hiányos határ köze
lében felállított segédpontokat, (rendesen fajeleket) ez 
alkalommal mérjük be. A részletes kitűzés már a részletes 
felmérés munkakörétől szigorúan el nem különíthető, neve
zetesen a mérőasztallal való mérésnél nem, mert — a 
mint később bővebben ki fogom fejteni — ezen kitűzéssel 
egyidejűleg a határ közelében levő s a részletes felmérés 
tárgyát képező némely pontot azonnal fel is veszünk.

Nehezebb a feladat megoldása, — mindig fedett terü
letet értve — ha a határ valamely zárt völgyön vonúl, 
mert itt kevés oly alappontot lehet elhelyezni, a mely 
az állomáspontok valamelyikéről metszhető, még kevesebb 
oly állomáspontot, a honnét a mérőasztal kedvező három 
pont szerint tájékozható lenne. Ilyenkor meg kell eléged
nünk, ha a hegyoldalban, a határhoz 50—80 ölnyire egy- 
egy alkalmas fát találunk, melyre jelünket felállíthatjuk.

Ha dombot valamely határ mentén 2 — 300 ölnyi távol
ban nem találunk, úgy közbe legalább egy alap-pontot 
kell bemetszeni; viszont legalább minden 2—300 ölnyi 
távolban kell a határvonalhoz közel új pontokat megha
tároznunk, ha a határ nagyobb vonalon vagy teljesen 
hiányoznék s a kitűzést ezekhez kapcsoltan elővennünk.

a Viszonyaink között a leggyakoribb az említett első 
eset, midőn t. i. csak nehány közbeeső domb hiány
zik s így ezek helyét kell meghatározni ; vagy ha meg 
van, egyenes vonalat kell a két domb között kitűzni 
vagy végül, ha a két domb között minden törési pontra 
egy-egy halmot kell közbe tennünk.

Vágható vagy közel vágható körű erdőben, szigorúan 
a vonalhoz ragaszkodnunk a mérőasztallal nem kell;. 
de nem is lehet, mert minduntalan az irányzatba eső 
fákat kivágni, nem csak időveszteség, de — erdészek 
vagyunk — nem is szabad. Ez esetben a határvonalhoz 
közel, a mennyire csak lehet, minél hosszabb mellék
irányzattal a grafikus polygonmérést vesszük elő. A 
kivitel irányítással (rayonirozás) történik, a 2-ik ábrában 
feltüntetett esethez hasonlóan.

Feladat, hogy A és B meglevő határpontok között 
/., II. és III., törési pontokon új határdombok teendők le 
vagy pedig a térképen jelzettek felkeresendők. — Az 
A —/ —II—III—B vonalon haladni nem lehet, a vágható 
korú zárt állab vagy más akadály miatt.

A megoldás az A ponton tájékozható műszer felállí
tásával kezdődik; irányítás az 1-ső pontra;

majd 1-ben felállva, tájékozás vissza A szerint egy
szersmind csatolás a háromszögelésnél bemért C alap
ponthoz, irányítás 2-re;
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végül 2-ben ugyanezen munka ismétlése, a B-re való 
csatolással egybekötve.

Esetleges záró hiba kiigazítása után, az asztallapon 
szerkesztett s e szerint a természetben az a, b és c, 
pontokra emelt merőlegesek segélyével az /., //., III-al 
jelzett halmok is azonnal állandósíthatok. Az A —1—2—B  
egyenest s a többit is, lánczczal mérjük s magától ér
tetődik, hogy A és B pontok között több állomás is 
ehet.

Ha A és B között egy egyenes kitűzéséről volna szó, 
az eljárás ugyanaz, t. i. az állomási pontokat összekötő 
vezérfonal irányára emelt merőlegesekkel az egyenesnek 
is bármily pontja kitűzhető; tegyük fel p. o., hogy a 
fenti esetben az I., II. és III. pontok az A és B közötti 
egyenesben feküdnének.

Sűrű fiatalosban  haladva, tisztán a vezérvonalhoz 
ragaszkodunk, A—/ —I I — I I I —B szerint. Ez esetben bát
ran dolgozhatom tájolóval is, szükségtelen a segédvo
nalat elővenni, mert a hiba a C pontban ellenőrizve, 
távolról sem oly nagy, hogy az a keresztülvágandó 
rendesen két öl széles — nyila
dék határain túl esnék; az 
esetleges csekély hiba a nyi
ladék vagy mondjuk, a ki
vágott irányzaton belül köny- 
nyen kijavítható. Mielőtt az 
asztalt leszerelnek, a delejtű 
beállása ismét megvizsgá
landó.

Zavaró külhatások eseté
ben irányítással dolgozunk 
tovább.

ß  Gyakran előfordult azon
ban az az eset is, midőn 
a határ nagyobb, 500 — 1000 ölnyi távolban hiányzott. 
Ilyenkor — említettük volt — a határvonal közelében 
bizonyos távolra felállított, s már a háromszögelés al
kalmával bemért segédpontok helyettesítik a hiányzó 
határdombokat, mint csatlakozási pontokat; a kitűzés pe
dig épen úgy folyik ezen segédpontokhoz csatoltan, 
mint azt az előző példában leírtuk, akár a közbeeső tö
rési pontokat, akár pedig egy ugyanoly hosszú egyenes 
pontjait kell kitűzni.

Ez utóbbi esetben az egyenes egyes pontjait oly távol
ban határozzuk meg, a mely távolra a nyiladék hang 
után is kivágható, tehát 50—60 ölny.ire. A nyiladék 
kivágása után pedig — bármely műszerrel — a dombok 
úgy állíthatók már fel, hogy a távcső merőleges pókszála 
a halmokba tett czövekeket felében metszi.

A határvonalak e természetes kitűzésénél határozottan 
a méröasztalnak adok előnyt a szögmérő műszerekkel 
szemben, mert a mellett, hogy a terep viszonyai szerint, 
a mérési módok megválasztásában több változatosságot 
nyújt; pontosság tekintetében sem enged. — Ellenben a 
szögmérővel elővett kitűzésnél feltételeznem kell a szög

adatoknak otthon való feljegyzésénél, hogy a szándékolt 
kitűzési módot a természetben is keresztül vihetem; ettől 
körülményesebb eljárás alkalmazása nélkül — melylyel 
új számítás, felrakás és a helyszínére való ismételt kime
netel is előfordúlhat — el nem térhetek. —• Azt is figye
lembe kell venni, hogy a másodrangú háló grafikus há
romszögelése alkalmával, már a határ részletes kitűzését 
is elővehetjük egy-egy asztalálláson; — az új beállítás 
hibája tehát legalább ezen helyeken el van kerülve — 
sőt a részletes felmérés tárgyát képező nehány adatot 
is azonnal felvehetünk.

Nem csekély előnyét látom továbbá az asztalfelmérés
nek a gyakori, bárhol elővehető könnyű ellenőrzésében 
is, a midőn az esetleges hibát idejekorán észrevéve, a 
kiigazítás könnyű szerrel mindjárt a helyszínén ejt
hető meg.

Igaz, hogy nedves, nyirkos vagy ködös időben mérő
asztallal dolgozni nem lehet, a midőn a szögmérő mű
szer talán még használható volna. Talán mondom, mert 
ily időben háromszögelni vagy hosszabb irányzatokat

igénylő méréseket eszközölni, 
a kilátás hiánya vagy bizony
talanságánál fogva — egy 
műszerrel sem lehet vagy leg
alább is nem tanácsos.

De mivel, ha csak eső 
nem esik, daczára a rossz idő
nek, dolgozni kell, hát úgy 
segítünk a bajon, hogy ily 
időre egy más asztallapot 
veszünk elő, melyre a terep 
azon részét, a hol a kisebb
szerű kitűzéseket kell végez
nünk, felrakjuk és ezen se- 

gédasztallappal megyünk ki, melyért nem kár, ha egy 
két csepp esőben meg is ázik vagy kissé felhólyagzik; 
hazajövet az így esetleg felvett csekély részeket az alap
térképbe azonnal át is vihetjük.

Hegyes vidéken a kitűzéseknél gyakran előfordúl, hogy 
valamely egyenest a meredeken lefelé kell kitűznünk. 
Az asztallal való mérésnek meg van az a hátránya, hogy 
a távcső csak bizonyos fokig  hajtható le, addig t. i., a 
mig a távcső iránysúgara az asztal szélébe nem ütkö
zik, sőt ezt el sem éri, amennyiben a fehér lap s maga 
a vonalzó által okozott szinszóródás oly nagy, hogy a 
már 15—16°-ig lehajlitott távcsőben a megirányzott pont 
képe teljesen elmosódik, elhomályosúl. Ha tehát valamely 
egyenest 20—25°-nyi lejten lefelé kell kitűzni, a kitűzés 
úgy történhetik meg, hogy a libella rézalját az asztalla
pon jelzett irányvonalra pontosan beállítjuk s a távcsövet 
egyszerűen az asztal alá fordítjuk, a vonalzó élét szorosan 
a beállított libellához szorítván. A felfelé való irányítás 
határát, a távcső szemlencséjének közeledése a vonalzó 
mellső végéhez adja meg. Mielőtt a távcsövet lefordíta
nék, a vízszintes forgási tengelyén levő libellájának pon-
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tos bejátszására kiválóan kell ügyelnünk, a mi különben 
minden irányításra nézve is fontos.

A határ végleges kitűzése összefügg a részletes felmé
réssel, ettől szigorúan el nem külcnithető.

(Folytatása következik.)

TÁRCZA.

Karácsonyi legenda a XV. századból.

Nagy, fényes karácsonyesték voltak azok valamikor 
otthon, a faluvégi ódon kőházban.

Minden ragyogott, tündöklőit a tágas ebédlőben, de 
legjobban a mi ártatlan, vidám gyermekszemeink, a 
melyek még akkor nem ismertek könnyet, bánatot.

Mielőtt a szent fácskát meggyujtották volna, édes apám 
mindig igy kiáltott be a gyerekszobába:

— Imádkozzatok fiuk, mert mindjárt jön a Jézuska.. . 
aztán pedig elmondom a fekete nyílt históriáját.

Minden karácsonykor elmondta, mintha naiv, hívő lei- 
keinkbe jó előre elakarta volna hinteni a vallás malaszt- 
ját, a mi nélkül összeroskadna gyarló halandó voltunk 
az élet temérdek szenvedése alatt.

*
Nagy oligárcha, szenvedélyes, vad természetű ember 

volt néhai jó Vay László uram, elmúlt ködös századok
ban ura Vajának, ott a messze nyírségen.

Dölyffel töltötte el a tudat, hogy ezt a darab földet, 
amelyen álomhozóan bólingat a fehér héjú nyír, a hol a 
mértföldekre terjedő zsombék mintegy biztos szigetbe 
rejti török-tatár elől, semmiféle királyi donáczo nem 
juttatta kezére.

Első őse szerezte, aki a Tanaisz folyó mellől jőve, a 
daliás Hunor és Mogorral és akit a csodaszarvas veze
tett be Bereg földére, uj hazát alapítani. Zsarnoka volt 
jobbágyainak, cselédei rettegték és ha szemöldökét össze- 
ránczolva, fekete lován végigléptetett a falun, keresztet 
vetett magára a pór.

Vay Lászlót, soha senki sem látta mosolyogni.
Szép arczát valósággal félelmessé tette örökös komor

sága és a környék lakói, télen a padka köré gyűlve, 
akárhányszor suttogták, hogy a sátánnal czimborál.

Nem mosolygott talán még szerelmes asszonyra sem 
soha, nem járt az Isten hazába és ha cselédei ünnepi 
alkalmakkor a vár kápolnájába gyülekeztek, bosszúsan, 
foghegyről mormolá:

— Templom meg pap, csak a buta parasztnak való!
Udvari lelkésze, a jó páter Domokos sokszor intette,

ne legyen olyan gőgös, oly konok, mert — úgymond — 
nincs mit bízni földi szerencsében és Isten keze min
denkit elér. Vay László rendesen kinevette a pátert és 
csak még dölyfösebb volt nagy világi javai és földi ha
talmában.

Főmulatságát a vadászat tette, legjobban illett ez rideg, 
zárkózott természetéhez és néha napokig elbolyongott a

Nyír vadvizes tanyáin, lesve a vadludat, a fölrepülő 
büszke kócsagot.

Egy ízben, éppen karácsony napjára virradtak, mikor 
belépett a nagy úrhoz Petneházy István, ifjú nemes apród, 
jelentve, hogy óriás fekete nynlat láttak a kerülők.

Vay László szeme megvillant, az a furcsa, vad, ke
resztbe villámló szem, aztán harsány hangon kiáltott ki 
a tornáczra.

— Illés . . . Gyárfás, ti kutyák . . . merre vagytok, 
azonnal elő a lovamat.

Lágy, hófehér pihék szállingóztak a levegőben . . 
enyhe idő volt kint és a nagy, puha csöndben ünnepie- 
sen, áhítatot gerjesztve szólalt meg a vár kápolnájának 
harangja.

Petneházy István keresztet vetett magára, majd félénk, 
remegő hangon jegyezte meg :

- Nagyuram, a csatlósok mind a templomban imád
koznak, karácsony első napja van ma.

Vay László éktelen dühre fakadt.
Ostobaság . . . Hívd őket azonnal. Nekem a fekete 

nyúl kell . . . akarom és az én akaratom előbb jár az 
Isten akaratánál.

Az apród halotthalványan sietett a templomba.
Éppen Ur felmutatása volt. Az egész várbeli népség 

térdre hullva, áhitatos mély csöndben, földre hajtott fejjel 
fogadta a szent test és vér szimbolikus transzformáczióját.

Petneházy kihívta a sorból a két csatlóst, akik rettegve 
a dölyfös oligárcha bőszdühét, hanyatt-homlok rohantak 
az istállók felé.

Alig telt el néhány pillanat, Vay László lova, az óriás 
fekete mén, ott állt fölkantározva a vár udvarán.

Döngő léptekkel jött a nagyúr, homloka még sötétebb 
volt mint rendesen és az orrtőig kidagadt két vastag ér 
veszedelmes hevességgel lüktetett.

Uram, ne kísértsd az Istent — szólalt meg egy
szerre egy hang mögötte.

A vad férfiú dühösen tekintett hátra. Ki meri őt zavarni 
mulatságában . . .

Domokos volt, az udvari pap, aki miséjét végezve, 
karingben, kezében a szent kereszt jelével áll elébe:

— Ne kísértsd ezen a napon, ne indulj vadászni. Add 
meg az Istennek is, ami az Istené.

— Papolj jobbágyaimnak! — dörgött Vay László a 
papra, aztán nyeregbe pattant és mint a zivatar, nyargalt 
ki vára udvarából. Gyárfás, meg Illés, a két csatlós a 
lihegő, nyelvüket öltögető kutyákkal nyomában.

A vártól néhány ölnyire, a vadvizes lapályon egyszerre 
felugrott az óriási fekete nyúl.

Ordas vén állat volt, izmos inakkal; a nagy uraiig ért 
nyomába.

Vágtatott, véresre sarkanytuzva nemes ménje bordáit, 
a melynek orrlyukaiból már a párával vegyest szakadt a 
tajték.

— Hajrá, hajrá — kiabálta a vadásszenvedélytől el
fulladt hangon Vay László, mig kutyái csaholva, irtózatos
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vonítással száguldottak a fekete nyal után. Már-már 
elérték, mikor — mintha csak a föld nyílt volna meg, 
lovas és ló egyszerre tűntek el a csatlósok szemei elől. 
Gyárfás remegve kapta össze kantárszárát és megállt, 
halálra vált pajtásával együtt.

— A sátán volt az a fekete nyílt, és imé, elvitte a 
nagyurt istentelenségei miatt! — szólt végre, magához 
térve a rémülettől.

Lassan, mintha halotti torba mentek volna, léptettek 
vissza a várba a csatlósok, a hol elmondták a rémes 
esetet.

Öt falu népessége egy álló hétig kereste Vaja hatalmas 
urát, de se élve, se halva nem látta többé soha emberi 
halandó.

Elnyelte a Nyír feneketlen dágványa, mikor vágtatva 
nyargalt áhított vadászzsákmánya után.

A néphitből azonban máig sem lehetett kiirtani a 
babonát, hogy a sátán fekete nyal képében ragadta el 
a nagy urat és igy őrizte meg a családi szájhagyomány is.

Nálunk, a hol históriás énekekből fejlődött a komoly 
történetírás is, érdemes följegyezni az ilyes régelmult 
idők krónikáit.

Én is följegyzem, ahogy szegény édes apámtól hallot
tam — most, mikor ismét a Megváltó világrajöttét ünnepli 
a keresztény világ. Most, a mikor a karácsonyfák ragyo
gása bevilágít a rideg téli éjszakába.

És az emlékezet édes, enyhe, puha szárnya betakar, 
újra látom a tágas, nagy ebédlőt abban a faluvégi ódon 
kőházban s mintha újra fölcsillanna a szent fácska ezer 
fénye, lángja, örömet, boldogságot hirdetve.

Pedig csak a sötétség jött el, csak egy röstelkedő 
könycseppet fagyaszt pillámra a magányos éjszaka zsib
badt csöndessége. Hervadt virágok, kiálmodott álmok, 
elhangzott édes mesék rajzanak körülöttem s maga a 
dal a meséről, a melyet egyszer liliomfehér ujjak irtak 
föl, a mely onnan jött, a hol sziklák aljában igazi fenyő
fák közt zúg a tél viharja, zúgásában is mindegyre zo
kogva a bánatos refraint :

Volt, hol nem volt . . .  igy szólott a kezdet.
Volt . . .  és ezzel teljesült a végzet.

Gróf —y.
m  »V  mr-m. mem, em-m mema mema mem mem mem »--mi merni mem mem merni mem merni merni me m  m-m-

Néhány szó közgyűléseinkről.

A M. E. 21. számában, az 1901. évi deczember hó 
7-én Budapesten megtartott „Országos Erdészeti Egye
sület“ közgyűléséről megjelent tudósítás hű tükrében csak 
a fényforrásból eredő, tiszta sugarak alkotta képét látom. 
Pedig azok a szétszórt színes sugarak csupán a felszínen 
tündökölnek, míg a fénytest belseje sötét, dermesztőén 
hideg! Engedje meg, hogy saját külön Röntgen-féle 
sugaraimmal a sötétségbe bevilágítsak s megjelöljem 
szakunk kiváló orvosainak azon helyet, ahol a mérgező, 
seblázt okozó nehéz ólomdarab fekszik, kérve őket:

távolítsák el azt és fecskendezzenek új életerőt a meg
gyötört, szenvedő testbe.

Az „Országos Erdészeti Egyesület“ közgyűlésén több
kevesebb érdeklődéssel, de mindig csekély számban jelen
nek meg szaktársaink, mert 145 is elenyésző szám 2000 
mellett, különösen, ha levonjuk a hivatalosan megjelen
teket. E nagymérvű részvéthiány okait abban vélem 
föltalálni, hogy az egyesületi közgyűlések nem felelnek 
meg kitűzött czéljuknak.

A közelmúltban lemorzsolt közgyűlés is méltóságteljesen 
„programmszerüen“ folyt le, de bármily áhítattal lestem 
a fölvett fontos és messze kiható kérdések megvitatását, 
szaktekintélyek döntő nyilatkozatait, csalódottan kellett a 
visszautazás kellemes pillanatára gondolnom s most is 
bárhogyan kutatom benne az erdőgazdasági ügyek fölötti 
tanácskozást, nem találom. Különben az alapszabályok 
megszorító paragrafusai is eléggé gondoskodnak arról, 
hogy a tanácskozás a kiszabott kényelmes kereteken 
valahogy át ne csapjon. Elismerem, hogy az „Országos 
Erdészeti Egyesület“, mint olyan, már eddig is elévül
hetetlen vívmányokat tud fölmutatni erdőgazdaságunk 
terén, sokat tesz most is : de még többet tehetne, ha
a haladás szelleme lengené át, ha szakítva a múlt 
hagyományaival, fülét ráhelyezné erdészetünk lüktető 
szivére s jóindulattal meghallgatná azt a benne tomboló 
vihart, mit egy negyedszázad nélkülözései, keservei és 
elégedetlensége szült s mely utat fog törni magának 
mindeneken keresztül, ha erős kezét nem is nyújtja 
vezetőül.

Szabad tért kellene engednie közgyűlésein az eszmék 
harczának, a fölvetett erdőgazdasági kérdések megvita
tásának és mindenekelőtt nemcsak a kiváltságos felsőbb 
ötven eszméivel, igéivel foglalkozni, azokat testbe önteni, 
az alsóbb ezrektől jövő javaslatoktól pedig elzárkózva, 
azokat — e lanyha időben is — befagyasztani, hanem 
ajánlatos lenne ez utóbbiakat is behatóan mérlegelve, ha 
erdőgazdaságunk fejlesztésére, erdészetünk javára irányul
nak, előítélet nélkül fölkarolni, kicsiszolni és a megvaló
sulás felé vezérelni, akkor az egyesületi közgyűlés is 
hasznosabbá, élvezetesebbé és látogatottabbá válnék, 
mert bizony csupán azon egyéni motívum, hogy régi 
collegáinkkal találkozva egy kellemes estét eltöithessünk, 
a munka idején nem bir nagy vonzó erővel.

Zsenge erdészetünkben megkezdődött a kibontakozás 
nagy küzdelme s a kor szelleme mindannyiunknak er
kölcsi kötelességévé teszi, hogy félretéve minden sze
mélyes érdeket, önzetlenül, legjobb tudásunkkal munkál
kodjunk erdőgazdaságunk fejlesztésén, felvirágoztatásán, 
magyar erdészetünk, szép hazánk üdvére ! Újévi üdvöz
letül azon kérelemmel fordulok tehát szaktársaimhoz, 
hogy lelkesedésük egész hevével lépjenek akcióba bajaink 
orvoslására, úgy a gyakorlati élet porondján, mint szak- 
irodalmunk terén. Ha pedig az „Erdészeti Lapokat“ az 
„Egyesületi közlemények“ nagyon elfoglalnák és hasábjairól 
leszorulnának, forduljanak teljes bizalommal a „Magyar
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Erdészéhez, tömörüljenek köréje s z ív ó s , törhetetlen aka
rattal s emeljék magasra kibontott zászlaját, mely erdé
szetünk igaz ügyének érdekében leng s megjelöli azon 
utat, melyen haladnunk kell, még akkor is, ha odatapint, 
ahol sokaknak fáj, de csak azért fáj, mert beteg helyet 
érint és czélja azt gyógyítani, mint ezen X-sugaraké, 
melyeknek láthatóvá tételét az igen tisztelt Szerkesztő 
úrtól kérve, maradok szaktársi üdvözlettel, igaz híve, 
egy, a közgyűlésen jelen volt egyesületi tag.
o *  s » - *  s r n o m -  o  -«  • «  » - • «  m

IRODALMI SZE/ALE.
—  Erdész és jogász. E czím alatt a Bécsben meg

jelenő „Oest. Forst- und Jagdzeitung“ múlt évi november 
1-én kiadott száma rövid, de érdekes fejtegetést közöl s 
demonstrálja azt az igazán érthetetlen állapotot, hogy 
Ausztriában az erdészeti hatóságok igazgatása jogász- 
emberekre van bízva. Európában a technika óriási hala
dása folytán — mondja nevezett lap — a gazdasági viszo
nyok az utolsó ötven év alatt teljesen megváltoztak s ha 
azelőtt a tudós hírnevét csupán a jogi, az orvosi vagy 
egyházi pályán lehetett megszerezni, ma már ez egészen 
misként áll.

Németország e tekintetben is megelőzött s hogy ipara 
oly óriási lépésekkel s oly rapid mód fejlődik, kereske
delme oly szépen virágzik s védereje elsőrangú lett: 
tisztán annak köszönheti, hogy idejében felismerte mily 
fontos hivatása van a technikai tudományoknak a nem
zetek haladásában. Ott a műegyetemi hallgatót rég egyenlő 
rangúnak minősítették a jogtudományéval s kiterjesztették 
a doktor czím elnyerését a technikai pályákra is. Mi 
Ausztriában e tekintetben elég korán követtük Németor
szágot, csupán az erdészek technikai képzettsége nem ré
szesül olyan elismerésben a milyent az méltán megér
demel. (Hát mi magyarok ugyan mit szóljunk?) A 
gyakorlati életben az erdőtiszt fölé helyezik a jogászt, mert 
azt hiszik, hogy képtelen volna önmaga a gazdaság helyes 
administratiójára. A jogtudományt nálunk — a régi ezopfhoz 
hűen — még ma is az erdészeti szakismeretek fölé he
lyezik s a mienket a gazdaság igazgatására képtelennek 
tartják. Más államokban ez másként van, mert ott be
látták, hogy a technikai tudományok az alapvető produkáló 
munkásságban nyernek kifejezést, melynek eredménye 
értékes termékek előállítása s azokat forgalomba hozva, 
készpénzzé téve a népek jólétét biztosítják s azért az 
administratiot egészen a technikusokra bízzák s a jogászt 
csupán szükség esetén kérik fel tanácsadás végett.

Nehány törekvő fiatal emberünk az összekötő útat ke
resve, elvégezte a jogi és erdészeti pályát is. Bármily 
dicséretes dolog is ez a bizonyára nem könnyű feladat 
magában véve, gyakorlati szempontból Ítélve helyeselni 
sehogysem lehet, mert az emberi élet igen rövid arra, 
hogy valaki két olyan terjedelmes szaktudományt tökéle
tesen elsajátíthass en s a szükséges gyakorlatot is meg
szerezhesse.

Akadhat ugyan olyan geniális eszü ember, aki elméle
tileg mind a két tudományágban kellő ismeretre teszen 
szert, nagy kérdés azonban, hogy mégis nem fog-e az 
bizonyos tekintetben sántikálni.

De nincsen is szükség e kettős tudásra! A jogtudós 
és az erdész között az erdőgazdaságnál az a viszony áll 
fenn, mint a jogász és kereskedő között, ki az emberi 
élet szükségleteit kielégítő javak elárusításánál a törvény 
helyes útját megjelölni, szerződések kötésénél, más jogi 
ügyleteknél a tanácskérés végett a jog emberét keresi fel. 
Hasonlóan igénybe vesszük mi is a jogtudós segítségét 
nagyobb terjedelmű erdőbirtokok kezelésénél s nem lehet 
állítani, hogy a jogtudományok itt alárendelt szerepet ját
szanának. Bizonyára nem !

Az erdőtiszt nagyobb eladásoknál, építkezéseknél, bár
mily természeti peres kérdés eldöntésénél, minduntalan 
rá van szorulva a jogász közbenjárására, segítségére s ha 
ilyen kérdések lebonyolítása is mind a jogászerdész kö
telességévé tétetik, az ilyen sok időrablással járó feladatok 
végzése folytán könnyen háttérbe szorul a tulajdonképpeni 
erdészeti teendők végzése s az erdőgazdaság végre is 
megsinlené ezt a kettős tudományos készültséget. A ke
zelés ne legyen minduntalan bizonyos sablonos merev
séghez, paragrafusokhoz kötve, hanem engedjünk annak 
szabadabb mozgást, hogy az csakugyan tisztán a gazda
sági szempontok és elvek számbavételével, a mindenhol 
tapasztalható haladással lépést tartva, egészséges fejlődés
ben vitessék előbbre. lmecs Béla.

A franczia  erdőtörvény. A mai franczia erdő
törvény eredetét a restaurátió korában kell keresnünk. A 
törvényhozó testület által a múlt század elején megsza
vazott erdőtörvénynyel összhangzásba akarták hozni a 
polgári jogot, az akkor fennálló rendeletekkel, melyek 
közűi némelyek — Colbert volt a szerzőjük — egészen 
az 1669. évig nyúlnak vissza.

Colbert idejében az a nézet uralkodott, hogy az erdők, 
melyek az ember minden beavatkozása nélkül jönnek 
létre, köztulajdont képeznek, úgy, hoqy akkor úgy az 
állami, mint a magán erdőkben általános rablógazdaság 
uralkodott, mely elé Colbert erélyes rendszabályokkal 
gátat emelt s csakis annak köszönhető a jelenleg létező 
erdők megmaradása.

Az új erdőtörvény az 1669. évi rendeletet is felölelte, 
és odatörekedett, hogy a kincstári és községi erdőket az 
észszerütlen kihasználás ellen biztosítsa, mig ellenben a 
magán erdőkkel, melyekre kevesebb súlyt fektetett, alig 
törődött. Ezáltal előbbieknek egy semmivel sem indokolt 
kiváltságos helyzetet biztosit, hisz az erdőbirtok csak úgy 
megérdemli a védelmet, mint a mezőgazdasági terület, 
akár az állam, vagy községek, akár testületek, vagy 
magánosok tulajdonát képezi és ebben a tekintetben a köz
jog hatálya alá esik, amennyiben minden, a tulajdon ellené
ben irányult kihágás lopásnak kell, hogy minősíttessék.

Ha ezen törvény szakaszait, alaposabban birálgaljuk, 
azt találjuk, hogy közülök sok már tarthatatlan, ameny-
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nyiben az ország mai gazdasági és szociális viszonyaival 
cseppet sem állanak összefüggésben. Úgy, mint azok a 
szakaszok, melyek a határokat, a különféle tilalmakat, 
az árveréseket és az erdészeti kezelés alatt álló erdőkben 
folytatandó gazdálkodást tárgyalják, bátran elmaradhat
nának, mivel egyrészt a közjogba vágnak, másrészt pedig 
oly határozatokat tartalmaznak, melyek inkább a köz- 
igazgatás, mint a törvényhozás keretébe tartoznak.

Ugyanez áll a kincstári erdőkről szóló szakaszokról, 
továbbá azon szakaszokról is, melyek az erdőterületeknek 
más hatóságok, mint pl. társulatok részére való átenge
dését, vagy a közmunkát tárgyalják, mert ma már ezek 
az intézkedések sem helyén valók. S mig egyes tettek, 
mint például az erdőkhöz 500 méternél kisebb közelség
ben való építkezés nem is érdemli meg ma már a 
„vétség“ elnevezést, addig a tulajdon ellen irányuló kihá
gásokat nem elég szigorúan bünteti. A törvény ugyanis a 
birtokost, erdei kihágásokkal szemben, majdnem védtele
nül hagyja, amennyiben arra kényszeríti, hogy rendes polgári 
pör utján keresse igazát.

Az előadottak szerint tehát alig van a törvénynek szaka
sza, mely régi alakjában megállná helyét s mely ne szo
rulna átalakításra. De nem is csoda, hisz az erdészetre 
vonatkozó törvények majdnem 90 év óta nem hozattak 
egymással összhangzásba. Az eredeti törvénykönyv hézagait, 
egy egész sereg, az erdészet egyes specialis ágaira vonat
kozó részleges törvényczikkel pótolták, a milyenek a kihasz
nálásról, a beerdősitésről, a fütóhomok megkötéséről és 
az erdőégésről alkotott törvények.

A specialis törvények ezen sokaságában azonban alig 
lehet már eligazodni és ép ezért az erdészet érdekében, 
mely újabb időben óriásit halad, igazán szükség volna a 
törvény nagyobb szabatosságára és egyszerűségére, továbbá 
annak a többi viszonyokhoz való alkalmazására és kiegé
szítésére.

Alig. f . u. j. ztg. 9 ) '.  45. sz. Binder Béla.
—  Nők az erdészeti főiskolán. Az „Oesterr. Forst- 

und Jagdzeitung“ ez évi 45. számában egy érdekes kis 
közlemény jelent meg a női hallgatóknak a bécsi „Hoch- 
schule“-n való megjelenéséről.

Talán ránk nézve sem érdek nélküli ez a czikkecske, 
bár azt hiszem nem egyhamar fog nálunk akadni női 
„práxi“, vagy pláne „pane praktikanti“.

Különben beszéljen említett közlemény :
Mig egyetemeinken máris sok diákkisasszony van, kik 

főleg az orvostudományt és philosophiát kultiválják, addig 
úgy a gazdászatot, mint erdészetet mindezideig érintet
lenül hagyták. Most azonban az új tanév abban is meg
hozta a változást és a „Hochschule fürBodenkultur“-nak 
meg van a maga női hallgatója. A kisasszony, aki a 
charkovi leánygymnasiumot kitüntetéssel végezte, orosz 
származású és azért jött Bécsbe, hogy az itteni főiskolán 
a gazdasági tantárgyakat hallgassa. Erre vonatkozó kérvé
nyének azonban a közoktatásügyi miniszter nem adott 
helyt, mert az orosz gymnasiumok érettségi bizonyítványai

nem egyenértékűek az osztrák gymnasiumok érettségi 
bizonyítványaival. Mint rendkívüli hallgatót sem engedték 
beiratkozni, mert az osztrák közoktatásügyi minisztérium 
még eddig ily eshetőségre nem is gondolt. Azonban ven
dég-hallgatóként való beiratkozásának semmi sem áll 
útjában. A kisasszony tehát most, a főiskola tanári karának 
közbenjöttével újabb kérvényt akar dr. lovag Hartel köz- 
oktatásügyi miniszterhez benyújtani, hogy mint rendkívüli 
hallgatót vegyék fel.

Addig is, mint vendéghallgató szorgalmasan látogatja 
az előadásokat. Ezen ténynél a női hallgatók kérdése a 
„Hochschule“-n is akuttá vált.

A nők ellen felhozott rendes érv, hogy a férfiaknak 
konkurrentiát csinálnak, ebben az esetben alig nyom valamit 
a latba. Hisz, kivált az erdészetet illetőleg, már maga az 
anyatermészet is határozott „veto“-t kiált; a gyönge nem 
szervezete a gyakorlati külszolgálat fáradalmának alig tudna 
megfelelni. Különben is más tekintetben sem látszik a 
szépnem a gyakorlati erdészhívatásra — hívatva lenni. 
Mindenesetre a maga nemében páratlan látványosság vo’na 
egy sereg fiatal s mint— köztudomású dolog — egytől-egyig 
fess erdészjelölt, vagy erdész élén föllebbvalóként egy 
mindenesetre nem kevésbé csinos „Főerdésznét“, vagy 
„Erdőmesternét“ látni. A szolgálat szigora kellemesen 
enyhülne a szép ápolása következtében, a zöld hivatás 
költészete pedig kétségtelenül sok új vonzó árnyalatot 
nyerne. Csak gondoljunk arra az eshetőségre, hogy Fő- 
erdészné őnagyságánánál külső szolgálat közben, az erdő 
derengő homályában, váratlanul aközismeretségnekörvendő 
gólyamama jelentkeznék?!

Hogy azonban az erdőbirtokos elég fogékonyságot tanu- 
sitana-e a költészet ezen neme iránt, az aztán már megint 
más kérdés.

Ily viszonyok között mi erdészek bátran üdvözölhetjük 
az igentisztelt erdésznőket szakunk elméleti terén, mint 
kollegákat. *

Mindenesetre érdekes, mint az a fent említett lap ez 
évi 48. számának egyik közleményéből kitűnik, hogy a 
„Hochschule für Bodenkultur“ tanári kara már is állást 
foglalt e kérdésben és a nőknek említett főiskolára rendes 
és rendkívüli, valamint vendég-hallgatóként való felvétele 
mellett nyilatkozott. A tanári kar egyúttal azt is elhatá
rozta, hogy az osztrák közoktatásügyi miniszterhez kérvényt 
intéz, melyben ezen kérdésnek az említett főiskolára vonat
kozó rendezését kéri. Binder Béla.

VADÁSZAT.

R égi v a d á s z a to k .
írta: gróf Vny Sándor.

A magyar nemzet fiai, mint tudjuk, a legrégibb időktől 
kezdve szenvedélyesen űzték a vadászatot. A harczokból 
megtérő leventék egész pihenő óráikat, melyeket a töröktől 
és tatártól elloptak, a nemes vadnak szentelték.
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Az erdélyi fejedelmek fénykorában a bölény volt a vad
király s az izmos, bősz állat próbára tette a legkipróbál- 
tabb vadászt is. Apor Péter följegyzéseiben olvassuk, a 
bölénybőrt a nemzeti fejedelmek korában mint szobadíszt 
is nagyon szerették s a főurak hímzett kerevetjeit, nyug
ágyait, tábori székeit mind böiénybőrrel terítették be.

A bérezés haza azonban másfélszázados küzdelem után, 
I. Lipót korában teljesen álomba merült. Beállt a nagy 
pangás korszaka és éppen úgy mint nálunk, aludtak a 
hazafiak, akár csak mákonyi hintettek volna szemhéjaikra.

Ebben a korszakban tespedt elpuhultság vett erőt a 
férfiakon s a nemesi udvarházakban porral s pókhálóval 
födve hevertek a rozsdaette kardok, puska és pisztoly. 
A bágyadt magyar már lóra ülni is rostéit és még idő
töltésből sem vadászott.

A XVIII. század derekán egy kiváló erdélyi arisztokrata, 
báró Bánffy Farkas, a marosvásárhelyi királyi tábla elnöke 
kísérletté meg fölébreszteni az elpuhult nemzedéket. A 
nemes báró azokon a napokon, mikor a tábla szünetelt, 
Nagyfalu és Kávás jószágaira utazva, ezt az utazást egy
szersmind vadászkirándulásnak használta föl.

Bánffy 50—60 táblai írnokkal, lövészekkel, meg pe- 
czérrel indult meg s a társaság hasonlított egy kis kara
vánhoz. Fentemlített birtokok Marosvásárhelytől három 
napi járóföldre lévén, a társaság a szabadban tanyázott. 
Czifra tábori sátora volt Bánffynak, őseitől örökölt puha 
bölénybőrrel kipárnázott bútorokkal, ahol az öregek aludtak. 
Az írnokok, csupa előkelő család sarjai, a szabad ég alatt, 
óriási tüzek mellett töltötték az éjszakát.

Esténkint, a lobogó máglya mellett Zentelki czigányai, 
két hegedűs, egy brúgós, meg egy czimbalmos zajos 
muzsikába kezdtek s néha jó kedve kerekedvén, maga 
Bánffy Farkas is büszke rátartással járta büszke nemzeti 
tánezunkat.

Bánffy hozatta először Erdélybe a híres Lazaro-Laza- 
roni-féle olasz puskákat s a többi urak is kedvet kapva, 
néhány év alatt alig volt nemesi ház, ahol ilyen finom, 
egycsövű fegyver ne függött volna a falon. Kétcsövű 
fegyverek még akkor nem voltak Erdélyben, csak a jelen 
század első tizedében hozták be ezeket ott divatba azok 
a katonatisztek, akik részt vettek a napóleoni hadjáratban.

Később, a XVIII. század végén, a XIX. elején, már 
ismét kitűnő sportemberek voltak az erdélyi urak és fényes 
vadászatokat tartottak báró Bornemisza József és Lipót, 
gróf Béldi Venczel, báró Bánffy Elek és János és külö
nösen a hatalmas olygarcha, Wesselényi Miklós báró.

Báró Bornemisza József, korának legszenvedélyesebb 
vadásza, hatvan kopó, húsz pár agár és tizenkét kürtössel 
rendre bebarangolta a vécsi, görgényi és fancsali bérczeket. 
Bornemisza különös rendszerrel vadászott s mikor abafáji 
birtokáról Szamos-Udvarhelyre ment szüretre, két napi 
útat három hét alatt tett meg, ezalatt folytonosan cser
készve. A múlt század negyvenes éveiben híresek voltak 
a görgényi medvevadászatok. Görgény akkor még a Bor
nemiszák uradalmi középpontja volt s az akkori gazda,

báró Bornemisza János, az októberben tartatni szokott 
vadászatokon Erdély összes főurait vendégül látta.

Eljött ide számtalan, nem szenvedélyes vadász is, külö
nösen azért, mert a görgényi vadásztanyán volt a bérezés 
haza legkitűnőbb konyhája. Lollis, a báró híres franczia 
szakácsa főzött akkor s egy ilyen vadászebédnél mondta 
Petrisevich-Horváth Lázár, a negyvenes évek dédelgetett 
szalonujságírója, hogy jobbat, mint minőt Louis főz, Páris 
legelső restaurantjai sem tálalnak.

A görgényi vadászatokat Matskássy Ferencz vezette, 
aki sohasem változó víg kedvével, adomáival egyre éber
ségben tartotta a kompániát.

Idősebb Wesselényi Miklós zsibói vadászatai is ritkí
tották párjukat. A vendégek mulattatására még színielő
adásokat is adatott a báró és a Solymos alatti vadász
kertjében játszottak a theatristák. Nem kisebb tehetségek, 
mint Ernyi, Láng, Sáska és a jeles komikus Jancsó mu
lattatták itt az erdélyi urakat.

Wesselényi zsibói vadászjelenetei közül sokat megörö
kített Gáti István, de festményei többnyire értéktelen má
zolások. Nemkevésbé jelesek voltak az ifjabb Wesselényi 
vadászatai. Nemcsak Erdélyben, de az egész országban 
büszkék voltak azok, akik ezekre az összejövetelekre meg
hívást kaptak. Wesselényi igen válogatós volt és csupán 
elvbarátait hívta meg. Midőn az est leszállt, Hadwiger, a 
báró főerdésze mindenkinek kézbesíté vadászjegyét, melyre 
az illető vendég neve és állása s a másnapi hajtás helye 
volt fölírva.

A legrövidebb napon is tartottak öt hajtást s Hadwiger 
oly ügyes főrendező volt, hogy Zsibón a hajtás sohasem 
szakadt meg vagy bomlott föl. Ebédre ilyenkor rendesen 
csak egy negyedórát szánt a társaság s hideg sültet és 
kom'iós, meleg czipókat falatozott.

A vadászat bevégeztével Wesselényi sohasem engedte 
el a szalonias öltözéket. Úgy ő. mint vendégei pont hat 
órára a legutolsó divat szerint öltözködve jelentek meg az 
ebédlőben s a háziúr ritka nagyműveltségű édes anyját, 
Cserey Helénát mindig a legérdemesebb urak, így gróf 
Csáky György vagy Báró Wesselényi Farkas vezették a 
táblához.

Az ilyen vadászmulatságok alkalmával gyakran tartottak 
a zsibói lovardában rögtönzött lovasjátékokat is. Pompás 
látványt nyújtott a nagy csillárral és éjjeli lámpásokkal 
megvilágított lovarda, melybe a lovászok egymásután 
vezették be a szebbnél szebb telivéreket. Régen elmúlt, 
daliás időkre emlékeztető látvány volt, mikor a háziúr 
és gróf Kendeffy Adám, korának legszebb férfia, sisakkal 
fejükön rontottak egymásra, kardjaik és szemük versenyt 
szórta a szikrát s győző volt ebben a hősi tornában mindig 
a legyőzött is.

Ezek a nemes, férfias időtöltések minden szerencse- 
játékot kiszorítottak a zsibói kastélyból, úgy hogy Wesse
lényi kompániájának sohasem jutott eszébe a kártya, pedig 
volt olyan vadászat is, amely huszonhárom napig tartott.

Meg a múlt század ötvenes éveiben is nagyon vígak
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voltak a sárosmegyei medvevadászatok. Itt általában nagy 
súlyt fektettek a nagy vadra való vadászásra, mert sárosi 
fogalmak szerint, aki vaddisznót, medvét vagy legalább 
is őzet nem lőtt, azt nem tekintik igazi sportsmannek, 
csak pecsenye-vadásznak. A vadászszá való fölavatás is 
nagy czeremóniákkal ment itt végbe. Ha az újoncz végre 
nagy vadat ejtett el, a tanyán zsákmányára keresztbe 
fektették, a kürtök harsogtak, mialatt a kompánia Nesztora 
puskavesszőjével végigsimította az új társat. Aztán forgót 
tűzött kalapjára, fegyverét elejtett zsákmánya vérével meg
keresztelte s vállára tevén kezét, vadászczimborának fogadta.

Beregmegyében hajdan sok volt a medve. Schönborn 
gróf adott ott híres vadászatokat s ott ejtette el néhai 
Rudolf trónörökös is az első medvét.

Ma a legnevezetesebb medvevadászatok Gömörmegyé- 
ben, Andrássy Géza gróf rengeteg erdeiben tartatnak. 
Ilyenkor víg élet folyik a betléri pompás kastélyban, ahol 
hajtás után nem ritkán még tánczra is perdül a társaság 
ifjabb része. Számos vendég gyűl össze ezekre a medve
vadászatokra s nevezetes, hogy évről évre a legkitűnőbb 
és legedzettebb nimródok adnak itt egymásnak találkozót.

Zemplénben a vaddisznó-vadászatok voltak híresek és 
legpasszionátusabb vadász az öreg Szemere Miklós, a ki
tűnő poéta volt.

Tulajdonképpen a verselésre is egy ilyen vaddisznó
vadászat után kapott rá. A bőszült kan megsértette és 
és sebével hetekig kénytelen volt a szobában maradni. 
Unalmában elkezdett irogatni s ettőlfogva aztán le sem 
szokott a literatorságról, remek darabokkal gazdagítva a 
magyar irodalmat.

Nálunk, Tisza—Duna közén nagy vadra nem igen le
hetett menni, de azért flintával a vállon ki-kijártak az 
ugarba nyulászni nemes uraink.

A harminczas években híres volt a vacsi vadásztár
saság, melynek mint Kecskemét városának főfiskálisa, 
Katona József, a Bánk-Bán halhatatlan írója is tagja volt. 
Egy ízben jegyzője is volt ennek a társaságnak s egy 
szatirikus jegyzőkönyvét ma is őrzik a hírős város archí
vumában.

Szörnyű víg, dáridós mulatságokat tartott ez a többnyire 
nőtlen emberekből álló kompánia, úgy hogy — mint ezt 
egy kecskeméti levéltári följegyzés állítja — sokan áldo
zatéi estek. A város akkori tisztviselői közül is Deák János 
főjegyző, Katona fiskális, Sárközy Sándor és Szeles József 
szenátorok ennek a módnélkiil való vigadozásoknak 
folytán lelték korai halálukat.

Kedve — de pénze sem igen van már napjainkban a 
magyarnak az ilyen vigadozások megejtésére, a vadászatot 
azonban, mint testedző sportot az utódok is űzik és ropog
nak a puskák, fölharsan a kürt tarlott erdők, mezők fölött.

ttr mt  « C » .

Az ókori nyúlvadászat.
Az összes vadászható állatok közül kétségkívül a nyúl 

a legelterjedtebb, miért is vadászata a legeredményesebb.

22. szám.

Oppián a nyúlvadászatot valamennyi közt a legsikeresebb
nek nevezi és a legrégibb vadászati munkából (Cynegetika) 
arról értesülünk, hogy a görög szigeteken és azok közül 
kivált a szenteken, különösen pedig a Deloson, ahová 
kutyákat vinni tilos volt, a nagymennyiségű tapsifüles majd
nem zavartalan életet folytatott.

A görök írók a nyúl életéből és szokásaiból nagyon sok 
jellemző vonást örökítenek és magyaráznak meg. Sze
rintük az, hogy a nyúl nyitott szemmel alszik, az emberek 
megközelitésétől való állandó félelmében leli magyarázatát.

Már az antik kor vadászati írói is értették, hogy a nyúl 
ha üldözőit jóval megelőzte, azokat mintegy kigúnyolandó, 
felágaskodik, annak jeléül, hogy ellenséges szándékuk 
hiábavaló fáradság volt, s hogy amint éjjel vaczkát el
hagyja, messze elkalandozik, hogy a futásban alaposan 
gyakorolja magát.

A legrégibb vadászati munka majdnem kizárólag a nyúl- 
vadászattal foglalkozik és megszámlálhatatlan azon régi 
edények száma, melyeken a nyúlvadászat van megörö
kítve. Hiszen a nyúlpecsenye a görögök kedvencz ele
dele volt.

A nyúlvadászatra finom minőségű hálókat használtak. 
A hálók kivált az erdei vadászatnál jutottak érvényre.

A vadász segédjével óvatosan megközelítette az erdőt 
s mig utóbbi most a sövény hálót „fogásra“ állította, 
addig a vadász lehetőleg zajtalanul behatolt az erdőbe és 
eleresztette a jól idomított kutyát. Ha az első kutya a 
nyomot „felvette“ akkor egy második és harmadik vagy 
még több kutyát eresztett a nyomra s ezek a nyúlat vacz- 
kából, kiugrasztva hangos csaholással addig űzték, mig a 
hálóba került vagy pedig épp bőrrel menekült.

A hálóval való vadászat mindenesetre a nyúlvadászat 
régibbb módja.

A legrégibb vadászati munka megkülönbözteti a hegyi 
(erdei), a nádi és a kóbornyúlat. A munka szerzője szerint 
a hegyi nyúl a legfürgébb, a kóbor nyúl pedig a legra
vaszabb, úgy hogy aránytalanúl jóval nehezebben ejthető 
zsákmányúl előbbinél.

Aelian, aki a görög „vegyes irók“ sorozatába tartozik
— az írók ezen fajtája az ókor tárczaíróinak nevezhetők
— s aki tulajdonképpen római születésű volt (Róma 
melletti Praenesteből származott és Kr. u. a 200-ik év 
körül élt), mindenféle czifra haszontalanság mellett állat
meséket is írt, melyekből könnyű, mulattató előadásuknál 
fogva még a középkorban is gyakran olvastak szemelvé
nyeket. Ezen mesékben sokszor a nyúlra is rátér. Nézete 
szerint a mezei nyúlak gyorsabbak a hegyi nyálaknál, ami 
nyúlánkabb és könnyebb testalkatukban leli magyarázatát. 
Sőt a hegyi nyúlak gyakran a magasabb hegyekből a 
síkságra is lejönnek, hogy magukat a mezei nyálakkal 
közösen a futásban gyakorolják. Kutyák közelítése esetén 
azonban visszahúzódnak a hegyekbe, ahová sem a kutyák, 
sem a lovak nem követhetik.

Arrian, a második vadászati munka szerzője, szintén a 
mezei nyúlat tartja a leggyorsabbnak és legerősebbnek.
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Flavius Arrianus — Xenophon utánzója — pedig azt 
mondja, hogy csupa merészségből megvetik az elrejtett 
fekhelyeket és mintegy kihívják a kutyákat. Ha üldözik 
őket, nem menekülnek szakadékokba és ligetekbe, még 
akkor sem, ha ezeket könnyen elérhetnék és igy minden 
veszélytől megszabadulhatnának, hanem ellenkezőleg fél
reismerhetetlen szándékossággal a nyílt térségre vetik ma
gukat, hogy versenyt futhassanak az ebekkel. A nehézkes 
kutyák űzik őket, úgy majdnem mathematikai pontosság
gal ugyanazon arányban futnak, mint üldözőik. Ellenben 
cseppet sem takarékoskodnak az erővel, ha üldözőikben 
felismerték a gyorsaságot és kitartást. Mikor egy ilyen 
kutya közelíti meg őket és komolyan veszélyezteti irhá
jukat, akkor azt folytonos oldalszökésekkel tévútra vezetik 
és ilyenkor bizony a szakadékok és hegyek védelmét is 
felkeresik, hisz a legnagyobb veszedelemből való szaba
dulásról van szó.

Xenophon szerint a nyúl vaczkát hideg időben rendesen 
meleg, meleg időben pedig árnyas helyeken készíti, ta
vasszal és ősszel pedig a napos oldalakon, hóolvadás után 
inkább a vetéseket, de a hegyeket is felkeresi. Köves, 
meredek és egyenetlen talaj jobban ínyére van a nyúlnak, 
mint a kutyának, mert a nyúl könnyű testű és talpai is 
szőrösek, úgy hogy azokat, mint azt Arrián jól megfi
gyelte a rögös talajon nem töri fel. Épp azért Oppian 
azt tanácsolja: „hogy őket az ország és dűlő utakról el
terelve kell hajtani, mert máshol sokkal könnyebben sza
ladnak s szántóföldeken azonban hamarább kifáradnak és 
nehezebben jutnak előre.“ Épp úgy a magaslatokról is 
mindig lefelé kell őket hajtani, mert fölfelé a hosszabb 
hátsó lábak segítségével sokkal könnyebben elillannak a 
kutyák és vadászok elől.

A szabad mezőn való nyúlvadászat alkalmával addig 
nyomoztak, mig ez igazi csapásra rá nem akadtak. Ha 
azt vélték, hogy már elég közel vannak a nyúl vaczkához, 
megállapodtak, hogy fel ne verjék. Ilyenkor is hálókkal 
dolgoztak. Mindenekelőtt „fogásra“ állították a sövény 
hálókat, azután pedig nekieresztették a kutyákat, hogy a 
nyálat a hálóba ugrassák.

Ha maga a vadász lopta be a nyúlat, görbe botját 
hajította feléje. Ezen görbe botot a görögök „Lagobolon“ 
vagy „Koryne“ név alatt ismerték, a rómaiak meg „Pe- 
dume“-nak hívták. Lagabolon magyarul annyit tesz, mint 
„nyúleltaláló“ és tulajdonképpen nem is nevezhető vadász
fegyvernek. Eredetileg mindenesetre csak pásztorbot volt, 
melyet hordozója ügyesen tudott használni. Ugyanis elég 
gyakran előfordulhatott az, hogy egy ilyen nyájőrző pásztor 
útját egy fürge nyúlacska keresztezte, amikor aztán a 
pásztor elég ügyes lehetett ahhoz felül vastag és hajlított 
botját akként hajítani a nyúl felé, hogy az találva elszé
düljön, vagy végkép kiadja páráját. Ily módon sok nyúl- 
pecsenye kerülhetett s igy lett a Lagobolon — az egykori 
pásztorbot — egészen alkalmas és valódi vadászeszközzé.

A nyúlvadász az ókor szoborművein is meg van örökítve. 
Durva nemezből készült rövid, félújju chitont visel, melyet

derekához öv szorít. E fölött egy jobb válla fölött össze
kötött köpenyt visel. Lábain meg magasszárú, térden alul 
érő vadászcsizmát, milyeneket Artenus-Diana képmásain 
láthatni. Baljában bohókásan ható kedélyességgel egy 
még élő nyúlat tart, melyet nyilván sajátkezüleg fogott 
s mely sorsába teljes lemondással látszik belenyugodni.

Már a régiek is csak a felzavart, nem pedig a vacz- 
kában pihenő tapsifüles terítékre hozását tartották igazi 
vadászhoz illőnek, hisz Horacius is ezt mondja a vadá
szatról, hogy a fekvő nyúlat békében hagyja, hogy azt a 
magas hóban űzhesse.

A kelták, mint Arrian meséli, korán reggel szoktak em
bereket kiküldeni, hogy a nyálak fekvőhelyeit kifürkésszék. 
A vadászat alkalmával aztán nekieresztették a kutyákat és 
a nyálakat kiugratva lóháton űzték. Nagyon gyakran a 
nyálakat kópékkal fogatták el. Ezen czélra legalkalma
sabbak voltak az angol és toskanai ebek, bár Vergilius 
szerint a spártai és epirusi kutyák is nagyon jól beváltak. 
Ovidius a gall ebről is dicsérőleg emlékszik meg, mint 
olyanról, mely a nyúlat derekasan, bár gyakran eredmény
telenül hajtja.

Oester. F.-u. Jtz. 1901. 4.*». sz. ~ ,,Binder Béla.

A kisjenői téli vadászatok. A Vasárnapi Újság egy 
csomó érdekes fényképet közöl József főherczeg kis-jenői 
vadászatairól. Bemutatja a többek között a gyönyörű erdő 
egyik büszke ékességét, a kilenczszáz esztendős tölgyet. 
Mint egy eleven, koronás torony ; aki a tövébe áll, áhitat 
fogja el. Kiválóan érdekes a vadásztársaság csoportképe. 
Fényes társaság ; ott van Augusta királyi herczegnő, Fiilöp 
orleánsi herczeg, József Ágost királyi herczeg, Kóburg 
Fiilöp herczeg és még vagy húsz előkelő úr vadász
ruhában; kin tiroli kurta nadrág, kin rövid franczia feszes 
kabát, angol gyapjas ködmön; csak egy alak áll elől 
magyar gúnyában, de ennek a viselete azután tetőtől 
talpig magyar. A fején báránybőr süveg ; magyar szabású 
bekecs van rajta, szürke, székely harisnya-nadrág, a lábán 
magyar csizma, kurtaszáru pipa a jobb kezében, a bal
karján hosszú, kampós bot. Semmi sincs rajta, a minek 
a szabása, divatja idegen volna. Még a nyúgodt testállása 
is magyar, a báránybőr-sűvegje is úgy magyarosan, kissé 
oldalvást van a fejébe nyomva. Egyedül képviseli a magyar 
viseletét, de tökéletesen. És elég rangosán is, mert az a 
magyargunyáju ur a társaság közepén —  a házigazda. 
Maga József királyi herczeg. A nagyrangu házigazdáról 
az idei vadászat alkalmából egy pár érdekes dolgot is 
mond el a Vasárnapi Újság.

Igaz magyar vendégszeretettel látja el a királyi herczeg 
a vendégeit. 0  maga nem vesz úgyan részt a vadászat
ban, de azért — vadászkéssel az oldalán — ott van 
mindenütt, nehogy vendégei valamiben hiányt szenvedje
nek. Érdekes eset emléke fűződik ehhez a vadászkéshez. 
Egyszer egy német nagyherczegnél vaddisznóra vadásztak. 
Minden puskás mellé két alabárdos szolga volt kirendelve,
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hogy szükség esetén a vadkant ledöfhessék. A nagyher- 
czeg mellé kirendelt alabárdosok azonban megfutottak a 
megsebzett vad elől, életveszedelemben hagyva úrokat. 
József királyi herczeg a közelből ezt meglátva, odarohant 
és a végső pillanatban egy biztos döféssel leteritette a 
vadat. A nagyherczeg ennek emlékéül neki adta pompás, 
ezüstfoglalatú vadászkését, melyet a királyi herczeg azóta 
minden vadászaton visel. Az étlapról is maga a királyi 
herczeg gondoskodik és az ebédfőzésben az erdei ebédlő
kunyhó előtt segít „Kati néninek“. Ott sürög-forog a párolgó 
bográcsok között, megizlelt minden ételt, nem hiányzik-e 
még belőle valami. Olyan pompás korhely-levest kívüle 
nem igen tudna még valaki csinálni. Gulyáshús, marha- 
pörkölt, baka-gombócz, „cakumpak“ szerepelnek a déli 
étlapon. Az ebéd alatt fesztelen jókedv uralkodik. Ebéd 
után még egy kis tréfás tűzijátékot is rögtönöznek az áldott 
víg kedvű fenségek ártatlan tüzet szóró, pattogó, ugráló 
„békákkal“.

E r e d m é n y e s  f ő ú r i  v a d á s z a t o k  folytak le a múlt 
deczemberi hónapban az ország különböző részein, melyek, 
nek egyike, az elejtett vad mennyiségét értve, páratlan a 
maga nemében. Ezen a négy napig Pusztaszeren tartó 
körvadászaton terítékre került 8358 drb. nyúl, 716fáczán, 
139 fogoly, 4 őz, 1 róka és 13 különféle szárnyas. Pallavicini 
Sándor gróf házi úron kívül részt vettek Schwarzenberg 
János és Ratibor herczegek, gróf Schönborn, gróf Thun 
Salm, gróf Festetich Pál, gróf Althan, gróf Coloredo, gr. 
Apponyi Géza, Novák József, Wolf János úradalmi főintéző
és Baltazzi inspektor.

A  m ú l t  ő s z i  s z a r v a s b ő g é s  eredményeiről érdekes 
kimutatást közölt a „Vadász Lap“ múlt évi 35. száma, 
melyből megtúdjuk, hogy az ország összes rendezettebb 
viszonyai között lévő fővadas területein terítékre került a 
múlt ősz folyamán összesen 1376 darab szarvasbika, 
melyek között volt 2 drb 24-es, 2 drb 22-es, 6 drb 20-as, 
8 drb 18-as, 43 drb 16-os, 134 drb 14-es, 278 drb 12-es, 
374 drb 10-es, 279 drb 8-as, 138 drb 6-os 19 villás, 65 
drb csapos és 28 drb ismeretlen ágú agancsár.

/AETEOROLOGIA.

Hazánk időjárása november hónapban.

1897. óta az idei november mutathat fel csak lénye
gesebb eltérést a hőmérséklet normalis értékétől. Igaz 
ugyan, hogy akkor ezen eltérés nagyobb volt (2—3 C°), 
amit annak kell tulajdonítanunk, hogy az egész hónap
ban az állandó hűvös időjárást tetézték időközönkint 
fellépő rendkívüli hidegek, mig az idei novembert inkább 
csak az első körülmény befolyásolta. A normálistól való 
eltérés nem lehet tehát olyan nagy, kevés kivétellel az 
egész országban 1— 2 C'-kal volt alacsonyabb a sok évi 
átlagnál. A hőmérséklet minimuma általában a hónap 
végére esett és a legkisebb volt Szepes-Igló és Nagy- 
Bánya vidékén. November 12-én a hőmérséklet az egész

országban emelkedést mutat s kivétel nélkül a hó közepe 
felé éri el maximumát, azontúl újból hőcsökkenés állt be.

A Dunántúlon a csapadékos viszonyok részben megegy- 
gyeznek a normálissal, részben azt felülmúlják ; egyebütt 
az országban, különösen Erdélyben, a normálison alul 
maradtak. Hogy a Dunántúl ezen kivétel tapasztalható, 
onnan van, mivel november 15-én rendkívül jelentékeny 
esőfelhő borította, amely északkeletnek húzódva, feltűnő 
változást okozott a csapadékos viszonyokban Ungvárt, 
Nagy-Bányán és Mármarosban. Havazás volt a hó elején 
főleg az Északkeleti Kárpátokban, a hó vége felé pedig 
inkább délen és Erdélyben.

N o v e m b e r Hőmérséklet C°
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Csáktornya a-4 —1-0 15-3 4 3-5 7 6-3 74. — 1
Kőszeg . . . 2-7 —1 0 lfrO 14 5-2 20 58 79 + 20
Herény . . . H-l - 0-9 16-i 14 3-7 29 5-8 40 —
Pozsony . . 40 —0-9 11-3 21 3-5 25 5-8 47 — 8
Keszthely . . 41 —1-1 14-8 13 44 29 — 72 +  ■5
ó-Gyalla . . 2-9 _ ló-!) 14 7ö .5 6-3 44 + 2
Pécs . . . . 3-4 -1 -3 15-5 4 4-4 3c 5-2 3 -  61
Selmeczbánya . 0-8 — L3 tl-2 14 7-2 27 6-2 43 -3 1
Budapest . . 4ö -0 -3 15 8 14 2-0 30 5-8 33 —23
Szeged . 3-6 — 1-2 19-3 15 4ö 11 G'.i 21 —24
Igló . . . . 11 — 11-2 14 13(1 30 7-6 23 -  10
Turkeve. . . 3-2 —‘.•5 1(5*9 14 55 30 6'8 35 —
Nyíregyháza . 3-5 - 16-6 14 4-3 iO 64 55 —
Ungvár . . . 2-8 —1-0 13-5 14 8-9 30 6-3 87 +26
Nagybánya . . 2-2 —1-7 14 4 14 11-0 29 6-5 1 3 +  18
Nagyszeben 1-0 —1-6 19-2 ló 10-4 30 5-2 13 —22
Marosvásárhely 1-6 — 16-8 6 6-9 4 6-3 3 —38

A hó közepe felé mutatkozó jelentékeny hőemelkedést 
annak kell tulajdonítanunk, hogy Európában november 
11 —12-ikén a La Manche csatorna fölött egy új depressio 
tűnt fel, a magas légnyomás pedig Olaszország tájékán, 
a Földközi-tenger fölött jelentkezett. S mig ezen depressio 
északkeletnek elvonult (nov. 17.), az oczeáni enyhe lég
áramlatból hazánknak is jelentékeny rész kijútott.

Budapest, 1901. deczember 13-án.
Kt’onich Lenárd.

KÜLÖNFÉLÉÉ.

*  E l j e g y z é s .  Tölgyes József m. kir. erdész jegyet 
váltott Marosi Ferencz kolozsvári m. kir. erdőigazgató 
leányával Margit kisasszonynyal.

*  A  k o n z u l i  j e l e n t é s e k  s z e r i n t  f a k i v f t e l ü n k n e k  
hatalmas versenytársa támadt a bulgár faiparban s félő, 
hogy faárúink teljesen kiszorulnak Nis vidékéről, ha az 
árakkal visszamenni nem tudunk. Bulgáriában a fával 
pusztító gazdálkodást űznek, de az anyag számos évre 
elégséges, hogy nemcsak Bulgáriát, hanem a szomszéd
területeket is eláraszsza olcsó faanyaggal. A bulgár fa
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már egész Beigrádig konkurrál. A lúczfenyőből készült 
deszka m3-ként p l: bulgár árú 44 d., magyar árú 75—80 
d. Az is baj, hogy fürészteleptulajdonosaink, illetve fake
reskedőink nem akarnak a Szerbiában használt mérték- 
egységgel ssámítani. Panasz hallatszik a miatt is, hogy 
a deszkák és padlók nem metszetnek szabályosan.

* H a l á l o z á s o k .  Szalay József m. kir. főerdész múlt 
hó 19-én Szegeden elhalálozott. — Kendefi Emil m. 
kir. főerdész, múlt hó 28-án életének 59-ik évében rövid 
szenvedés után Szászsebesen elhúnyt. Béke poraikra!

* P i s z t r á n g  t e n y é s z t é s .  A hegyvidéki patakok piszt
rángokkal való benépesítésére Darányi földmívelésűgyi 
miniszter széleskörű intézkedéseket tétetett, s minden 
hegyvidéken állami költőtelepek berendezésére utasította 
a halászati felügyelőséget. Ugyancsak az osztálylyal meg- 
iratta a pisztrángtenyésztésre vonatkozó tudnivalókat s az 
alkalmas, a kérdést népszerűén ismertető kiadványt ingyen 
osztja szét. Fölhívjuk az érdekelteket erre a kis munkára, 
mely a pisztráng tenyésztést az ikra szerzése és követé
sétől egész a kihalászásig ismerteti. Nélküle alig lehet 
el egy haltenyésztő is. Elég egy levelező-lapon a földmí- 
velésügyi ministeriumhoz intézett kérelem s a művecskét 
ingyen megküldik az érdeklődőnek.

* L é d n e r  é s  G u t w i l l i g  élelmiszer- és vadbizományo
sok üzleti heti jelentése : Vadakban a forgalom kitűnő. 
Kivételt képez a vaddisznó, ezen utóbbinak nagyobb 
mennyiségben való felhozatala némi árcsökkenést idézett 
elő. Ajánljuk a vadaknak továbbra is hozzánk való

-  beküldését, mi mindenkor igyekezünk a legjobb árt elérni 
Ezt annál is inkább megígérhetjük, mintán mi a va
daknak nagy részét külföldre szállítjuk. Fáczán az 
utóbbi napokban élénken keresett. Kivitelre alkalmas 
nagy nyéllaknak a felszállítását melegen ajánljuk. Vad
sertés állandóan jól keresett, ajánljuk a nagy nehéz da
raboknak a felküldését. I-a almában a forgalom e héten 
igen élénk volt, a mi a kevés felhozataloknak tudható 
be. Árak: Szarvas 56 — 60 fill. Vad sertés 80—90 fill. 
Őz 110— 120 fill. Nyúl 220—240 fill. drb. süldő 120— 140 
fill. drb. Fáczán 5—7 kor. Fogoly 210—240 fill. Vad
kacsa 260—300 fill. páronként. A vadkivitel a hideg 
időjárás következtében megkezdődött, ajánljuk bármily 
nagy mennyiségben a beküldést.

Szerkesztői üzenetek.
K. F. úrnak M.-on. Szíveskedjék megírni, miként ütött ki a nógrád- 

megyei tigrisvadászat, mert a napilapok csak hézagosán í rtak az 
exotikus állatokra rendezett vadászatokról. Hivatalból kapott meghívást 
vagy csak magánúton?

K. L. úrnak T.-on. Kérdésére levélben megadjuk a kívánt választ.
N. K. úrnak S.-on. Élő nyulakat tudtommal nálunk senki el nem 

ad; forduljon Gudera bécsi vadkereskedőhöz, a kitől párját 15—20 
koronáért januárban is megkapja.

K. S. úrnak B.-on. Erdészeti tájszókat mi is készséggel ismer
tetünk, csak tessék azokat rövid leírással ellátva hozzánk beküldeni.

k a p u n k  sze rk esz tő je  
elad

e g y  4 5 0 - e s  e g é s z  jó  k a r b a n  levő

dupla expressfegyvert
100 koronáért.

Lapunk szerkesztője elad
egy jól betanított -

4 éves uhut
berlini szállitókosárral együtt 80 koronáért.

B iztos óvószer  vad rágások  
e llen  a „K orona“

csúcsrügyvéöő bádoglemez
"lm (La.nz, rosensteini kir. föerdész . » n i
ff rendszere) az egyedüli eszköz, mely- /  \  /  \  /  \  l \  
f lyel a fiatal fenyücsemeték a csúcs- / y y V \ 

rügyek lerágása ellen biztosan meg- • jrügyek lerágása ellen biztosan meg- 
védhetök. Ára 2V )n0 és azonfelül 1 
való megrendelésnél darabonként 1 pfennig. 

Használati utasítással ellátott próbaküldeményt (postacsomag) mintegy 
4000 db. tartalommal 5 márka, — 200 darabot tartalmazó levelet 

1 márka ellenében bérmentve vagy utánvétellel küld: 
Hoernle & Gobler fémárúgyár Zuffenhausen Stuttgart mellett.

Az „ E g r i  F ő k á p t a l a n “ u r a d a l m a i n á l

e g y

eröohszh a lia s
b e t ö l t e n d ő  lévén ,  f e l h iv a tn a k  a  t ö r v é 

n y e s  m i n ő s í t é s s e l  b í ró  p á l y á z ó k ,  h o g y  

s z a b á l y s z e r ű e n  fe l sz e re l t  k é r v é n y ü k e t  

a lu l í ro t t  ú t j á n  —  k iné l  a  f ize tés i  f e l té 

t e l e k  is m e g t u d h a t ó k  —  te r j e s s z é k  e lő .

S a j ó - V á r k o n y ,  ( B o r s o d  m e g y e )  1901 .  

d e c z e m b e r  h ó  1 5 -én .

f z  urad. erdőhivatal.
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Közönséges és jávorszarvasok, medvék, vastagbőrüek, 
szóval erős vadfa jok vadászatára sa já t minták szerint

fegy  v e r k ü  lö n l e g e s s  égek .

A

Á

4

\

o o o o o o I s m é t l ő f e g y v e r e k : o o o o o o

88. sz. minta szerint: -sjy 99. sz. minta szerint:
82, 87 és 95 márka. 9 0 , -|-|o, 135 és 150 márka.
Az előbbiek mint egyestöltők is 75, 90 és 100 márka 
árban, 6 ‘/2 és 8 mm. caliberen kívül most már 9 mm. 
caliberben erős töltésű, teljesen és részben burkolt lövedékek 

számára készíttetnek.
* Dixpki go lyós éscserkésző-  
, fegyvereket sárkányokkal és 

azok nélkül, minden használatos
expresscaliberben és 8, 9 vagy 11 mm. caliberben részben burkolt 
lövedékek számára 2-5 gr. lemezes por töltés erejéig, (eme fegyverek 
erős vadfajok vadászatára igen ajánlatosak) — továbbá három
csövű fegyvereket 2 golyós és 1 sörétes csővel vagy 1 golyós 
és 2 sörétes csővel, minden szokásos caliberben; újabban 11 mm. 

burkolt lövedékekre is erős vagy gyöngébb töltéssel.
A 11 mm. caliberíi burkolt lövedék

s lemezes por eddig fényesen bevált.
A kezdő gyo rsaság majd olyan, mint a 8 mm. ca l ibernél,  

á tü tés, be- és k i lövés kitűnő.

Tessék dupla sörétes, dupla golyós és háromcsövű, ismétlő és egyes 
töltésű fegyvereimről és távcsöveimről szóló 1. sz. árjegyzékem et  

ingyen és portóm en tesen  kérni.
Fegyverek a belföldre megtekintés és kipróbálás végett is küldetnek. 
0 0 0 0 0  0 0 0 0 0  Próbaidő 14 nap. 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0

"0

l9

KETTNER EDE KÖLNBEN,
a Rajna mellett .

FEG Y V E R G Y Á R A K :

KÖLNBEN, a Rajna m. és SUHLBAN (Thüringia).

Jó óráknak — 3 évi jó tá llással — 
legolcsóbb bevásárlási forrása!

Ó R AG YÁR  és A R A N Y 
ÁRU KIVITELI ÜZLEToK O N R A D  J Á N O S

BRÜX (Csehország)
ajánlja a legszigorúbb szavatosság

gal 15 év óta előállított

óráit, arany- és ezüst-áruit.
A gyár a cs. és kir. osztr. biro
dalmi sassal, több kiállítás arany 
és ezüst érmével, valamint több 
ezer írásbeli elismeréssel lett ki
tüntetve. Az összes áruk a cs. és 
kir. éremhivatal által megvizsgálva, 
ennek pecsétjével ellátva vannak.

Meg nem felelő áru visszavétetik, vagy kicseréltetik s igy 
minden risico ki van zárva.

Valódi ezüst rém. óra írt 5.80; Kettős fedelű frt 7.75; Anker 
rem. kettős fedelű, 15 rubinnal frt 8.75; Jó nickel rém. óra frt 
3.75; Ezüst női rém. óra frt 6.75, arany kerettel frt 7.50, 
kettős fedéllel frt 8.75, arany kere és kettős fedéllel frt 9.50; 
Valódi 14 karátos arany női rém. óra frt 14.—, kettős fedéllel 
frt 18.50; Valódi 14 karátos férfi rém. óra frt 24.—, kettős 
fedéllel frt 35.—. Aranygyűrűk frt 2.25, gyémánttal frt 8.— s 
feljebb. Karpereczck, broschok és fülbevalók nagy választékban.

Eredeti ezüst pánczélláncz, cs. 
kir. éremhivatali jelzéssel,30 cm. 
hosszú, 15 gr. nehéz frt 1.20, 20 
gr. nehéz frt 1.50, 30 gr. frt 2.20, 
40 gr. frt 2.60, 50 gr. írt 3.25, 60 

cr. frt 3.80, 70 gr. frt 4.50, 80 gr. frt 5.20, 100 gr. frt 6.80, 150 gr. frt 9.50. 
Ezüst függők, compassok, kulcsok, medaillonok árjegyzék szerint. — 

Legdivatosabb valódi 14 karátos aranyiánezok.
Fizetésü l bármily levélbélyeget  elfogadok. — Szétküldés:  

utánvéttel vagy az összeg előleges beküldése ellen.
Nagy képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

T ekintetes m. kir. állam i erdőhivatal!
Az év vége felé járván, ajánljuk a magyar kir. állami erdőhivatalok 

részére szükséges
K öltségvetés a ............... -i m. kir. állami erdőhivatal és az alárendelt m. kir.

járási erdőgondnokságoknál az 190 . .  év folyamán felmerülő vegyes dologi 
kiadásokról és a beszerzendő leltári tárgyakról, 10 bel- és külív . . . .  60 fill.

R észletes szám adás a ............... -i m. kir. állami erdőhivatal és az alárendelt
m. kir. járási erdőgondnokságok részére a nagym. m. kir. földm. min. 190 . . 
évi . . .  . számú rendeletével vegyes dologi kiadások fedezésére engedélye
zett . . . . K előleg elszámolásáról, 10 bel- és k ü l í v ....................................60 fill.

könyvnyomdánkban készletben levő nyomtatványokat s tisztelettel kérjük erre 
vonatkozó b. rendelését.

Egyben ajánljuk könyvnyomdánkat, mint e téren egyedüli szak
üzletet, erdészeti nyomtatványok elkészítésére.

Tisztelettel: Székely és Illés, Ungvári. |

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



I. évfolyam. 23. szám.Ungvár, 1902. január 20.

M A G Y A R  E R D É S Z
ERDÉSZETI ES VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALVI IMECS BÉLA fö e r d é s z

B O RSO D -APÁ TFA LV Á N ,
hova a lap szellemi részét illető közlemények 

(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI ÁR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. — Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRTT,
KAZINCZY-UTCZA 1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

A „M agyar E rd észén ek  és m ásoknak.
Kétlem, hogy akármelyikünk is tudna olyan 

czímképet festeni vagy csupán csak rajzolni is, 
mint a minő a bizonyára magasra törekvő „Ma
gyar Erdész “-hez méltó lenne.

Azt mondja a szatmári paraszt: „Ki aminek 
nem mestere, gyilkossá az annak.“

Nohát az erdész sokkal jobban tud bánni a 
puskával meg a körzővel és léniával is, mint a 
tollal és ecsettel.

Bizonyára sokan gyönyörködtünk a magasan 
keringő sasban, az alföldön kanyargó Tiszában, 
a folyóparti fűzesekben, a vadregényes hegyek
ben, az aranykalászos rónában, a természet el
ragadó szépségében és talán sokan szerettük 
volna is a megragadó képeket vászonra tenni, 
de sohasem hallottam hírét, hogy valamelyikünk 
ezt megtudta volna tenni. Legfelebb lefotogra- 
fálta. Mert az erdész tud bánni a körzővel és 
léniával, a számokhoz is ért, a puskával is el
bánik, de az ecsetet és tollat forgatni nem tudja. 
Ne is kivánjuk hát tőle.

De keressünk egy művészt, olyat, azt, aki 
azt az összezsugorítottan is elragadó képét fes
tette meg a postabélyegeknek. . . . Magasban 
szálló sas az előtérben, aranykalászos rónaság, 
gémes kút, folyamparti erdő a háttérben . . . 
Ellenállhatatlanul tolulnak lelki szemeink elé ha
zánk mindama szépségei, amiket valaha Petőfi 
és Arany megénekeltek . . . Keressük meg ezt 
a mestert és kérjük meg, hogy rajzoljon nekünk 
is, a „Magyar Erdész“-nek egy magasröptű sast, 
amely kietlen rögös földről erdős bérezek fölé 
száll.

Legyen ez a sas magasba törő gondolatoknak, 
fenkölt eszméknek képe, amelyek gyarlóságaink

tól menten, jövendő nemzedék boldogítását ezé- 
lozzák! Jelentse e sas eszméinknek a mától 
holnapig való kicsinyes küzdelemtől, az érdek- 
hajhászástól való elfordulását és évszázadokra 
kiható, nehéz, nemes, csakugyan önzetlen mun
kálkodás felé való törekvését! Jelentheti is, mert 

I az erdőgazda a jövő generáczió jólétének veti 
meg az alapját gazdálkodásával, ő a saját mun
kájának talán sohasem ízleli meg a gyümölcsét.

És rajzoljon — halehet — egy uniformisba nem 
bújt erdészt, egy életének örülő vadászt (hisz 
alig van erdész, aki nem vadász is egyszersmind*, 
aki megelégszik a kurtalábu tacskóval felhaj
szolt zsákmánynyal és nem kartácsolja halomra 
a körbe szorult halálra ijedt tapsifüleseket. Je
lentse és mutassa az erdős hegynek menő va
dász és kutyája a — sokszor fárasztó munkál
kodás közben előfordúló — apró örömekkel való 
megelégedést . . .

És rajzoljon — ő tudja mit és hogyan, hogy 
a képből kisugárzó fenköltség minket utódaink, 
hazánk és minden felebarátunk jóvoltának fárad- 
hatlan munkásaivá tegyen.

Ne sajnálja a „Magyar Erdész“ a czimlap 
mesteri kivitelének költségét. Dúsan meghozza 
ez a maga kamatját. Ha nem is a ruha teszi 
az embert, de a ruha mégis tisztesség. Tisztes
séges emberrel pedig szívesebben állunk szóba. 
A szépen bepakkolt bécsi rongyot is szíveseb
ben veszszük, mint az akárhogyan összepólyált 
itthoni jobb holmit. És a diszesen tálalt egy
szerű étket is jobb szívvel veszszük, mint a csin
talanul föladott jobbat.

Álljon elrettentő például a Magyar Erdész

* De mennyi van ? Elég sajnos hogy van, de hol is vadászna 
mindegyik, mikor manap a vadászat már csak a kiváltságos, a gaz
dagok privilégiuma ! ? Szerkesztő.
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előtt az új erdészeti államvizsgálati oklevél, 
amit — nyakamat adom * rá — erdész csinált. 
(L. E. L. 1900. évi V. fűzet.) Amióta ily okle
velet kapnak erdészeink, azóta mindkevesebben 
lépnek e pályára. Még azok közül is sokan le
esnek róla, ha az utolsó fokon, az államvizsgán 
e rémoklevélre gondolnak.

Borzalom is azt nézni! Egy kiveszett gyö
kerű tölgycsemete, amelynek gályái azonban — 
kínjukban — gyümölcsöt hoznak és oly messzire 
nyúltak, mintha a nógrádi apokába ültetett akácz 
gyökerének csaptak volna föl, különösképen el
kerülvén az útjokban volt termékeny talajt, a 
melyből a magyar koronát övező dús tölgy- és 
babérgaly nőtt.

Bizonyosan, mert két dudás egy csárdában 
meg nem fér! Azután meg egy hatalmasabb 
Bostrychus typografus-rongáltkéregre nyomtatott: 
OKLEVÉL, két oldalt ismét két szúrágta kéreg 
és két vörösfenyő galynak a romja, mit pajkos 
suhanczok kalapja mellől hódított vissza a képe
sített erdész . . , ■

Siralom, a pusztulásnak e jeleit látni!
Inkább semmiféle czímképet, mint tudatlansá

gunkkal kérkedőt!
Korrigáljunk a tartalmon is. Ne szószaporítás 

legyen a lap tartalma, hanem csupa, testet öltött 
gondolat. Első számjai e lapnak — mintaképei 
voltak a hétköznapiasságon felülemelkedni nem 
túdó vidéki lapoknak. Hála Istennek, utolsó szá
ma már annyira nem az, hogy akár más lap
nak is mondhatnánk. Nemcsak beszél, de mond 
is és kapaczitál. így tegyen ezentúl is. De törölje 
el a czikkírók neve alá bígyesztett rangfokot. Ne 
hivalkodjunk rangunkkal, ne a princzipálisok, de 
az elvek és az érvek harczoljanak a hasábokban.

Ne is gondolhassa senki, hogy lapot a magunk 
hiúságáért indítunk és nem meggyőződéseink és 
tanulságaink közléséért, a magunk, utódaink és 
mindnyájunk sorsának jobbrafordításáért.

Mondjuk ki, a mi szívünket nyomja és be
csüljük meg a velünk ellenkező nézeten levőket. 
Jobban becsüljük meg ezt, mint a velünk egy- 
nézeten levőt, mert az ellentmondás a legbizto
sabb próbaköve az igazságnak. Annál világos- 
sabbá lesz az igazságunk, minél keményebb 
támadást győzhettünk le.

Szívemből üdvözlöm tehát (E)-t, aki mai fel
fogásunkkal ellenkező nézetének kimondásával 
alkalmat adott a jobbnak kihámozására és szí
vemből pártolom Aratónak egy élő, eleven 
szakirodalom megteremtésére vonatkozó javasla
tát ; azonban ép úgy kárhoztatom és elítélem 
azt a hangot, amelylyel utóbbi az előbbit helyre
igazítani vagy inkább lehetetlenné tenni iparkodik.

Olvassa el akárki, amit Arató az Erdészeti 
Lapok XII. füzetének 1228— 1231. lapjain beszél 
s látni fogja, hogy ez a beláthatatlan magasból 
eredő végtelen lenézés egy marakodásnak meg
kezdésére igen alkalmas, azonban gazdaságunk 
hibáinak, e hibák kiküszöbölési módjának tárgyi
lagos, higgadt megvitatására, a követendő jónak 
meghatározására semmiképen sem való.

Hogy honnan veszi az efajta beszédre való 
bátorságát, ki és mi jogosítja fel az ilyen lecz- 
kéztetésfélére, az ügybúzgóság-e vagy a tiszta 
igazság után való vágyakozása, vagy tán tekin
télyének megóvása, — nem kutatom, azonban 
óva intek mindenkit: ne kövessen el ily botlást.

Jaj annak az ügynek, amelyet így védelme
zünk ! Két ilyen védelem a félig nyert ügyet is 
megbuktatja.

Mikor Bund, Porubszky és többen végigdön
gették érveikkel (E.)-t, ámbár majdnem lehetet
len egy-egy szubjektív kifejezést ki nem szalaj- 
tani, mégis ezt oly kíméletesen és tapintatosan 
tették, hogy magamnak is kedvem kerekedett 
valami kifejezetien gondolattal lépni a nyilvános
ság elé — próbamérkőzésre.

De kinek lesz kedve síkra szállani, ha ott 
Aratónak a stílusával találkozunk? Kinek lesz 
kedve kinyitni a száját, ha főfájást okoz ezzel 
magának ?

Ha tenni is akarunk valamit — és szabad-e, 
lehet-e a jónak fölismerésénél megállapodnunk 
— tanuljunk meg beszélni is, hogy akinek a 
kezében van a hatalom, a közjót azzal is meg
ismertethessük, a közjó megteremtésére őt rá
bírhassuk. Tanuljunk meg beszélni, Írni, teremt
sünk — csakugyan — szakirodalmat, amely a 
természet ölén, Isten közelében fogamzott gon
dolatainkat híven és nyíltan tolmácsolja, akár 
tetszenek azok mindnyájunknak, akár nem. Te
remtsünk ilyet! Pártoljuk gyámolítsuk Aratónak
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ezen törekvését, de az ébredező szabad szak- 
irodalomnak ne fojtsuk torkára már az első 
gagyogását is.

Ha akarjuk ezt, ha akarunk eleven, életerős 
szakirodalmat, úgy legelőbb is — ellenfelet ke
ressünk, aki a mi tanainkat tagadja, ezeknek 
ellentmondjon és akit mi le és megczáfolhassunk, 
és a kinek legyőzött ellentmondása legyen taní
tásaiknak legerősebb kritériuma.

Csakis úgy születhetik meg az egészséges 
szakirodalom. Szaktudományunk csakis ezen az 
egyetlenegy úton fejlődhetik annyira, hogy nem 
fog kelleni a szomszédainktól kéregetni egy kis 
okosságot. A józan ész meglátja a tennivalót 
itthon is, csak hagyjuk szóhoz jutni sőt bátorít
suk rá erre, mert a legbölcsebbek a leghallga
tagabbak is egyszersmind. Sőt — bizton állítom 
— fogjuk tudni annyira vinni, hogy — Uram 
bocsá’ — hozzánk fognak átlátogatni az idege
nek, hogy tanuljanak tőlünk a maguk lábán 
járni — ha van eszük, és a mienken — ha 
nincs.

(Mi most a németnek a lábán próbálgatjuk 
ezt.)

A szakirodalomnak, a tudományfejlesztésnek 
az első feltétele: a munkatárs, a versenytárs, ha 
kell ellenzék, hála Istennek! meg van ! Az er
dészeti szak törzséből kifakadt a sokká alvó 
rügy, a duzzadó gondolat. Alul fakadt, a fa tö
vében fakadt, a megerősödött gyökértől. Vájjon 
hajtása nem nyomja-e el a régi törzset, avult 
nézeteinket? . . .

A „Magyar Erdész“-nek ki kell merni mon
dani, ha valamit más nem mer! Ha a benne 
napvilágot látott gondolatnak első megnyilatko
zása nem is tökéletes, ez semmit sem nyom a 
latban. Mert a fő a lényeg, a gondolat, a tar- • 
lom, amit sokszor csupán csak sejtetni is elég, 
hogy megértsük. Az is elég, ha a gondolatok 
megnyilatkozása csupán más gondolatot is szül 
bennünk, oly életrevalót, ami az előbbi nélkül 
meg nem születhetett volna. Az elvetett gondo
latokból kikéi majd az életbölcsesség, újabb por
szemekből kifejlik a gyümölcs, a reánk, utóda
inkra, mindnyájunkra mosolygó jólét

Megfontoltan lehetetlen egy csupán ébredezni 
kezdő eszmét elvetni; meg sem látni, meg sem

hallgatni, meg nem érteni, de lenézni és sem
mibe sem venni. Nem nemesebb és nem hasz
nosabb-e is, a tévelygőket — ha csakugyan 
azok — helyes útra vezetni, hogy velünk együtt 
munkáljanak a közjó fejlesztésén, mint ott hagyni 
az úttalan ingoványbán, ahova tévedtek? . . .

Hogyan is volt csak az . . .
Templomba ment imádkozni a farizeus és a 

vámos. A farizeus kiállt a templom közepére és 
nagy hangon így imádkozott; Hálát adok neked 
Istenem, hogy nem vagyok olyan mint ez a 
nyomorult vámos. Imádkozom mindennap, bőj- 
tölök minden héten háromszor és dús alamizs
nát osztok a koldusoknak. — A vámos ellenben 
meghúzódott a templomajtó mellett, földreszege- 
zett szemekkel, mellét verve halkan így imád
kozott: Én Uram! Én Istenem! Bocsásd meg 
vétkeimet szegény bűnösnek, aki nem vagyok 
méltó, hogy hozzád emeljem tekintetemet . . .

Nem látszik-e alkalomszerűnek ennek a ré- 
gesrégi mesének — legalább az elejének 
fölelevenítése ?

Én (E)-nek sokaktól — bizonyára értetlenül 
megvádolt közleményét szintén csapásnak 

tartom: a tekintélyek vaskalapjára mért becsü
letes csapásnak, amelynek nyomában, a hosszú 
nyomasztó csönd után, kín és fájdalom között 
jő a világra — a mi törpe szakvilágunkra — 
egy új jelenség: a szabad .eszmecsere.

Ne legyünk hozzája mostohák!
Fankovics Imre.
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A m érőasztal alkalmazásáról 

a C oburg  herczegi erdészeti fe lm éréseknél.
—■ Irta: Szénásy Béla, Coburg herczegi erdőmérnök. — 

(Folytatása és vége.)

II. A rész le tes  felm érés.
Tárgyai: völgyek, patakok, utak, tisztások, rétek, osz

taghatárok, stb. felvétele. A háromszög hálók és a ha
tárpontok által megadott keretben a részletes felmérés 
mérő asztallal és boussola műszerrel történik; az 
utóbbi mellőzésével, ösmertetem a mérőasztalnál követett 
eljárásunkat.

Említve volt már, hogy a részletes felmérés összefügg 
a keret felvételével, a mennyiben a határ részletes kitű
zésénél, sőt magánál a háromszögelésnél is már, az ál
lomás pontokhoz közel fekvő és ugyan egy asztalállásról 
belátható terepet felvesszük, még pedig a mellékirány-
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zatokat távolság-mérővel, a főirányzatokat mérőlánczczal. 
Főirányzat alatt az állomáspontokat összekötő vezérvonal 
van értve.

Itt mindjárt utalok arra, hogy azon idő alatt, a míg 
a léczvivő munkás egvik pontról a másikra halad, 
addig az előző irányzat — az esetleges vízszintesre való 
reduktió mellett — az asztallapon felrakható; azonkívül 
a boussolával való mérésnél elengedhetlen vázlat szer
kesztése s a felmérési adatok 
bejegyzése itt elmarad. Az így 
nyert idő tehát mindég ele
gendő arra, hogy az ászt ál
lápon a kész térképet meg
kapjam, s ez által a boussola

mérést követő felrakásra for
dított időt és fáradságot is 
megtakarítsam.

Megjegyzendő, hogy az asz
talméréshez alkalmazott op

tikai távolságmérésnél a távcsöves vonalzó helyzetét, 
az asztalon meghatározott állomáspontunk helyze
tével szemben figyelembe kell venni; a menyiben a le
olvasott távolhoz, mely a műszer állandójával együtt 
=  Cl cos2 a 4 -  k, esetleg még azt a távolt kell levonni, a 
melyet az asztalon levő állomás pontunk a távcső me
rőleges tengelyéig bezár, s a melynek maximuma egy 
82/ g3 cm.-es asztaltáblán, az átlónak megfelelően, ke
reken 1 m. vagyis 0-53. ölet érhet el. Természetes: mivel 
a távcső nem függ össze a mérőasztallappal — alhidáda- 
val — s igy ezen távol minden irányzatnál más-más lehet, 
elenyészik pedig, ha a távcső merőleges tengelye az asz
talon meghatározott állomásponttal egybe esett; — legtöbb 
esetben azonban oly csekély, hogy minden veszély nélkül 
elhanyagolható.

A részletes felmérés mérőasztallal a határ kitűzésénél 
a 3-ik ábrában látható esethez hasonlóan kezdődik.

Az /., II., UL, IV., és V. határhalmok felkeresendők, 
s a nyiladék kivágandó.

Az A állomásponton az asztal tájékozása után, az 
A—I. (az 1 .-ső ponttal) és az A—II. irányzatok mérő
lánczczal, a 2,. 3., 4., 5., pontok távolságmérővel; a 6., 
7., 8., pontok a B szabadon választott pont lánczczal való 
bemérése alkalmával merőlegesekkel határozhatók meg 
/3-ben ismét felállva, tájékozás vissza A szerint; B—III. 
irányzat, evvel a 9-ik pont lánczczal való bemérése; F 
forrás. 10. és 11. pontok a D fajelre való csatolás 
alkalmával, a IV. határhalommal együtt, lánczméréssel 
bemérhetők; végül V. határpont C—IV, irányra emelt

megfelelő merőlegessel felkereshető. Éhez hasonló számos 
esettel tehát, a mint a határ részletes kitűzése befejeztetett, 
nem csak a keretet magát kaptuk meg, de a határ köze
lében a terep sok oly pontját is, melyhez a további asztal 
vagy boussola mérés csatlakozhatik.

A részletes felmérés folytatásaként a mérőasztallal azon 
fővonalak mérendők be első sorban, a melyeken ha
ladva, egy asztalállásból minél több pont vehető fel: pl. 
egy fővölgy, a rajta felvonuló rét szélei, és a réten esetleg 
átmenő út és patak; vagy egy gerincz út, a gerinczczel, 
s esetleges tisztásokkal egyidejűleg.

Mivel 3—400 ölnyi távolban van egy, a háromszögelés 
alkalmával meghatározott segédpontunk, vagy pedig oly 
hely, a melyen az asztal bemetszés útján tájékozható és 
az ellenőrzés megejthető: azért ily alkalommal kivéte
lesen ugró állomásokkal, a mérőasztaít tájolóval tájé
kozva is haladhatunk ; az esetleges hiba azonnal kijavítható.

Ha ezen fővonalak között egy mellékvonal: mellékvölgy 
vagy mellékgerincz van, esetleg egy összekötő mellékút, 
melyeknek néhány pontját a fővonalak bemérése alkal
mával akként fel nem vehettünk, hogy ezek egyszerűen 
köthetők volnának, úgy azokat már boussola műszerrel 
vesszük fel. Bár ezen munka sok esetben mérőasztallal 
is elvégezhető, még pedig bizonyos körülmények között 
épen oly rövid idő alatt, mint a boussolával. — Ilyen 
eset p. o. midőn épen zárt sürü állabban haladunk, a 
midőn t. i. sok az irányzatba eső „vágni való.“ — Az 
irányzatnak az optikai távolságméréshez való kellő kitisz
títása alatt, a mérőasztal is felállítható, a távolság lánczczal 
bízvást bemérhető és a térképre felrakható. Ezen esetnél a 
lánczmérésnek még az is előnyére szolgál, hogy hosszabb 
irányzatokkal haladhatunk, mint a boussolamérés mellett, 
mivel az irányzat kivágását nem szükséges annyira meg
ejteni, hoqy pl. egy 40 ölnyi távolnak megfelelő lécz hosz- 
szúságot meglássunk, sőt sok esetben vágni sem kell, 
hanem elég, ha a kitűző rúd egy kis részét — 5—10 
cm-nyit — látjuk megvillanni a gályák között. — Az 
eképen nyert idő elég tetemes lehet; hisz tudjuk, hogy

néha egy-egy kis galy is mennyi galibát okoz a lécz előtt, 
a mig a munkás azt eltávolítja, rendesen többet is vág 
— hiába -— mint a mennyi szükséges. — Azt is tapasz
talhatták a boussolamérésnél, hogy mert a távolnak meg
felelő léczhosszuságot nem láthatják, és az irányzatot 
jobban kivágni már nem lehet: a lécztartó kénytelen a 
a műszerhez közelebb visszajönni mindaddig, a mig a 
távolság a léczen leolvasható lesz. — Ez az asztalmé-
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résnél a lánczczal mérve, nem fordulhat elő, a fent leírt 
indoknál fogva; s igy kevesebbet vágatva és hosszabb 
irányzatokkal haladva, valamely vonal bemérése, az 
ehez hasonló számos esetben legalább is ugyanazon idő 
alatt végezhető mérőasztallal, mint boussolával, s e mel
lett az adatok utólagos felrakása, s nehány állomás pont 
is meg van takarítva.

Ezen kívül még nehány körülményre akarok utalni, a 
mely a mérőasztal fellállitására és leszerelésére fordított 
huzamosabb időt, a boussolaműszer gyors kezelésével 
szemben kiegyenlíti, ilyen többek közt a 4.-ik ábrában 
feltüntetett eset is.

Az A—B irány
zat bemérésénél 
az 1., 2., 3., 4., 

törési pontokat 
mérő szalaggal 

vesszük fel, a mi 
ezen felveendő út

hoz minél közelebb választandó vezér
vonal miatt, az erre emelt merőlege
sekkel, igen gyorsan megy. — Az 
adatokat a jegyzőkönyvbe vetett egy

szerű vázlaton bejegyezzük, s majd a következő állomáson, 
(C.) addig, mig a következő hosszabb irányzatot kivág
ják, e nehány pont felrakását is elővehetjük. De ha erre 
odakint nem volna idő, s mihelyt a következő irányzat kész, 
és tovább lehet és kell haladnom, úgy csak az A—B 
és C pontok által meghatározott vezérvonalat mérem fel 
az asztalra; a mellékpontok felrakását otthon is elvé
gezhetem igen egyszerűen, mert csak 90°-nyi szöggel 
van dolgom. Ugyanezen útvonal felvétele végett, bonszola 
műszerrel A —C-ig öt irányzatot kell leolvasnom, az ada
tokat bejegyezni, a vázlatot megszerkeszteni, és esetleg 
A—B között a műszerrel még egyszer felállítani, hogy 
valamennyi törési pont felvehető legyen; ellenben a mé
rőasztalnál még a C-ben való felállást is megtakaríthatom, 
ha az A—B irány folytatásában B'-ra emelt merőleges 
segélyével a C pont bemérhető.

ESY'e9y rövidebb, néhány ponttal meghatározható mel
lékvonalat felvehetünk az alábbi esethez hasonlóan is, 
anélkül, hogy a műszert fel kellene állítanunk :

1., 2., 3., 4., 5., előzőleg bemért pontok.
Az 1—2.-re emelt merőlegessel A pont, 
a 3—a irányra A-ben emelt merőlegessel c pont,
az a—c d
a c—e „ /  „ „ „ csatolás a

4-ik pontra ejthető meg. Ezt boussola mérés közben is 
meg lehet ugyan tenni, de 4—5 kitűző rúd és mérőszalag 
kell hozzá: ennek folytán egy segédmunkással több.

A vezérvonaltól jobbra-balra eső némely pont lánczczal 
való bemérése (mérőlécz hiányában) el is maradhat, ha 
ezen pontokat az asztal állásról meg lehetett irányozni, 
mivel elegendő, ha a vezérvonalnak azt a pontját jegyezzük 
be, a melyből a bemérendő pontot metsző merőleges kiindul

1-ső pont (metszve)
Tehát: A-tól B-felé

30 0 ölnél J_ balra 
45‘0 „ _L jobbra 4 „
48'5 „ _l_ balra 2 „ „ „
62-0 „ JL jobbra 3 „

Az adatok fefrakását rendesen kint a helyszínén is 
van időnk elvégezni.

Még nehány szót a tájolónak alkalmazásáról.
Természetes, hogy róla a háromszögelésnél és fonto

sabb kitűzéseknél szó sem lehet, — csak a már emlí
tett kivételes esetekben és a részletes felmérésnél, a hol 
gyakori ellenőrzés mellett, rövid irányzatokkal haladunk 
mert itt a tájolónak, a paránycsavar csekély elmozdú- 
lása iránt esetleg tanuístott érzéketlensége által okozott 
szöghiba, — épen az irányzat rövidsége miatt, — csak
nem elenyészik.

Hogy eme mérési mód alkalmazásánál sűrűbben kell 
a háromszögelő mérnöknek a csatolási pontokat megha
tározni, az nem hátrány, mert, valamely hosszabb vona
lon (völgy, gerincz) a sűrűbb csatolási pontok a boussola 
mérésnek is csak előnyére válnak, a mennyiben egy 
esetleges hiba csak valamelyik szakaszon belül mutatko
zik, a többi szakasz, egyik csatolási ponttól a másikig, 
— jó. Ezen esetben javításra, esetleg újból való felmé
résre a felmérendő vonalnak csak a hibás szakasza sző
rül, a többi érintetlen marad.

Az asztallal való részletes felmérés igen előnyösen 
ejthető meg egy kisebb, és könnyebb műszerrel, mely
nek lapja 45/53 cm. nagy, állványfője és lábai és köny- 
nyebb — bár ugyanoly — szerkezetűek, mint a három
szögeléshez használt műszeré. — Összeállítva a műszer 
oly könnyű, hogy azt egy ember vállán tova viheti a 
nélkül, hogy az asztallapot az állványról levenni s azt 
az asztalhordó keretben elhelyezni kellene; mindössze 
beborítjuk és lekötjük az asztaltakaróval, mely itt is viasz
kos vászon, flanellel bélelve. — Ezen kis asztallapra fel- 
feszítjűk a rajzpapirost, s erre egy bizonyos területrész

6. ábra.

összes háromszög és csatolási pontjait, esetleg valamely, 
már kész, csatolási vonaléit felrakjuk, s dolgozunk vele 
úgy, mint a boussola műszerrel: ugróállomások és tisztán 
távolságmérő igénybe vétele mellett.

Az asztallap egyik sarka mellett két, 8—10 cm-es 
libella van megfelelően odaerősítve, a szintezés gyorsabb 
eszközlése végett.

Említenem sem kell, hogy a munkát az asztallap tájé
kozása vagy is a delejes délkör meghatározása előzi 
meg. A mérés ellenőrzése, bármely alkalmas ponton,
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látható jelek szerint, mindig elővehető, s a megadott 
keretben épen oly szabadon mozoghat a részlet felmérő, 
mint a nagy műszerrel ; rendelkezésére állván az asztal
mérésnél alkalmazni szokott mérési és kitűzési módok 
mindegyike, melyek közül a leggyorsabban czélhoz veze
tőt elővenni, a kellő, de nem nehéz gyakorlat sajátja.
Ily műszerhez négy munkás elegendő.

Alföldi sík, vagy szelíd dombos vidéken, különösen 
előnyösen alkalmazható ezen műszer, a beállítása gyors,

s egy magassági kör és 
paránycsavarral ellátott 
kisebb távcső segélyével 
a munka lebonyolítása 
bármely boussola mű

szerrel versenyezhet 
nem csak idő, de pon- 

7. ábra. tosság tekintetében is.
Evvel azonban nincs az 

mondva, hogy ily műszer bármily nehézségű terepen, 
hegyes vidéken, már nem volna alkalmazható ; itt a víz
szintesre való reduktio az irányzatoknál némi kis időt 
igényel ugyan, de ezen kis időveszteség nem áll arány
ban a felmérés felrakására fordított idővel, mindég szem 
előtt tartván azt az előnyt is, hogy a kész térkép nyerésén 
kivül, mely az alaptérképbe minden további munka nélkül 
leszúrható, az esetleg becsúszott hiba is észrevehető és 
kijavítható.

Alkalmam volt egy ily kis műszerrel egy egész erdő
test részletes felmérését végezni, a hol az erdőtől elkü
löníteni rendelt szántók, rétek, legelők és lápok oly bo
nyolódott sokszöget adtak, a mit boussola méréssel fel
venni rövidebb idő alatt semmikép sem lehetett volna. 
Bár ki is tegyen e műszerrel kísérletet, az eredmény
nyel meg lesz elégedve.

A mérés felülvizsgálása.

A háromszögpontok helyes fekvése és felrakása azon
nal, a határ és részletes felmérés vizsgálata pedig a fel
vétel befejezte után történhetik, közvetlenül eszközölt 
mérések utján.

Az erdővel határos szabad kilátású területeken, a ha
táron kivül oly szabadon választott ponton (A) állunk 
fel, melyről előzőleg sem közvetlen mérést, sem metszést 
nem tettünk. Az asztalnak tájékozása után az innen lát
ható pontok megirányzandók.

Mivel azonban ez csak a helyiránynak ellenőrzését 
adná, azért ezen asztal állásunktól megirányított és köz
vetlen lánczczal bemért két pontra (1 és 8) jelző zászlót 
állítunk, az egyenest kitűzzük, s eüől a jelzett két pont 
között fekvő határhalmokat bemérjük, s a térképpel össze
hasonlítjuk, a mint az a 7-ik ábrából kivehető.

Az erdőtesten belől kitűnő ellenőrzést adnak a szelvény
csatolások, ha, mint a legtöbb esetben, több szelvényünk 
(asztalfelvételi lapunk) van,

Oly pontok t. i., melyek e szelvényvonalhoz közel es
nek, mindkét asztallapon bemérendők, s ezek helyzete, 
mint a két szelvényen közös pontoké, a hüvelykekre 
beosztott szelvényvonalakra emelt merőlegesekkel, a kész 
felvételen felülvizsgálandó. Az ily pontokat összekötő egye
nesek a szelvényvonalat metszik, mely metszési pontoknak 
egymástól való távolát mind két csatolási szelvényvonalon 
megegyezőnek kell találnunk, ellenkező esetben a hibát 
kiigazítanunk.

Munkabeosztás.
A külső felvételek munka felosztása nálunk úgy törté

nik, hogy egy mérőasztalhoz két-három boussola műszer 
van beosztva, részben az asztal felmérésnél felvett részek 
kiegészítése, főleg azonban valamely önálló terület részle
tes felvételével megbízva, de mindenütt az asztalfelmérás 
keretéhez és felvételeihez csatoltan.

Valamely területrész részletes felvételével össze van 
kötve rendesen annak becslési feladata is, bármely mű
szerrel dolgozik is az illető ; mert a felvétel ideje alatt 
megösmerheti a terepet, s azon a legbehatóbb tájékozást 
nyerhet, miáltal a fárasztó bejárás a becslés alkalmával 
elmarad. — Kikerüljük evvel az osztagok kihajkolását, a 
mi semmiképen sem válhatik az állab előnyére, s elte
kintve attól,'hogy külön becslő és külön mérnök munká
jának haladásában nem mozoghat függetlenül, jeleket 
csinál, keres, s ezáltal időt veszít; hozzá kell szoknia 
minden fiatal kezdőnek az önálló szemlélődéshez, gyors 
ítélő tehetséghez a munkaerő és időnek lehető előnyös 
kihasználására s óvakodnia kell a pusztán egyoldalú 
gyakorlati kiképzéstől.

* **
Valamely műszer alkalmazása különben mindig a 

megoldandó feladattól függ. — így nálunk a mérőasz-

X .
b. ábra.

tál az, mely különböző mérési feladataink lebonyolításá
nál, az erdőrendezőség iránt támasztott igényeknek, sok
oldalú alkalmazhatóságnál fogva, a leginkább megfelel.

Természetes, hogy e műszert bármely, valamelyik 
pagonyban véghez viendő csekélyebb munkához, pl. vá
gások, kultúrák, uj útak, széltörések, stb. felvételéhez 
használni, — ha nagyobb mérvű határrendezés vagy 
egyéb fontosabb munkával nem áll kapcsolatban nem
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csak czélszerűtlen, de nem is gazdaságos, erre a boussola 
műszer a legalkalmasabb. — Sőt még kisebb határrende
zéseknél is elmaradhat e műszer kivitele, a hol ezt 3-4 
drb. kitűző rúd és a szögtükör megteszik.

Egyéb határrendezéseknél, zegzugos határvonalak ki- 
egyenlítésénél, a határrendezésnél előfordulható kisebb 
területcseréknál, a hol a felméréssel egyidejűleg a terü
let is azonnal kiszámítható, kétes határok felvételénél, a 
hol a külömbség azonnal szemmel látható és a hiteles 
térképekkel — a határrendező bizottság és felek jelenlé
tében is — összehasonlítható: ezen műszer kiváló előny
nyel bir minden szögmérő műszerrel szemben, bármely 
nehéz, és fedett terepről legyen is szó.

A törzskönyvek adataihoz.

Annyira megélénkült utóbbi időben erdészeti folyóirataink
nak tartalma, hogy sok olyan szaktárs is kap kedvet czikk- 
írásra, kinek eddig az igazán eszébe se jutott volna; de 
hát ez a mai viszonyok között nem is csodálható, mert 
ahol a dolgok egészséges fejlődése érdekében, a szólás 
szabadságnak legnagyobb tért kellene engednie, ott alkal
mazzák a szájkosár-rendszert.

Engedelmet kell kérnem ezen szokatlan, talán éles kife
jezés miatt, de az Országos Erdészeti Egyesület ez évi 
gyűlésén furcsa tapasztalatot szereztem e tekintetben. Midőn 
ugyanis a tárgysorozat szerint a sárosmegyei gazdasági 
egyesület átiratára adandó válasz felolvastatott s elnök űr 
őnagyméltósága ama kérdést tette fel, kiván-e valaki arra 
véleményt mondani, egyik tag felszólalt s felszólalására 
azt a figyelmeztetést nyerte : miszerint indítványát túlaj- 
donképen a gyűlés előtt való napig kellett volna bejelen
tenie, holott a tagok csak a gyűlés alatt értesülhetnek az 
értekezlet tárgyairól. Ez esetben az illető csak az egye
sület által adott választ kivánta kibővíteni. A figyelmez
tetés általános feltűnést keltett, mert hisz felszólaló nem 
új indítványt tett, melyet az egyesület alapszabályai szerint 
a gyűlést megelőzőleg 24 órával be kellett volna jelen
tenie, hanem az elnök egyenes felhívása folytán nyilvá
nította véleményét. * Hogy ilyen előzmények után jövőben 
a tagok nagyobb tartózkodást fognak mutatni a felmerült 
kérdések megvitatásánál, az csak természetszerű követ
kezménye lesz az elnöki intésnek, de hogy hasznára lesz-e 
az az ügynek, alig hinném.

Azért melegen kell üdvözölnünk a „Magyar Erdész“ 
szerkesztőjét, hogy eme lapját megindította, mert ez által 
egy kis oázist teremtett, hol a szabadszólás érvényre jut 
s ha valakinek valami szivét nyomja, legalább enyhít 
magán panaszának elmondásával.

így a legközelebbi múltban is Zf.-nek kritizálása oly 
terjedelmű vitatkozást keltett, mely véleményem szerint 
igazán csak hasznára válhatik az erdészet ügyének s nem

*) Bizonyára egy kis félreértés miatt történt így a figyelmeztetés.
Szerkesztő.

tartok azokkal, akik túlaggályoskodásuk folytán őt mindjárt 
agyonhallgatásra akarták internálni; hisz azok a kölcsö
nös bő indokolások s a tervezgetések lánczolata, melyek 
a válaszokban napvilágot láttak, a közügyre ártalmasak 
semmi képen sem lehettek.

Részben engem is ezen czikkek sorozata indított az 
alábbi néhány sor megírására, mert nekem is van egy 
olyan ügyem, a mit eme kis oázison elpanaszolni köteles
ségemnek tartok, annálinkább, mivel az tulajdonképen nem 
is magántermészetű.

Az erdőtörvény által előírt törzskönyvek összeállítása 
alkalmával azon területek, melyek a kataszterben mint 
„legelő fahozammal“ lettek elnevezve, szintén mint erdő
területek vétettek fel s hogy ebből aztán később minő 
nagy és sérelmes bajok következtek, az elvitázhatatlanul 
világosan kivehető az alább felsorolandó hiteles adatokból.

Igaz ugyan, hogy első sorban egyes uradalmak kapzsi
sága volt az okozója ezen bajok eredetének, de akkor 
azok még nem gondolhattak arra, minő nehéz helyzet 
előtt állanak, mikor a legelőket a kataszterben mint „lege
lőt fahozammal“ vétették fel azért, hogy kevesebb adót 
kelljen azok után fizetni, de azt hiszem, hogy a törzs
könyvek szerkesztésénél egyre mégis kellett volna figyelni 
a szakembereknek, t. i. arra, hogy legelőt ne vegyenek 
be erdőnek.

Ilyen eset van azon uradalomban, hol szerencsés vagyok 
mint kezelő erdőtiszt az erdőrendezést is végezni s a nehéz 
helyzetben alig birom magamat tájékozni, mert egyfelől 
a törvényt megtartani kell, másrészt a földes uram érde
két is kell védenem, igen ám, de mily nehéz e kettőnek 
megfelelni, mutatja az alábbi példa.

Ugyanis a homokterületen lévő 0 2 —OH zárlatu nyárfa 
erdőkből még az elődöm által 2 űzemosztály alkottatott, 
a 0 2 —04  zárlatu erdők vétettek egy űzemosztályba s a 
O l— 0 2  zárlatu erdők pedig a másik űzemosztályba s ez 
utóbbiak képezik a kataszterben felvett „ leg elő fa h o za m 
m a l“ területeket.

Az eredeti első űzemberendezésnél a forda mindkét 
űzemosztályban a 40 évben lett megállapítva s ezen ala
pon nyert vágásterületek 1883. évtől fogva lettek rend
szeresen [kihasználva.

Hogy ezen kihasználás által mily eredmény éretett el, 
azt röviden itt leírni óhajtom.

Az I. űzemosztályban évente tároltatott 50 k. hold, a 
II. űzemosztályban évente tároltatott 70 k. hold, tehát 
ilyen 0'2 zárlatu erdőből kaptam 120 holdas vágás terü
letet, a letárolás utáni első évben vártam a felújulást, de 
bizony oly gyanús serdények keletkeztek a föld alatt hosz- 
szan futó gyökerek alsó rügyeiből, hogy azoknak nagy 
része az évi julius-augusztus hóban elszáradtak s mivel 
a jóváhagyott űzemtervben a felújítási tervezet csak a 
kivesző tuskók helyére rendelt ültetni ákácz csemetét, igy 
a nagymérvű erdősítést nem volt kötelezve az uradalom 
teljesíteni s mivel pedig 0’2—OH zárlatu erdőkből csak 
silány felújulás lehet a tüskökről, azt bárkinek be kell
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látni, igy a vágások 8— 10 éves korban is alig érték el 
0’3 zárlatot, mert az öreg tüskék sarjadzani nem akartak, 
a talajt felforgatni, a munkaerő hiánya miatt, nem lehetett, 
igy a tüskék, melyek elhaltak is ott heverve a zárlatot 
csökkentették, mert nem sarjadoztak s a helyettük ültetett 
ákácz csemetét, a gyepesedés következtében, a nyári forró
ság nagy részben tönkre tette.

így ment ez az első fordaszakban, mig végre eljött az 
űzemátvizsgálás a tényleges eredményekről.

Az átvizsgálási munkálat beterjesztetvén, a felvett hiányok 
felülvizsgáltattak s akkor az erdőtörvény értelmében az 
uradalom kötelezve lett arra, hogy a vágásterületeket 6 
év alatt sikerrel újitsa fel, igen, de ekkor már a termé 
szetes úton felújított területek hányadát leszámítva, mégis 
1200 kát. hold terület maradt fenn, mint erdősítendő.

Ezen területek beerdősitése pedig nem oly könnyű dolog, 
mint azt sokan hiszik. Ugyanis a begyepesedett és össze
tömött homokban az ákáczültetés igen nehezen megy 
sikerrel, azért, hogy tényleges sikert lehessen elérni, a 
forgatott talajba kellene az erdősítést végezni, de e vidéken 
mnnkaerő arra nincs, hogy ily területeknek mezőgazd. 
közt. használattal való felújítását végeztetni lehetne, mert 
a népesség gyér s ezen kérdéses területek távolesnek a 
községektől s a vidék el van árasztva újonnan telepitett 
homoki szőlőkkel, amelyek minden munkaerőt igénybe 
vesznek.

Ezen körülményeket tekintetbe véve, az uradalom folya
modott, hogy ezen elviselhetlen költséges erdősítés alól 
mentessék fel, de a felsőbb hatóságok elrendelték, hogy 
a területeken 2 öl távolra ásott, 1 méter széles, 60 cm. 
mély árkokba való ültetéssel legyen az erdősítés telje
sítendő.

Ezen mód mellett az erdősítési költség 40000 forint «= 
80000 koronába kerülne, amelyet az uradalomnak kell 
áldoznia.

Hogy ezen követelmény nem egészen méltányos és 
igazságos, látható.abból, hogy a jelenlegi birtokos nem volt 
oka annak, hogy a legelőket erdőnek felvették s nem 
kívánható az sem tőle, hogy 0'2 zárlatu erdőkből 0'8 — T0 
zárlatu erdőket alkosson, hiszen ilyen területek fásítása 
talán nem messze áll a kopárok befásitásától; figyelembe- 
véve azt is, hogy a befektetendő tőke után mikor élvez
het kamatot a birtokos, akkor könnyen belátható, ha azt 
állítja, hogy az erdészet nem előnynyel, de hátránynyal 
gazdálkodik.

Hisz ezen egész erdőterületek nem adnak annyi évi 
jövedelmet, hogy abból az adót és kezelési költséget 
fedezni lehetne s most ehhez jön az óriási költség az 
erdősítésekre.

Tényleg mikor tövönkinti árverésen adatott el az évi 
vágásterűlet kisebb parczellákban, akkor 70 kát. holdról 
mint faár csak 200—300 forint folyt be, mert a fák oly 
ritkán állottak, hogy a vevőknek a hasábokat kocsin kel
lett összehordani, hogy lU ölekbe rakhassák.

Szerény nézetem szerint, ha már az ily területek, mint

erdők szerepelnek a törzskönyvekben, akkor a törvény 
szerint csak arra kellene ügyelni, hogy ezek futóhomokká 
ne váljanak, amitől félni nem is kell, mert be vannak jól 
gyepesedve s az oly helyek, melyek esetleg a kifúvás áltaj 
a gyeptől megszabadultak volna, ezeket kellett volna 
ákáczczal beerdősíteni, a többi terület pedig, mint legelő 
továbbra is használtatott volna. így a legelőterület ezáltal 
igen sokat veszített s annak nagy hiánya érezhető volt 
az 1901. évben, mikor a legelő állatokat, mező hiánya 
miatt, máshova kellett hajtani, holott a régi fáslegelőkön 
buja mező volt mindenütt.

Azt hiszem, az ilyen egyes esetek indították a sáros
megyei gazdasági egyesületet is átiratának megírására.

Ha azonban a felsőbb körök nemzetgazdasági szem
pontból feltétlen szükségesnek tartják ezen területek be- 
fásitását, amit részben én is elfogadok, akkor kellene egy 
oly módról gondoskodni, amely módozattal a birtokos az 
óriási befektetés kötelezettsége alól felmenthető lenne.

Részben szükségesnek tartom ezen területek befásitá- 
sát azért, mert e vidéken a szőlőtelepítés igen nagy len
dületet nyert s igy idővel előreláthatólag a szőlőkaró iránt 
a kereslet nagy fog lenni s akkor ezen telepitett erdőkből 
az ákácz-karók jól értékesíthetők lennének.

Véleményem szerint tehát, ha a nemzetgazdasági érdek 
úgy kívánja, azon móddal volna ezen kérdés legköny- 
nyebben megoldható, ha a magas kormány adná ezen 
erdősítésekre a költségeket s a telepítésből származó erdők 
első vágásainak pénzbeli eredményéből ezen költségeket 
2°/o kamattal együtt fedezné első sorban s ha azon felül 
valami maradna, az lenne a biitokosé.

Ezen eljárás által eléretnék az, hogy a birtokos nem 
volna terhelve a múltból rossz állapotban visszamaradt 
rossz erdőkből a jövő számára jó erdőt nagy költséggel 
telepíteni, míg ellenben az állam nemzetgazd. szempont
ból véve, azt mindig az államnak teljesítené, továbbá a 
birtokos 20 év múlva kapná a beerdősült területet tisztán 
saját használatára.

S most, ha tekintetbe vesszük azt, hogy 1 kát. holdnak 
erdősítése 2 öl távolban ásott, 1 m. széles, 60 cm. mély 
árokba, 36 frtba kerül, akkor 20 éves forda mellett 1 
kát. hold ákácz vágás útán legkevesebb 200 frt jövedelem 
volna számítható, igy a befektetett 36 frt 20 évi 2"/o 
kamatos kamattal 53 frt 49 kr. ebből könnyen fedezhető 
lenne, mert ha az állam nemzetgazd. szempontból vehet 
kopár területeket, akkor még inkább kellene ily biztosabb 
befektetésbe helyezni azon összeget, amelyek a kopárok 
vételére fordittatnak. Ha pedig nemzetgazd. az ilyen terü
letek beerdősitése nem szükséges, akkor a jelenlegi birto
kost sem kellene a nagy és költséges erdősítésre kötelezni.

Azt hiszem, az országban másutt is van ehhez hason'ó 
eset s azért bátorkodom ezt az országos erdészeti ügy 
iránt érdeklődők becses tudomására adni. L.
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T Á R C Z A .
Dimitri farkas-vadászata.

Az Ural hegység tövében, rengeteg őserdők szomszéd
ságában fekszik a cserkesz vérből származó Simbirszky 
herczegek ősi kastélya, a mely tömör bástyáival, égnek 
meredő tornyaival várnak is beillenék.

Nyáron által a legremekebb festői vidékre néz le, tél 
idején azonban zordabb helyet alig képzelhetünk magunk
nak. A síkon elterülő kis falu naplemente után teljesen 
néptelennek látszik ; a szegény parasztság még a sötét
ség beállta előtt eltorlaszolja magát és barmait az apró 
házikókban s reggelenkint is csak óvatosan, félve nyitja 
ki az ajtót, mert az őserdőkből ezrenkint lerándúló farkas
hordáktól még nappal sincs biztonságban az ember; 
éjjelenkint pedig az éhes fenevadak vérfagyasztó üvöl
tésükkel tartják rettegésben az egész vidéket.

Az elkésett vándor, ha naplementekor fedél alá nem 
kerül, menthetetlenül veszve van. De sokszor megostro
molják az éhes fenevadak az apró parasztházakat is.

A múlt télen egy vándor komédiás-családot faltak föl, 
s az egész csapatból csak pár széttépett csizma foszlánya 
jelölte a véres küzdelem színhelyét.

Az ősi kastély meleg szobáiban előkelő vendégsereg 
mulattatta az özvegy herczegnőt, kit régi csúzos baja a 
zord téli időben idelánczolt e külömben csak nyáron la
kott vidékre.

A vendégsereg leginkább a roppant örökségre áhítozó 
rokonságból telt ki, a kik valóságos csendőrfedezet alatt 
jöttek el látogatóba.

Mindenki tudott egy-egy hajmeresztő farkaskalandot; 
maga az idáig vezető út is elég tárgyat adott az elbeszé
lőknek, mert csaknem minden kilométerre emberi és ál
lati csontokkal volt borítva.

A fiatal Tatjána grófnő borzongva hallgatta az elbeszé
léseket s időnkint jegyeséhez, egy csinos kozákfőhadnagy
hoz simult.

— A ki katonához készül férjhez menni, annak nem sza
bad ennyire félni — jegyezte meg a főhadnagy. — Éppen 
elakar,am beszélni a tavalyi kalandomat, de ha maga 
eny, y re fél és burzad, akkor jobb, ha el semmondom.

Mondja el Dimitri — kérlelte a szép Tatjána grófnő 
— inkább megígérem, hogy nem fogok félni.

A deli termetű, de rendkívül vad arczkifejezésü fő
hadnagy csinos bajuszát pedergetve egy ideig kérette 
magát, mig bele fogott az elbeszélésbe :

A múlt esztendőben éppen karácsonykor meg akar
tam lepni anyámat, aki juwinai kastélyában töltötte a te
let s a pétervári kadétiskolában tanuló öcsémmel együtt 
lerándúltam hozzá.

Természetesen tejbe-vajba fürösztöttek mindkettőnket, 
de én már harmadnap unalmasnak találtam a csendes 
ősi fészket s kirándultam a farkas-várba vadászni.

A farkasvárat még boldogult apám építtette. Csupán

e r d é s z

egy szobából álló emeletes épület, melynek földszinti 
lablakai nincsenek, az emelet pedig csak egy bástyaszerű 
ap cs tetőből áll, amelyre csigalépcső vezet fel a jól fü
tött meleg szobából.

Az egyetlen ajtó vaspántokkal van megerősítve. Hat 
szolgát vittem magammal s mintegy kétnapra való ele- 
séget s három éhes, eleven malaczot.

Az egyik malaczot naplemente után kikötöttük mint
egy 40 lépésnyire az ajtótól s a szolgák egyike a lapos 
tetőn őrt állva időnkint kövekkel dobálta, hogy annál 
jobban visítson. A különben is éhes malacznak nem sok 
biztatás kellett; oly éktelen visítást vitt véghez, hogy 
csakhamar magára vonta az éhes ordasok figyelmét.

Eleinte, mintegy jeladásként külömböző irányból egy
két vakkantás hallatszott, mely később hosszú vonításba 
ment át. Majd később fakószinű fénypontok ide-oda moz
gása jelezte, hogy megérkeztek a farkasok.

Erre megkezdődött a vadászat. Az erdő visszhangzott 
a fegyverek ropogásától és a megsebesített fenevadak 
ordításától. A fakó fénypontok biztos czélpontul szolgál
tak, de hogy hány farkast ejthettünk el, arról fogalmunk 
sem volt, mert védett helyünket elhagyni nem lett volna 
tanácsos. Az ordasok hátat fordítottak s a fénypontok 
egyidőre eltűntek, de alig egy negyedóra múlva még 
nagyobb számban közeledtek a malacz csalogató visítá
sára.

Éjfél útán kifáradva nyugalomra tértünk, s reggel 38 
farkast szedtünk össze s nagy diadallal vittük be a 
kastélyba. Az öcsém, Fedor, szintén részt akart venni a 
diadalban s másnap vele együtt megismételtük a farkas
irtást s ismét egy pár szekér ordassal tértünk haza.

Nekem azonban e minden veszély s igy izgalom nél
küli vadászat nem tetszett, s bent, az őserdőben 
saját birodalmukban — akartam megtámadni az ezrekre 
menő farkas hordákat.

Nyolcz szánt szereltünk fel temérdek eleséggel, széná
val, zabbal a lovak részére, és igen sok száraz tűzifával, 
mert hogy a kirándulás érdekesebb legyen, — az éjjelt 
az erdőben akartuk tölteni.

Fedort azonban nem akarta elereszteni anyám. Ezer 
meg ezer ellenvetéssel állott elő. Becsületszavamat kel
let adnom, hogy ép bőrrel hozom haza.

Gyorslábú ukrainai paripáinkon is estig csak 25 kilo
méternyire hatolhattunk be az erdőbe, mert a nagy hó
ban sok helyen csak lépésben haladhattunk.

Egy tágas tisztásra érve, tábort ütöttünk; a szánokkal 
körül torlaszoltuk magunkat és lovainkat s a magunkkal 
hozott szárazfából mind a négy oldalon nagy tűzet gyúj
tottunk.

Még a vacsoránkat sem tudtuk elkölteni, már is meg
rohantak bennünket az ordasok, s bár hihetetlen pusztí
tást vittünk bennök végbe, mégis úgy terszett, mintha 
folyton szaporodtak volna. Legkedvesebb kutyámat, mely 
elég vakmerő volt kiugrani a karámból, szemem láttára 
tépték széjjel.
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Mondhatom, borzasztó egy éjszaka volt! A száraz 
fánk már fogyatékán volt, s beláttuk, hogyha a tüzelést 
abban hagyjuk, akkor mind a huszonötén el vagyunk 
veszve.

Szerencsére fáklyákat is hoztunk magunkkal. Ezeknek 
fényével és 12 ember folytonos lövöldözésével annyira 
távol tudtuk magunktól tartani a farkasokat, hogy a tá
bortól 50 lépésre levő legközelebbi fát kivágva reggelig 
fenn tudtuk tartani a tűzet. De száraz fánk teljesen el
fogyott, s beláttuk, hogy még egy ilyen éjszakát kibírni 
képtelenség lenne, miért a pár órányira eső kerülőlak 
felé törekedtünk.

Az első szánban hárman ültünk ; Fedor öcsém, én és 
a kocsisom. I

Jó lovainkkal megelőztük a kíséretet s bár egy pár
szor eltévedtünk, mégis a sötétség beállta előtt eltértük a 
kerűlőlakot. Magas palánk védte az udvart, melyen a 
kis lakóházon kivűl egy istálló is volt, úgy, hogy lovain
kat is eltudtuk úgy a hogy helyezni. De annál rosszabb 
dolgunk volt nekünk az egyetlen kis szobában, hol a 
pislogó tűznél már a kerülő felesége, egy 10 éves fia 
és két kis leánya melegedtek. Beláttam, hogy az éjsza
kát itt nem tölthetjük s elhatároztam, hogy a mint a 
hold feljő, hazahajtatűnk. Kocsisom azonban kijelentette, 
hogy ő nem ösmeri ki magát a hóval borított erdei uta
kon, ha pedig eltévedünk, akkor menthetetlenül a farkasoké 
leszünk.

Sebaj — mondám, a kerülőt felültetjük a bakra s 
ő majd hazakalauzol bennünket.

A kerülőné félelemtől hebegő szavakkal mondta el erre, 
hogy férje már két nap óta a falu korcsmájában iszik, s 
nem is hiszi, hogy még egy pár nap múlva is haza ve
tődjék, mert hat farkasbőrt vitt a zsidónak.

Irgalmatlan dühbe jöttem e szavakra s a kerülőnét 
meg akartam korbácsolni. A 10 éves kis fiú azonban 
közbevetette magát s a korbácsűtés az ő fejét érte.

— Pan Velkomozsni ! — kiáltott fel esdeklő hangon 
— ne bántsa az anyámat, én tudom az utat és elve- ; 
zetem !

A szelíd arczú mennyasszony e perczben összeborzon- 
gott és elhúzódott vőlegénye mellől.

— Mi baja Tatjána? — kérdi a szigorú katonai inté- j 
zetben nevelt és később a vad doni kozákok között fel- j 
nőtt hadnagy.

— Semmi, semmi, — volt a száraz, mondhatnánk hi- ! 
deg válasz.

— Folytassa kérem, csak folytassa — szólalt fel csak
nem egyhangúlag a vendégsereg.

Nos, hát megkegyelmeztem az asszonynak, s a kis fiú 
segítségével a kocsis csakhamar befogta a három tüzes 
paripát. Vaszily, kit magunk elébe állítottunk, a kocsis 
vállaiba kapaszkodott, hogy a szánból ki ne essék.' Ele
inte jól ment a dolga ; a Vaszily a hó és zúzmarával 
borított őserdőben balra ! jobbra ! kiáltásokkal igazgatta, 
a kocsist.

Alig haladtunk azonban egy fél órányira, már is meg
jelentek az első farkasok. Tapasztalásból tudtam, hogy 
ilyenkor nem szabad támadólag fellépni, hanem a mig 
csak lehet, kerülni kell a lövést. De a szép, tiszta hold
világítás mellett csakhamar észvrevettem, hogy üldözőink 
roppant megszaporodtak. Hátunk megett 8 — 10 lépés
nyire már egy egész falka követett bennünket, s az erdő
szélben jobbról-balról versenyt futottak velünk a bestiák. 
Egy-kettő már annyira vetemedett, hogy reánk akart ug
rani. Egy vakmerő ordast az orosz szánakon elmaradhatlan 
három ágú vasvillával szerencsésen agyonszurtam. Alig 
fordult fel a nyomorult bestia, — vért szagolt társai azonnal 
reá rohantak és egy szempillantás alatt széttépték.

Már-már azt hittem, tűi vagyunk a veszélyen, a mi
dőn öcsém — kinek bundájából egy darabot kitépett a 
dühös fenevadak egyike, — megfeledkezett szigorú uta
sításomról, s elsütötte fegyverét. A puskaropogást ezer
szeresen adta vissza az erdő ; csakhogy e visszhang a 
több százra felszaporodott fenevadak üvöltése volt. Nem 
igen ösmerem a félelmet, de e perczben csakugyan azt 
hittem, hogy e vérfagyasztó üvöltés lesz a mi halotti 
indulónk.

Egy mentő gondolat villant meg agyamban. A kocsis 
mellett előre hajolva gyorsan elvágtam a lógós istráng
ját, s a háromágú vasvillát teljes erővel a véknyába 
dőltem. A nemes állat egy hang nélkül fordult ki a 
hámból, mintha tudta volna, hogy gazdája megmenté
sére kell feláldoznia életét. A mi ezután következett, azj 
soha sem fogom elfelejteni.

A szerencsétlen ló hullája felett egy szempillantás alatt 
szénaboglya magasságban hömpölyögtek a farkasok ; a 
melyik nem fért hozzá, az az előtte levőt marta, harapta 
dühében. Hiú remény volt azonban azt hinni, hogy vala
mennyi üldözőnk elmarad a ló hullájánál.

Éppen egy hófúvásba értünk ; a megmaradt két ló 
hasig gázolt a hóban, s minden biztatás mellett is csak 
lassabban haladhattunk s üldözőink űtólértek bennünket. 
Öt-hat ugrott fel egyszerre a szánba s már puskáinkat 
sem használhattuk ; vadászkéseinkkel kétségbeesetten véde
keztünk, a bunda már foszlányokban lógott le rólunk.

A távolban megpillantottam a kastély tornyait, a mi
dőn hátunk mögött rettenetes orditás fagyasztotta meg" 
bennünk a vért; a lógós lovat felfalt óriás csorda ért 
utói bennünket. Itt már nincs mentség, gondoltam ma
gamban, s hirtelen elhatározással megragadtam a didergő 
fiút, és kibobtam a szánból !

A női vendégsereg sikoltása szakította félbe az elbeszélőt.
— S mi történt aztán ? — kérdé az egyik férfi.
— Hát a mig a bestiák letépték Vaszilyről a bárány- 

bőr-ködmönt, azalatt mi szépen bevágtattunk a kastély 
udvarára.

A szelid arczú mennyasszony halotthalványaíi ugrott 
fel helyéről s jegygyűrűjét szó nélkül a Dirriitri arczaba 
vágva, kirohant a teremből. B. L. Gy.
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IRODALMI SZEMLE.
—  E r d é s z e t i  o k t a t á s .  A szakoktatásunk körül ta

pasztalt hiányok már régebben vita tárgyát képezik és 
midőn keressük e labirintbői a helyes kivezető utat nem 
lesz érdektelen az Alig. F. u. J. Zeitung múlt évi november 
havi füzetében, fönti cim alatt megjelent érdekes köz
leménynyel foglalkoznunk.

A porosz erdészeti oktatás terén a közel múltban tör
tént a várva-várt döntés. A koczka el van vetve : egye
lőre minden a régiben marad! De azért a szakoktatás 
kérdése nincsen a napirendről levéve, elcbb-utóbb be 
kell következnie a kor szellemének megfelelő, haladásá
val lépést tartó reformnak. A körülmények hatalmasabbak 
mint az emberek!

A jelenleg beállott szélcsendet arra használják föl, hogy 
a jövőbe tekintenek és visszapillantanak az erdészeti ok
tatás kérdésénél lezajlott vitára és a sajtóban előtérbe 
lépett nézetekre.

Az 1899. évi junius hó 1-én kelt, a királyi erdőigazga
tási szolgálat számára leendő kiképzés és vizsgálatra vo
natkozó porosz határozmányok 9. §-ában el van ismerve 
az egyetemi oktatás egyenjogúsága az akadémiáéval s a 
választás tényleg a pályázókra van bízva.

Azok, kik az akadémia változatlan föntartása mellett 
foglalnak állást, nyilvánvalóan egyoldalúlag küzdenek és 
épp oly megtámadható érvekkel, mint a gyökeres változ
tatás hívei, kik az akadémiára a feledés fátyolát akarják borí
tani és az erdészeti oktatást az egyetemekre óhajtják ruházni. 
Ez utóbbi nézethez csatlakozott egész határozottsággal 
Heyer Gusztáv is s habár kudarcot vallott, de legalább 
levonta magára nézve a következményeket és meggyőző
désének föláldozta az akadémiai igazgatóság fényes ál
lását. Nem úgy ama „európai hírneves férfiú“, ki a „szá
zad fordulóján a német nép arany könyvében“ ünne
pélyesen, az előbb részletesen megokolt következő befe- 
jezésü szavakban fektette le nézeteit: „Egy jogos köve
telmény tehát az uj századdal szemben a még fönnálló, 
elkülönzött szakiskolák mielőbbi alárendelése a közoktatás 
igazgatásának, lehetőleg azoknak teljes beolvasztásával az 
általános főtanintézetekbe.“ És ime most egyszerre az el
szigetelt akadémia mellett harczol, bizonyára pro domo ! 
pályázván a megüresedett igazgatói állásra.

Ez izlelitő után áttér az ismeretlen szerző -— miután meg
győződése, hogy ily fontos kérdésben, mint egy nagy ország 
erdészeti oktatása, a gyökeres fölforgatás minden körül
mények között hátrányos — egy közvetítő, átmeneti 
alakra. A legtermészetesebb és a legközelebbi változás 
szerinte, mely minden jogos, úgy az akadémiáért rajongók, 
mint annak ellenségei által fölhozott követelménynek 
megfelelne, abban állana, hogy az összes alap- vagy se
gédtudományok tanulmányozása az egyetemre áthelyez
tetnék, tehát hogy ott nem csupán a jogi és államtudo
mányok, mint azt az előbb említett határozmányok 10. 
§-a előírja, hanem a természettudományok is és minde

nekelőtt a mennyiségtan volna hallgatandó. Ha pedig az 
összes segédtudományok az egyetemen sajátítandók el, 
akkor annak folyománya, hogy az egyetemi oktatás leg
alább két évre vétessék föl, még jobb volna három év 
azon hozzáadással, hogy az önkéntességi év a tanulmányi 
évekbe beszámittassék, ami az igazságnak követelménye 
azokkal szemben, kik katonai szolgálatot nem teljesítenek. 
Ezzel minden nyomós érvnek, mely az egyetemet han.- 
goztatók részéről fölhozatott, elég volna téve, egyben meg
szabadulna nehéz terhétől az akadémia is, melynek ezen
túl csupán a tiszta erdészeti oktatás esnék osztályrészül.

Természetesen az erdészeti növénytan és erdészeti ál
lattan, mint alkalmazott természettudományok szintén az 
egyetemen volnának előadhatók.

Éppen azon körülmény, hogy ezen és más tudomány 
ágak, mint a fizika és kémia tanszékeinek betöltésére 
szaktanárok lesznek az akadémiára meghíva,' ezt kisebb
— habár másodrendű — de drága egyetemmé alakítja. 
Ez a fölösleges és amellett költséges berendezkedés a 
jövőben teljesen eleshetnék, az erdészeti oktatás pedig a 
föntartandó két tanulmányi évben behatóbb lehetne. Po
roszország számára egy, — az Eberswaldi — akadémia 
föntartását teljesen elegendőnek tartja, mely évenként az 
alig 40 kezelő tiszt pótlásáról hivatva volna gondoskodni,

Ha az eddig az akadémián egyesitett tantárgyak, a fon
tiek értelmében, az egyetem és akadémia között megosz
lanak a vizsgák, az egyetemi tanulmányok befejezésének 
időpontjára helyezendők, természetesen csak az ott hall
gatott tantárgyakra kiterjesztve. De ezen bizonyára alá
rendelt kérdés azonban — magától értetődve, hogy az 
egyetem látogatásának meg kell előznie az akadémiáét
— egyelőre nyitva maradhat, sokkal fontosabbb azon 
jogos követelmény, hogy az államvizsgán a segédtudomá
nyok, legalább a mennyiségtan és a természettudományok 
ne képezzék ismételten a vizsgálat tárgyait, ezeket az 
egyetemi vizsgák alkalmával vegyék szigorúbban.

Továbbá szükségesnek tartaná a megkívánt gyakorlati 
két év tetemes fölemelését. Ugyanis a 24 hónapból 6 az 
erdész, — 5 a kezelés — és 4 a rendezési tanfolyamra 
esik, valamint 2-szer 8 hetet azaz közel 4 hónapot ka
tonai szolgálat teljesítésére lehet számítani, marad a gya
kornoknak tanulságos pagonyok bejárására 5 hónap. Ez 
határozottan kevés szakbeli ismereteinek kibővítésére, ki
képzésére, s különösen akadályozza ama Ítélő képesség 
elsajátításában, melylyel jövendőbeli gondnokságának vi
szonyait helyesen márlegethetné, a mit egy sikeres ke
zelés nem nélkülözhet. Csupán a szükséges áttekintés 
elsajátítására egykor mintegy 1 V2 év volt számítva, azért 
most is a két évi gyakorlatot három évre kívánja ...föl
emelni, a mikor méltányossági szempontból 3-szor 10 hét 
volna engedélyezhető katonai fegyvergyakorlatokra,, avagy 
szabadságolásra.

Végűi a fent érintett , és az erdőtisztek kiképzésének 
menetében kívánt változtatások egyik nem csekély elő
nyének tudja be azt a körülményt, hogy az igy tetemesen
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megnehezitett erdészeti pályán a zöld szakra való tömeges 
csődülésnek természetes gát emeltetnék, egyben tágasabb 
tér nyílnék a behatóbb kiképzésre és a hivatás iránti 
szeretet fejlesztésére, holott ma a válogatás, mely yel a 
pályázók fölvételének szükséges megszorítása történik, 
legalább is látszólagos önkényszerüséggel kapcsolatos, a 
mi a visszautasitottnak, mint meg nem érdemelt mellőzés 
tűnik föl és sok keserűséget okoz. (N i.)

—  E r d ő g a z d a s á g  A f r i k á b a n .  A „Centralblatt f. d. 
ges. Forstwesen “-bői merítjük a „Deutsche Wochenschrift“- 
ben megjelent alábbi közleményt.

Egykor a délafrikai belföld mély bevágású völgyeit a 
kristály tiszta, sellős patakokban bővelkedő, szemet gyö
nyörködtető, kecses hegylánczolatait és elágazásait egy
aránt erdő borította. Mindenütt a „Zuikerbosch“ név alatt 
ismeretes ezüst levelű bokor, a „Mimosa“ a „Cap-.Sy- 
komora“ és számos más fanem vidoran tenyészett és 
tündökölt szinpompás lombozatával.

Ezen erdőségeket azonban nem szabad zárt állabokkal 
elképzelnünk, mint azt nálunk találjuk, hanem azok in
kább gyéres ligetek, facsoportok voltak, magas és buja 
fűvel közeikben, az állatvilág változatos képviselőitől meg
élénkítve. De a természet ezen remeke arany telepeket 
rejtett, melyeket fölfedeztek és elleptek az aranyásók, vál
lalkozók. Johannesburg kipattant a földből s azonnal óriási 
forgalmi kereskedelem színhelyévé fejlődött. Rövid négy 
év alatt a fejsze és ortókapa átalakította e gyönyörű vi
rányi csúnya pusztává, melyet bár benépesítettek az em
berek, mindazonáltal fölötte szomorú benyomást gyako
rolt a látogatóra. Fa, bokor, minden négy lábú, sőt még 
a lég madarai sem kerülhették ki a bevándoroltak gyil
kos dühét; minden az aranyváros piaczán lett értékesítve. 
Az egyedüli ami ezen a vidéken megmaradt: sziklák és 
szikla-tömbök voltak. De még ezeket sem hagyta az 
aranyásó nyugodtan, amennyiben kiásta, robbantotta, for
gatta és gurította, míg azok a völgy fenekére jutottak és 
ott fekve maradtak óriási kőhalmokat alkotva.

Hagyjuk el e szomorú tájat, mely egykor üdén és bá
josan hívogatott a pihenésre és fordítsuk tekintetűnket 
máshová, de csak akkor is az emberi kéz pusztításai tá
rulnak szemeink elé. A Pretoriát nedvesítő „Apiesriver“ 
(majomfolyó) mindkét partján diszlő berkek hasonló sors
ban részesültek és az erdőségekkel eltűntek a bohókás 
majmok úgy, mint a papagájok és túrbékoló galambok, 
melyek életet öntöttek a csalitokba. Nem maradtak érin
tetlenül a Pretoriát övedző dombok sem ; minden mi fa
anyagot nyújtott, minden egyes bokor a fejsze áldozatául 
esett. Nem törődve a jövő nemzedékkel, angolt, búrt, a 
fehéret úgy, mint a fekete benszülöttet egy törekvés egye
sítette: pusztítani tűzzel, vassal. Néhány év alatt szét
rombolták az ékességet, mit az Alkotó évszázadokon ke
resztül teremtett és ápolt e földdarabján.

A forró égöv e sziklás hegyeiben, homok síkságain az 
afrikai flora egészen más, szigorúbb törvényeknek van 
alávetve, mint a mi erdeink, a hol bár a kihasználások

okozta károk szintén nem kicsinyek, de mégis lassabban 
hatnak, mint ama tüzes országokban. A döntött fa, anél
kül hogy pótoltatnék, nemcsak eltűnik, hanem helyét 
tüskés bokrok foglalják el, melyek idővel úgyszintén el
tűnnek. Madarak, rovarok, melyek a mag széthordásához 
oly szükségesek, elvándorolnak vagy tönkre mennek. Az 
özönvízszerű csapadék a hegyek humusát lemossa és 
viszi a tengerbe. A síkság mély alluival rétegeinek üde- 
sége és nedvessége föl lesz emésztve és ezzel a csekély 
légnedvesség is eltűnik. A csapadékok gyérebbek lesznek, 
de annál gazdagabbak és mindinkább biztosabban bevonja 
a síkságokat a szél korbácsolta futóhomok. Ezzel a pusz
tulás elérte tetőpontját.

A talaj elszegényedésével, a kiima rosszabbodásával 
Dél-Afrikában közvetlen kapcsolatban áll az évről-évre 
emelkedő sáska járás. Ezen jelenség 1892. előtt sohasem 
lépett föl, kivéve Christaniát, (szélső tartomány délkeleten) 
— mely a gyémánt mezőkhöz legközelebb fekszik — a 
hol legelőször 1873-ban észleltetek. A sáska a forró kiima 
földjének az, a mi a légy és féreg a holttestnek, rovar, 
mely a föltakaritás szolgálatában áll és a pusztulás elő
hírnöke. Vén emberek állítják, hogy mintegy 35 év elett 
a fok-földön soha sem láttak sáskát, azok ott csak ak
kor kezdettek föltűnni, midőn a flora elsatnyulásának és 
elsorvadásának első jelei mutatkoitak. Ma a sáska rajck 
állandóak, jönnek-mennek, egyik tartományból a másikba 
vonóinak mihelyt a tenyészet egy parányi nyoma mutat
kozik ; semmi sem képes azokat föltartóztatni, egyedül 
az Oczeán. Ha már minden zöld elfogyott, a kertek gyü
mölcsfáinak kérgét támadják meg, a fehérneműt, sőt az 
ajtó előtt felejtett csizmát. Legjobban ellenáll még a 
„Karru“ bokor, mely úgy ahogy még virít és táplálékot 
nyújt a juh nyájaknak és a struezoknak. Különösen a ke
leti „Gricqualand“-ban lépett fel ijesztő mérvben a rabló 
erdőgazdaság okozta pusztulás. Ott voltak 1870-ben az 
első gyémánt menetek fölfedezve a „De Beer“- és „Kim- 
berley“-menetek. E vidék valójában tündéries volt; ter
jedelmes parkhoz hasonlított, hol illatárban úszó facso
portok színes virágkelyhekkel behintett mimosák, erőtel
jes, másfél méter magas fűnövények váltakoztak tarka 
egyvelegben. Eredetileg a farmok tulajdonosai a gyémánt 
ásóktól 3 frankot szedtek havonként a fahasználat jogáért. 
Ez volt a legbiztosabb szer a tenyészettel oly hamar mint 
csak lehet leszámolni. A fa döntésénél az eljárás, hogy 
esésében az alatta lévő alj fát teljesen letiporja, s a törzs 
legalyazása után, ha föl is szabadul az, csakhamar el
szárad, ezt követi a futótűz, mely kedvező széltől támo
gatva gyorsan terjed, s park és erdő a tűz martaléka 
lesz. Ezen egyszerű kihasználási mód mellett egy fatöris, 
avagy csak néhány karó megszerezhetéseért nagy kiter
jedésű területek pusztulnak el, veszélyeztetve colóniák, 
telepek jövőjét.

Czélszerű törvénykezés által nem korlátozott szabad 
erdőqazdálkodásnak ezek a visszariasztó következményeit

(N i.)
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—  A  P e r i d e r m i u m  (Aecidium) e l a t i n u m ,  de By.
(Bába-seprő) kifejlődésével ez ideig nem voltunk tisztá
ban, mert csak a gomba aecidium alakját ismertük, — 
a mely a jegenye-fenyő fiatal hajtásain a jól ismert 
bába-seprőt, régi hajtásain és törzsén pedig a sokszor 
hordó nagyságot is elérő elvastagodással kapcsolatos rá
kot okozza — ellenben a gomba uredo- és telentospora 
alakja, a mely az aecidium alakot létrehozó spórákat termi, 
ismeretlen volt. Ebből iólyólag természetesen nem lehet
tünk tisztában a jegenyefenyőt rontó aecidium-alak ellen 
sikerrel alkalmazható védekezéssel sem, mert épen a baj 
tulajdonképeni kútforrását homály takarta. Kettős okunk 
van tehát örömmel referálni t. olvasóinknak, hogy Fischer 
Ed. berni tanár következetes vizsgálódásai végre legalább 
nagyjából tisztába hozták a Peridermium elatinum kifej
lődésének eddig ismeretlen mozzanatait is.

Fischer a Peridermium elatinum által megtámadott 
jegenyefenyő állabok aljnövényzetét vizsgálva, a múlt 
évben rájött, hogy a Stellaria nemorum (Ligeti csillag- 
hur) leveleinek alsó lapja tele van a Melampsorella 
Cerastii néven ismert, telentosporákat termő gombával. 
Ez a fölfedezés nyomban gyanút keltett Fischerben, arra 
nézve, hogy az egymás közelében termő Peridermium 
elatinum (aecidium alak) és Melampsorella Cerastii (uredo- 
alak) között szoros kapcsolat van. Gyanújának helyes, 
vagy helytelen voltát megállapítandó : a berni növénytani 
intézetben cserépbe ültetett 4 drb. Stellaria nemotum le
veleit behintette a közelben talált Peridermium elatinum 
spóráival. Két hét múlva gyanúja beigazolódott, mert a 
Stellaria nemorum leveleinek hátlapjain apró sárga fol
tok alakjában uredospora-telepek keletkeztek, a melyek
ben a Melampsorella Cerastii-re ismert.

Ebből a tapasztalásból önként következik:
1. ) hogy a Peridermium elatinum első sorban azon 

jegenye-fenyőket veszélyezteti, a melyeknek lombozata a 
Stellaria-félék leveleihez közelebb esik,

2. ) hogy a Peridermium elatinum ellen sikerrel véde
kezni csak úgy lehet, ha a meqvédendő területről és an
nak közeléből a Stellaria-féléket és az ezekkel közel 
rokon növényeket kiirtjuk.

Ez az utóbbi követelmény azonban — sajnos — leg - 
fennebb csak a csemete-kertekben és kisebb parkokban 
teljesíthető, sőt a Fischer kútatásai alapján még ott is 
csak kétes sikerrel, mert P'ischer kizárólag csak a Stel
laria nemorum-mal tett kísérletet s e miatt arra nézve, 
hogy a Stellaria-félék más fajai, avagy a Stellariákat 
magában foglaló Alsineae (Ludhúrnemüek) család többi 
növényfajai (minők az Alsine, Moehringia, Cerastium, 
Malachium) s az ezekkel rokon Lychnis, Silene, Sapo- 
naria stb. fajok nem olyan növények-e, a melyeken a 
Melampsorella Cerastii szintén létrejöhet, még tájékozat
lanok vagyunk.

Ebben az irányban tehát a szakemberekre még a kí
sérletek egész sorozata vár, de a Fischer kutatásainak 
köszönhető újabb ismeretek után, a kérdés teljes megol

dása már gyorsabban fog haladni és azért remélhetjük, 
hogy a Peridermium elatinumot illető védelmi szabályok 
nemsokára egészen tisztázva lesznek. (Centralbl. f. d. g. F.)

/V.
m >+ m sm *  s*  m m  sm- m  ^  m  ^  m

VADÁSZAT.

A nyulgyilkos.

Hullnak, szállnak a hópelyhek, szövik a nagy fehér 
leplet, mely a szunynyadó természet szempilláira borul. 
Eldőlt az élet-halál harcz s ez utóbbinak pusztító mun
kája lelkemben is sivár érzéseket támaszt, ha végigte
kintek a fehér, egyhangú táj fölött. A növényvilág ha
lála itt van, megölt, elpusztított mindent, csak egy-egy 
csonka száraz kóró, mely mint kereszt áll a növény-világ 
e lélekölő pusztaságú temetőjében, jelzi, hogy itt valaha 
élet is volt. Az a szemkápráztató fehérség, amely a he
gyeket, völgyeket betakarja, a halál jelenlétét hirdeti, a 
fák lombtalanul égnek meredő ágai őt vallják díszeik 
megrablójának, könyörtelen keze már rég letépte az utolsó 
őszi virág szirmait is, lehellete megfagyasztotta a kis 
hegyi patak vizeit, elhallgattatta locsogását, hogy még 
kihalttabbnak lássék az egész természet. A tél zsarnok
ságát sínyli most minden; a hatalmas embertől kezdve 
a gyönge rovarig, az utolsó fűszálig.

Mintha láthatatlan szellemek rohannának végig erdő
mező fölött, melyeknek kedvök telik abban, ha a hulló 
hópelyheket összekavarják, magukkal ragadva őrült táncira 
késztetik, úgy süvölt végig a hideg téli szél a mezők 
kopár tarlói fölött, a fák csontkeménységü ágai között, 
melyek zuzmarás fejeiket félre hajtva nyitnak utat a tél 
féktelen paripájának, de az nem hagyja őket békén ; jeges 
tagjaikat összekoczczantja és sívitó hangon gúnyolódik 
velők, hogy annyira erőt engednek venni magukon a tél 
által, s ime ő most éli világát. Bezörget a paloták, a 
kunyhók ablakain; itt a hatalmas ur, féljetek erejétől; 
berohan a kémények nyílásaiba s a barátságos kandalló 
lángjait szétcsapdosva búgó hangon incselkedik velők, 
azzal rohan tovább . . .

A tél pusztító úralmának láttára a nap is behúzódik 
az ég szűrke felhői mögé; sugarának már nincs annyi 
ereje, hogy elűzze innét e zsarnokot, hisz még egy hó- 
pelyhet sem képes elolvasztani. Öreg legény már, elvesz
tette régi erejét; csak fényt szór alá, de a meleget, mely 
eddig életet öntött a föld növényvilágába, nem képes 
hozzánk juttatni. A hófelhős égbolt, mintegy szűrke keret 
simul a messzeségbe nyúló egyszínű, szomorú hangulatú 
kép széléhez. A mező teljesen puszta, mintha egy fehér 
abroszszal vonták volna be a láthatár egyik szélétől a má
sikig ; sehol egy pont, melyen a fáradt, szem megpihen
hetne. A nagy fehér lepel alatt pihen az öreg föld, mely 
a nyár folyamán az áldásos termést hozta; abban fáradt 
el és most nyugszik, hogy új erőt szerezzen magának 
jövőre; álmodik a napfényes meleg nyárról, mikor még
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a természet teljes pompájában volt; fürj pitypalatytyolt a 
a búza kalászok között, pacsirta költött a barázda szélén ; 
olykor-olykor felemelkedve a magasba, tele torokkal, 
szerelemtől dadogó szívvel adott hálát a mindenség urá
nak a szépért, jóért, — és most puszta, néma minden . . .

A természet temploma, az erdő is meghódolt a télnek. 
Az őszi szél sorvasztó lehelete letépte az ágak leveleit, 
a tél hidege beszüntette a sejtek működését, megállította 
a vérkeringést a növények testében, tetszhalottá tette 
őket. A tél virágai, a hószallagok vastag rétegben fedik 
a fák ágait, a törzsek széllel szembefekvő oldalai is fe
hérre vannnak meszelve ; az oda fújt hó rájuk tapadt s 
úgy néznek ki, mintha egy fehér leplet borított volna 
valaki rájuk. A nyomasztó csend ütötte itt most fel ta
nyáját; az a korhadt ág is, mely nem bírja meg a rá 
hullott havat, oly zajtalanul hull alá, mintha csak a szem 
káprázata volna. Egy élő lény mégis kerül itt szemünk 
elé; egy zöld harkály az, mely nagy iveket kanyarítva 
a levegőben, repül egyik tuskóról a másikra. Szegény 
állat, mily bajjal keresi most ez élelmét, azért még sem 
vészit semmit élénkségéből, most is csak olyan vígan 
kutat át minden héjrepedést, mintha nem érdekelné őt 
semmi abból, ami körülötte történik. Alig vagyok tőle öt 
lépésnyire, mégis úgy tesz, mintha észre sem venne, any- 
nyira leköti figyelmét az élelemkeresés halasztást nem 
tűrő munkája.

Egy helyen szét van kaparva a hó, nagy lábnyomok 
mint mély barázdák kavarják föl a havat. Vaddisznó 
járt itt, az keresett makkot, A szétkapart hó közül egy 
téli zöld levél üti fel fejét, egyedüli növény, mely a 
nagy hideggel is képes megküzdeni. De hisz ő nem érzi 
a hideget, elég meleg van ott a hó alatt, hogy megél
hessen. Fent a magas fák ágai között egy szűrke-rigó 
csipegeti a fagyöngy bogyóit s nagy csirregéssel száll 
tovább éjjeli szállást keresni, ha befejezte lakmározását. 
A hamar beálló téli alkonyat közeleg. A barna fatörzsek 
mindinkább elmosódnak a szürkületben, mely szárnyait 
kezdi terjeszteni a havas világ fölé. Olyan csodálatos, 
olyan titokzatos az erdő téli estéje; mintha a fák, bokrok 
megelevenednének, mintha sötét árnyak bolyongnának a 
havas ágak között. A hótól elkáprázott szem csalóka já
téka ez ! Távolról vontatott mély üvöltés hangját hozza 
felém a csípős szellő, melyre visszhangozva felelnek a 
távoli bérezek oldalai. Pár perez múlva második, har
madik s nemsokára egy egész pokoli hangverseny hangjai 
töltik el a vidéket. Szegény őzike, ha ezt meghallja, milyen 
félelmes remegés fogja szivét. Egy farkas banda elége
detlenkedik ott, az gyújtott olyan keserves nótára.

* **
A tele hold aranyos fényt szór alá a havas tájra s a 

földet boritó hó kristályok csillogva verik vissza a rájuk 
eső sugarakat. Az erdő fái hosszú árnyékot vetnek a 
szűz fehérségű hóra. Ott, az erdőszél egyik bokra alól 
óvatosan emelkedik fel valami sötét kis tömeg. Két hosz-

szú fülét figyelmesen fordítja minden irányba. Egy nyúl 
az, mely vaczkából kikelve neszei, hegy nincs e valami 
ellenség a közelben. Most készül elhagyni tanyáját, hol a 
napot átálmodta. Bent a fák között egy erdei bagoly huhog, 
csak annak a hangja zavarja a táj csöndjét. E hangra a 
káposzta hős ismét lelapul hirtelen vaczkába. Most nem 
jó lesz mozogni; mert az a nagyszemü rabló megczibálja 
a hátát, ha észre veszi. Istenem, mennyi ellensége van 
ennek a kis ártalan állatnak; sohasem tudja, hogy hol 
és mikor, melyik pillanatban sújtja le a sors haragja 
valami ragadozó vad, vagy ólomsörét alakjában. A bagoly 
elhalgatott, s a nyuszi megrázva havas hátát, lassan bak
tatni kezd kifelé, az erdőszélre, élelem után néz, ami 
nem oly könnyű dolog most, midőn minden fűszálat be
takart az a vastag hótakaró. Sehol semmi nyom, egy
forma fehér minden. De azért a nyuszi gyorsan halad;
ösztöne megsúgja neki, hogy ott kint a tanya mellett
van egy boglya illatos széna, ott jó vacsora vár rája. 
Kiérve az erdő szélre, megáll, s hátsó lábaira ülve figyelni 
kezd. Egyszerre neki iramodik a barázdák fölött abba az 
irányba, hol a két fekete pont látszik. Csak úgy porzik
a fagyos hó lábai alatt, amint testét egy-egy ugrással
tovább dobja. Az a két fekete pont egy nyul-pár, őket 
is az éhség hajtotta ki, ide a mezőre. Amint közelükbe 
ér, megáll, de abban a pillanatban ott terem a másik, 
a férj, kinek szivét a féltékenység szállotta meg, látva a 
jött-ment gavallért. A lángra gyúlladt szív mindkettőjüket 
harezra készteti és hirtelenében olyan pofonpárbajt csapnak, 
hogy csak úgy szállnak a kitépett szőrcsomók a hóra. 
A párbaj oka, a kis nyul-hölgyecske, szerényen félre 
húzódva várja a párbaj végét; őt is érdekli az, mert nyúl 
szokás szerint a győztesnek fog élettársává szegődni. A 
jövevény látva, hogy erős ellenféllel van dolga, jobbnak 
látja megoldani a kereket és fut arra, amerre tágasabb 
a térség, ne hogy jobban megkopasztva kelljen elhagynia 
a harezteret. A férj pedig hagyja futni, nem törődik vele 
többé s örömmel siet élettársa mellé, bebizonyította, hogy 
képes őt megvédeni ilyen sehonnai fráter tolakodásától.

* **
Bent a havas bokrok között lopódzik egy vörös frakkos 

rabló, egy róka, bozontos farka hosszú barázdát von láb
nyomai mellé, melyek egy vonalban feküsznek a fénylő 
havon. Gyorsan emelgeti lábait, hideg neki ez a talaj. 
Átkozott időjárás, sehol egy nyom, mindent betakar afr.ss 
hó; máskor azóta már biztosan szerzett volna valami 
pecsenyének valót, most még egy rongyos kis madarat 
sem talál sehol. Minden bokrot körül szaglász, váljon 
melyikben van a mai vacsora. Egyszerre mintha belelőttek 
volna, megtoppan, egy egér ezinezogott ott valahol a fa 
gyökerei között, azt hallotta meg. Oda ugrik, de már késő, 
el bujt az azóta. Bajuszos szája szélét megnyalja s kullog 
tovább, ki a síkra, hátha talál ott valamit. Hirtelen fel
kapja fejét, valami szimat csapta meg az orrát, azért 
szaglászik annyira. Onnat kívülről, a mező felől jön
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az a nyúl párfüm, mely édes reményeket öntve a ra
vaszdi szivébe, hajtja őt előre. Lelapulva a bokrok közé, 
rőt bundáját óvatosan viszi tovább. Ni, ni, itt nyomok 
vannak ; onnat, abból a bokorból vezetnek ki, jó lesz 
megnézni, váljon mi ment ott. Körül szaglászva a bokrot, 
egy nyúl vaczkára akad, mely még egészen meleg, nem
rég kelhetett ki belőle a tapsi füles. Még nincs messze, 
nem is mehetett messzire, hisz egészen friss szagot áraszt 
az a vaczok. Csak rajta, itt lesz valahol a közelben ; a 
nyomot követve kiér a mező szélére, egy határ halom 
van ott, amellett meghúzódik, csak fejét dugja ki rejte- 
kéből. Minő isteni látvány tárul az éhes róka szemei elé ; 
a fényes holdvilág szinte nappali fénynyel árasztja el a 
mezőt melynek közepén két nyúl belemerülve a cziva- 
kodásba, egész gondtalanul hentereg a havon, mig a har
madik gyanútlanul szemléli a két nyúl seladon harczát. 
Öröm villan át e látványra a róka szivén, de nem en
gedi, hogy vágya győzedelmeskedjék az eszén, nem rohan 
egyenesen a nyúlak közé, tapasztalt legény ő, tudja, 
hogy igy nem érne czélt. Egy kis térszemle után készen 
van a hadi tervvel s a barázdába, mely a határhalomtól 
indul, mélyen lehúzódik; barna teste nem is látszik ki 
abból úgy lopódzik odább. Lassan, de biztosan, ez a 
jelszó most nála.

* ** *
A felkelő nap sugarai egy nagy megfagyott vél cseppet 

találnak a mező közepén, melynek csillogó hótakaróját 
itt-ott szűke szőrcsomó szennyezik be. Vájjon mi történt 
itt az éjjel ?

Pctricsek István.
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Karácsonyi vadászatok.

Nem lesz érdektelen ezen idény alkalmával kissé 
foglalkozni a vadászat, de különösen a vadtenyésztés kér
désével, mert hazánkban a nem létező, de a jövőben 
tenyészthető vadmennyíség óriási összegű «értéket képvi
selhetne, ha a vadtenyésztés iránt az ország vadászai
nak 90°/o hajlammal bírna.

Mig nálunk ugyanis a vadászati adó oly magas, hogy 
egy szomszédos államban ehhez hasonló sincs, mégis a 
vadállomány oly csekély, hogy az alig jöhet számításba 
más szomszédos területek vadmennyiségéhez képest, 
mert nálunk csak a vadat pusztítani, de komolyan és 
okszerűen tenyészteni is, kevés helyen szokták az ország
ban, s ez által vadtenyésztésűnk nem előre, de inkább 
hátra felé marad, mert a vadászok száma, daczára a ma
gas vadászati adónak, mégis folyton emelkedik, mig a 
vadtenyésztés marad a régi színvonalon.

Ezekre nézve szóig Íjon a következő adat bizonyítékul.
Pestmegye kiskőrösi járásában a csalai és polgáréi 

pusztákon tartott vadászatokon, a melyek mintegy 20000 
kát. hold területen 4 napon át tartottak, az elért ered
mény összesen 250 db. nyúl volt, daczára, hogy napon

kint 70 hajtó és 24—26 púskás vett részt a vadásza
tokon.

Most ha ezen eredményt összehasonlítjuk más álla
moknak vadászati statisztikájával, akkor egy igen ked
vezőtlen s szomorú eredmény tárúl szemeink elé.

Az 1897. év; ausztriai statisztika szerint 1000 □  kmre 
esett nyúlból

Csehországban 8705 db.
Sziléziában 5738 db. .
Morvaországban 10960 db.

addig az ezen terűlet, a mely 116 □  kméternek felel meg, 
fenti arány szerint 1000 □  kmre csak 2146 db. nyúl 
lenne, a mi amazoknak csak lU—J,r» részét képezi.

Ezekből is látható hogy a vadállomány oly csekély, 
hogy abban bizony nem nagy vagyon rejlik, mig ellen
ben ha a csehországi arányt vennénk számításba, akkor 
kellett volna esni legalább 900 db. nyúlnak, s ha a 
morvaországit vesszük, akkor 1100 db. nyúl eshetett 
volna, ez pedig pénzben számítva, dbját 1 kor. óOfill. 
1440 korona, 1760 korona lett volna az idén elért 400 
korona helyett.

De még ennél sokkal kedvezőtlenebb viszonyok is ta
lálhatók az országban, s ezeken valami úton módon jó 
lenne segíteni, mert az által is egy óriási nemzeti va
gyont lehetne létrehozni.

A módozatokról talán egy más alkalommal szólhatunk, 
most csak e szomorú statisztikai adatokat közölhetjük.

Hisz igazi vadász csak az lehet, kinek a vadtenyész
tés iránt érzéke is van, a többi csak vadpusztitó s ép 
oly veszedelmes a vadtenyésztésre mint az orvvadász.

Ezért első sorban ezen vadpusztitó vadászati bérlőket, 
tulajdonosokat kell meggyőzni arról, hogy mily oktalanul 
kezelik vadászterületüket. ^

Laposfejü szarvas.

Az „Oest. Forst- u.- Jagd Zeitung“ múlt évi 48-ik szá
mában fenti czím alatt egy érdekes leírás jelent meg, 
melyet már csak azért is időszerűnek tartunk a közlésre, 
mivel hazánkban végre e téren is megindult a reform
munka s mivel a benne leirt szarvasbika egyik szomorú 
és elriasztó eredménye a rendszertelen és észszerűtlen 
vadtenyésztésnek, a tehenek túlszaporításának és annak 
a helytelen törekvésnek, mely mindig csak a legkapitáli- 
sabb bikák lelövésére irányul.

A közlemény különben ekkép szól:
A Hanau herczeg tulajdonát képező horowitzi uradalom 

Bastina nevű pagonyának magasabb fekvésű tájain, a 
legutóbbi szarvasbőgés alkalmával, egy jó bika rígyettet, 
melyet csakhamar aggancsnélkülinek határoztak meg.

Ez a bika mindig csak egy tehenet hajtott s szemmel- 
láthatólag azon volt, hogy egy egész csapat tehénre te
hessen szert, miért is mindenütt azonnal ott volt, a hol 
egy bika egy egész csapat tehenet űzött.
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E közben ezután minden elővigyázatot mellőzve, még 
teljes világosságnál is kilépett a tisztásokra.

Október hó 2-án egy esti cserkészeten sikerült is te
rítékre hozni.

A bika meglehetősen leállóit volt és feltörve 115 klg - 
mot nyomott, mely súly a Brdy erdő vidékén egy jó 
nyolczasnak felel meg.

Állatorvosi szakvélemény szerint legalább is 10 evetéit.
Testalkata egészen rendes volt, bár élő korában mégis 

különbözött más bikáktól, valószínűleg azért, mert szökés 
közben fejét, mint a Wapiti szarvas, magasan tartotta.

Fülei sertésfülek módjára lefelé lógtak.
A feltörés alkalmával az is bebizonyosodott, hogy ivar

szervei teljesen rendben voltak.
Belső szervei közűi csak a máj tűnt fel rendkívüli 

nagyságával.
Különös kinézése volt fejének !
A koponyának azon a részén, a hol különben a rózsa

tövek láthatók, jobbról egy körülbelül 2 cm. magas kidu- 
dorodás, balról egy mintegy 5 cm. magas, hegyes csont- 
kinövés mutatkozott, mely utóbbi a csuhát is keresztül 
bökte s még 2 cmnyire nyúlt ki föléje.

A fejnek közvetlenül ezen része alatt, mindkét felől, 
egyenlő almanagyságú gömbölyű daganat volt a csuhán 
észrevehető, mely daganatok porczogós anyagot tartal
maztak és a koponyacsonttal összenőve nem voltak.

A homlokcsontot takaró bőr ránczos volt s sötét színű 
göndör szőrözettel födve.

A fülek több helyen le voltak hasogatva, a nyak felső 
része pedig csupasz és még a gyapjú szőr is le volt 
horzsolva.

Ezen szarvasnak bizonyára minden vadászembert ér
deklő kitömött feje, Hanau herczegnek horowitzi Kasté
lyában levő gyűjteményét díszíti. (?)

Binder Béla.

A  j á v o r s z a r v a s o k  P o r o s z o r s z á g b a n .  A jávorállo
mány Poroszországban jelenleg majdnem csak a két na
gyobb ibenhorsti és tawellningkeni Kelet Poroszországban 
fekvő 15000 hektár kiterjedésű pagony területére van 
utalva. Nehány darab jávorszarvas megfordul ugyan a 
szomszéd pagonyokban is, de állandó tartózkodással ott 
nem bir. 1900 év telén a megszokott területeken össze
sen 179 db. fordult elő mint rendes tenyészvad, ezek kö
zött volt 49 bika, köztük 12 kapitális, a többi öreg suta, 
üsző és borjú.

Ezekből elejtetett az utóbbi idényben 4 db. ; 1 12-es 
és egy 10-es, azonkívül pedig más okok miatt 25 darab
bal apadt az állomány. A königsbergi kerületben 80.000 
hektár területen 16 különböző pagonyban 1900 év május 
1-en megszámláltatott 42 db. bika, 60 db. tehén és 39 
db. borjú, melyekből 126 db. a királyi vadászterületen 
tartózkodik. /•

M e d v e - k a l a n d .  Kisbérről írják decz. 31-ikéről: Mű
szer József keszthelyi legény ma reggel Kisbérre indult i

gyalog. Az út mellett levő ákáczfa-erdőből egyszer csak 
nagy csörtetéssel egy bozontos medve tartott feléje s mi
előtt a menekülésre gondolhatott volna, a fenevad rá
vetette magát. A legény fúrkós-botjával védelmezte ma
gát, még pedig oly sikeresen, hogy a maczkó a porolást 
megúnva, méltatlankodó mormogással visszahúzódott. Az 
alkalmas pillanatot fölhasználva a legény, nekivágott a 
sűrűnek s szerencsésen elmenekült. A kalandnak gyorsan 
hire futott s az összes kisbéri puskások megfelelő számú 
hajtok segédkezése mellett az egész erdőt felverték, de a 
medvét nem sikerült megtalálni.

S z e r e n c s é t l e n s é g  a  v a d á s z a t o n .  Nagy-Varsány- 
ban a minap a környék földbirtokosai vadászatot rendez
tek, amelyen Erdélyi Ferencz joghallgató is résztvett. 
Vadászat közben fegyvere elsült és a serét a testébe fú
ródott. A szerencsétlen ember néhány órával később 
meghalt.

R i t k a  v a d á s z - z s á k m á n y .  Patzak Antal vinkovczei 
mérnök a Zsupanje melletti erdőségben cserkészett, a 
mikor egyszerre csak a sűrűből egy sakál került eléje. 
A mérnök egy szerencsés lövéssel leterítette a fenevadat, 
a mely valószínűleg a Balkán-félsziget erdőségeiből jö
hetett, hol gyakori a sakál. A ritka vadász-zsákmány a 
zágrábi erdészeti múzeumba kerül.

A g y o n l ő t t  o c v v a d á s z .  Nagyobb úritársaság vadászott 
a napokban az Alsókubinhoz tartozó erdőségben. A tár
saság éppen pihenőre tartott, midőn az egyik vadász 
Borszik Károly, valami barna alakot látott mozogni 
közeli sűrűségben. Borszik vadkannak nézte a barna 
tömeget, de czélzás előtt mégis rákiáltott s választ nem 
kapva, odalőtt. A lövést éles jajkiáltás követte s az elő
sietett vadászok egy halálos sebtől vérző embert találtak 
a bokorban. Kiderült, hogy az agyonlőtt ember notórius 
orvvadász volt, ki akkor is több elejtett vadat czipelt 
magával.

/A E T E O R O L O G IA .

Az 1901. deczem ber 22-iki zivatarról.

Hazánknak függélyes tagoltságánál fogva oly kiimája 
van, hogy a téli évszakban a zivatarok a legnagyobb 
ritkaságok közé tartoznak. így Budapesten 30 éve tör
ténnek rendszeres meteorologiai feljegyzések és csak egy 
esettel találkozunk (1891. decz. 12), amidőn egyetlen 
dörgésről (reggel 6 órakor) van említés téve.

Az ország köröskörűi, kivéve délnyugati részét, tekin
télyes hegyek által van szegélyezve. Délnyugatról a ten
ger meleg légáramlata, mint valami nyitott kapun beára
molhat, amely a hegyek által nagy részben vissza is 
verődik, s ha ezen áramlás állandóbb természetű, mint 
a milyen a múlt évi deczember hónapban volt is, a he
gyek által határolt mélyebb területek, mint alföldjeink, 
oly enyhe időjárással bírnak, hogy az emberrel a telet 
elfelejtetik. Az enyhe időjárás a. dolog természete szerin
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a zivatarképződés több lényeges tényezőjének keletkezhe- 
tését elősegíti. A beküldött adatok, amelyek számra nézve 
a százat jóval felülmúlják, a fenti okoskodást igazolják 
is. A jelentések alföldeink, vagy azoknak közel határán 
fekvő helyeikről érkeztek, főleg folyóink mentéről.

A legintenzivebben jelentkezett a zivatar a Duna men
tén és irányra nézve határozottan délről északnak húzó
dott. Legelébb is az Al-Dunán és a Duna alsó vidékén 
d. u. 5 — 6 óra között tört ki, a középső vidékén 6—7 
óra között, a felső (Budapest körüli) vidékén esti 7—8 
óra tájban, — többá-kevésbé nagy záporesőkkel és jég
esők kíséretében. Különösen nagy jégeső volt Dunaföld- 
vár és Kuruczhalom határában.

Azután a zivatar átcsapott a Kis-Magyar-Alföldre, nem 
különben a Dunába ömlő mellékfolyók völgyeibe.

A Tisza és mellékfolyói mentén a zivatar a késő esti 
órákra, — sőt éjféli időre is — esik.

Szóval, az 1901. decz. 22-iki égiháboru bátran beillett 
volna nyári, és pedig intenzív zivatarnak is.

Budapest, 1902. január 8 .
Kronich Lendrd.

KÜLÖNFÉLÉK.

*  E r d ő s í t é s i  j u t a l m a k  k i o s z t á s a .  A földmívelés- 
ügyi miniszter az 1896-ik évben pályázatot hirdetett az 
ugyanabban az évben teljesített olyan erdősítéseknek 
megjutalmazásra, melyek közgazdasági tekintetből meg- 
jutalmazására legérdemesebbek lesznek. A kiirt pályázat
ban kitűzött hat nagy és hat elismerő jutalomra több 
birtokos pályázott s ezek között több község volt, úrbéres 
közbirtokosság s egyház is. A pályázati hirdetmény értel
mében megalakított s az országos főerdőmester elnöklé
sével működött bíráló bizottság Ítéletét a földmívelésügyi 
miniszter jóváhagyván, a kitűzött jutalmakat a következő 
birtokosoknak adományozta:

Az elsőrendű első nagy jutalmat, azaz 1000 (egy
ezer) koronát Trencsén szabad királyi városnak a saját 
határában 82*75 katasztrális holdon, az elsőrendű máso
dik nagy jutalmat, azaz 1000 (egyezer) koronát az Ud
varhely vármegyei homoród-almási közbirtokosságnak 
az ugyané község határában 27 katasztrális holdon, a 
másodrendű első nagy jutalmat, azaz 800 (nyolczszáz) 
koronát a Brassó vármegyei Piírkeresz községnek a sa
ját határában 31*88 katasztrális holdon, a másodrendű 
második nagy jutalmat azaz 800 (nyolczszáz) koronát 
a Brassó vármegyei Csernátfalu községnek a saját ha
tárában 55*40 katasztrális holdon, a harmadrendű első 
nagy jutalmat, azaz 500 (ötszáz) koronát a Brassó vár
megyei Hosszúfalu községnek az ugyanebben a határ
ban 89 90 katasztrális holdon, az elsőrendű első elismerő 
jutalmat, azaz 400 (négyszáz) koronát a Nyitra várme
gyei Brezova községnek a község határában 20 katasz
trális holdon, az elsőrendű második elismerő jutalmat,

azaz 400 (négyszáz) koronát Szilágy-Somlyő rendezett 
tanácsú városnak a város határában 21*05 katasztrális 
holdon, a másodrendű első elismerő jutalmat, azaz 
200 (kétszáz) koronát a Háromszék vármegyei Nyétl 
község volt úrbéreseinek az ugyanezen község határában 
22*70 katasztrális holdon, a másodrendű második elis
merő jutalmat, azaz 200 (kétszáz) koronát a Háromszék 
vármegyei Laborfalva község közbirtokosságának az 
ugyanezen község határában 11 katasztrális holdon, a 
harmadrendű első elismerő jutalmat, azaz 100 (egy
száz) koronát az Udvarhely vármegyei homoród-almási 
unitárius egyháznak és ugyanezen község határában 10 
katasztrális holdon és végre a harmadrendű második 
elismerő jutalmat, azaz 100 (egyszáz) koronát Bártfa 
szabad királyi városnak a város határában 26*30 katasz
trális hold területen nagy költséggel, kiváló gonddal és 
szakértelemmel létesített közérdekű erdősítésekért a harmad, 
rendű második nagy jutalom ez évben nem volt kiadható. 
Egyszersmind és mert a létesített erdősítések az illető birtoko
sok anyagi erejét messze meghaladó költségeket igényeltek, 
ezeknek a költségeknek részben való megtérítése czéljá- 
ból az adományozott jutalomdíjakon kívül Laborfalva 
község közbirtokosságának s a homoród-almási uni
tárius egyháznak 100— 100 (egyszáz-egyszáz) mig Nyén 
község volt úrbéreseinek 200 (kétszáz) koronát segély
képpen kiutalványozott a miniszter. Továbbá, minthogy 
a jutalomban részesíthető birtokosokon kívül a többi ver
senyző birtokos a nagy költséggel létesített erdősítéseknél 
szép eredményt mutatott föl s kiváló búzgóságot fejtett kit 
ennélfogva a biráló-bizottság javaslatára az esztergomi 
római katolikus papnevelő-intézetnek az Abauj-Torna 
vármegyei Szilvás-Apáti község határában 61*35 kataszt
rális holdon, a Podmaniczky Gyuláné és Podmaniczky 
Ilona bárónőknek a Heves vármegyei Tar község határá
ban 75 katasztrális holdon, Festetich Tasziló grófnak a 
Zala vármegyei Meszes-Györök s Vonyarcz községek ha
tárában összesen 39*90 katasztrális holdon s Popper 
Ármin bárónak a Trencsénvármegyei Illává község hatá
rában 45*00 katasztrális holdon szép eredménynyel, kiváló 
buzgalommal és szakértelemmel létesített erdősítésekért 
Írásbeli elismerését s köszönetét nyilvánította. — A föld
mívelésügyi miniszter ezenkívül az említett közhasznú és 
szép sikerrel végzett erdősítések intézése körül kifejtett 
bűzgó tevékenységért, a biráló-bizottságnak ez iránt is 
tett javaslata alapján, végül Wagner Gyula esztergomi 
római katolikus papnevelő-intézeti uradalmi erdész részére 
400 (négyszáz), Tatarek Lajos, Festetich Tasziló gróf 
uradalmi főerdészének 300 (háromszáz) és Szilvay Gyu
lának, a Podmaniczky Gyuláné és Podmaniczky Ilona 
bárónők gazdatisztjének 200 (kétszáz), továbbá Gyelkó 
István és Benedek Káplár István, Pürkeresz s illetve 
Csernátfalu község bíráinak 70—70 (hetven-hetven), Plésa 
István, Hosszúfalu község esküdtjének 50 (ötven), Winter 
Mihály uradalmi erdőőrnek 70 (hetven), Szabó László 
és Vadkerti Menyhért járási erdőőröknek 50—50 (ötven
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ötven), Gudor József városi erdőőrnek 70 (hetven), Tóth 
István, Molnár Lajos és Flóris Samu erdőszolgáknak 
40—40 (negyven-negyven) korona jutalmat engedélyezett 
s az iránt is intézkedett, hogy az illető vármegyék főis
pánjai Gábor Pálnak, mint a Háromszék vármegyei Nyén 
község volt úrbéresei elnökének, továbbá Berde Mihály
nak, mint az ugyanezen vármegyében lévő laborfalvi 
közbirtokosság elnökének és végre Lukács Károlynak, 
mint a Brassó vármegyei Hosszufalu község jegyzőjének 
az erdősítések körül kifejtett dicséretes buzgalmukért a 
miniszter elismerését fejezzék ki.

*  G y ü m ö l c s é s z e t i  t a n f o l y a m .  Darányi földmívelés- 
ügyi miniszter támogatásával Belényesen márczius 16., 
17., 18. és 19-én gyakorlati gyümölcsészeti tanfolyamot 
rendez a Biharmegyei Gazdasági Egylet. Ilyen előadások 
lesznek még Mezőkeresztesen, Komódiban és Sarkadon.

*  M e l y i k  a  l e g j o b b  j é g v e r e m ?  Német technikusok
nemrég kísérletek alapján puhatolták ki, hogy minő anyag
ból épített jégveremben tartható el ajég legtovább. Hosszas 
tanulmányozás után abban állapodtak meg, hogy a legjobb 
jégverem az, mely egy rész portland-czement, 6 rész 
homok és 5 rész szétaprított kövek keverékéből álló be
tonnal falaztatik ki. A legnagyobb szükségelt vastagság 
09  méter. Tökéletesen megóvja ez az anyag a jeget a 
föld saját melegének olvasztó hatásától, úgyszintén a talaj
víztől és egyéb alkalmatlanságoktól, mik sokszor tették 
már tönkre a nagy költséggel és fáradsággal megtöltött 
jégvermeket. A kivitel nem nagyon költséges, mert az 
anyag nem drága és bárki is könnyen végezheti el az 
egyszerű betonozást. Nagyon czélszerű a jégvermet a 
Steckel-féle mozgatható fedővel is ellátni, azaz oly egy
szerű készülékkel, melynek segélyével a fedő mindig a 
felületéig ereszthető le. Ez annyiban előnyös, hogy a jég 
folyton igen kis levegőoszlopot hűt le s így nehezebben 
olvad. 1.

*  D o h o s  s z é n a  m e g j a v í t á s a .  Több évvel ezelőt 
lettek figyelmessé a gazdák arra az eljárásra, melylyel 
Angliában a kazlakban megdohosodott szénát használ
hatóvá szokták tenni. Miután az eljárás még nem igen 
ismeretes, adjuk annak rövid leírását. Alapja az egésznek 
igen egyszerű : az t. i., hogy a kazalba túlhevített vízgőzt 
vezetnek, mitől annak dohos szaga elmúlik. Számos kí
sérlet után arra a meggyőződésre jöttek, hogy e czélra 
legalkalmasabbak a 25. mm. átmérőjű gőzcsövek, melyek
nek egyik vége hegyesre van készítve, hogy a kazalba 
könnyen benyomható legyen: másik végére egy csavar
menet van vágva, mely a gőzkazánnal való összekötte
tésre szolgál. A csövek oldalfalán minden 10 cm. távol
ságban 5 mm. átmérőjű lyukak egymással ellentétes állás
ban fúrva. A csövek 60 cm.-nyíre a föld felületétől 1 
méternyi távolságban egymástól vízszintesen a kazalba 
szuratnak. Miután a gőzkazánnal összekapcsoltattak, beléjük
3—4 atmosphära nyomású gőz lesz vezetve 12—24 órán 
keresztül megszakítás nélkül. A széna e mivelet után 
egészen megváltozik; úgy látszik, egy új erjedési proces

szuson megy keresztül, a széna jószagú lesz, a kazal 
összeülepedik; a mivelet után a széna úgy lovak, mint 
szarvasmarha által teljesen élvezhető, míg előbbi dohos 
állapotában nem lehetett takarmányozni. Sőt azt is mond
ják, hogy az ily gőzölés által még az egészségss széna 
is megjavítható. Anglia egyes kerületeiben annyira elterjedt 
már a széna gőzölése, hogy azt társulatok bérért végzik, 
mint nálunk a cséplést. /

*  A  g y é m á n t .  Franzenau Ágoston múlt deczember 
14-én a Nemzeti Muzeum ismeretterjesztő előadásai 
sorozatában bevégezte a gyémántról tartott tanulságos 
előadását. A gyémántról, mint drágakőről is beszélt. Meg
határozta a drágakő fogalmát, aztán elmondta a gyémánt
csiszolás folyamatát. Az ó-korban csak természetes, vagy 
igen tökéletlenül csiszolt drágaköveket használtak. Az a 
találmány, hogy a gyémántot a saját porával csiszolni 
és vágni lehet, csak a XV. századból datálódik s a föl 
fedező a németalföldi Berquem Lajos, A siklapu csiszo- 
lási formák évszázak alatt alig változtak valamit; azt a 
formát pedig, a melyet brilliántnak hívnak, Mazarin ide
jében találták föl. A normál brilliánt forma ötvennyolez 
lapból áll, harminezhárom lap a kő felső, huszonöt 
alsó részére esik. A csiszolásnak legnehezebb, de egyút
tal legértékesebb formája is, a kétszeres brilliánt, a mely 
legjobban szórja a fényt és a legtöbb színben játszik. A 
leghíresebb csiszolóműhelyek Amszterdamban és Antwer
penben vannak. Amszterdamban tizenhat nagy, gőzre be
rendezett műhelyben több ezer munkás foglalkozik gyé
mántcsiszolással. Londonban, Párisban, Newyorkban és 
Hanauban vannak ezenkívül gyémántcsiszoló műhelyek. 
A világ legnagyobb és leghíresebb gyémántjai a követ
kezők ; A nagy mogul 1630 és 1650 között került elő 
Indiában a kollusi bányából. Nyersen kétszáznyolczvan- 
hét és fél karatot nyomott; a csiszolás által súlya le
apadt kétszáznyolezvan karaira. Delhiben a nagy mogul 
kincstárában látta utoljára Tavernier, a mikor tizenkét 
millió frankra becsülte ; hogy ma hol van, nem tudják. 
Az Orlow, vagy az amszterdami gyémánt az orosz czári 
korona legdrágább köve, súlya százkilenczvenhárom és 
háromnegyed kárát. Ez is Indiából került elő s egy 
templomban a Bráhma-szobornak volt a szeme. A XVIII. 
század elején egy franczia katona onnan lopta el s Orlow 
herczeg Amszterdámban vásárolta meg II. Katalinnak 
két millió koronáért. Egy másik nevezetes kő a Kohi- 
nur, a világosság hegye, az angol korona legnagyobb 
gyémántja. A monda szerint Indiában, a Godavery folyam 
ágyában találták ezelőtt ötezer esztendővel. A monda azt 
is hirdeti róla, hogy birtokosára mindig átkot hozott; s 
ennek a hagyománynak 1304 óta, a mióta a Kohinur 
történetét ismerjük, van is alapja. Delhi kincstárába 
1526-ban került; birtokosa akkor Bakur, az oroszlán 
volt, a ki azt mondta róla, hogy birtoka megéri az egész 
világ egy félnapi gyönyörűségét. Sok viszontagság után 
Nadir perzsa sah birtokába jutott a Kohinur, innen pe
dig ismét sok hányódás után Lahoréba, Bundist Sing
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birtokába. 1850-ben az angolok elfoglalták Pendsábot s 
ekkor a gyémánt a lahorei király összes kincseivel Euró
pába került. A Kohinur száznyolczvanhat és fél  kárát 
súlyából lefogyott százhat és fél karaira; körülbelül 
három millió kétszázezer koronára becsülik. A legszeb
ben csiszolt gyémánt azonban a Regent nevű, a mely 
régebben a franczia korona birtoka volt, ma pedig a 
franczia köztársaság kincstárában őrzik. Indiából került 
elő ez is, Francziaországon 1717-ben jutott. A nagy forra
dalom alatt elveszett, később előkerült és I. Napoleon 
kardja markolatában viselte. 1792-ben a franczia korona 
összes gyémántjait tizenhét millió koronára becsülték. 
Borneo szigetéről került elő a Matam nevű gyémánt a 
XVIII. század első felében, a mely ma is egy rajah csa
lád birfokában van. Brazíliából kerültek elő a Dél csil
laga és a Braganza nevő gyémántok, mindkettő Lissza
bonban, a portugál korona birtokában van. A Braganzdt 
mondják a világ legnagyobb gyémántjának. Súlya ezer- 
hatszáznyolczvan kárát ; de minthogy nem mutatják 
senkinek, nem tudni, hogy a hireszteléshől mi a való
ság. Ezután a Dél-Afrikából előkerült nevezetesebb gyé
mántokat sorolta föl és előadását avval végezte, hogy 
ismertette a gyémánt árát a XII. század első éveitől 
1869-ig. A XII, század elején a gyémánt karatjának ára 
hetvenkét forint volt. roppant pénz, mert akkor a pénz 
a maihoz viszonyítva, legalább tizenötszörös értékű volt. 
Hatszázesztendő alatt legolcsóbb a gyémánt a XVIII. szá
zad második felében volt, ekkor tizenkét forinton adták 
karatját. A közönség zajosan megéljenezte Franzenau 
előadását.

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. Lapunk második évfolyama a február 20-iki számmal 

kezdődik s az első évfolyam tartalomjegyzékét csakis avval egyszerre 
küldhetjük szét.

M. G., K. L., R. M. és M. S. uraknak. A küldemények be
érkeztek köszönet értük.

H. B. úrnak K . . . Nem közölhetjük; nemcsak hogy túlerős, 
hanem legtöbb része igazságtalan dolgokat tár az olvasó elé s czél- 
talan tollharczot előidézni nincsen szándékunkban.

S. Ö. úrnak Bödönyfalva. A sikeres güdrészethez gratulálunk!
V. K. úrnak. Nincsen igaza, mert a szarvasbika nálunk február 

végétől ápril közepéig hullatja az agancsát.

er
Szives ajánlatok 

kéretnek:

3 — 4 darab élő =  
őzbakot megvételre.

Borsoö-yípátfatva
3jK€e$ BŐ#

o o o

$ o o o o o

Rajna mellett.
Fegyvergyár:  
x c a  Kölnben

es

Suhlban
(Thüringia).

Csakis első minőségű saját gyárim n y !

H árom csövű fegyverek  sárkányokkal, minden haszná
latos caliberben; záróemeltyü a sárkányok között, a zár baloldalán 

vagy a kengyelvason.
Legújabb szerkezetű három csövű puskák önfelhúzással.
Anson és Deeley-féle szerkezetű önfelhúzásu  duplacsövű

puskák.
Önfelhúzásu duplacsövű  puskák oldalt fekvő zárakkal. 
Önfelhúzásu dupla go ly ó sfeg y v erek  elől és hátul

fekvő zárakkal.
Sárkányos és sárkánytalan dupla g o lyósfegyverek  ólom- és 
burkolt lövedékek számára, legújabban 11 mm. lövedék számára is. 
Kívánságra bérmentesen megküldöm a fentebbi fegyverekről szóló 

I 1. sz., valamint a 88., 97., 97/99. mintájú 6 7 .  és 8. mm. (leg
újabban 9 mm.) caliberü, burkolt lövegek számára való i m étlő-  
fegyvérekről, távcsövekrő l stb., M auser-féle cserkészö- 
és*6‘/'o, 7, 8, 9' o, 9y2 és l l 1,* mm. cal. czóllövö fegyverekrő l 

kiadott 1 a. sz. árjegyzéket.
C z é lz ó tá v c s ö v e k  mindennemű g o lyós  fe g y v e re k re  sok évi t a p a s z 

ta la t  alapján, a le gczé lsze rüb b  módon a lka lm azta tnak.
fegyvereimre nézve az ottani vadászkörökböI származó vélemények rendelke

zésre állanak.

Jó  óráknak — 3 év i jó tá llá ssa l 
lego lcsób b  b evásárlási forrása!

ORAGYAR és A R A N Y 
ÁRU KIVITELI ÜZLEToK O N R A D  J A M O S

BRÜX (Csehország)
ajánlja a legszigorúbb szavatosság

gal 15 év óta előállított

óráit, arany- és ezüst-áruit,
A gyár a cs. és kir. osztr. biro
dalmi sassal, több kiállítás arany 
és ezüst érmével, valamint több 
ezer Írásbeli elismeréssel lett ki
tüntetve. Az összes áruk a cs. és 
kir. éremhivatal által megvizsgálva, 
ennek pecsétjével ellátva vannak.

Meg nem felelő áru visszavétetik, vagy kicseréltetik s igy 
minden risico ki van zárva.

Valódi ezüst rém. óra frt 5.80; Kettős fedelű frt 7.75; Anker 
rem. kettős fedelű, 15 rubinnal frt 8.75; Jó nickel rém. óra frt 
3.75; Ezüst női rém. óra frt 6.75, arany kerettel frt 7.50, 
kettős fedéllel frt 8.75, arany kere és kettős fedéllel frt 9.50; 
Valódi 14 karátos arany női rém. óra frt 14.—, kettős fedéllel 
frt 18.50; Valódi 14 karátos férfi rém. óra frt 24.—, kettős 
fedéllel frt 35.—. Aranygyűrűk frt 2.25, gyémánttal frt 8.— s 
feljebb. Karpereczek, broschok és fülbevalók nagy választékban.

Eredeti ezüst pánczélláncz, cs. 
kir. éremhivatali jelzéssel,30 cm. 
hosszú, 15 gr. nehéz frt 1.20, 20 
gr. nehéz frt 1.50, 30 gr. frt 2.20, 
40 gr. frt 2.60, 50 gr. frt 3.25, 60 

gr. frt 3.80, 70 gr. frt 4.50, 80 gr. frt 5.20, 100 gr. frt 6.80, 150 gr. frt 9.50. 
Ezüst függők, compassok, kulcsok, medaillonok árjegyzék szerint. —  

Legdivatosabb valódi 14 karátos aranylánezok.
F izetésü l bárm ily levé lb élyege t  elfogadok. — Szétküldés:  

utánvétte l vagy  az összeg  e lő leges beküldése ellen.
Nagy képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.
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Pályázati hirdetmény.
Draskovich Iván gróf Baranya-sellyei hitbizományi uradalmi erdőhivatalánál egy

erdészeti segédtiszti állas
töltendő be, melylyel a következő javadalmazás jár:

készpénzfizetés . . . .  400 korona
étkezési pénz .....................  720 „

azonkívül lakás, fűtés és világítás.
A selmeczi akadémiát jó sikerrel végzett oly pályázók, kik a magyar nyelven 

kívül a németet legalább is szóban bírják, kellően felszerelt kérvényeiket alanti 
czimre küldjék be.

Az állás fo lyó  évi íuárczius 1-én foglalandó el.

gróf Draskovich üván erdőhivatala 
garanya-Sellyén.

HFIm

■íö
2̂.

Yr

Tölgyfa árverési hirdetmény.
Kézdi-polyáni róm. kath. egyháztanács— (Háromszék vármegye, posta-és vasúti állomás 

Kézdi-Vásárhely) — elöljárósága a róm. kath. egyház tulajdonát képező 31*59 k. hold területű 
erdején tövön található 2283 nr3 tölgy haszon és 1320 nr! tölgy tűzifából álló

fakészletét
1902. évi február hó 13-án délelőtt 10 órakor

Kézdi-Polyán község házánál zárt Írásbeli ajánlattal egybekötött nyilvános szóbeli árverésen eladja.
1. Kikiáltási ár 16,773 korona, azaz tizenhatezerhétszázhetvenhárom korona.
2. Versenyzők kötelesek az árverés megkezdése előtt a kikiáltási ár 10 (tiz) százalékát 

bánatpénz gyanánt az árverező biztos kezéhez letenni.
3. írásbeli zárt ajánlatokhoz, melyek a szóbeli árverés megkezdése előtt nyújtandók be, 

ugyancsak fenti összegű bánatpénz, vagy óvadékképes értékpapír mellékelendő.
4. A község a legközelebbi vasútállomáshoz 9*2 km. távolságra fekszik s a kihasználás 

színhelye közvetlen a község felett terül el.
5. Utó-, avagy távirati ajánlatok tekintetbe nem vétetnek.
6. Az árverési és szerződési feltételek a kézdi-polyáni r. k. plébánián és a kézdi-vásár- 

helyi m. kir. járási erdőgondnokság irodájában bármikor megtekinthetők.

fi róm. kath. egyháztanács.
Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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I. évfolyam U n g v á r, 1902. fe b ru á r  5. 24. Szám.

MAGYAR E R D É S Z
ERDÉSZETI ÉS VADÁSZATI SZAKLAP

SZERKESZTI

IMECSFALV1 IMECS BÉLA FŐERDÉSZ 
BO RSO D-APÁTF ALVÁN,

hova a lap szellemi részét illető közlemények 
(kéziratok) küldendők.

ELŐFIZETÉSI ÁR

Egész évre 10 kor., félévre 5 kor. —  Egyes szám ára 40 fillér, 
o o

Megjelenik minden hó 5-én és 20-án.

KIADJA

SZÉKELY ÉS ILLÉS UNGVÁRTT,
KAZINCZY-UTCZA 1. SZ.,

hova a hirdetések, az előfizetési és hirdetési 
díjak küldendők.

Lapunk tisztelt K özönségéhez!
A „Magyar Erdész“ első 1901— 1902-iki év

folyamát evvel a füzettel befejezzük. A lapnak 
múltja úgyszólván nincsen még, mert hisz egy 
rövid esztendő elenyésző csekélység az idők 
végtelenségében s csak kezdetén állunk a meg
oldandó feladatoknak; sok munka, lankadatlan 
kitartó szorgalom kellenek ahoz, hogy eredmé
nyekről számolhassunk. De hogy a jövő felada
tainak megoldására erőt s bizalmat merítsünk, 
pillantsunk vissza elmúlt működésünkre s nézzük, 
találunk-e abban megelégedést, megnyugvást.

Jó vaskos kötet az eddig megjelent 24 szám. 
Hogy belső tartalmának szellemi értéke mek
kora, azt olvasóink bírálatára bízzuk ; nekünk 
elégtételül szolgál az a tudat, hogy lelkiismeretes 
buzgalommal igyekeztünk ígért programmunkat 
betartani.

Foglalkoztunk szakunkba vágó különféle fon
tosabb kérdések tárgyalásával. Tért engedtünk 
a szabad s minden korlátot nélkülöző eszme
cserének, a legszigorúbb pártatlansággal nyitva 
útat az ellentétes nézeteknek is. Lapunk, a mint 
az előfizetési felhívásban jeleztük, a haladás, a 
minden téren való egyszerűsítési törekvéseknek 
és modern irányzatoknak lelkes és komoly szó
szólója volt. Közöltünk számos, a tudományos 
erdészeti szakirodalomba vágó közleményt s 
tárczarovatunkat is igyekeztünk választékos tar
talommal kitölteni s több közhasznú tudósítás 
és értesítés jelent meg lapunk különböző szá
maiban. A vadászati tartalmú dolgok tárgyalása 
is egészen beillett lapunkba. Vidéki levelek alatt 
is úgy az állami, mint az összes erdészeti kart 
közelről érdeklő ügyek nyertek megvitatást. Fa
kereskedelmi, meteorologiai és vadkereskedelmi

tudósításoknak állandó rovatot tartottunk fent. 
És ha mindezek mellett sem felelhettünk volna 
meg a működésünkhöz fűzött várakozásoknak, 
megnyugvásunkra szolgál, hogy elkövettünk min
dent, a mennyi csak munkatársaink becses 
közreműködésével tőlünk telhetett s hivalkodás 
nélkül mondhatjuk, hogy törekvésünk komoly 
és becsületes volt.

Fel kell azonban említenünk egy sajnálatos 
körülményt, nevezetesen azt, hogy némely munka
társunk különben a közérdeket szolgáló dolgo
zatába, néha olyan személyi vonatkozások ke
rültek, melyek sértők lehetnek az ellenvélemé
nyen levőkre. Ezt igyekezzünk a jövőben elke
rülni, mert a szerkesztőség úgy a jövőben, mint 
a múltban is, a független, a szabad eszme nyil
vánításának marad igaz hive. Ezen okból aztán 
nem érzi magát feljogosítva arra, hogy azon 
beérkezett dolgozatokkal szemben, melyek a 
közérdek előbbrevitelét czélozzák, a czenzura 
jogával éljen, még akkor sem : ha eddigi elfo
gadott elveinkkel némileg ellentétes irányúak is. 
Az lenne kívánatos, ha minden dolgozat vál
toztatás nélkül úgy nyomatnék ki, a mint azt 
szerzője megfogalmazta ; mert hisz sokszor az 
átdolgozás által elveszti az alkotó szellem logikai 
kapcsolatát s annak eredetiségét. A szerzői jog
nak ily szigorú tiszteletben tartása kényszerí
tették a szerkesztőt, hogy közreadjon változta
tás nélkül olyan dolgozatokat is, melyeknek 
kitételei egyéni sérelemre vezethettek. Ez okból 
felkérjük munkatársainkat, hogy jövőben dolgo
zataikat, mielőtt a szerkesztőnek beküldenék, 
a fent mondottak szempontjából szigorú bírálat 
alá vegyék s a felvetett kérdésekhez mindenkor 
higgadtan s komoly tárgyilagossággal szóljanak 
s tiszteljék mindenkor az ellenvéleményt. Ezál-
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tál megkönnyítik a szerkesztőnek amúgy is túl
terhelt munkáját s hozzájárulnak a vita méltó 
szellemi nívójának megmentéséhez.

A múlt eredményeiből a jövőre nézve a kö
vetkező biztató jelenségeket konstatálhatjuk. 
Lapunk rövid élete daczára meglehetősen elter
jedt és olvasott, munkatársaink pedig napról- 
napra szaporodnak. A szerkesztő a lap megin
dításakor kifejtett programmjából s elveiből úgy 
mint eddig, jövőben sem tér el, s a szerkesz
tésnél őt sem hatalmi, sem egyéni befolyások 
a kijelölt útról le nem téríthetik.

Ezek képezik jövőnk biztosítékait s kérjük 
olvasóinkat, ha ugyanis írásainkban hasznosat, 
oktatót s szórakoztatót találtak s ennek a révén 
meg is szerették vállalkozásunk szerény termé
két, szíveskedjenek az jövőben is támogatásuk
kal megajándékozni s azt a közérdek szem
pontjából minél szélesebb körben terjeszteni.

Olvasó közönségünk jóindulatába, s pártfogá
sába ajánljuk lapunkat, hogy azt édes hazánk 
s szakunk javára jövőben is fentarthassuk.

Borsod-Apátfalva, 1902. január 20.

Hazafias tisztelettel 
a szerkesztőség.

Néhány szó
a gyüm ölcsoltványok neveléséről.

Irta: Márton Sándor.
A földmivelésügyi m. kir. minister úr az állami erdő

hivatalok közül többet, gyümölcsfaiskola kezelésével s igy 
gyümölcsoltványok nevelésével bízott meg.

Ezzel az erdészet előtt egy új és hálás tér nyílt a 
cselekvésre.

Én nem tartok azokkal, kik ebben az erdészetnek más 
térre terelését látják s az új megbízatást nem erdészeknek 
valónak tartják, mert úgy fogom fel a dolgot, mint meg
bízhatóságunk növekvését s teljesen egyetértek Divald 
Béla szaktársunknak e lapok 18-iki számában a gyümölcsfa 
termelésére vonatkozó fejtegetéseivel.

Ily felfogásból kiindulva s arra támaszkodva, hogy első 
szemzésem fakadásának már 25—27 éve örvendhettem 
s azóta tapasztalatokat gyűjtöttem: szintén kértem egy 
gyümölcsfaiskolának reám bízását (meg is kaptam) s egy 
kis tanulmányútra való kirándulásra való engedélyt.

Az engedélyt elnyerve, két nagyobb telepet tekintettem 
meg.

Ezekben tett tapasztalataimból, összevetve azokat az 
ezelőttiekkel s saját magam kárán szerzettekkel, de csupán

az oltvány nevelés némely némely fázisára terjeszkedvén 
ki: alantiakat óhajtom előadni, azzal a kéréssel, hogy 
mások is közöljék tapasztalataikat s nézeteimet vagy erő
sítsék meg vagy pedig az ellenkező helyességéről engem 
is győzzenek meg.

A két nagyobb telepen azt láttam, hogy erőteljes talajon 
nevelik a vad alanyokat; egy éves korukban visszavágva 
átültetik megforgatott s megtrágyázott talajba. Az alanyo
kat ugyanezen évben lehetőleg alant, tehát a földszine 
felett 1—2 cmre alvó szemre beszemzik. A következő 
évben kihajt a szemzés s a jó talajban nagyra 50 — 
100—130 cm. hosszúra nő.

Ily vékony hosszú hajtás nem erős, ezért a következő 
tavaszon törzsképzés czéljából derékban visszametszik oly 
módon, hogy p. o. a legfelső rügy jobbról essék. Ez 
által a törzs görbe alakot nyer s hogy ezt ellensúlyozzák, 
a következő évben úgy metszik vissza, hogy a legfelső 
rügy balról fog esni.

Az ily módon kezelt oltványfák már 4 éves korukban 
egyenes törzszsel bírnak, 3—4 méter magasak s oly 
szépek, hogy megbámultam őket.

Eszembe jutott azonban ekkor, hogy mily kevés szokott 
msgerední (a magam kárán) az ily szép oltványokból s 
a megeredtekből is mennyi pusztái el addig, mig termővé 
lesz: egybevetettem a két eredményt s azt következtettem, 
hogy a fent vázlatosan leirt oltványnevelés ugyan 
igen alkalmas arra, hogy faiskolánk jól nézzen ki 
s ez által eredményt mutassunk, de egyáltalában 
nem felel meg a gyiimölcsfatenyésztés valódi czéljának.

Hogy miért ez a nézetem, alább következik.
Lehet, hogy következtetésem nem helyes — tévedni 

emberi dolog — ezért örömmel olvasnám az ellenkezőt 
bebizonyító (tehát nem csupán tárgyaló, de teljes bizo
nyító erővel biró) tárgyilagos értekezést.

A gyümölcsoltványfák nevelésének czélja az, hogy a 
közönség kezébe jó fajú, bő termő, könnyen megeredö, 
tartós, tehát évek hosszéi során át termő fákat 
juttassunk.

A faj kiválasztására itt nem terjeszkedem ki, sem a 
nemesítés módjára nézve, csak a helyére és a nevelés 
módjára.

Én először is úgy vélekedem, hogy csakis az el nem 
kényeztetett s lehetőleg ép fák eredhetnek meg könnyen 
s csak ezek lehetnek tartós életűek.

Épen ezért nem tartom helyesnek:
1. hogy a vad alanyok forgatott és trágyázott talajba 

legyenek kiültetve,
2 . mindjárt egy éves korukban legyenek kiültetve a 

nemesítés helyére,
3 . hogy egészen alant legyenek beszemezve,
4 . hogy a törzsnevelés két nagy seb ejtésével történjék.
Az elsőre nézve azt hozom fel, hogy a fák nem kerül

hetnek az állandó helyükre való kiültetés alkalmával 
egészben megforgatott talajba, mert ez a megforgatása a 
gyümölcsös telepítését nagyon megdrágítaná és még
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kevésbbé kerülhetnek erőteljes mély jó talajba, mert a 
legizletesebb gyümölcs nem az erőteljes sík, hanem a 
domboldalokon, sziklás talajokon terem.

Ha már most az oltványokat forgatott, erőteljes, trá
gyázott talajban neveljük, elkényeztetjük őket s ha állandó 
helyükön silányabba jutnak, csenevészek lesznek s nem 
élnek sokáig.

Fel lehet ez ellen hozni, hogy a ki gyümölcsfát ültet, 
ásasson legalább egy méter átmérőjű s egy méter mély 
gödröt s jó érett trágyával vegyes földet hányasson a 
fák gyökereire. Jól van, ezt is megtesszük. De nézzük 
meg, milyen a jó talajon nevelt fák gyökérzete. Igen 
csekély, jobbára hajszálgyökerekből áll (mert a jó talaj
ban kevés gyökérzet is képes felszívni kis helyről a táp
lálékot), a melyek a kiásáskor leszakadnak Tudom ezt 
gyakorlatból. Én is kaptam már egy gazdasági egyesület 
útján olcsó, de alig 10 —15 cm. hosszú két három kóró- 
szerű gyökérrel biró oltványokat.

Olcsók voltak az igaz, de csak annyit vagy annyit 
sem értek, mint a mennyibe kerültek, mert az első 
nyáron elvesztek.

Tessék locsoltatni!
Köszönettel vett, de meg nem fogadott tanács, mert 

a locsolás a hegyoldalon egy nyáron s minden darabnál 
8 —10 K.-ba kerülne.

így nem volna érdemes fákat ültetni s nevelni.
Tegyük fel, hogy jó, esős év járt. A fák szépen növe

kednek, de ez csak néhány évig tart, t. i. addig, mig 
gyökérzetük az ültető gödör széléhez nem érve s a trá
gyát fel nem emésztette. Ekkor bekövetkezett a vissza
esés, satnyulás és kiveszés.

Évenként kell trágyázni: ez a tanács. Ez helyes is ; 
de tessék elhinni, hogy a tráoya hatása az alsó gyöke
rekig el nem ér, sőt 50 cm.-ig is alig hatol, úgy, hogy 
az 5— 6 éves fákat már igen nehéz úgy trágyázni, (sőt 
köves vagy nehéz agyagtalajban lehetetlen is), hogy 
azokat az előbbi dédelgetett körülmények közé ju t
tassuk. Ha pedig ezt nem érjük el, a visszaesés beáll 
okvetlenül.

A másodikra nézve azt tartom, hogy mentői erősebb 
a vad alany, annál erőteljesebb lesz azon a nemes is. 
Ne neveljük ezért az alanyokat sem trágyázott talajban, 
mert itt csak lazák lesznek szöveteik, hanem csak jól 
felásott földben s tartsuk itt őket 2— 3 éves korukig, 
hogy megerősödjenek s gyökérzetük sem kicsiny, sem 
elnyurgult ne legyen, hanem középhosszaságra fejlett, 
több erősebb oldalgyökérrel bíróvá fejlődjék. Az ily fák 
biztosabban erednek meg s erőteljesebbek lesznek a 
nemesítés alá.

Harmadszor nem helyeslem azt, hogy a nemesítés 
közel a földhöz történjék; nem helyeslem pedig azért, 
mert a nemesítés sebet ejt s nem lehet a nemes vessző 
és rügytől azt várni, hogy erőteljes gyökfőt alkosson, mer 
oldalgalyról van levéve, a hol nincs meg az alap arra 
a sejtekben, hogy gyökfőt neveljen.

A fa a gyökfőnél van legjobban kitéve az időjárás 
viszontagságainak ; itt éri az eső és a föld nedvessége, 
itt szárad ki leghamarább s legjobban a föld ; itt fagy 
meg s enged ki a föld stb.

Mindezek pedig rongálják a fát, ha azoknak nem tud 
ellenállni.

Már most hogyan volna képes ellenállni mindezeknek 
a behatásoknak a rosszul vagy alig fejlett gyökfő, a me
lyen még hozzá két seb is van, a mely a fa belsejébe 
vezeti a vizet.

Ez a két seb áll: a nemesítés által előállott sebből, 
másodszor a nemesítés után az alany felesleges részeinek 
eltávolításával okozott sebből.

Nem csak jó gyökfő nem képződhetik tehát, hanem a 
mi fejlődik is, azt is két sebhely gyengíti.

Ez az egyik oka annak, hogy a fák nem tartósak s 
ez az első okom arra, hogy az alant való nemesítést ne 
fogadjam el helyesnek.

A második ok a következő.
A magas törzsű fák hosszabb életűek, mint a törpék, 

nagyobb s izletesebb gyümölcsöt nevelnek, tehát több 
értékű gyümölcstermést adnak.

Már pedig azt tudjuk, hogy a nemes gyümölcsöket 
termő fák fateste lazább szövetű, nem oly s z í v ó s  s nem 
oly tartós — tehát könnyebben korhadó, — mint a vad
fák fateste.

Ha már most mi az egész törzset nemes gyümölcsöt 
termő fából neveljük: a törzs nem lesz oly erős s nem 
lesz oly hosszú életű, mint a vad törzs.

Sajnosán tapasztaltam ezt az elmúlt tél eredményéből. 
A nemes fák törzse megfagyott majd a földig, sőt sok 
egészen a vad részig ; a vad résznek ellenben semmi 
baja sem történt, még oly törzsnél sem, a mely magasan 
volt nemesítve.

Ez a másik ok.
Ellenvetésül fel lehet hozni, hogy gyakran megesik, 

hogy a nemes fatest vastagabb lesz, mint a vad s alak
talan fánk lesz. De nekem a gyümölcsfákkal nem az a 
czélom, hogy tömör, kerek és szabályos törzsű fám 
legyen, hanem az, hogy tartósan termő s hosszú életű 
fákra tegyek szert, mert a gyümölcséért ültetem a fát s 
nem a fatörzs neveléséért.

A negyedikhez az a mondani valóm, hogy miért ejtsek 
én a fa derekában egészen jól soha be nem hegedő két 
sebet, ha ezt elkerülhetem. Hiszen ez a két seb is nagy
ban hozzájárúl ahoz, hogy a fa tartósságát alábbszállitsa, 
életének idejekorán való kioltásához hozzájáruljon vagy 
termőképességét a betegeskedéssel elvegye s a fának a 
teljes kifejlődés előtti vagy ezután is korai elveszését 
siettesse.

E tekintetben ismét az elmúlt tél eredményére utalok.
Mindezekből pedig azt a következtetést vonom le :
1. hogy az alanyokat ne neveljük trágyás földben ;
2. ne ültessük ki azokat a nemesitő iskolába 2—3 

éves koruk előtt;

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



436 MAGYAR ERDÉSZ 24. szám.

3. ne nemesítsük azokat alább 80 cm.-nél, mert így, 
ha az első nemesítés nem is ered meg, alább nemesít
hetjük a nélkül, hogy alatta sebhely maradna ; de ezen 
utónemesitésnél se menjünk le 50 cm.-en alól és így 
törzsük nem lesz egészben lazább szövetű s jó gyökfővel 
fog bírni;

4. a nemesítő iskola talaját ne forgattassuk, csak ásassuk, 
és ne trágyázzuk ;

5. a fa törzsét ne derékban való visszavágással erős- 
bitsük (t. i. oldalgalyakat ereszt s ezek a törzset vasta- 
gitják), hanem a földtől 150 cm.-re csak a gyenge vezér
hajtást csípjük vissza s így kényszeritsük a fát oldal- 
galyak nevelésére s ez által a törzs erősítésére; a 150 
cm. alóli oldalhajtásokat vágjuk a következő tavaszon 
vissza derékban, de egy év múlva távolítsuk is el ezeket.

Ellenben az ennél magasabbakat csakis úgy kell met
szenünk, hogy épen az elnyurgulástól óvjuk meg. A fa 
törzse aztán úgyis csak a szabad állásban fog megerő
södni. Hogy pedig a szél ketté ne törje a gyenge törzset: 
a ki gyümölcsfát ültet, verjen mellé jó erős karót, kösse 
hozzá; ezt megkívánhatjuk. Ha pedig nem teszi, lássa 
kárát.

Mindezeket pedig azért vetettem most papírra, mert a 
gyümölcsfaültetés czélját, t. i. hogy jól termő, egészsé
ges s tartós fák nevelését csakis igy véltem elérhetni.

A takarm ányhiány az erdőtenyésztés és 
ápolásra való befolyása.

Már öt éve annak, hogy a vidéken oly gyenge takar
mánytermés volt, mint ez évben, csakhogy most ehez a 
válságos körülményhez még az is hozzá járul, hogy a 
szarvasmarha ára, a nagy kínálat következtében oly ala
csony, hogy ha a kisgazda azt eladni akarná, csak po
tom áron vesztegethetné el.

Ezen körülménynél fogva az itteni újbányái, úgyneve- 
vezett majorokon lakó és marhatenyésztéssel foglalkozó 
hegyinép, a kinek tudvalevőleg igen szép nyugati fajta 
marhája van s ebből nem kis jövedelmet csinál magának; 
ügy nemkülönben Bakabánya nagyközség külutczája a 
kincstár és a városi erdők közé ékelt és egy tatpalatnyi 
legelővel sem bíró Uhliszko nevű telep lakói, úgy most 
mint már több év előtt azzal a kérelemmel járultak a 
kincstárhoz, hogy engedtessék meg nékiek, hogy a kö
zelben fekvő mesterséges erdősítések, vágások és fiata
losokból, a fűvet és a csalányt kisarlózhassák és azt 
haza vihessék.

Az engedély megadatott, de oly feltétel alatt, hogy a 
hézagokat a csemetekertből nyerendő csemetékkel pó
tolni tartoznak és hogy ez rendszeresen történjék, a ki- 
sarlózandó területek parczelláztatnak és mindenki meg
kapja a maga részét és ebből a fűvet kitakarítani a hé
zagokat csemetével beültetni és őszszel az ültető helye
ket a lomb és száraz gályáktól megtakarítani, és ha 
esetleg a csemete valamely körülményeknél fogva kipusz

tult, pótolni tartozik. Az a fél azonban, a ki az első évben 
eredményt nem képes felmutatni, a fűsarlózástól el- 
tiltatik.

De miután, a mint azt fennebb is érintettem, a fűter
més nemcsak a réteken, hanem az erdőben is kevesebb 
mutatkozott, mint más években, az újbányai hegyilakók a 
kecskefűz és rezgőnyárfa lombjának a szedését kérték 
megengedni.

Miután az erdőgondnokság kezelése alá tartozó újbá
nyái 1042 k. hold védkerület területén, de különösen a 
reservált erdők elkülönítése alkalmával a kincstárra eső 
rontott, de éppen a fenti erdősítési mód mellett szépen 
felujult jegenye- és lúczfenyő fiatalosokat, éppen ez a 
két fanem, a mely a kőgörgetes talajnak, de főleg a 
fénytűrő jegenye-fenyőnek eddig védelmül szolgált, de 
most már azokat nagyon nyomja és igy azoknak kitaka
rítása nagyon szükséges — a fenti ajánlatnak elfogadása 
igen kívánatosnak mutatkozott, annál is inkább, mert 
ezen felszabaditási költségre ez évben 600 koronát vet
tem fel, de ez a mondott területeken oly kevésnek bi
zonyult, hogy örömmel kaptam a kisgazdák ama aján
latán, hogy t. i. ők a kecskefűz és rezgőnyárfa lombja 
nyerésének ellen értéke fejében segítenek a takarítási 
munkában.

Az eredmény nagyon kielégített, mert először három 
akkora területen vágattam ki a gyomfákat, másodszor, 
mert a kisgazdák ezen szénaszűkidőben elég értékes ta
karmányhoz jutottak. A kecskefűz-lombtól, a kisgazdák 
állítása szerint, a tehenek igen jól tejelnek, az igavonó 
marhának meg abrakul szolgál. A nyárfalevelet meg a 
júh szereti nagyon.

Ha tehát a fent elmondottak után a következtetést le
vonjuk, mit látunk? Azt, hogy ezen két rendbeli takar
mánynyerési mód mellett a) az erdőbirtokos kis költ
séggel vágásait mesterséges úton felújítja, pótolja, erdő
sítéseit ápolja, b) a vágásokat egy kis költséggel a 
gyomfáktól megszabadítjuk, sőt c) hogy ezen helytele
nül elnevezett „gyom“ fanemeket méterekbe rakva, mint 
lágytüzifát 16-tól 54 fillérért üm3-ként még értékesítheti is,
d) hogy mindezzel együtt egy igen fontos nemzetgazdasági 
kérdést, a takarmányhiányt a kisgazdánál e vidéken 
pótolni képes.

Ezek után szerény czikkemet be kellene fejeznem, 
de talán nem végzek felesleges munkát, ha ezzel kap
csolatban e becses lapok 15-ik számának vezető czikkére 
áttérek és azt mondom, hogy jó lenne, ha azok, a kik a 
zékelyföldi állattenyésztés bajait fejtegetve, a legelő hiá
nyául a túlhajtott erdei tilalmazásokat állítják elénk és 
ebből folyólag az állattenyésztés érdekében a legelő 
erdőgazdaságnak a lehető legnagyobb arányú kiterjeszté
sét sürgetik — az itt elmondottak valódiságáról a hely
színén meggyőződnének és látnák, hogy a szegénynek 
nevezett tót gazdának, daczára annak, hogy nem legelteti 
sem.az állam, sem a város vagy község erdejét minő 
300—350 koronás pinzgaui, simenthali és kuhlandi te

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



24. szám. M A G Y A R  E R D É S Z 437

henei vannak és megnézné egy-egy országos vásáron, 
mint várja a szeszfőzdék bevásárlója a vásártér előtt az 
újbányái hegyinép 600—800 koronás ökrét megvétel 1 
czéljából.

És ha azután méltóztatna az erdőbe is benézni és a 
hajdan agyon legeltetett kőgörgetes erdőtalajon, a gyö
nyörű tölgy-, jegenye- lúczfiatalosokat megnézni és ott 
látni a hangya-szorgalmas tót gazdasszonyt háza népével 
50—60 kilós fű- és gyombatyú alatt görnyedni, hogy 
azután hazasietve, mint igyekszik vissza, hogy estére ma- 
laczának és libájának csalányt vihessen.

Ezt a szemlélő látva, azt hiszem csatlakozni fog e 
becses lapok szálló igéjéhez, hogy „Egyesült erővel“ 
mindent meglehet tenni.

A türelmes olvasó, talán speciális viszonyoknak fogja 
az itt elmondottakat jelezni ; nem, mert olyanok mint más
hol; hanem igenis eleink már régibb idő óta megszeret
tették a nagyközönséggel az erdőt, nemcsak annak szép
ségéért, hanem annak kincseiért, a miből nékik van a 
legtöbb hasznuk.

Ezért csak „Egyesült erővel“ előre! Kövessük a jó példát!
Garamrév, 1901. október hava.

Divald Béla.
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A d ió-term elésrő l.

A magyar ember a diót ennekelőtte szőlejében szerette 
termelni. Szándékosan vagy szándék nélkül elhullott a 
szőlőben egy dió, s megeredvén, a kapás gondos kézzel 
kerülgette, mig megnőtt és széles terebélyes koronájával 
maga számára derekas helyet ki nem erőszakolt a sző
lőtőkék rovására. Hogy a diót a szőlők között termelték, 
annak meg volt a maga értelme. A dió igy a szőlő ré
vén rendes művelés és trágyázásban részesülhetett és 
termett is vígan, a mikor csak el nem fagyott. Mert csak 
a fagy volt az ellensége. Egyébb semmi. Rovarok, her
nyók a diófát messze kerülik, mint az ördög a tömjént.

A diófa termesztésében azonban, daczára elég kedvező 
éghajlatunknak, bizony nem vittük sokra. Sőt el kell pí 
rulnunk, ha a statisztikai adatokat átfutjuk. Nemcsak hogy 
nincs fölöslegünk, hanem importálunk diót. Az 1900. évi 
külkereskedelmi forgalmi adatok szerint exportáltunk 4084 
metermázsa diót 204.200 korona értékben, de importál
tunk 18812 métermázsát 676.855 korona értékben. Tehát 
majdnem félmillió koronát fizetünk évente a külföldnek,

leginkább a Balkán államoknak, ami bizony elszomo
rító dolog, ha tekintetbe veszszük azt, hogy exportálnunk 
kellene annyit, vagy még többet is !

Hogy mit lehet elérni e téren, megmutatja Franczia- 
ország, amely 1893-ban 1.355,000 mm. diót exportált 
25.915,900 frank értékben; 1894-ben 807.615 mm.-t
20.155,144 frank értékben ; 1895-ben 827,140 mm.-t
18.848,906 frank értékben; 1896-ban 849,610 mm.-t
19.272,000 frank értékben, és pedig a világ minden tája 
felé, mert a dió világczikk.

A francziáktól sokat tanulhatunk a diótermesztés terén 
is. A francziák a dombos vidékeken és védett síkokon 
termesztik, s leginkább utak mentén a parlag helyeken, 
de megtűrik a szántóföldeken is. Leginkább a márgás, 
homokos agyagokban fejlődik szépen, — ellenben a na
gyon kötött földekben rendkívül lassan nő és nem is te
rem jól. A nedves földeket pedig nem szívlelheti. Ter
mesztik fájáért, mely kitűnő asztalos anyagot szolgáltat 
és gyümölcséért. A gyümölcsöt mint kereskedelmi czik- 
ket és mint olaj-anyagot, — mert a dióolajt részint mint 
zsirozót használják a franczia délvidéken, részint a haj
kenő olajokhoz használják föl.

Termesztik pedig a legkitűnőbb fajtákat. Minálunk csak 
a közönséges kemény héjú dió és itt-ott a nagy olasz 
dió van elterjedve, náluk a vékonyhéjú legkitűnőbb cse
mege diók. Ilyenek: A Franquete, a Mayette, a Saint- 
Jean, a parisienne és a Chasserte vannak elterjedve. Ezek 
itt mind félkemény héjú csemegediók, a melyek mint 
asztali gyümölcs jönnek figyelembe, — csakis a Chas
serte képez kivételt, amelyet olajnyerés czéljából ter
mesztenek.

A diófák a ligeteket, erdőket nem kedvelik, hanem 
csakis egyenkint tenyésznek szépen és szabad levegőt és 
térséget kívánnak meg.

A dió ültetése nagyon egyszerű, ha még zöld héjában 
van. Ugyanis ki nem véve zöld burkából, 8—10 czenti- 
méterre a földbe tesszük dióérés idején, tehát augusztus 
végén vagy szeptember elején és kis kavicskával meg
jelölve, bevárjuk a következő tavaszt, amikor a dió fa- 
kadásnak indul és gondos kapálgatás után az igy elül
tetett dió pompásan fejlődik. Boldogult Majláth László, 
ki szenvedélyes kertész volt, igy tanította kis László fia
mat, hogy a gyümölcstermelés iránti kedvet benne föl
keltse a dió ültetésre, ki is 9 éves korában 7 olasz diót 
héjában elültetve, 1898. tavaszán örömmel látott belőlük 
kinőni 6 csemetét, amelyek most már nagyobbak, mint 
a kis ültető. Tehát a siker elég jó.

De szokták iskolába is ültetni, csakhogy ezt csak ta- 
vaszszal lehet tenni, mert télen a diókat az egerek föl
keresik a földben és végükre járnak. Hogy ezt elkerüljék, 
nyirkos homokba ágyazzák, miáltal csírázóképessége meg 
lesz óva és tavaszszal gyorsan kikel az elültetés után.

Nálunk a diót csak mint magonczot nevelik, — mert 
igy sokkal könnyebb is ; de Francziaozszágban oltják is. 
Az oltásnak nagy előnyei vannak. Sokkal szebb lesz a 
gyümölcse, miért is ahol csemegedió termesztéssel fog
lalkoznak, az oltást el nem mulasztják. De nemcsak hogy 
szebb lesz a gyümölcs, hanem jóval több is, és gyorsab
ban érleli gyümölcsét. De még az az előnye is van az 
oltott diónak, hogy későn virágzó fajtákat lehet termesz
teni, amelyeket a korai derek nem tépázhatnak meg.

Az oltás azonban nem könnyű dolog, miért is nem 
fognak könnyen hozzáfogni a magyar gyümölcstermelők.

Csakis a termőhelyen lehet oltani és vagy sípolyozva 
vagy gyűrűzve. Párosítás, hasítékba oltás, vagy nyerge-
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zéssel semmire sem mehetünk. A gyűrüsítés a legjobb 
azért, mert nem szabad egy éves, hanem csak ennél 
öregebb ágra oltanunk. A gyűrűt 5—6 czentiméter hossz
ban vesszük le a nemes ágról, amely 'legyen valamivel 
vastagabb, mint a nemesítendő, hogy ráillesztés után 
egy kis lemetszéssel pontosan hozzá lehesen illeszteni.

Az alany ága legyen legkevesebb 5 czentiméter átmé
rőjű, tehát formálisan vastag ág. Szép napos időben vé
gezzük ezt az oltást s bekötözvén, oltó viaszszal mázol
juk be. Az oltvány további 
gondozásáról fölösleges emlí
tést tenni, mert az olyan, mint 
más gyümölcsfáknál. Az oltás 
ideje a nedvbe indulás ideje.

Ezt mellékesen közbe szőve, 
csak azt említem meg még, 
hogy a diófa 20—25 méter 
magasra megnő 4—5 méter 
sugárral körülrajzolható ko
ronában. 18—20 éves korá
ban kezd jól teremni és ki
nőtt állapotban jó esztendő
ben 2—3 hektoliter diót meg
terem 100—120 klg. súly
ban. Mintegy két millió dió
fát kellene ültetnünk, hogy 
saját szükségletünk fedezése 
mellett Francziaország nyo
mába léphessünk és a jövő 
nemzedék számára egy új 
bevételi forrást teremtsünk 
meg. Tegye meg kiki a ma
gáét és ezt is elérhetjük.

Ordódy Lajos.

Fűzfaóriás.

Képünkön bemutatjuk Gömör-Kishont vármegye Rima- 
brézó község határában, a rimamurány-salgótarjáni vasmű
részvénytársaság erdőhivatalának székhelyén diszlő, kör
nyezetéből kimagasló ritka fűzfa példányt.

A fűzfaóríás; Salix fragilis L. törékeny vagy csörege 
fűz ; de nem tiszta képviselője fajának, valószínűleg keresz
teződés révén összekeveredett és Endlicher szavait igazolja, 
ki a Salixet „botanicorum crux et scandalum“-nak nevezte.

Kora mintegy 90 év (Pressler-féle fúróval meghatá
rozva); magassága 227 m, (Winkler-féle dendrométerrel 
mérve); mellmagasságban (T25 m.), mért kerülete 352'9 
cm., átmérője tehát 112*3 cm.; a mélyen repedezett, de 
le nem váló kéreg 5’4 cm. vastag. 6-3 m., illetve 8-2 m. 
magasságban oszlik a hengeres, keleti oldalán kissé 
összelapuló törzs négy . főágra, melyeknek mindegyike 
hatalmas és mint fűz ritka méretű fát alkothatna, miután 
az egyik ág alsó átmérője 55 cm.

Az adriai tenger színe fölött 274 m. magasságban, 
mély rétegű, homokos agyagtalajon áll ; a tövénél csör
gedező pataktól állandóan öntözgetve, fiatal korában egy 
kerekes kútnak nyújtott gyér lombozatával némi árnyékod 
most bozontos koronáját büszkén emeli az eltörpülő 
gyümölcsfák és épület fölé.

Csakhogy már nevében is hordja végzetét: törékeny ! 
Ha a zúgó vihar belekap borzos üstökébe, ropogva-recsegve 
töredeznek le hatalmas ágai, összezúzva mindent, mi út-

jokba esik. Különösen az 
utóbbi években, — daczára 
erőteljes alkatának, — már 
kisebb szélrohamoknak sem 
képes ellentállani s veszé
lyeztetve a közlekedést is, oly 
pusztításokat visz véghez a 
szerényen feléje tekintő gyü
mölcsfákban, hogy többé ke
gyelmet nem kaphat, romba 
kell dőlnie.

Szándékunk azonban, leg
alább törzsét — ha ugyan 
a kívülről nem észlelhető kor
hadás meg nem támadta — 
az utókor számára megmen
teni azzal, hogy a megtépázott 
ágak eltávolítása után, a vá
gáslapokat védőréteggel be
vonva a törzs fölé tetőt emel
tetünk. Mitske Gusztáv.
wsmm m h u i v t m m * * **. w . t **** m t *

Helyreigazítás.
Mikor e lap 23. számában 

napvilágra jött közleménye
met átolvastam, megláttam az erős szavakat, hogy: a ME. 
első számai mintaképei voltak a hétköznapiságnak !

Csakugyan kemény szavak . . . Minthogy lehetnek 
társaim között olyanok, akik — daczára becses közlemé
nyeiknek — talán magokra is vonatkoztathatják ez Ítéle
temet, kimondom, hogy túloztam, hogy toliam hibás útra 
tévedt. A ME. nem pattanhatott ki a semmiből oly töké
letesen, mint Athene Zeusznak a fejéből, de tartalmas, 
becses, sőt remek közleményeket is hozott, amikért munka
társait csakis elismerés illeti és nem gáncs. Névszerint 
is felsorolnám a czikkirókat, akiket ez elismerés megillet, 
ha megvolna még kezeim között valamennyi már meg
jelent száma a ME.-nek.

És elmondok még egyebet is.
Megállóit a vonat az állomáson, amikor hallja a vona

ton ülő Feigelmann Szender, hogy valaki Finkászlében-t 
kiabálva, ide-oda futkos, aztán megáll az ő fülkéjének ab
laka alatt. Szender hamarosan kidugta fejét az ablakon, 
de későn húzta vissza, mert a kiabáló ur már rendesen 
képen teremtette.
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„Pinkásznak hívják az urat?“ kérdi jajveszékelő szom
szédját bentülő utitársa.

„Dehogy Pinkásznak, jaj'dehogy! Én Feigelmann Szen- 
der vagyok.“

„Hát miért dugta ki a fejét akkor, amikor Pinkászt 
hívták ?!“

Kedves barátim ! Ne vegyétek rossz néven a nem rá
tok vonatkozó szavakat! . . Errare humanum est . . .

Fankovics.

A legújabb fajta szőlőkarók.
Dencsházi József pestmegyei lakos saját találmányú 

szőlőkaróit hirdeti eladásra, melyek bár nem kerülnek 
többe, mint a tölgyfából készült szőlőkarók, de szerinte 
avval az előnynyel bírnak amazok felett, hogy nagyon 
sokáig tartanak. Nem láttuk ugyan magunk ezeket a 
szőlőkarókat, de mivel a kérdés minket is közelről érdekel, 
megkísértjük a találmányt hallomás után röviden ismertetni.

Az új karók anyaga homok és mész ; azok gyertya
módra készülnek, a gyertyában levő belet itt egy meg
felelő erősségű drót helyettesíti, melynek hivatása a 
különben törékeny anyagot jól összetartani. A karók végei 
hegyesek s homoktalajba könnyen leszúrhatok, mig alkal
mazásuk kötöttebb talajban nagyon kétséges, mert azokat 
a szokásos leveréssel a földbe erősíteni törékeny voltuknál 
lehetetlen.

A mi a karók szállítását illeti, az is nehézséggel fog 
járni, mert az aránylag nagy súlyú karók a fel- és le
rakásnál könnyen összetörhetnek s igy az új találmány 
nagy concurrenciát a régi karóknak nem igen csinál. 
A jövő azonban megmutatja, milyen keresletnek fog 
örvendeni az új találmány, mi azonban hosszú életet nem 
jósolunk a találmánynak, mert valószínű, hogy az az idő
változásoknak sem bir ellentállani.

Gyártanak ugyanott homok- és mészből téglát is, a
mely már biztosabb jövő elé néz, mert a homokvidéken
ez feltétlenül előnyös s olcsó anyag lesz, hol az agyag
különben csak drága pénzen szerezhető be. Az új téglák
csinos külsejűek, mi fő, elég kemények s állítólag minden
építkezésre alkalmasak. A gyártásra szabadalmat vettek
s igy azt leírni nem tudjuk s csak annyit említhetünk
fel, hogy a homokot gipszszel és mészszel keverik össze,
géppel sajtolják, azután mesterségesen szárítják, de nem
égetik. L.
.

P o r u b s z k y  G y u l a  m.  k i r  e r d ő m e s t e r  f. é. január 
22-én d. u. 5 órakor tartotta meg felolvasását „Hozam
szabályozásunk“ czimén az Orsz. Erdészeti Egyesület 
helyiségeiben losonczi Br. Bánffy Dezső ő nms. elnök
lésével. A felolvasáson jelen voltak: a két alelnökön kí
vül az orsz. főerdőmester, a m. kir. földmívelésűgyi, va
lamint a vallás- és közoktatásügyi minisztériumok erdé
szeti ügyosztályainak vezetői és sokan a székes fővárosban 
és a közel vidéken alkalmazott erdésztisztviselők sorából. 
Este társas összejövetel volt Förster vendéglőjében.

IRODAL/AI SZE/ALE.

—  A  h á z i  g o m b a  ( M e r u l i u s  l a c r y m a n s  F r . )  Épü
leteink faanyagainak erről a legveszedelmesebb ellensé
géről ismeretes, hogy olyan épületekben szokott fellépni, 
a hol fejlődésének elegendő nedvesség kedvez. Tudjuk 
azt is, hogy a fát a vörös revesedés tünetei között apró, 
könnyen szétmorzsolható koczkákra bontja fel, épen úgy, 
mint a Polyporus vaporarius, a melytől kezdetben csak 
az által külömbözik, hogy eleinte fehér-myceliumai 
csakhamar hamvas-szürke szint öltenek, míg a P. vapo
rarius myceliumai fehér színüket állandóan megtartják. 
Később azonban a két gomba közötti különbség már 
szembetűnő lesz, mert termőtesteik csak a kifejlődés 
elején hasonlítanak egymáshoz, a mikor mind a kettő 
vékony, fehér, varszerű alakban lép fel, mely alakban a 
P. vaporarius meg is marad s a meglepett helyiségekben 
csak gyenge, korhadó-fa szagot terjeszt, míg a házigomba 
termőtestei 3 0 -1 0 0  cm. szélesre is elterülve, felül tap- 
lósan húros, alul bársonyos izzadt kinézésű és kellemet
len szagu gombákká nőnek, a melyek csak széleiken 
maradnak fehérek, mig többi részük föld- vagy rozsda
sárga s később halványibolya szint ölt.

Erdőgazdasági szempontból a házigombának ez 
ideig kevesebb jelentőséget tulajdonítottunk, mint a jóval 
kevésbé veszélyes Polyporus vaporariusnak, mert úgy 
tudtuk, hogy erdeinkben csak ez az utóbbi károsít, míg 
ellenben a házigomba kizárólag az épületek veszedelme, 
a hol a spórái, vagy myceliumai által már inficiált tör
melékből, vagy más építőanyagokból jút az uj épületfa
anyagokba és ebből folyólag fellépését teljes biztonsággal 
megakadályozhatónak véltük az által, ha a házigombás 
épületek faanyagait és törmelékét uj építkezéseknél egy
általán nem használjuk s gondoskodunk arról is, hogy 
azokból a gombát ott használt eszközökkel, vagy ruhá
val se hurczolhassák át. Ennek a nézetnek hódoltak az 
erdővédelmi szempontból károsoknak minősíthető gombák 
legnevesebb kútatói is annyira, hogy habár Albertini és 
Schweinitz a házi gombának az erdőn való előfordúlását 
már 1805-ben hangoztatták — pld. Goeppert azt a föl
tevést, hogy a házigomba esetleg már az épületfaanya
gok termelésére szánt törzsekben is bennök lehet, a 80-as 
évek közepén még „súlyos tévedésének minősítette s 
1887-ig Hartig R. is hasonló meggyőződést hangoztatott.

Azóta azonban a szakembereknek a házigomba fel
tűnő terjedésére vonatkozó nézetei nagyot változtak. Egy
másután több botanikus megállapította, hogy házigomba 
tényleg az erdőkben is található és ma már az Albertini 
és Schweinitz által 1805-ben hangoztatott nézetet a szak
emberek teljesen beigazolnak tekintik. A legnyomósabb 
okot ehhez a nézetváltoztatáshoz Baumgarten orosz tá
bornok tapasztalatai szolgáltatták, aki az Orosz-Lengyel- 
országban végzett katonai építkezéseknél konstatálta, 
hogy bizonyos erdőrészekből hozott épületfa-anyagokon, 
a melyeket egymástól távol végzett építkezésekhez szál-
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litottak, az építkezéseknél pontosan betartott szigorú óv- 
rendszabályok daczára, a beépítés után nemsokára egy
idejűleg fellépett a házigomba. Az ezen tapasztalatból 
levonható következtetések alapján tovább folytatott vizs
gálódások az infectió eredetét teljesen tisztázták, miután 
több esetben megállapittatott, hogy az infectió okozásá
nak gyanújába vett erdőrészekben azokat az őrházakat 
és kunyhókat, a melyeket kizárólag a vágásterületről ter
melt anyagokból ott, a helyszínén építettek és máshely
ről eredőleg egyáltalán nem lehettek inficiálva, a házi
gomba szintén megtámadta, habár egynémelyik épület 
1700 tengerszin fölötti magasságban állott, a hova a 
völgyből még egy deszkát sem vittek fel. Ezen vizsgáló
dásokkal egyidejűleg megállapították azt is, hogy a házi
gomba myceliumai aránylag erősen kiszáradt fában is 
hosszú ideig életképesek maradnak s kedvező életfeltéte
lekhez jutva, tovább fejlődnek.

A Baumgarten megfigyeléseit mindenben megerősitet- j 
ték a galicziai katonai építkezéseknél Tilschkert katonai 
építési igazgató által gyűjtött tapasztalatok, a melyeknek 
következtében Tilschkert 1895-ben, az anyagvizsgálók 
nemzetközi egyesületének zürichi közgyűlésén szükséges
nek látta beható tanulmányozásra ajánlani azt a kérdést, 
hogy az épületfák átvételénél vájjon miképen lehetne 
felismerni a házigomba által inficiált faanyagokat.

A kongressus, tekintettel arra, hogy az az állítás, mely 
szerint a házigomba nemcsak már inficiált építőanya
gok használata és illetőleg az ilyen anyagokban 
vagy anyagokon levő spórák és myceliumok áthur- 
czolása folytán terjed, hanem valószínűleg még sok
kal nagyobb mértékben az által is, hogy a beépített 
faanyagok olyan erdőrészekból származnak, a me
lyekben a Merulius lacrymans honos, teljesen beiga
zolnak tekintendő: Tilschkert indítványát elfogadta és
az általa fölvetett kérdés tanulmányozására a mariabrunni 
erdőkisérleti állomás igazgatójának (Jos. Friedrich) veze
tésével egy bizottságot alakított.

Ez a bizottság, működése eredményéről, az anyagvizs
gálók által 1901-ben Budapesten tartott kongressuson 
számolt be.*

A beszámoló azonban — sajnos — nem deríthette fel 
eléggé a házigombát illető kérdést, egyrészt azért, mivel 
a physiologiai és biologai kútatásokat nem sorozhatta 
feladatai közé, másrészt azért, mivel a kérdés épen a 
szakemberek maqánvizsgálódásaihoz sorozandó physiolo
giai és biológiai kútatások hiánya miatt sok tekintetben 
még előkészítésre vár és ez az előkészítő munka — ter
mészeténél fogva — bizottságilag meg nem ejthető.

A bizottság megállapította azonban azokat a szabályo
kat, a melyek a házigomba fellépése elleni védekezés 
módjának kutatásánál követendők volnának és összegezte 
azokat a rendszabályokat, a melyeket az épületfaanyagok

* A beszámoló teljes szövegét lásd az anyagvizsgálók congressu- 
sának kiadványában, a mely után e sorok írattak.

raktározásánál és felhasználásánál betartatni és betartani 
kivánatos — és ezzel is kétségkívül igen becses munkát 
végzett, mert a míg egyrészt a szakemberek vizsgálódá
sának sikeréhez nélkülözhetlen egyöntetű eljárást körvo- 
nalozta, addig másrészt végleg eloszlatta a házigomba 
terjedése felől eddig táplált téves nézeteket és addig is, 
a mig a szakemberek által végzendő élettani vizsgáló
dások biztos óvszerek ismeretére vezethetnek, megjelölte 
a védekezés általános szabályait.

A physiologiai és biológiai vizsgálatok első felada
tául a bizottság természetesen az erdei vizsgálatokat 
jelölte meg és miután az eddigi tapasztalatok szerint a 
házigomba leginkább az őserdőkben és az ezekhez ha
sonló, külterjesen kezelt erdőkben honos, a hol sok a 
földön fekvő hulladék is : a szakembereket mindenekelőtt 
az ilyen erdőben folytatandó megfigyelésre utalja, de ki
emeli, hogy a vizsgálat szabad szemmel, vagy kézi nagyí
tóval gombamenteseknek látszó fákra is kiterjesztendő, 
mert a gombának az erdőn való előfordulása felől kellő 
tájékozódás csakis ilyen módon szerezhető,

További feladatul a bizottság azon kérdés eldöntését 
jelölte meg, hogy vájjon a házigombával egészen friss és 
kétségkívül egészséges jegenyefenyő, lúczfenyő és erdei
fenyő darabokat lehet-e inficiálni. Ha ez sikerül, akkor 
a belsejükben inficiált fadarabokat — a felületükön eset
leg található myceliumok gondos eltávolítása után 
olyan körülmények közzé kellene hozni, a melyek között 
a myceliumok tovább nem fejlődhetnek, de életképessé
güket megtartják. Ezekkel az inficiált fadarabokkal foly
tatandó kísérletezések során meg kellene aztán állapí
tani, hogy a myceliumok minő körülmények között in
dulnak a leggyorsabban olyan fejlődésnek, hogy a gomba 
jelenlétét szabad szemmel is meg lehessen állapítani. A 
feladat lényege u. i. az, hogy olyan eljárás állapíttassák 
meg, a melynek segélyével épületfa átvételeknél az épület
fákban esetleg már benne levő gomba egyszerűen, gyorsan 
és biztosan felismerhető legyen. Ennek az alapján aztán a 
farakodókon raktározott nyers és feldolgozott faanyagok 
ellenőrzésének szabályait is könnyű volna meghatározni.

Mindez bizottságilag megoldható nem lévén, a zürichi 
kongressus alkalmával kiküldött bizottság, azon remény
nyel, hogy a szakemberek úgy a házigomba élettani 
sajátságait, mint a fennebbiekben vázolt kérdéseket mi
előbb teljesen tisztába hozzák, működését befejezettnek 
jelentette ki és az épütetfa átvételeknél követendő eljá
rás szabályait a következőkben körvonalozta:

1. A faátvételeknél a szabad szemmel gyanúsaknak 
látszó anyagok mindjárt kezdetben külön választandók.

2. Olyan faanyagokból, a melyek az átvételig mester
séges szárításnak nem voltak alávetve és nem lesznek 
alávetve a felhasználásig sem, próbadarabok veendők és 
ezek 10—20. nedves melegnek teendők ki, azon czélból, 
hogy a netalán bennök levő házigomba, vagy Polyporus 
vaporarius vagy Corticium fejlődésnek induljon és szabad 
szemmel is felismerhetővé váljék. Ennél az ellenőrző ki-
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sárletnél természetesen a gyanús fadarabok vizsgálandók 
meg első sorban, annyival is inkább, mivel a gomba ki- 
fejlesztésének módjára nézve, ezekkel juthatunk leggyor
sabban a kellő tájékozottsághoz.

Ezen javaslatok kiegészítéséül a bizottság igen kívá
natosnak tartja, hogy:

1. Az épületfaanyagok az amerikaiak javaslatai sze
rint, kisebb méretekre feldolgozott állapotban használtas
sanak az építkezésekhez, mert így a beépítés előtt jobban 
kiszárithatók.

2. Az épületfaanyagok mesterséges kiszárítása általá- 
nositassék.

3. A faanyagok gondos raktározására úgy az erdőn, 
mint a rakodókon fordittassék több figyelem s a faanya
gok beépítése alkalmával a fának a falazattól való czél- 
szerü elszigetelése (kátránylemezekkel, vagy más hasonló 
elszigetelőkkel) legyen általános szabály.

Ezekből a javaslatokból vonjuk le mi erdészek is a 
minket illető szabályokat és betartásuk által legyünk azon, 
hogy a kereskedelem élénkülésével kapcsolatban hova
tovább gyakoribbá váló házigomba-kalamitásokat tőlünk 
teihetőleg csökkentsük. Azok pedig, a kiknek módjukban 
van, fordítsanak gondot az anyagvizsgálók nemzetközi 
knngressusán megjelölt kísérletezésekre is, hogy a fontos 
feladat megoldásában érdemeket szerzett szakemberek 
sorából a magyar név se hiányozzék. —ly.

—  H y l a s t e s  ( H y l e s i n u s )  c u n i c u l a r i u s  E r .  A lúcz- 
fenyőnek s kivált a lúczfenyő-ültetések és fiatalosok e ret
tegett ellenségének irtására és az ellene való sikeres 
védekezésre vonatkozó tapasztalatait és kísérleteit a 
„Centralblatt f. d. ges. Forstwesen“-ben összefoglalta 
Bandisch Frigyes ; t. olvasóinkkal a következőkben meg
ismertetjük az alkalmazandó irtási és óvóintézkedéseket.

1. A rendesen fekete szinű 4‘6 mm. hosszú és mint
egy 1*8 mm. széles szútól megtámadott csemetéknek ki
emelése és elégetése.

2. Fogó-héjak alkalmazása ; de ezeknek szilárdan kell 
a földön feküdniük, miért kővel vagy ennek hiányában 
gyephanttal leszorítandók ; ezzel megakadályozható a héj 
és talaj közötti élénkebb levegőcsere, a mi a kérget 
gyorsan szárítja és összegörbíti. Azon tapasztalat, hogy 
a kérdéses szú a fogó-héjakba — különösen azok 
szélein — legtöbbnyire teljesen befurakodik oly annyira, 
hogy legföljebb potrohának csak vége vehető észre, szük
ségessé teszi, hogy az eddig a Hylobius abietisnél is 
szokásos rovarfölkeresés és összegyűjtés helyett magok 
a fogó-héjak, még pedig a bogarak esetleges szétszórd, 
sának kikerülésére, ponyvákban gyűjtendők egybe és el- 
égetendők, mely eljárás késő őszig folytatandó.

3. Sikeres óvóintezkedés minden körülmények között 
a tuskó- és gyökér irtás, mert ezzel alaposan eltávolítjuk 
a rovar kifejlődésének alkalmas tanyákat. Sajnos azonban, 
hogy ezen eljárástól kényszerítve vagyunk eltekinteni oly 
helyeken, a hol a faanyag-érték, magas munkabérek 
mellett, aránylag nagyon alacsony, vagy a hol, mint

meredek hegyoldalokon, az ortás következtében talajlemo
sástól tarthatunk.

4. A hol az előbbi óvóintézkedés nem teljesíthető, elő
nyös lesz egy-két évi vágás-szünetelés és fogó-árkok 
alkalmazása a beültetendő területek körül, mivel a rova
rok bevándorlása a szomszédos vágásokból megakadá
lyozható.

Végül védekezhetünk a Flylastes cunicularius ellen a 
lúczfenyőcsemete-ültetés gondos keresztülvitelével ; külö
nösen elkerülve a mély ültetést, mely más rovarok káro
sításainak és egyéb hátrányok keletkezésének is utat 
nyit. (M .)
*** **** ******* ******* * * ***** ********

VADÁSZAT.

A tárkányi német barátok.
Irta: Kár Henrik.

A Peskő-barlangja a tárkányi erdőségben, évtizedekkel 
ezelőtt, még a szabad vadászat idejében, vadásztanya 
volt. Heves, Borsod, sőt Gömörmegye fáradhatatlan vadá
szai gyakran találkoztak a Peskő tájékán, melyet oly 
gyakran vert fel a kopók csaholása, váltakozva egy-egy 
puskadurranás visszaverődő zajával.

Vidám társaság vonult ide, ha a hajtásoknak vége 
volt; megnyíltak a tarisznyák, a szeredások ; a sok tiszta 
ruhába csavart hidegsült csak úgy kínálta magát. Volt 
ott sonka, szalámi, borjúsült, libapecsenye, kirántott csirke, 
s ki tudja még mi ! A vadászok nem rósz gyomrú embe
rek, ha meg vadászat után, izgalomtól elfáradva a tanyára 
térnek, lapulni kell annak a tarisznyának s ezer szeren
cséje a csutorának, hogy a hasa kemény anyagból van, 
mert rövidesen nagyon kis helyen el találna férni. Régente 
kancsókban is járta az ital. Persze az ilyen edénynek 
az lett a sorsa, ha kiürült, hogy a földhöz vágták ; kár 
lett volna üresen hazaczipelni.

A múlt század utolsó tizedében történt, hogy egyik 
tudós egri régészpap, kinél a Bükköt senki jobban nem 
ismeri, kiment Tárkányba, hogy a Peskő barlangját meg
nézze, kikutassa. Beszólt útközben a tárkányi erdőmester
hez, régi jó barátjához, a kiről mások előtt ekként szokott 
megemlékezni : „Soha jobb embert nem láttam ennél az 
erdőmesternél: Kitűnő vadász, szenvedélyesen szereti az 
erdőt és hegyet, csak egy hibája van, hogy arkheológiá- 
val nem foglalkozott. Mégis becses ember az arkheologus 
előtt, mert a nép között él, tudja gondolkozását, ismeri 
hagyományait s néha egy véletlenül elejtett szó elég arra, 
hogy a tudós egész kort illő világításban láthasson.“

Beszólt, mondom ide s kérdezte az erdőmestert, nem 
tudna-e neki valami megbízható vezetőt adni a Peskő 
barlanghoz? Vezetőt is adott, maga is kiment; mert ha 
arkheologiával nem is foglalkozott, annyi praktikusság 
volt benne, hogy a tudóst nem jó lesz csupán a vezetőre 
bízni, mert az csupa buzgóságból még félrevezetné őt.
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Hallottál-e valamit — szól a régész útközben a 
házigazdához — a néptől erről a barlangról?

Bizony nem hallottam én, válaszolt némi sajnálkozással 
az erdőmester, de a világért sem árulta volna el, a mit 
tudott, hogy az nemrégiben gyakran felkeresett, vidám 
vadásztanya volt.

Hát a barátrétről — folytatja a tudós — él-e még a 
nép hagyományaiban, hogy ott laktak a karthauzi barátok?

Azt sem hallottam vagy ha hallottam is, nem figyeltem 
reá, de majd utánna nézek ; szóba állok az öregekkel s 
ha hallok valamit, közlöm veled, — ha téged érdekel.

Kidöczögtek nagy ügygyel-bajjal, vízmosta, sziklafekete 
hegyi utakon s a vezetőül szánt erdőkerülő lesegitette a 
főtisztelendő urat a kocsiról.

Itt volnánk! - -  kérem alássan, — szólt a kerülő, kinek 
halvány sejtelme sem volt arról, a mi itt készül. Talán 
a régi jó idők ötlöttek eszébe : összébbhúzta különben is 
időbarázdálta homlokát, bozontos pillái alól alig pislogott 
ki két okos szeme, melyek elől vadorzó vagy fatolvaj 
még nem menekült el s melyek jobbjának világa úgy 
siklott végig a puska csövén, mint villámlás a borult 
égen : ott állt meg, hol golyója a nemes vadat halálra 
sebezhette. Szenvedélyes vadász volt az öreg, de neki 
nem voltak elmondani való vadászkalandjai ; ő hallgatást 
tanult az erdőtől s ha úri társaságban volt, csak enge
delmeskedni tudott szónélkül, pontosan. Talán övéi között 
bőbeszédűvé vált borozás közben.

Tudósunk az erdőmesterrel bemegy a barlangba, hol 
már előre küldött munkások keresztutakat vontak, vizs
gálja a kikerült törmeléket, egymásután szedi fel a heverő 
csontokat, ajó vadászgyomor trofeumait; „érdekes, érdekes“ 
mondja közbe-közbe, mig végre valami cserépdarabon 
akad meg a szeme. Felveszi, nézi jobbról, nézi balról, 
egyszer csak nagy örömmel szól az erdőmesterhez:

No ez már nemcsak érdekes, de becses is! Nézd 
barátom, az őskori edény füle. Páratlan s a mi fő, itt a 
fül tetején nincs lyukasztva.

• Az erdőmesternek gonosz sejtelmei voltak a korsófül 
eredetéről s bár szerfelett hamis zúzája kész lett volna 
tévedésében meghagyni a jó tudóst, mégis elővette bics
káját, megkaparta az őskori korsó fülét s alig hogy le
kapart egy kis földet, veszedelmesen mutatkoztak azok a 
bizonyos kevésbbé őskori lyukak.

Annál érdekesebb ! harsogá örömében a régész. Egészen 
új bizonyíték, hogy már az őskorban kifúrták a kancsó fülét.

Ez javíthatatlan ! gondolta magában az erdőmester. 
Kezébe adta a gyertyát, melyet eddig jobb ügyhöz méltó 
buzgósággal szorongatott a markában ; kiment a barlang
ból, magára hagyta az régészt.

Marczi ! — szólt az erdőkerülőhöz — most ide vigyáz
zon kend ; mondok magának valamit, de jól jegyezze 
meg. Ha a Főtisztelendő tudós úr kijön a barlangból, 
kérdezze meg : igaz-e, a mit az itteni öregek beszélnek, 
hogy hajdanában itt a Barát-réten néma barátok laktak ? 
Megértette?

E R D É S Z

Igenis kérem alássan, — volt a válasz.
Eltudja kend mondani?
Erre már nem is felelt. Hogy is lehet ilyesmit kérdezni ?
Elégedett arczczal lépett ki a tudós a barlangból, oda 

lép nagy alázatossággal a vén sunyi Marczi, hogy szabad-e 
neki valamit kérdezni?

Mentői többet! biztatta a kérdezett.
Igaz-e kérem alássan, hogy a mint az itteni öregek 

mondják, itt a Barát-réten valaha német barátok laktak?
Igaz, igaz ! szólt lelkesülten a régész s az erdőmester

hez fordulva :
Látod, — barátom, — minő egészséges a nép esze- 

járása! Nem tudja elképzelni, mi az a néma barát s 
németet csinál belőle. Minő becses a néphagyomány !

Az a ! mondta nagy komolyan az erdőmester, ki jól 
tudta, honnét származik ez a régi hagyomány.

*
Azóta nyomtatásban is megjelent már, „hogy a tárkányi 

nép hagyományaiban ma is élénken él még a néma 
barátok emlékezete, kiket azonban a nép józan gondol
kodásához mérten német barátoknak nevez.“ Abból a 
gonosz erdőmesterből pedig még máig sem lett ar- 
kheologus.

Ö n g y i l k o s  s z a r v a s b i k a .  Hogy az erdők királyai nem 
múlnak ki mindig hozzájuk méltó módon, bizonyítja alábbi 
eset. 1896-ban egy augusztusi éjjeli eső után csemete
kertemet akartam megtekinteni s meggyőződni arról, 
vájjon a zivataros felhőszakadásszerű eső nem okozott-e 
nagyobb kárt csemetéimben. Alig hogy a jól bezárt ajtón 
a kertbe léptem, föltűnt, hogy az ágyások nagy része 
friss szarvasnyomok által van eléktelenitve és sok csemete 
ezáltal össze-vissza taposva. A mint a nyomokat köze
lebbről szemügyre vettem, konstatáltam, hogy egy erő
sebb agancsár volt az éjjeli látogató. Mivel az ajtót erősen 
bereteszelve találtam, nyilvánvaló volt, hogy a bika a két 
méter magas sövénykeritést, úgy menet, mint jövet, át
ugrotta. A kerítés mellett annyi nyom vezetett keresztűl- 
kasul, hogy a kiugrás helyét megállapítani nem bírtam ; 
a kert körüli erős gyeptakaróban pedig lehetetlen volt 
a vadat nyomozni. Másnap délután egyik erdőőröm avval 
a jelentéssel állított be, hogy ama csemetekerttől mint
egy 2—300 lépésnyire egy 10-es szarvasbika fekszik 
megdermedve a lábas erdő szélén. Mindjárt tudtam, hogy 
nem lehet másról szó. mint arról, mely kertemet éjjel 
össze-vissza taposta. Kimentem én is az erdőőrrel a hely
színére s csakugyan ott feküdt a királyi vad élettelen 
este egy iszonyú, mély gyomorsebtől eléktelenitve. Úgy 
látszik, hogy a szegény vad a kiugrás helyét nem válasz
totta meg elég szerencsével, mert beleugrott a karóba, 
mely mintegy 15 cm.-nyíre belehatolt a gyomrába s iga
zán csak szívós  életerejével tudott a kerítésen ilyen iszonyú 
sebbel átvergődni. Amint aztán a kerítés karóit alaposab
ban megvizsgáltam, megtaláltam azt is, mely a szegény
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szarvas halálát okozta. A zuhogó eső annyira lemosta 
a vérfoltokat, hogy csak figyelmes kutatás után lehetett 
azok nyomait feltalálni. A karó hossza a földtől mérve 
2 méter 30 cm. volt. Lehet, hogy a csúszós talaj miatt 
nem sikerült a szerencsétlen véget ért fővadnak a mene
külés. Agancsa egy közép-erős szabályos állású 10-es, 
5V2 kiló súlylyal ; igazán kár érte, mert két-három év 
talatt kapitális darab válhatott volna belőle.

Irnecs Béla.
K ő s z á l i  s a s  a  B l i k k b e n .  A „Magyar Erdész“ 21-ik 

számában felemlíti Irnecs Béla, hogy tudomása szerint 
mostanában a Bükkben kőszáli sas nem fészkel. Sietek 
erre nézve megjegyezni, hogy a kezelésem alatt levő 
vlsnyói Örvesvölgy sziklaszakadékai között a múlt nyáron 
fészkelt egy pár Aquila fulva s a mint megfigyeltük, két 
utódot szerencsésen fel is nevelt. Ez a fejedelmi rabló 
igaz, hogy ritkán látható nálunk is és nehezen közelít
hető meg, azonban én e tekin etben mégis nagyobb si
kerrel dicsekedhetem, mint Irnecs Béla, mert húsz évi 
ittlétem alatt két db. kőszáli sast voltam szerencsés el
ejthetni. Az egyik eset méltó a felemlitésre s azért leg
közelebb e lapokban közölni is szándékozom. Tarkői.

S z á r c s a  a  b ü k k f á n .  Ezelőtt évekkel, augusztus végén, 
a mint a Maros partján kacsáztam, egy fűzfáról két 
darab tőkés kacsát rebbentettem fel. A szokatlan látvány 
után fürkészve, rájöttem, hogy a kacsák tulajdonképen 
nem a fűz ágain ültek, hanem a lefűrészelt odvas tüskön, 
melyen a kérlelhetlen pusztulás következtében ujjnyi 
vastag puha korhanyföld képződött s azon a madarak 
egészen otthonosan érezhették magukat, a mit különben 
az ott hagyott nagymennyiségű guanóból is lehetett 
következtetni.

Hogy különben rendkívüli körülmények miatt a vizi 
szárnyasok a fákra is íelgalyaznak, szaklapokban gyakran 
olvashatjuk, s egy ilyen eset leírásával gyarapítani kívá
nom a hasonló esetek számát. A múlt deczemberben 
egy az erdő bensejében levő kisebb vizduzzasztó körül 
foglalatoskodtam nyolcz munkással, midőn a duzzasztót 
tápláló kis erdei patakból mindnyájunk ámulatára egy 
magános szárcsa szállt fel s a völgy felső torkolata felé 
evezett, de már néhány másodpercz múlva visszatért, 
mivel a duzzasztón felül két kilométeren túl vízre nem 
akadt s nyugtalanul röpkédéit mindig felettünk, mig végre 
szemünk láttára egy idős bükkfára szállt. E nem minden
napi eset által még jobban sarkalva, beloptam szegény 
— az erdők rengetegébe tévedt — vizimadaraí s a bükk
fáról kis caliberű golyós fegyveremből utána eresztett lö
véssel le is emeltem. Irnecs Béla.

F a r k a s o k  a z  e r d ő v é d e l e m  s z o l g á l a t á b a n .  Egy 
ostrowi (Orosz-Lengyelország) földbirtokos erdejében a 
közel fekvő községek lakói állandóan dézsmálták a fát 
és a faorzások napirenden voltak, bár volt elégséges 
felügyelő személyzet, de az a tolvajlásokat nem bírta 
megakadályozni. A birtokosnak ekkor sajátságos gondo
lata támadt; pagonyaiban ugyanis ezelőtt 3 évvel betele

pített egy 7 drbból álló farkascsapatot s azokat a lakos
ság szemeláttára bocsátotta szabadon. A lakosság azóta 
gondosan kerüli az erdőt, de még az erdőőrök is. Mert 
a farkasok e három év alatt úgy elszaporodtak, hogy 
éjjelenként még az erdők mentén elterülő falvakba is 
betörnek és igen sok kárt okoznak a lakosságnak. Az 
erdőkben a hasznos vadat teljesen kipusztitották, sőt már 
annyira mentek, hogy még nyáron át is pusztítják a 
marhacsordákat, olyannyira, hogy a lakosság istállóban 
kénytelen tartani a marháit. A környékbeli községek lakói 
most végre feljelentést és egy csomó kártérítési pert indí
tottak az ötletes birtokos ellen s az érdekelt körök kíván
csian lesik a perek kimenetelét. (Vadászlap.)

S i k e r e s  v a d d i s z n ó  v a d á s z a t o t  rendezett a múlt 
napokban báró Baich Milán nadrági vadászterületén, 
mely alkalommal a háziúron kívül résztvettek : Pogány 
főispán, Fialka alispán, Vojnits törvsz. elnök, Kövér Lajos 
és Juhos Gyula. Esett összesen 7 db. sörtevad, közte 
egy ritka erős kan és 1 róka. Felemlitésre méltó, hogy a 
hajtok hajtás közben 3 db. megdermedt farkasra akadtak, 
melyek mérgezés folytán hulltak el. /.

S a j á t s á g o s  v a d k á r .  A bajor kir. udvari vadász
mesteri hivatal legutóbb eredeti vadkárt téritett meg egy 
panaszlónak. Ugyanis egy müncheni szenvedélyes kerék
pározó a forstenriedi parkban vigan nyargalt vasparipáján, 
midőn egyszerre néhány darab vaddisznó váltott keresz
tül ugyanazon az úton. Egy öreg kocza azonban elállotta 
az utat s a vasparipásnak minden csilingelőse daczára 
sem mozdúlt helyéből, sőt mikor az már nagyon közeire 
jött hozzá, annak rendje és módja szerint nekirontott és 
vasparipástól együtt úgy feltaszitotta, hogy alig tudott 
lábra állani, miközben úgy az illetőt, mint vadonatúj dísz
ruháját és paripáját is megrongálta. A póruljárt urlovas 
a kiállott izgalmak után rögtön a kir. udv. vadászmesteri 
hivatalnál jelentkezett és követelte a kár megtérítését, a 
mit aztán 35 márka 50 fillérben legott ki is fizettek neki.

A z  o r v v a d á s z a t  G ö m ö r b e n  egyre terjed s annak 
meggátlása czéljából, mint lapunknak Írják : Mihálik Dezső 
Coburg herczegi főügyész az illetékes megyei közigaz
gatási bizottság múlt hó 13-án tartott gyűlése elé egy 
alaposan kidolgozott javaslatot terjesztett.

KÜLÖNFÉLÉK.

*  K i n e v e z é s e k .  A  m. k. földművelésügyi minister Kócsy 
János erdőmentért a zsarnóczai erdőhivatalhoz erdőtaná
csossá nevezte ki. — Am. kir. földművelésügyi minister, 
a magyarországi kincstári erdőket kezelő erdőtisztek lét
számában a következő erdőgyakornokokat u. m .: Matll- 
sovits Károlyt az ungvári főerdőhivatal, Kacsó Andrást 
a szászsebesi erdőhivatal, Hayden Gyulát a bustyaházai 
erdőhivatal, Véssél Mihályt a liptóujvári főerdőhivatal, 
Irinyi Aurélt a bustyaházai erdőhivatal, Török Aladárt a 
kolozsvári erdőigazgatóság, Letz Lajost a szászsebesi erdő
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hivatal, Szabó Kálmánt pedig a lugosi erdőigazgatcság 
kerületébe erdészjelöltekké nevezte ki. — Továbbá Jano- 
viczky Béla és Schmuck Hugó ideiglenes minőségű 
erdőgyakornokokat állásukban véglegesítette. — A m. kir. 
földmívelésügyi miniszter Vassányi Mihály kir. erdőgya
kornokot, a horvát-szlavonországi kincstári erdőket kezelő 
erdőtisztek létszámában, az otocsáczi erdőhivatalhoz kir. 
erdészjelöltté nevezte ki.

*  H a r t i g  —  L o r e y .  A német erdészetet egyik csapás 
után éri a másik. Alig hogy a múlt októberben eltemet
ték a müncheni egyetem nagyhírű tudósát, dr. Hartig 
Róbertét, kinek váratlan, hirtelen szélhűdés okozta halálát 
egész Európa erdészete fájlalja ; deczember 27-én elhunyt 
a tübingeni egyetem jeles tanára s az „Alig. Forst- u. 
Jagd-Zeitung“ nagytudású szerkesztője, dr. Lorey Tuisco, 
kinek halála pótolhatatlan veszteséget okozott a német 
tudományos világban.

*  A z  e l s ő  e r d ő - h i t b i z o m á n y .  Báró Kemény Kálmán 
és neje, báró Bállffy Polixéna marosvécsi uradalmukból 
hitb'zományt alakítottak. A hivatalos lap már legközelebb 
közli a királyi leiratot, melylyel a hitbizomány alakítását 
a korona jóváhagyta. Érdekes, hogy ez az első erdő-hit
bizomány, mely már az uj rendszer alapján készült. 
Jelentőséget ád neki a kormány ismételten hangoztatott 
álláspontja, hogy ugyanis szakit az eddigi rendszerrel és 
az erdő- s nemzetiségi vidékeken hitbizományokat csinál, 
hogy a magyar föld idegen kézre jutását a veszélyeztetett 
pontokon lehetőleg megakadályozza.

*  D y n a m i t - m e r é n y l e t  e g y  e r d é s z  e l l e n .  Szokolár 
községében az osztr. magy. á. v. társ. I. sz. erdészlaká
nak ablaka alatt m. hó 5-én éjjeli V212 órakor egy dyna- 
mit töltény óriási durranással fölrobbant. Az épület vako
lata egy kissé megrongálódott ugyan, de a bennlevőknek, 
az erdésznek és családjának szerencsére, az ijedtségen 
kívül, semmi bajuk nem esett. A csendőrség erélyesen 
nyomoz az után, hogy miképen került a dynamit-töltény 
oda s főleg miképen sült el.

*  F a a n y a g o k  t a r t ó s s á g a .  A nedvességtől jól meg
óvott ácsolt fagerendák tudvalevőleg évszázadokon ke
resztül is jó karban maradnak, amint erre a régi mű
emlékekben számtalan példát találunk. A londoni West- 
minster-Hallnak menyezete skót erdet fenyőből készült 
és bár 450 évnél is hosszabb idő óta áll fönn, ma is 
teljesen jókarban van. Még bámulatosabb a római Szent- 
Pál bazilika gerendázatának tartóssága, amely már ezer
esztendős múlttal dicsekedik. Egészen mások a tapasz
talatok, ha a fát a levegőtől elzárt nedves helyen tartjuk. 
Ilyenkor már nehány év alatt tönkremegy. Apró fakocz- 
kákat alig egy hüvelyknyire ástak a föld alá, mégis a 
faanyagok közűi csak a vörösfenyő és az erdeifenyő állott 
hosszabb ideig, tiz évig, a korhadásnak ellent. A többi a 
következő időtartam alatt mentek tönkre : a nyárfa és a 
nyír három, a fűz és vadgesztenye négy, a jávor és a 
bükk öt, a kőris és a szilva hét, végül a tölgy nyolcz 
esztendő alatt.

* V e s z e t t  f a r k a s ,  v e s z e t t  k u t y a .  Máramaros vár
megye izavölgyi járásában, a dragomérfalvi határban, 
újév napján egy veszett farkas hat oláh juhászlegényt 
megmart. A szerencsétlenek az arczban és lábszáron 
sérültek meg. A farkast fejszékkel ütötték agyon, de ez 
nem ment könnyűszerrel. Az embereket Budapestre 
szállították és idehozták az agyonvert farkas fejét is. 
Jelentik továbbá Felső-Visóról, hogy ott egy veszett eb 
több embert megmart, ezek között Bárány Tivadar keres
kedő nejét, kis fiát, az üzletben alkalmazott gyakornokot, 
a házban alkalmazva volt cselédet és egy Fejér Béla 
nevű kis fiút. Ezeket is a fővárosi Pasteur-intézetbe szállí
tották. Ugyancsak Máramaros-Szigeten egy asztalosmester 
házőrző kutyája is megveszett. A kutya többeket meg
mart, de eddig nem sikerűit az állatot ártalmatlanná tenni.

* A  C s o r b a - t ó  j e g e .  Valamint az egész országban, 
a Magas-Tátra vidékén is nagyon enyhe a tél. A Tátra 
hegyormait hótakaró fedi, de a temperatura az előző 
évekhez képest mérsékelt s a fokmérő a Csorba-tó mel
lett, tehát 1374 méternyi magasban, nappal 1—3, éjjel
5—8 fokot mutat. A Csorba-tó mindazonáltal befagyott 
már s 30 holdnyi területét 30—50 czentiméteres jégtakaró 
borítja. Az idei enyhe télen nagyban emelkedik a jég ára 
s ilyenformán Ausztriából és Németországból egyre érkez
nek a rendelések a liptóújvári erdőigazgatósághoz, mely a 
földmívelésügyi minister megbízásából a Csorba-tó jegével 
rendelkezik. A Csorba-tó jégmennyisége már most is 
több, mint 3000 kocsirakomány s szállítása nem ütközik 
nehézségbe. Nagy áldás ez a szegény hegylakóknak, 
akik a jég szállításával keresetre tesznek szert és némi- 
képen enyhíthetik nyomorukat.

*  M é t e r m é r t é k - r e n d s z e r  O r o s z o r s z á g b a n .  Az 
orosz császári pénzügyministerium, mint arról moszkvai 
főkonzulátusunk a m. évi deczember hóról szóló jelenté
sében értesít, a métermérték-rendszer általános beveze
tésére javaslatot dolgozott ki, melyet az orosz államtanács 
őszi ülésszakán benyújtani szándékozik.

*  L é d n e r  é s  G u t w i l l i g  vadbizományosok üzleti jelen
tése. Budapest, központi vásárcsarnok, 1902. január 24. 
Élénk forgalom ígérkezik különösen szarvas, őz, de 
gyümölcsfélékben is. Ajánljuk a meghosszabbított szarvas 
lelövési engedélylyel biró uraknak a frissen lőtt fővadat 
direct hozzánk beküldeni, melyért ajánlunk 6 0 —74 fillért 
klgr.-ónként. Vadsertést is szívesen veszünk 50 80 fill.
Özet 100—170 fill. kg. Nyúl 220—260 fill. db. Fáczáti 
4 —6 kor. Vadkacsa 240—280 fill. páronként. Gyümölcs
fajok árai a következők ; Nagy ranet 30 35 korona,
apróbb 20—34 kor. Közönséges árú waggonokban 
14—22 kor. mmázsánként. Császárkörte 40—60 kor. 
Vajkörte 50 — 60 kor. mmázsánként. Dió I-a Erdélyi 
24—28 kor. Burgonya: nagy rózsa 320—340 kor. 
Sárga 320-340 waggontételeknél.

c-
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Sajtóhibák.
Lapunk 22-ik számába sajtóhibák csúsztak be, melyeknek az aláb

biak szerint való helyesbítését kérjük :
A 4U0. oldalon az I. hasáb 8. sorában fölülről i 110)'  hslyett 

olv. 1”—100°
U. o. * a. széles mérőszalagot helyett olv. széles aczélmérő sza

lagot.
U. o. a II. hasáb 1. sorában alulról e helyett olv. d.
U. o. a II. hasáb 2. sorában alulról C -e  helyett olv. c—d.
A 401. oldalon az I. hasáb :J. sorában fölülről Az a helyett olv. A
A 402. oldal I. hasáb 9. sorában fülűiről ehet helyett olv. lehet.
U. o. az I. hasáb a 12. sorában vezérfonal helyett olv. vezérvonal.
A 23. szám 418. old. I. hasáb alulról 9. sorában „helyiránynak“

helyett olv. helyes iránynak.
U. o. alulról a 4. sorban „7-ik ábra“ helyett olv 8-ik ábra.

LEVÉLSZEKRÉNY.

E r d é s z  é s  j o g á s z .

Igen tisztelt Szerkesztő Úr!
Becses lapja 22. számában az „Irodalmi Szemle“ 

rovat alatt az osztrák viszonyokkal kapcsolatban néhány 
szó esett néhányunkról, kik az erdészeti tudományok 
mellett a jog- és államtudományok tanfolyamát elvégez
tük. Bennünket szerény véleményem szerint annyiban 
érint a dolog, hogy tett tanulmányaink a tisztelt szak
közönség elé, mint olyanok vannak odaállítva, „melyeket 
gyakorlati szempontból Ítélve, helyeselni sehogysem lehet."

Teljesen egyetértek a czikknek azon állításával, hogy 
az emberi élet igen rövid arra, hogy valaki két olyan 
terjedelmes szaktudományt, minő a jog- és az erdészet, 
tökéletesen elsajátíthasson s azokban a szükséges gyakor
latot is megszerezze. Nincs ugyan társaimtól felhatalma
zásom, de azt hiszem, kijelenthetem, négyünk-ötünk 
közül ezt a czélt maga elé senki sem tűzte. Nem volt 
czélunk az sem, hogy nagyobb eladásoknál, építkezések
nél, bármily természetű peres kérdések megoldásánál, 
alkalomadtán közbenjáróul szolgálhassunk, sőt még ha 
kettős képzettségünkre való hivatkozással, ilyen meg
bízást is nyernénk, azt magunktól tiszteletteljesen elhárí
tanánk, mert ez nem a mi, úgynevezett „jogászerdészek“, 
hanem az ügyvédek feladata.

Joggal kérdhető tehát, miért vállaltunk magunkra, az 
anyagiakat nem tekintve, ekkora fáradtságot? Bizonyára 
feltűnési viszketegből nem, hisz nagyobb részünknek, — 
mint ilyennek, — még a neve is ismeretlen. Nehogy 
azonban ilyen vád érjen bennünket, legyen szabad néhány 
szóval vázolni az okot, amely legalább engem az egye
temre vezetett.

Ezelőtt tizennégy-tizenöt évvel, az erdészeti akadémián, 
az erdőtörvény előadására a kellő súly nem helyeztetett. 
A törvényt az erdővédelem-tannal kapcsolatban, egyik
másik társunk hol lassan, hol gyorsan felolvasta s az 
egyes felolvasott szakaszokhoz, az előadó tanár némi 
magyarázatot fűzött. Bevallom gyarlóságomat, hogy biz’ 
én sokat belőle nem értettem. Később, mikor komolyab

ban láttam a törvény tanulásához, bizonyos utbaigazitások 
révén, érdekelni kezdett a törvénynek látszólagosnál mé
lyebb értelme s rá Kellett jönnöm, hogy a törvény szel
lemének megértéséhez, nem épen elegendő a törvény 
egyszerű olvasása. Ekkor érlelődött meg bennem a gon
dolat, hogy a jogot elvégezzem. Megtettem s eddigelé 
nem volt okom bánni, hogy ezt, — ha úgy tetszik, ket
tős tudást megszereztem.

Mi tulajdonkép nem is a jog, hanem az államtudomá
nyokkal foglalkoztunk. Ezeknek pedig a legnevezetesebb 
tárgyai egyebek közt a köz- és közigazgatási jog, a pénz
ügytan és pénzügyi jog, a társadalom-gazdaságtan és a 
politika. Azt hiszem, senki sem fogja tagadni, különösen 
a kir. erdőfelügyelőségeknél és az állami kezelésbe vett 
községi stb. erdőknél alkalmazott szaktársak közűi, tehát 
azok közűi, kiknek a törvények végrehajtása és alkalma
zása körűi szerep jutott, az itt felsorolt tárgyak szakunkra 
való fontosságát. Mert nem épen mellékes ám az erdészre 
nézve, némikép ismerni a közigazgatás valóban szövevé
nyes gépezetét ; nem mellékes ismerni az egyes hatósá
gok hatáskörét s az egymáshoz való viszonyát; az sem 
épen baj, ha az erdész is tudja mérlegelni a politikai 
tudomány révén, a társadalom egyes intézményeinek 
czélszerüségét vagy ha egy kissé szélesebb alapon tanulta 
a közgazdaságtan elemeit, mint a hogy az akadémián 
alkalmunk nyitott. Ilyen ismeretek mellett a szakember 
nincs bizonyos sablonos merevséghez, paragrafusokhoz 
kötve, sőt inkább módjában áll a tisztán gazdasági szem
pontokat és elveket a törvény keretén belül, annak szel
lemében megvalósítani.

Bizony-bizony mondom, ma sem volna felesleges, ha 
ezen tudományok megfelelő kivonatban akadémiánkon 
tárgyaltatnának, mert ha mód nyujtatnék, hogy a fennebb 
vázolt ismeretek elemeivel a fiatalabb generáczió meg
ismerkedhessen, látköre mindenesetre tágabb lenne s 
majdan nem hallanánk lépten-nyomon olyan érthetetlen 
kijelentéseket, hogy az erdőgazdaság ellentétben áll a 
joggal, — nem dobálnánk meg sárral meglevő törvényün
ket, melyről ha beismerjük is, hogy vannak némi fogyat
kozásai, igyekeznénk azokon, — amely ellen annyit vét
keztünk, — a törvény helyes, tapintatos végrehajtásával 
segíteni. Tudnánk szakunk terén helyes különbséget tenni 
az állami feladatok és a magán tevékenység körei között, 
lenne némi tudományos alapunk a nép teherbírásának 
megítélésére s tán még az istenadta, agyonistápolt szegény 
nép jóvoltára is több tekintettel lennénk, mint manapság 
szokás . . . .  vájjon ki törődik ma ezekkel közülünk a 
gyakorlatban ?

De mindettől eltekintve, szerény véleményem szerint, 
törekvésünk gáncsot még „in abstracto“ sem érdemel, 
mert ha nem is tagadjuk épen el, hogy a jogtudományok 
bizonyos ágaival foglalkoztunk, ezzel kérkedni vagy ré
szünkre előjogokat követelni eszünkbe nem jutott. Mi 
magunkat első sorban erdészeknek tartjuk s tán nem 
vagyok szerénytelen, ha hiszem, hogy mások is erdészek
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nek ismernek. Számunk csekély, a közel ezer szakkép
zett erdőtiszt között elenyésző, nem kell tartani tőle, hogy 
a szaktudomány kárára elszaporodunk, bár nincs tudo
másom róla, hogy jogi ismereteink révén, oly tanokat 
vallanánk, melyek az erdészeti tudomány mai állásával 
ellentétben állanának.

Mi saját — megengedem külön kedvtelésünkből, a 
magunk részére, egy új világot akartunk gyújtani, hogy 
ennek fényénél saját szaktudományunk bizonyos ágazatai
ban sikeresebben dolgozhassunk. Volt-e szükségünk erre 
vagy nem . . . .  legyen nekünk a mi hitünk szerint.

Szaktársi üdvözlettel :
Dr. H off mami Gyula.

** *
Készséggel teszem közzé szaktársunknak hozzám 

intézett eme levelét, bár nem ismerhetem el azt, hogy 
akár az említett osztrák szaklapból átvett közlemény tar
talmával, vagy mással is, a mi jogász-erdész szaktársainkra 
kedvezőtlen következtetéseket vontam volna le. Eszemben 
sem állt őket a kettős tudásért gáncsolni s csak azért 
közöltem a hivatkozott czikk tartalmát, mert abból olva
sóink meggyőződhettek arról, hogy közgazdaságilag fej
lettebb államokban a technikai pályát már régen becsülik 
annyira mint a jogit, mi pedig ma is ott vagyunk, hol 
ezelőtt egy negyedszázaddal, azaz pardon még sem ott, 
hisz az első doktoravatás a budapesti műegyetemen múlt 
hó 16-án ment végbe s igy a műszaki tudományok ápo
lói nálunk is nagyobb elismerésben részesülnek a jövőben 
Azt aláírom, hogy más — a kúltura fokán magasabban 
álló — országokban, a közigazgatási jog, a pénzügytan, 
a pénzügyi jog, erdészeti politika s más rokontantárgyak 
kimerítően adatnak elő az erdészeti főiskolákon, nálunk 
pedig azokra — szomorú de igaz — súlyt ma is alig 
helyeznek, pedig az erdészre nézve nem mellékes, hogy 
pl. közigazgatásunk bonyodalmas szervezetét a gyakorlati 
életben csak alkalomadtán, talán hosszú évek múltán 
ismeri meg, avagy e tekintetben is bizonyos készültség
gel lép ki az- élet küzdterére.

Mi s úgy tudom az összes szaktársaink, már ezért is 
csak elismeréssel vagyunk jogvégzett collegáink iránt, 
kik elsősorban mindig erdészek maradnak ; az pedig nálunk 
még senkinek eszébe nem jutott, hogy az erdészet egész
séges fejlődését, az erdész-jogászok túlszaporodásától 
féltette volna. A mai viszonyok között igenis szükség van 
hazánkban reájuk s ha szaporodnak, csak hasznára vál
hatnak szakunknak és tekintélyének.

A szerkesztő.

Tekintetes Szerkesztőség!
A Magyar Erdész 23-ik számának 419. sz. oldalán, 

a „Törzskönyvek adataihoz“ czímü czikkben L. ur 
szájkosár-rendszert említ s erre példának felhozza az én 
esetemet, amidőn ugyanis az Orsz. Érd. Egyesület leg
utóbbi gyűlésén a tárgyalás alatt álló ügyhöz hozzászól

24. szám.

tam, azt az elnöki figyelmeztetést kaptam, hogy más al
kalommal írásban adjam be előre indítványomat.

En ebben nem látok semmiféle korlátozást sem, sem 
a magam, sem bármelyik tagtársam szólásszabadsága 
tekintetében, mert a figyelmeztetés pusztán tévedés.*

A tévedésnek valószínű oka pedig az lehet, hogy el
nökünk arra az országgyűlés mindkét házában követett 
szokásra gondolhatott (vagy talán szabályra,) mely sze
rint a hozandó határozatra vonatkozó javaslat, nyomatva 
előre kiosztatik.

Én pedig azt sem tudtam, hogy mi lesz a javaslatban. 
Ebből kifolyólag nem is tehettem felszólalásomhoz elő
készületet, minek pedig az lehet a következménye, hogy 
elnökünk — ki az ügyre vonatkozó iratokat, eseteket stb. 
nem ismerheti — nem tudhatta tisztán kivonni felszóla
lásomból annak rövid tartalmát, hogy azt mint a tárgy
hoz tett észrevételt vagy indítványt szabatosan a gyűlés 
határozata alá bocsássa.

Én tehát így fogván fel a dolgot, nem is találok a fel
merült esetben szólásszabadság korlátozást s ennek alap
ján ki is jelentem, hogy tagsági jogaimmal ezentúl is 
kívánok élni s fel is fogok szólalni ha szükségesnek 
látom. Hiszen nem is azért tartjuk fent az egyesületet, 
hogy csak néhány tag akaratát vagy czélját érvényre 
juttatni segítsük, hanem azért, hogy összeségünk befo
lyása, ebben pedig többségünk akarata legyen döntő a 
fenforgó ügyeinkben.

Tévesnek tartom, tapasztalataim alapján, a szájkosár
rendszer létezésének feltételezését is. A kinek joga van, 
érvényesítse jogait, szólaljon fel.

Én nem is tartok attól, hogy hátrányt szenvedhetne 
bármelyik tagtársam abból, hogy jogaival él.** *** Nem hi
szem, hogy ilyen eset állna elő s meggyőződésem szerint 
bátran szólal fel, aki sérteni, kicsinyelni vagy gúnyos 
megjegyzést tenni nem akar, mert haragot nem vonhat 
magára. És ha tiszteljük más véleményét, ezt követeljük 
a magunkéra is. Szakítsunk tehát azzal a felfogással, 
hogy szájkosár-rendszer léteznék s gyakoroljuk tagsági 
jogainkat bátran.

Megokolni óhajtom egyúttal jelen soraimnak czélját. A 
jelzett czíkknek elolvasása bennem azt a gondolatot éb
resztette, hogy sokan abban a hiedelemben lehetnek, 
hogy azt én Írtam. Ezt a feltevésemet több szaktársam 
megerősítette. Kijelentem azért, s ezt a tekintetes Szer
kesztőség is megerősítheti — az ismeretlenül maradni 
kívánó szerzőnek incognitióját is megőrizve — hogy a 
czikket nem én Írtam s az én czikkeim mindig nevem 
alatt jelennek meg s egy sem volt nevem nélkül közölve.'"**

Azzal fejezem be soraimat, hogy — kérve ezeknek egy

* Mi is annak declaráltuk. Szerkesztő.
** Arra még gondolni is nagyon szomorú lenne. Szerkesztő.
*** Ezt is készséggel elismerjük, bár ha másként állana a dolog, 

akkor sem okozna az bajt, mert elvégre bárki irhát idegen név alatt 
is, a felelősséget a szerkesztő viseli. Szerkesztő.
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kis helyet a Magyar Erdészben — bárha teljesedésbe 
mehetne az az óhajtásom, miszerint minden fél ügyein
ket, a nyíltsággal s közös erővel dolgozva azokban a 
válvetett munkálkodás az összetartás juttathassa diadalra.

Nagy-Károly, 1902. évi január 25-én
a tekintetes Szerkesztőségnek kész szolgája 

Márton Sándor.

Szerkesztői üzenetek.
K. S . urnák . . . O . . . on. Lapunkat a 2-ik évben is ha

sonló terjedelemben és kiállításban fogjuk szerkeszteni s az ára az
eddigi marad. Altiszteink jövőben is évi 8 koronáért kapják.

P. J. urnák G . . . en. Már az nem áll, hogy nálunk ne lehetne
jó és olcsó vadászkalapokat kapni. Próbálja meg Póríi F. és Fia
udv. szállítóknál Budapest, Váczi-utcza 21. szám kalapot venni s meg 
fog győződni, hogy azok vannak olyan jók, mint ama agyondicsért 
Pichler-féle gyártmányok, melyeket saját szégyenünkre különösen a 
vidéki kereskedőink székiben kinálgatnak.

T. K. urnák . . . B . . . on. A 2 l. számban közzétett kérel
münkre hat czímrajzot küldtek be, melyek közül kettő elkésve érke
zett a szerkesztőségbe. A jövő szám, már uj czímképpel lesz ellátva.

hirdetések felvétetnek e lap 
kiadóhivatalában

Jó óráknak — 3 évi jó tá llá ssa l — 
lego lcsób b  b evásárlási forrása!

KONRÁD JÁNOS
B R Ü X  (Csehország)

ajánlja a legszigorúbb szavatosság
gal 15 év óta előállított

óráit, arany- és ezüst-áruit.
A gyár a cs. és kir. osztr. biro
dalmi sassal, több kiállítás arany 
és ezüst érmével, valamint több 
ezer írásbeli elismeréssel lett ki
tüntetve. Az összes áruk a cs. és 
kir. éremhivatal által megvizsgálva, 
ennek pecsétjével ellátva vannak.

Meg nem felelő áru visszavétetik, vagy kicseréltetik s igy 
minden risico ki van zárva.

Valódi ezüst rém. óra írt 5.80; Kettős fedelű írt 7.75; Anker 
rem. kettős fedelű, 15 rubinnal frt 8.75; Jó nicl el nm . óra frt 
3.75; Ezüst női rém. óra frt 6.75, arany kerettel frt 7.50, 
kettős fedéllel frt 8.75, arany kere és kettős fe d é s i frt 9.50; 
Valódi 14 karátos arany női rém. óra frt 14.—, kettős fedéllel 
frt 18.50; Valódi 14 karátos férfi rém. óra írt 24. —, kettős 
fedéllel frt 35. Aranygyűrűk fit 2.25, gyémánttal írt 8.— s
feljebb. Karpereczek, broschok és fülbevalók nagy választékban.

Eredeti ezüst pánczélláncz, cs. 
kir. éremhivatali jelzéssel,30 cm. 
hosszú, 15 gr. nehéz frt 1.20, 20 

__ gr. nehéz frt 1.50, 30 gr. frt 2.20,
40 gr. frt 2.60. 50 gr. frt 3.25, 60 

qr. frt 3.80. 70 gr. frt 4.50, 80 gr. frt 5.10, 100 gr. frt 6.80, 150 gr. frt 9.50. 
Ézüst függök, compassok, kulcsok, medaillonok árjegyzék szerint. —  

Legdivatosabb valódi 14 karátos aranylánczok.
F iz e t é s ü l  b á rm ily  l e v é lb é ly e g e t  e l fo g a d o k .  — S z é tk ü ld é s :  

u tá n v é t te l  v a g y  az ö s s z e g  e lö le g e s  b ek ü ld ése  e llen .
Nagy képes árjegyzék kívánatra ingyen és bérmentve.

Pályázati hirdetmény.
Draskovich Iván gróf Baranya-sellyei hitbizományi uradalmi erdőhivatalánál egy

erdészeti segédtiszti állás
töltendő be, melylyel a következő javadalmazás jár:

készpénzfizetés . . . .  400 korona
étkezési pénz.....................  720 „

azonkívül lakás, fűtés és világítás.
A selmeczi akadémiát jó sikerrel végzett oly pályázók, kik a magyar nyelven 

kívül a németet legalább is szóban bírják, kellően felszerelt kérvényeiket alanti 
czimre küldjék be.

Az állás fo lyó  év i m árczius 1-én foglalandó el.

gróf Draskovich 3ván erdőhivatala 
jJaranya-Sellyén.
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A liptó-ujvári kincstári magpergetőben a múlt év őszén gyűjtött toboz
ból pergetett, mintegy 4000 kgr. 80—90% csiraképességü

/áczfenyőrrjag
kerül f o l y ó  é v i  á p r i l i s  h ó  v é g é i g  eladásra.

A mag kilogrammonkénti eladási ára 2 korona 50 fillér.
Megrendelések az alulírott m. kir. főerdőhivatalnál, vagy a liptó-ujvári 

m. kir. raktárgondnokságnál a fent jelzett időn belül bármikor tehetők.

Liptó-Ujvárott, 1902. évi január hó 31-én. jfiacjy. kir. jőerööhivatal.

Faeladási hirdetmény.
A nagyméltóságu m. kir. földmivelésügyi ministerium 1901. évi 88810. számú magas 

rendelete értelmében a rendszeres gazdasági üzemtervtől eltérőleg Csomonya (beregvármegyei) 
volt úrbéreseinek a Sztrabicsó-Qorondi vasúti állomás 8 kilométer távolságra fekvő erdejében 
engedélyezett következő rendkívüli fahasználat fog folyó évi fsbpuár* hó 13-án, d. e. 11 órakor* 
a községházánál megtartandó nyilvános árverésen alábbi hivatalos becsár, mint kikiáltási áron felül 
a legtöbbet Ígérőnek eladatni.

Eladás tárgyát fentnevezett és körülhatárolt erdőnek egész fatömege tövön egy tömeg
ben és megszámozott következő mennyiségű fanemek képezik:

I. Tölgyfanem.
1630 darab 2535 m3 müfa . . . . . 24490 K.

3666 ürméter tűzifa . . . .  5499 K.
II. Kőrisfanem.

1356 darab 677 m3 müfa 
393 ürméter

III. Szilfanem.
2756 darab 1118 m3 müfa

1696 ürméter tűzifa
IV. Gyertyánfanem.

1796 darab 900 ürméter tűzifa

8124 K. 
590 K.

11180 K. 
2544 K.

1800 K.
V. Éger, vadkörte és vadalmafa-nemek.

2713 darab 190 ürméter tűzifa . . . _____ 300 K.
Összesen: 54527 K.

Árverelők kötelesek fent kitüntetett hivatalos becsár 10%-át készpénzben, avagy óvadék- 
képes állampapírokban árverelő bizottság előtt letenni.

Szabályszerüleg kiállított és 10% bánatpénzzel, vagy óvadékképes értékpapírokkal 
felszerelt, lepecsételt zárt ajánlatok — melyekben a megajánlott összeg szám és betűkkel vilá
gosan kiteendő, valaminthogy ajánlattevő a feltételeket ismeri és elfogadja szóbeli árverés meg
kezdése előtt szintén elfogadtatnak; ellenben u t ó - ,  v a g y  távirati ajánlatok figyelembe nem vétetnek.

Árverési feltételek alólirottnál, valamint a beregszászi m. kir. állami erdőhivatalnál 
hivatalos órák alatt betekinthetők. ^

Kelt Csomonya, 1902. évi január hó 18-án. T J z b é Z G S  Q l H O J Z .

Nyomatott Székely és Illés könyvnyomdájában Ungvárit.
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Függelék a „M agyar Erdész“  1901. évi 18. számához.

E r d é s z e t i  R e n d e l e t e k

BETÜSOROS

T Á R G Y M U T A T Ó J A
1880. ÉVTŐL.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA :

S T A R K  D E Z S Ő
URADALMI ERDŐGONDNOK.

UNGVÁR, 1901.

NYOMATOTT SZÉKELY ÉS ILLÉS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.
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Erdészeti rendelefsK befösoros tárgymutatója
1880. évtől.

A
I

Ajtó- és ablakvasalási czikkeknek a hazai gyárakból való beszerzéséről . . . j

I
Akáczpaizstetűről (L ecan ium )..............................................................................  j

Állami erdők kezelésének a földm. min.-ra való bizatása (á. e . ) .....................
Állami erdei adók fizetése tárgyában (á. e . ) .........................................................
Államerdészeti szolgálatba felveendők kellékeiről (á. e . ) .....................................
Állami sorsjegyek elárúsítása erdőfelügyelőkre ne b i z a s s é k ...............................
Állami kezelés alá vett idegen erdők kezelési ügyköre és személyzetéről
Állami felügyelet alatt álló erdők szakszerű őriztetéséről.....................................
Állami kezelés alatt álló idegen erdők használatára vonatkozó ügyek elintézéséről
Állami tisztviselők nyugdíjigényének m egállap ítása ...............................................
Állami tisztviselők fizetésére történt foglalásokról....................................................
Állami követelések kamatmértékéről (á. e.)...............................................................
Állami tisztviselők korengedélyéről..............................................................................
Államvizsga szabályzat m ódosítása i.........................................................................
Államviz gai előkészüléshez szabadságidő nem adható ..........................................
Államvizsgára készülők katonai szolgálatának elhalasztásáról...............................
Állandó munkások, szolgák, segéderdőőrök nyugdíjazásáról...............................

Apáczagyaponcz megfigyeléséről, ismertetése és i r tá s a ..........................................

Árkedvezmény mellett eladott erdei termékek vagy bérbeadott tárgyak árkülön
bözeteinek nyilvántartásáról...................................................................................

Árvaszékek megkeresése erdészeti ü g y e k b e n .........................................................
Áterdőlések és gyérítések tárgyában (á. e.)...............................................................
Áthelyezett erdőtisztek felmentvényének szövegezéséről (á. e . ) ..........................
Átutalt fizetési előlegek elszámolásáról (á. e . ) .........................................................
Áthelyezésekkel egybekötött fizetési szabályzat (á. e . ) ..........................................
Állami erdőhivatalok szervezése ü g y é b e n .........................................

Állami kezelésbe vett községi s más erdők kezeléséről (1898. évi XIX. t.-cz.). j

Aszfaltozási munkáknál a hazai anyagok igénybevételéről

Év Füzet Oldal

1898 VI. 726
1897 X. 917
1898 VI. 508
1891 I. 99
1881 I. 79
1881 IV. 317
1881 X. 834
1887 XII. 1081
1889 I. 118
1890 VIII. 594
1892 VIII. 582
1892 X. 772
1895 IV. 483
1897 IV. 312
1897 VII. 615
1888 III. 269
1888 VII. 674
1896 XII. 1112
1995 I. 126
1891 VI—VII. 530
1890 X. 796

1888 IV. 385
1888 I. 97
1882 III. 328
1897 IV. 312
1882 XII. 1106
1881 VIII. 654
1899 III. 292

( IV., V. 391, 532
1899 VII., VIII. 746, 888, 945

1 X. 1198
1900 III. 224
1900 XI. 1 1 17
1900 III. 238
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4 ERDÉSZETI RENDELETEK BETŰSOROS TÁRGYMUTATÓJA

B

Besztercze-Naszód vm. erdészeti kormánybiztosának hatásköre .........................
Besztercze-Naszódvidéki községi erdők kezeléséről (1890. XIX. t.-cz.) . . . .
Besztercze-Naszódvidéki községek birtokviszonyainak rendezéséről (1890. XVIII. 

t.-cz. 5. §.) és jogi képviseletéről........................................................................

Birtokrendezési ügyekben az erdőtörvény figyelembe v é te lé rő l ..........................
Borsodmegyei árvaházban erdőtisztek vagy altisztek gyermekeinek fentartott helyről 
Bustyaházai gőzfűrész anyagkezelése és számviteli szabályzata.........................

Czímeres nemzeti lobogó használata tárgyában 
Cserebogárrajzás megfigyelése ügyében .

i )

Debreczeni első takarékpénztár zálogleveleiről....................

Dúvadak mérgezésénél követendő e l já r á s ró l ....................

Dűlők elnevezésében történt változások bejelentéséről (á. e.) 

„Díszérem 40 évi hű szolgálatokért“ alapítása ügyében

E

Egyenruhaviseleti szabályzat (á. e.)

Egyházi személyek makkoltatási jogosúltsága bérbe nem adható (á. e.) . 
Egyházi személyek és testületek erdőrendészeti ügyeinek tárgyalásáról
Eladott államerdőkért befolyt pénzek kezelési szabályzata...............................
Építészeti hivatalok faszükségleteinek megrendelése és kiszolgáltatása (á. e.)

Év Füzet Oldal

1885 IV. 406
1890 VIII., IX. 561, 685

1892 I. 54
1890 XIII. 986, 993, 995
1890 II. 153
1883 XI. 986
1886 XII. 1003

1899 I. 66

1899 IV. 390

1897 VII. 612
1895 V. 613
1897 IV. 313
1887 XI. 985
1899 I., III. 65, 311
1898 XI. 1159

1897 XII. 1083
1881 IX. 751
1886 VII. 583
1882 XII. 1110
1890 III—IV. 246
1886 III. 258
1884 I. 105
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5ERDÉSZETI RENDELETEK BETŰSOROS TÁRGYMUTATÓJA

Év Füzet Oldal

Építkezési anyagok készletben tartásáról................................................................... 1887 XII. 1082
Építkezési hitelek felhasználásáról (á. e.) és nyilvántartása............................... 1888 III., V—VI. 279, 587
Épületek használata és jókarban tartásáról (á. e . ) ............................................... 1883 IV. 369
Erdei érték- és árszabályzatok kidolgozásáról............................................... 1880 X. 770
Erdei érték- és árszabályzatok megújításáról......................................................... 1885 III., VI. 313, 651
Erdei fanemek földrajzi elterjedésének meghatározásáról.................................... 1897 V. 403

i 1883 XII. 1078
Erdei kártételek békés elintézéséről.........................................................................j 1891 XII. 970
Erdei kihágási naplók készítése- és veze tésé rő l.................................................... 1880 IX.

I.
IV.

681

Erdei kihágások gyors elintézése és a bírságok beszolgáltatásáról..................... |
1884
1881

106
313

1888 XI—XII. 1078
Erdei kihágások és bírságok ügyrendtartása......................................................... j 1881 IX. 764
Erdei kihágás elbírálása egy nagyobb követelés e s e t é n ....................................
Erdei kihágások és erdőrend. áth. eljárási költségeiről szóló ellennyugták szer-

1889 XI. 853

kesztési szabályzata (á. e . ) .............................................................................. 1893 XII. 985
Erdei kihágások nagy tömegben való feljelentése m ellőzendő ..........................
Erdei kihágásoknál a birtokos képviseltetése és az azzal járó költségek meg-

1893 XII. 936

í té l é s é r ő l ............................................................................................................. 1896 VI. 484
Erdei termékeknek a közutakon való szállítása és le rakásá ró l .......................... 1891 III. 294
Erdei utak, ló- és gyalogösvények készítéséről (á. e . ) ......................................... 1892 XII. 949
Erdészeti alkalmazottak vasúti kedvezményeiről (á. e . ) .......................................... 1888 II. 178
Erdészeti alkalmazottak hivatalos lakásának házadójáról (á. e . ) .....................
Erdészeti altisztek és szolgák létszámának és szolgálati viszonyainak szabályo-

1897 VII. 613

zása (a. e . ) ........................................................................................................ 1833 VI. 533

Erdészeti altisztek árváinak nevelési ju ta lékáró l.......................................... 1888
1886

V—VI. 
III.

588
258

Erdészeti altisztek egyenruhaviseleti szabályához (á. e . ) ..................... 1897 XII. 1033
Erdészeti egyenruhát külföldön viselni nem s z a b a d ..................... 1895 XII. 1371
Erdészeti orvosok által kiállítandó egészségi bizonyítványokról.......................... 1888 V—VI. 588
Erdészeti pénzkezelés elszámolása ü g y é b e n ............................... 1881 IV. 315
Erdészeti ügyek perköltségeinek elszámolásáról (á. e.) . . . 1881 XII. 1049
Erdészjelöltek szolgálati idejének megállapítása ügyében (á. e . ) ..................... 1882 XII. 1109
Erdőakadémiai tanárok és államösztöndíjas akad. hallgatók egyenruhaviselési ^ 1882 III. 329

kötelezettségéről......................................................................... ^ 1882 XI. 1026
Erdőégések meggátlása és az azoknál követendő e ljá rá s ró l ............................... 1892 X. 774
Erdőfelügyelők évi jelentéseinek késedelem nélküli beterjesztéséről . . . . 1885 I. 94
Erdőfelügyelők közreműködése üzemtervek készítésénél 1882 XI. 1026
Erdőfelügyelők utiáltalany-nyugtáinak szerkesztéséről 1888 IV. 386

Erdőgazdasági előirányzatok összeállításáról (á. e.) 1 1882 V., XI. 467, 1028
1881 IV. 313

Erdőgyakornokok és altisztek szolgálati díjkötelezettségéről 1887 XI. 985
Erdőgyakornokok szolgálati viszonyának megállapítása (á e ) 1897 IX. 809
Erdőhasználatok foganatosításáról (á. e.) 1886 V. 425
Erdőhasználatok tartamosságának elbírálási szabályai 1882 VI. 551
Erdők állagának változásai, területcserék, kikebelezések stb. 1895 XII. 1369
Erdőkártárgyalások alkalmával felszámítható napidíjak elszámolásáról (á. e.) . 1883 I. 62

Erdőket nyilvántartó törzskönyvek adatainak m egállap ítása ............................... j 1887
1883

I.
VII.

92
615

Erdőmívelési hitelek igénybevételéről (á. e . ) .......................... 1896 VII. 558

Erdőmívelési munkálatok foganatosítása és ellenőrzése (á. e . ) .......................... j 1891 IV. 373
1888 IV. 382, 383
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6 ERDÉSZETI RENDELETEK BETŰSOROS TÁRGYMUTATÓJA

Év Füzet Oldal

Erdőmívelési tervek és költségvetések beterjesztéséről......................................... 1888 III. 268
Erdőőri jelvények beszerzési forrása és á r a ........................................................ 1881 II. 166
Erdőőri kihágási naplók beszerzési forrásai és á r a i r ó l ......................................... 1881 VIII. 655
Erdőőri pályázatoknak a szakiskolákkal való köz lésérő l.................................... 1891 II. 212
Erdőőri szakiskolák s z a b á ly z a ta ............................................................................. 1887 IX. 791

Erdőőri szakiskolások katonai szolgálatának elhalasztásáról...............................j 1886
1885

IX—X. 
V.

754
558

Erdőőri szakvizsgák nyilvántartásáról................................................................... 1887 X. 903
Erdőőri személyzet szakoktatása t á r g y á b a n ........................................................
Erdőőrök, erdészeti altisztek és szolgák által felszámítható élelmezési díjak, fuvar-

1886 XII. 1006

és helyettesítési költségekről (á. e . ) .............................................................. 1882 XII. 1107
Erdőőrök élelmezési és fuvarköltségéről kih. tárgyalásánál (á. e . ) .................... 1885 V. 560
Erdőőrök és erdészeti altisztek szolgálati szervezése (á. e . ) ............................... 1882 VI. 558
Erdőőrök és erdészeti altisztek egyenruházati s z a b á ly z a ta ............................... 1884 IV. 367
Erdőőrök felesketése és jelvénynyel való ellátása tárgyában . , ..................... 1882 I. 121
Erdőőrök fegyverviselési, fegyverhasználati és fegyelmi szabályzata . . . . 1896 II. 161
Erdőőrök részére előirt fegyverek beszerzéséről................................................... 1896 VII. 557

Erdőőrök szakvizsgálati szabá lyza ta ........................................................................ 1886 IX—X. 754
1880 X. 781

Erdőrendezési munkálatokért fizetendő díjakról tá jékoztató ............................... 1882 XII. 1100
Erdőrendezési személyzetnek a kezelésnél való alkalmazásáról.......................... 1885 I. 82
Erdőrendezéseknél követendő e l j á r á s r ó l .............................................................. 1883 III. 266

F.rdőrendezőségi osztályok ü g y k ö ré rő l ................................................................... J 1886
1884

II.
VI.

175
561

Erdőrendezőségi személyzei szabadságolása és m inős íté se ............................... 1887 IV. • 372
Erdőszámvevőségek szolgálati viszonya ügyében (á. e . ) .................................... 1883 II. 175
Erdőtisztek és erdőőrök hatósági felesketéséről................................................... 1880 XI. 865
Erdőtisztek és erdőőrök legeltetési és makkoltatási haszonélvezetéről . . . . 1885 IV. 408
Erdőtisztek köztisztviselői minősítéséről................................................................... 1883 II. 174

, \ 1882 II. 251
Erdőtisztek napidíjai ügyében (á. e . ) ................................................................... 1881 II. 166
Erdőtisztek tiszti biztosítéka és díja ügyében (á. e . ) ......................................... 1882 XII. 1106

1891 V. 450
Erdőtisztek és erdőőrök vadászati- és fegyveradó-mentességéről..................... 1887 IX. 790
Erdőtiszti állomások megüresedésének bejelentéséről (á. e . ) .....................' . 1896 XII. 1110
Erdőtörvény magyarázatára kitűzött pályadíjról................................................... 1881 I. 78
Erdőtörvényünk életbelépte előtti erdei kihágások e lb irá lá sa ............................... 1880 IX. 688
Erdőtörvény népies magyarázatáról (Fekete L. és Klekkner Lajos könyvei) 1881 VII. 562, 563
Erdővásárlási alap javára befolyt pénzek kimutatásáról (á. e . ) .......................... 1886 I. 78
Erdészeti pénzbüntetések névszerinti k im utatásáról.............................................. 1886 V. 426
Erdőfelügyelőségi személyzet utiköltségszabályzata.............................................. 1886 VI. 507
Erdészeti fiúgyermekek segélyezéséről (az akadémián).................................... ..... 1898 VIII. 862
Erdészjelöltek és erdőgyakornokok által felszámítható útiköltségek ügyében . . 1899 II. 154
Erdészeti hivatalok állami szervezése ü g y é b e n ...................................................
Erdészeti tisztviselők, altisztek és szolgák átköltözködési illetményei szabályo-

1899 III. 292

zása t á r g y á b a n ......................................... ........................................................ 1899 III. 113
Erdészeti pénztárkulcsok kezelése tá rg y á b a n ........................................................ 1900 XI. 1119
Emlékfák megóvása tárgyában.................................................................................. 1900 VIII. 790
Erzsébet-emlékfák ápolása t á r g y á b a n ................................................................... 1900 IX. 1011
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TaSSBE5flB3M

Ev Füzet Oldal

F.

Faraktárak és rakadóhelyekhez telepengedély nem sz ü k sé g e s ..........................

Faúsztatási és tutajozási engedélyek és azok beje len tésérő l...............................

Faúsztatás vagy tutajozás által okozott károk ü g y é b e n ....................................
Favágatási tervek elkészítéséről (m in ta la p p a l ) ....................................................
Fecskék és gólyák vándorlásának megfigyeléséről...............................................
Fontosabb gazdasági ügyekben minden év januárban jelentés teendő (á. e.) .
Földmívelési Értesítőbe szánt közlemények a földmív. minisztériumhoz küldendők 
Futóhomokon és feltétlen erdőtalajon álló erdők szabályszerű kezelésének ellen

őrzéséről .........................................

1894 III.
1886 IX—X.
1887 IV.
1888 IV.
1888 IV.
1884 IX.
1890 III—IV.
1884 II.
1895 IX.

1883 VIII.

263
755
371
385
383
803
247
196

1039

695
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8 ERDÉSZETI RENDELETEK BETŰSOROS TÁRGYMUTATÓJA

G.

Gyümölcsösök létesítése ü g y é b e n .............................................................................

Év Füzet Oldal

1898 XII. 1269
Gyufaszükségleteknek hazai gyárakból való beszerzéséről.................................... 1900 III. 239

H.

Hajtópénzek hovafordítása t á r g y á b a n ................................................................... 1887 V—VI. 607
Halászati jogosultság igazolásáról (á. e . ) ............................................................. 1888 X. 965
Haltenyésztés és halászat e lőadásáró l .................................................................. 1882 I. 122
Használatok tartamosságának elbírálási s z a b á l y a i .............................................. 1882 VI. 551
Határmenti erdők kezeléséről (országhatár)........................................................ 1891 XI. 878
Hatásköri összeütközés erdei kihágások megítélésénél......................................... 1889 XI. 853
Hatóságilag felesketett erdőtisztek és erdőőrök fegyver- és vadászatijegy adómén-

tessége ü g y é b e n .................................................................................................. 1882 II. 253
Hibás bankjegyek beváltása és a pénzfölöslegek vagy hiányok elszámolásáról (á. e.) 1882 XII. 1110
Hivatalos eskü létételére csak magyar honpolgár bocsátható ............................... 1881 IV., VI. 313, 466
Hivatalos eskületéti díjakról....................................................................................... 1881 X. 834
Hivatalos eskübizonyítványok elvesztése esetén követendő eljárásról . . . . 1882 X. 915
Hivatalnoki és tanári vegyes szolgálati időnek nyugdíjazása esetén való számi-

tása ü g y é b e n ....................................................................................................... 1899 XII. 1465
Horvát-Szlavon-határőrvidék erdőigazgatásáról........................................................ 1881 VII. 561
Hólyagos rozsda elleni védekezés ü g y é b e n ........................................................ 1899 III. 311
Hazai gyufaipar támogatásáról................................................................. 1900 III. 239
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Év Füzet Oldal

I .

Illetmények és kegyúri járandóságok fedezésére szolgáló erdők kiirtásánál köve-
tendő eljárásról (á. e . ) ........................................................................................ 1697 V. 411

Ipari és más terménybeli szükségletek beszerzése tárayában............................... 1699 XI. 1341
Ipari czikkek beszerzési kimutatásának beküldéséről............................................... 1900 IV. 359

K.

Karlsbadban nyerhető ingyen lakás és gyógykezelésről.................................... 1834 II. 195

Kártékony vadak mérgezésénél követendő s z a b á ly o k ..................... ^
1395 V. 613
1397 IV. 313

/ 1900 III. 236
Kassa-Tornai részvénytársaság részvényeiről . . . . 1897 X. 917
Kataszteri térképek és másolatok beszerzési szabályzata
Kedvezményes áron eladott vagy bérbeadott erdészeti tárgyak és dolgok érték-

1888 XI—XII. 1079

különbözetének nyilvántartásáról . . . . 1833 IV. 385
Kiegyezés folytán beszedett erdei kártérítések kezeléséről (á. e . ) .....................
Kincstári erdőtermények vevői és bérlői, valamint a szállítók és vállalkozók

1883 XII. 1078

által fizetendő jótékony ju ta lék ró l ..................... 1892 XI. 861
Kinevezési javaslatok felterjesztéséről . . . . . 1887 IX. 790
Királyhalmi erdőőri szakiskola szabályzata.....................
Kisebb terjedelmű állami felügyelet alatt álló erdők üzemtervét a járási erdő-

1865 II. 191

tisztek tartoznak e lkész íten i.......................... 1890 I. 78
Költségvetési hitel pontos betartása tárgyában (á. e.) . . . 1896 I. 67

Kopár területek erdősítéséhez adandó államsegélyről . . . .

Kopár területek erdősítésére szolgáló famagvak gyűjtése és csemeték nevelése

1881
1896

III.
XII.

237 
1109

tárqyában (á. e.) . 1883 III. 265
Kopár területeken állami segélylyel végzett erdősítések megvizsgálásáról . 1885 VI. 652
Kopárok erdősítésere fordítandó csemeték vasúti szállításánál követendő eljárásról 1888 X. 965
Kopárok fásítására adományozott csemeték csomagolása és szállításáról . 1889 II. 193
Kopár területek eladása az állam részére (felhívás) 1893 III. 282
Kópékkal vadászni a kincstári erdőkben nem szabad 1885 XII. 1236
Kappy Mária jótékony alapítványáról (á. e.) 1884 V. 457
Közalapítványi erdőtisztek és erdőőrök egyenruhája 1830 VII. 523
Közalapítványi erdőőrök fegyelmi ügyeiről (á. e ) 1897 III. 250
Közbirtokosok erdeiben elkövetett erdőrendészeti kihágásokról 1891 I. 105
Közigazgatási bizottság teendői erdőrendőri ügyekben 1881 VIII. 656
Közigazgatási bizottság határozatképességi feltételéről 1882 XI. 1025
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10 ERDÉSZETI RENDELETEK BETŰSOROS TÁRGYMUTATÓJA

Közigazgatási bizottság határozatai ellen tett felebbezésekről .
Községi erdei adók felerészének elengedési feltételéről.....................
Községi erdők, illetve erdei anyagok értékesítésének ellenőrzése 
Községi erdők terményeinek tíz évet meghaladó időre való eladásáról
Községi pótadó kivetése t á r g y á b a n ...................................................
Közutak használata erdei termékek l e r a k á s á r a ...............................
Kísérleti állomások működési szabályzata .........................................
Kincstári birtokhatárok épségben tartása ü g y é b e n ..........................
Kopár területek egyöntetű nyilvántartása ü g y é b e n ..........................

Községi erdők és kopár területek állami k e z e lé s é rő l .....................

Ev Füzet Oldal

1886 II. 175
1882 I. 122
1882 VIII. 714, 715
1885 II. 195, 196
1885 IV. 409
1891 III. 294
1893 III. 358
1893 VIII. 862
1893 XII. 1270,1272
1898 XII. 1250

( >> 391, 532
1899< VII., VIII. 746, 839, 945

( X. 1193

!

L

Legeltetési erdei kihágások ítéletének felebbezése tárgyában...............................
Legeltetési kihágásoknál nem csak a vétkes pásztor, de vele együtt a gazda is

elmarasztalandó.................................................................................................
Letarolt erdők felújítása tárgyában leendő jelentésekről.........................................
Lótartási átalányok kiszolgáltatásáról........................................................................

1886

1889
1886
1886

VI.

I.
VI.
VI.

503

120
503
509
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Év Füzet Oldal

M.

Máramarosban eladandó faanyagok utalványozása és kiadása (mintalappal, á. e.) 1885 III. 1 13
Mérő- és rajzeszközök beszerzése és jav ítá sá ró l .................................................... 1885 I. 92
Mérőműszerek jókarban tartásáról (á. e . ) .............................................................. 1889 I. 119
Métermérték rövidített je lzésé rő l .............................................................................. 1886 XI. 864
Mezőgazdasági tisztek és altisztek legeltetési jogairól (á. e . ) .......................... 1885 VI. 615
Millenáris emlékfák ü g y é b e n ................................................................................... 1896 III. 231
Műszaki díjnokok járulékainak szabályozása t á r g y á b a n ............................... 1889 XII. 954
Műszaki díjnokok által felszámítható utazási költségekről.......................... 1890 XII. 1000
Műszaki díjnokok alkalmazása idejének magállapítása . . . . 1891 II. 212
Műszaki személyzetnek a külső szolgálatban való alkalmazásáról (á. e.) 1892 IV. 271

N.

Naszódvidéki községi erdők kezeléséről (1890. XIX. t.-cz ) 1890 VIII., IX. 561, 685
1892 I. 54

Naszódvidéki községek birtokviszonyainak rendezéséről (1890. XVIII. t.-cz.) 1890 XII. 986, 993, 995
Népiskolák átalakítása és javításánál követendő eljárásról 1886 I. 79
Néptanítói állások betöltésénél követendő eljárásról (á. e.) 1886 II. 176
Nyugdíjtörvénynek az erdőőrökkel való közléséről 1885 VI. 652
Nemzeti lobogó (czímeres) használata tárgyában 1899 I. 66
Nyugdíjazás esetén a szolgálati idő beszámításáról 1899 XII. 1465
Nyugdíjképes állami alkalmazottak állománykönyvének vezetése ügyében 1900 III. 232
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12 ERDÉSZETI RENDELETEK BETŰSOROS TÁRGYMUTATÓJA

Év Füzet Oldal

o.
i 1890 X. 796

Ocneria monacha ismertetése, megfigyeléséről és i r t á s á r ó l .............................. ^ 1891 VI—VII. 530

Okleveles erdőtisztek régi keletű okleveleik érvényessége és szavazati jogáról ■ 1882
1882

III.
V.

329
469

Okmánybélyegek kezeléséről (fel nem ragasztva mellékelt, á. e . ) .................... 1885 III. 316
Országos erdei alap rendeltetéséről.................................... ................................... 1880 XII. 953

Országos erdei alap pénztári k e z e lé s é r ő l ................................................... - .
1880 IX. 678
1881 XI. 937

Országutak mellett az erdő 10 méter szélességben letarolandó (közutakról és
vámokról szóló törvény 133. §-a keresk. min. 50,713/1901., földm. min.
46,020/1—V. 1891. sz. r.)

p.
Pályázatok körözése tárgyában ............................................................................ 1836 XI. 864
Pénztárak és pénztárkulcsok kezeléséről (á. e . ) ................................................... 1882 XI. 1027
Pénztári ellenőrök te e n d ő i r ő l .................................................................................. 1887 XII. 1031
Pótkezelési kimutatások összeállításáról (á. e . ) ................................................... 1833 I. 64
Pusztai talpas tyúk kímélése érdekében ............................................................. 1888 V—VI. 587
Pénzbüntetések és kártérítések b e h a j tá s á ró l ........................................................ 1893 III. 356
Pénztárkulcsok (á. e.) kezelése tárgyában ............................................................. 1900 XI. 1 119

o .

R.
( 1895 V. 613

Ragadozó és kártékony vadak mérgezésénél követendő szabályok.................... ^ 1897 IV. 313
1900 III. 236
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Év Füzet Oldal

s

Stefánia nevű leánynevelőintézet alapítványi helyeiről......................................... 1895 IX. 1039
Szakértőkül csakis államvizsgázott erdészek a lkalm azhatók.......................... 1882 I. 121
Személyes és dologi ügyek elintézéséről (á. e . ) .................................................... 1881 V. 383

Szerződések bírói illetékességének m egha tá rozása ...............................................[ 1882 XII. 1111
1896 III. 232

Szerződések bélyegilletékének fedezéséről szóló pont szövegezése..................... 1890 VI. 424
Szerződési biztosítékokról adott nyugták elveszése esetén követendő eljárásról 1896 IX—X. 900
Szerződések jóváhagyási kellékének kikötéséről (á. e . ) ......................................... 1897 III. 250
Szerződésekben kikötendő kamatlábról (á. e . ) ......................................................... 1897 IV. 312
Szolgabíró-segédek bíráskodási jogosultságáról......................................................... 1881 VII. 563
Szolgálatban munkaképtelenné lett erdészeti alkalmazottak érdekében követendő 

eljárásról (á. e . ) .................................................................................................. 1897 II. 150

Szőlőkarótermelés é rd e k é b e n ................................................................................... f 1895 IV. 485
1896 V. 381

Szolgálati szabályzatokról........................................................................................ 1898 I. 109
Símafenyő hólyagos rozsdája elleni védekezés ü g y é b e n .................................... 1899 III. 311
Szolgálati időnek nyugdíjba való számítási m ó d j á r ó l ......................................... 1899 XII. 1463

T

Társaságban elkövetett erdei kihágások e lb í r á lá s a ............................................... 1882 VI. 550
Telekjegyzőkönyvekben erdőképpen bekebelezett területeknek másnemű gazd. 

mív. alatt álló földek átlagához való á tíra tásáró l.......................................... 1890 VII. 490
Tulajdonjogi változásoknak a közigazgatási bizottságokkal való közléséről 1885 VII. 743

í 1886 IX—X. 755
Tutajozási és faúsztatási engedélyek és azok bejelentéséről............................... < 1887 IV. 371

( 1888 IV. 365
Tutajozás vagy faúsztatás által okozott károk ügyében.......................................... 1888 IV. 383
Turista-egyesületek támogatásáról.......................... 1892 VIII. 583
Tűzifajárandóságok szabályzata (á. e.) . 1885 IV. 550
Tanítók és tanítónők vasúti jegykedvezményéről . 1898 IX. 972
Tanítói nyugdíjalapra fizetendő járulék tárgyában. 1898 XI. 1158
Terményszükségletek beszerzése ügyében 1899 XI. 1341

i
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Év Füzet Oldal

u .

Úrbéreseknek adott erdők az egyesek között fel nem o s z t h a t ó k .................... 1882 VIII. 716
Úrbéreseknek adott erdőlegelők kezelési és használati ellenőrzése.................... 1890 X. 726
Úrbéresek birtokilletőségeinek felosztási szabályzata (eljárás, költségek, bíróságok,

telekkönyvezés s tb .) ............................................................................................ 1890 X. 766
Úrbéreseknek adott erdőlegelők helyes telekkönyvezéséről............................... 1890 XI. 894
Úrbéres és közbirtokossági erdőkben elkövetett erdőrendészeti áthágásokról . 1891 I. 105
Úrbéri erdőilletőség kihasításánál követendő eljárásról......................................... 1885 VII. 742
Utalványokra a legfelső elhatározás helye és kelte is kiteendő (á. e.) , 1383 I. 62
Útiköltségek egyszerű kimutatásáról (á. e . ) ........................................................ 1883 VIII. 697
Útmelléki erdők 10 méter szélességben tarolva tartandók (közutak és vámok

törv. 133. §.)
Üzemátvizsgálati munkálatok szabályzata és m i n t á j a ......................................... 1890 XI. 878

\ I., II. 80, 167
Uzemtervek készítési szabályzata és m in tá ja ........................................................ \ 1881

III., IV. 238, 318
\ V., VI. 384, 467

Üzemtervek készítési szabályzata............................................................................. j 1881
VII. 564

Üzemátvizsgálati munkálatok főbb adatainak nyilvántartása tárgyában . . . 1892 IV. 274
Üzemtervi nyomtatványok beszerzési f o r r á s a ........................................................ 1832 II. 254
Üzemtervek elkészítése előtti erdőgazdálkodás ellenőrzése ............................... 1882 VI. 551
Üzemtervek erdőfelügyeleti felülvizsgálásáról........................................................ 1882 VI. 553
Üzemtervek készítéséért fizetendő dijakról tá jékoztató ......................................... 1882 XII. 1 100

\ 1833 II. 168
j Üzemtervek egyszerűbb készítési módjáról............................................................. ^ 1886 VII. 583

Üzemtervek és térképek összeállítása, berendezése és színezéséről . . . . 1883 III. 266
Üzemtervek beadási határidejének meghosszabbításáról.................................... 1884 VII. 641
Üzemtervi térképek nagysága és a la k já ró l ............................................................. 1886 VII. 583
Üzemtervi törzskönyvek szerkesztési s z a b á ly z a ta .............................................. 1887 I. 92
Üzemtervek megváltoztatását kérő felterjesztések f e l s z e re lé s e ......................... 1888 III. 271

1888 V., VI. 539
Üzemtervek készítésére vállalkozó megbízhatatlan e g y é n e k rő l ..........................j 1889 II. 191
Üzemtervi területadatok törzskönyvezéséről 50713/1891. Földmív. minister!

46020 —IV. 1891. sz. rend................................................................................. 1894 IV. 326
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V.

Vadak nem minősíthetők bitang j ó s z á g n a k .........................................................
Vadászati jegyek kiadása ü g y é b e n ........................................................................
Vadászati jegyek árairól és bélyegilletékéről.........................................................
Vadászbérleti visszaélések és üzérkedésekről.........................................................
Vadgyümölcsfaalanyok tenyésztése ügyében . ...............................................
Vágások takarékos kihasználásáról (á. e . ) ..............................................................
Vasúti kedvezmények erdészeti alkalmazottak hivatalos utazásánál (á. e.)
Vasúti pályákon át való kivételes közlekedési e n g e d é ly r ő l ...............................
Vasúti szállítási kedvezmények élőfák részére ....................................................
Vasúti szállítási kedvezmények erdei és gyümölcsfa csemeték, dugványok, ojtó- 

vesszők, szőlővesszők r é s z é r e .........................................................................

Vasúti szállítási kedvezmény erdei famagvak részére . . .  .....................

Vasúti szállítási kedvezmény erdei vetőmagvak részére és az igénybevételnél
követendő eljárás i s m e r te té s e .........................................................................

Véderdők meghatározási és törzskönyvezési s z a b á ly z a ta ....................................
Véderdők szabályszerű kezelésének e llenő rzésérő l ...............................................
Véderdők kijelölésénél való közreműködésről.........................................................
Véderdők határjelzése, használati módja és adókedvezményéről..........................
Véderdők és feltétlen erdőtalajú erdőknek különös figyelemre méltatása birtok-

rendezési ü g y e k n é l ...............................
Véderdők fentartásának b iz to s í tá sá ró l ..............................................................
Véderdők kijelölési szabályzata az erdőtenyészet legfelsőbb határán . . . .  
Véderdők adókedvezményeinek megállapítási szabályzata és azok kieszközlése . 
Véderdők határainak és kiterjedésének üzemtervbe Való felvételéről 
Védtöltések közti előtér művelése és a hullámtér megállapításáról.....................

Vízjogi szabályzatok . . . .  i

....................................... I
Vadak mérgezésénél követendő e l já rá s ró l ............................................................... )

Vízszabályozási munkálatok...............................

Év Füzet Oldal

1895 VII. 771
1880 XII. 955
1881 VI., VII. 466, 562
1896 VI. 483
1896 XII. 1013
1892 XI. 773
1888 II. 179
1881 V. 383
1888 III. 271

1892 IX. 651
1893 IX. 744
1894 IV. 329

1897 IX. 809
1883 VII. 615
1883 VIII. 695
1883 VIII. 696
1885 VI. 643

1885 VII. 742
1887 XII. 1083
1888 II. 180
1890 III. 236, 244
1891 III. 292
1887 VI. 512
1886 IX—X. 755
1887 IV. 371
1888 IV. 383
1895 V. 613
1897 IV. 313
1898 I. 109
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w .

X .

Y .

Év ! Füzet Oldal

z .
Zár alá helyezett erdők már az ideiglenes gazdasági tervek elkészítése által is

felszabadítandók............................................................................................
Zár alatt levő erdőkre nézve az erdőtörvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 
Zárószámadások k iegész ítésérő l.............................................................................

1883
1883
1885

VI.
XII.

I.

533
1078
93
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